
didins?

susitikimo vaiz-

Rusk dėl Vietnamo

Po Brežnevo staigios kelio
nėsspauda ėmė rašyti apie įvy
kius, kurte buvo prieš kelionę 
ir dėl kurių, gal būt, buvo į ke
lionę leistasi. Būtent, ėmė ra
šyti apie Rumunijos notą Mask
vai, kurioje kalbėjo apie reika
lingas reformas Varšuvos pak

tą iš Rumunijos ir koaataterno 
santykių: asą 1940 kominterM* 
įsakė Rumunijos kom. partijai 
paremti nacinę Vokietiją A'au- 
90 su Sovietę Sąjunga kovoje 
prieš Angliją ir Prancūziją. Tai 
buvo padaryta pasirašius Stali- 
no-Hitlerio sutartį. Klausytojai 
žinojo, kad partijos šefas, kal
bėdamas apie kominterną, kal
ba prieš Sovietų Sąjungą, ku
ri reikalavo Rumunijos intere
sus paaukoti Sovietų interesui.

parivaikšSojimtKSritaėjė, 
no skraiduolio susitikimus

Harry Schwartz (NYT) įžiūri 
platesnės reikšmės dalyką Ru
munijos pasišiaušime prieš So
vietų Sąjungos dominavimą.

Valstybės sekr. Rusk gege-. 
žės 17 atmetė budistų vado pra
šymą, kad Amerika imtųsi in-; 
tervencijes prieš nrin. pirm. Ky. 
Jis ragino baigti tarpusavio ne-Į 
santaiką.

smerkti ar girti Ky žygį, tesi- 
rūpindama, kad abidvi pusės su
sitartą ir tebetikėdama, kad Ky 
vyrtasyMr įvykdys pažadus ei
ti prie 'demokratinių rinkimų. 
Gal tas feMtiktinumas, kad to
kiu temiarM momente S Saigo- 
no yra išvykęs Amerikos atsto- noravo, nutylėjo, Varšuvos pak- bus pakelta iki 6,400. Miestas skaityta, tai ten Paleckiui dar 

rahnfr fintlee Jr.. kuris su- to 11 metines. siūlo 5,750. pridės: “Ve ištinu durak!”

ko jo Sovietam vi paramą prieš Kosygino kalba prieš Ameriką 
“imperialistus” 1956. Tai buto nuo. 1965, kada, prasidėjo š. 
padėka už grasinimą Anglijai ir. Vietnamo bombordavnnas. 
Prancūzijai, kai jos pradėjo Sue- ką KOSYGINAS LAIMRJO 
so karą. Bet Nasseris rūpestm- Sovietų min. pirm. Kosyginas 
gai nutylėjo, kad Amerika. dau- savo ęrtęmių dfrnų v»i4p« Fgip- 
giausia prispyrė Angliją te nori itnilrnjnti Egipto ir Sįy- 
Prancūziją nutraukti karų. rijos ateatt^ote bendradariMavi-

Sovietų min. pirm. Kosygi- mu. Užnesantaikos be^hnąKo- 
nas kovo 16 pralenkė Nasserį syglnas priartėjo vieniem k kk 
priešamerikiniais žodžiais, Jis tiem naujos paramos.

— Atleiskite, norėčiau gau
ti jūsų autografą, — maloniai 
šypsodamasi, ji ištiesė švarų 
bloknotą ir iš anksto paruoštą 
pieštuką -, . ŲžmdM^RįokalbB

J. Paleckis Tiesoje primena 
Pravdos aprašymą ir jį taiso: 
“Tiktai tikslumo dėliai turiu pa
sakyti, kad į mane kreipėsi ne. 
tiesiog “dama su baltomis pirš
tinaitėmis”, o mūsų delegacijos 
dalyvis padėjo prieš mane'užra
šų knygelę ir pasakė, kad esą 
prašomas"duoti* autografą. Pap
rastai į tokius prašymus kitur 
atsakinėdavau, kad nesu nei 
boksininkas, nei kino artistas, 
tad autografų nedavinėju. Bet 
Australijoje teko kelis kartus* 
su ta taisykle prasižengti. .Tad 
ir šį kartą, atsakinėdamas į 
žurnalistų klausimus, pabrėžiau

to viduje. Nors Rumunijos 
sienių rrikalųmhtisteris atsisa
kė ką nors pasakyti dėl žinios 
apie tą notą, bet teigiama, kad 
jos nuorašai buvo įduoti kitų 
pakto narių informacijai. Noto
je Rumuniją aiškinusi, kad to
liau nesąs pateisinamas Sovio- 
tę Sąjungos karinių įgulų lai
kymas sąjunginiuose kraštuose.

(Rytų Vokietijoje sovietų ka
riuomenės esą 24 divizijos, 
Vengrijoje 4 ar 5, Lenkijoje 
apie 20,000 karių. E pačios Ru
munijos sovietų kariuomenė 
buvo atitraukta 1958).

Svetimos kariuomenės bazes, 
kaip atsitikusį dalyką, buvo pa
smerkęs ir partijos kalbėtojas

akciją visoje rytų Europoje,. 
Prieš keleris metus, sako, bu
vo neįmanoma užsiminti apie 
tokius norus, kokius pareiškė 
gegužės 7. Matyt, rumunai ap
skaitė, kad jėgų pusiausvyra 
pasistūmėjo taip, jog galima 
nelaikyti savižudybe baksnoti 
Maskvos mešką į pačią jautriau-

Bukamštas tęs

vaidino budistų rėmėjo rolę jų 
kovoje prieš prezidentą Diemą. 
Jei tada Amerikos buvo palai
komas chaosas vardan demokra
tijos ir tariamos religinės lais
vės, tai dabar suprantama, kad 
Ky tegalėjo arba kapituliuoti 
prieš politikuojančių budistų 
ginkluotą pasipriešinimą vyriau
sybei ir pasitraukti, arba paim
ti kietai ir chaosą likviduoti. 
Ky pasirinko antrą išeitį.

•;Jurtas Pihrlrh Australijoje 
išgarsėjo istorija su J. Reisgy- 
te. Ką iri šį išgarsėjimą jis ga- 
vn iš Kremliaus — kas žino. 
Gal užteko iš Kremliaus enka
vedistų to vieno vertinimo: 
“Dunk!” Tačiau ir tokio dura-

- ko reikšmė priklauso nuo tono, 
/kuriuo jis palydėtas. O enkave- 
distotonasžinomas— pralen
kia Paleckio toną, kai jis švais- 

Aota karo nusikaltėliais, hitleri- 
'ninkris, kvailiais. Su enkavedis- 
f tų tonu galėtų lenktyniuoti ne- 
:bent Laisvė, kurios toną išgir

sim vėliau... Durako reikšmė 
? priklauso ir nuo jautrumo to, 
? kuriam durako vardas skirtas, autografą, manydamas, kad tai 
■O Paleckio jautrumas taip pat kas nors iš draugų jo paprašė.

žmonas — jis gi skirtas beveik 
vieno sovietinių vicepreziden
tų rolei.

Tad suprantamas Paleckio 
noras pataisyti tą aprašymą, 
kurį apie jo susitikimą" su J. 
Reisgyte paskelbė Pravdos ko
respondentas. Pataisyti taip, 
kad aprašymas Imtų vertas so
vietinio H. H. Hųmphrey oru
mui. ?

- Vietname: viduje naujas įvy
kis, kuris gali pašalinti ligšioli
nį chaosą arba pastūmėti į 
chaoso didinimą, yra Ky vyriau
sybės smūgis opozicijai Danan- 
ge. Gegužės 15 jo pasiųsti ma
rinai ir parašiutininkai po 
trumpų kautynių užėmė Danan- 
ge visas strategines vietas. 
Baigėsi nuo kovo mėnesio iš 
D a n a n g o politikuojančių 
budistą varoma propaganda 
prieš vyriausybę! Ky neatsisa
ko vykdyti savo pažadus — šią 
vasara išrinkdinti organą, kuris 
paruoštų konstituciją, o paskui 
pagal tą konstituciją išrinktas 
parlamentas jau sudarys civili
nę vyriausybę. Kol tai įvyks, Ky 
vyriausybė išsilaikysianti apie 
metus

Dar trečias 
das, kokį nupiešė Laisvė gegu
žės 3: “Sydnejaus (Sydbey) mies
to aerouoste prieina prie Lie
tuvos prezidento kažin kokia 
mergšė, lietuviškai mokanti 
šnekėti, ir sako:

— Ponas Paleckį, ar galėtu
mėt man duoti savo autografą? 
Mergšė pakiša popierėlį, o Pa
leckis, nudžiugęs, kad sutiko 
lietuviškai kalbančią rrtergšę, 
tuojau ir pasirašo.

Kas toji mergšė, kurią kuni
gai gal būt šventa padarys? Gal 
ji beprotė — tokių Australijo
je yra daug... Ji gali būti pa
galiau tik priedurnė, nesubren
dusi mergšė, pasidavusi poli
tinių gengsterių klikai”.

Kaip toli Laisvė nuo Prav
dos. Beveik kaip Pekingas nuo 
Maskvos. Lyg būtų ir Laisvė at
sitraukus nuo Maskvos ir prisi
dėjus prie Pekingo dogmatiz
mo, ištikimo Stalinui Laisvė su
sitikimo nematė, koks jis buvo. 
Bet to ir nereikia — Laisvė ži
no, koks jis turėjo būti pagal 
senąją Stalino ir dabar Pekingo 
dogmą, kurios likučiais dar ir 
Maskvoje švystelia: jei rašyto
jai rašo ne pagal Stalino liniją, 
tai jie bepročiai, jie siunčiami 
į bepročių namus. Laisvė mie
lai uždarytų tokiuose namuose 
ir Jūratę...

Bet neapsižiūrėjo Laisvė, kad 
tokiu aprašymu, kokis tas susi
tikimas turėjo būti, sudirbo Pa
leckį, — jis tas mielas prezi
dentas, tas galingosios Sovietų 

— Now Yorico taksi Šoferių beveik viceprezidentas, pra- 
streikas gegužės 17 baigėsi, aidėjo su .. -mergše, gal dar 
Bet nuo gegužės 23 prasideda beprote ar pusdume, ne tik pra- 
slaugių streikas New Yorko Ii- sidėjo, bet jai tuojau pasidavė.. 
goninėse- Pasitraukia iš tarny- Na, po tokios charakteristi- 

Rumunija gegužės 15 ig- bos, jei iš 5,156 dol. alga ne- kos, jei ji bus Mmkvoje pa-

Primename aną Pravdos vaiz
dą apie susitikimą pagal Tie
sos pakartojimą balandžio 26 
nr.: “Staiga jų (žurnalistų) tar
pe pasirodė elegantiškai - apsi
rengusi mergina baltomis pirš
tinėmis, baltu rankinuku. Ji 
prasibrovė pro australiečių žur
nalistus tiesiog prie drg. Palec-

jos į Sovietų Sąjungą. Lenkija 
galėtų siekti grąžinimo teritori
jų, kurių ji neteko 1939, kai 
Hitleris ir Stalinas dalinosi ta
da suskaldytą kraštą. E Prahos 
galėtų ateiti reikalavimas grą-

— Popiežius Paulius gegužės
15 šjl Petro bazilikoje psmMūįpr__ ____

[ofc'uicai rytą Bu- Itij^ Mbtyrižš’Jani'neisileisti v* 
dino “nepateisinamais”-

cijos dalyvis”, gal tų pačhą ėn- 
■| kavedistų atstovas. Vargšas tas 

“delegacijos dalyvis’ 
tikriausiai to 
neužteko.

Tačiau E atsargumo autografą 
padėjau prie pat popieriuko 
krašto, kad negalėtų viršuje ko 
nors prirašyti. Tik paskui pa
mačiau, kad užrašų knygutė pa
teko į nematytos damos ran
kas. Užklausiau, kas ji. “Aš 
lietuvaitė”, atsakė tojt Tuo me
tu telkėsi jau keliolikos žmo
nių grupėj...” ? _

Pravdos korespondentas ~ pa
teikė . žurnalistinį vaizdą, kuris 
rodo, kas jam labiausiai krito į 
akis — baltos pirštinaitės, ele
gancija, grakšti eisena, malo
nus šypsnys. Tokia yra ta Prav
dos Jūratė. O ir Paleckis toks 
malonus — malonius žodžius 
merginai kalbėjo. Rodos, pats 
Pravdos korespondentas norė
tų Jauti Paleckio vietoje priešais 
Jūratę.

Paleckis save rodo kitokį — 
rodo, kokis jis atsargus. Atsar
gus net su draugais. Jei ir E 
draugų knygelė, tai vis tiek pa
sirašo taip, kad tie drąugai nie- 

negalėtų prirašyti. JleįūBiti-

RUMUNAI neviešai reikalavo 
Sovietų trauktis iš satelitu

Sovietų partijos šefas Brež- RUMUNAI yiBtAI apie Seuie prinomė tig tol neskelbtą fak- 
ųevas gegužės 10 staiga leidosi ty okupuotas Ruammiįes defis 
į Rumunijos sostinę. Tarėsi ten Svarbiausia viešai pareikšta 
keturias dienas. Ką tarė ir ką užuomina buvo gegužės 7 Ru- 
sutarė — neskelbia. Tačiau spė- uranijos kom. partijos šefo Ni- 
liojimai dideli — jiem pagrin- colae Ceausescu 4 v. kalba par* 
do davė ankstesnės užuominos, tijos 45 metų sukaktyje. Joje

Politikuojantieji budistai, va
dovaujami Tbicte Tri Quang, ti
kėjosi, kad tas pats organas su
darys r konstituciją ir civilinę 
vyriausybę. Bet jie negali pasa
kyti, kad Ky yra tai žactejęs. 
Prieš imdaunasis naujos akcijos 
prieš Ky vyriausybę, Thich Tri 
Ouang paskelbė ats&nkuną, 
Į J. V. prezidentą Johnsoną 
kad jis darytų “intervenci
jos” Ky vyriausybei. Nori kad

J*® pašalinu Ky, kaųp padėjo 
pašalinti Rezidentą Diemą. Ta- 

‘1 WenK> isforiia KALIMI*8*
mm MiMUmnu uvuuimhvi* kartoti, uęs AMorikoe nuatotaty- 

mos yra pmilurilęo, Amerikoe 
vyrinirybū, nore ir berte nurto 
binte Ky blaplv smūgiu Danan-

TIESA — Pravdos, Paleckio ir Laisvės
VISKAS BŪTO ELEGANTIŠKA (PRAVDA); NE AŠ
KALTAS (PALECKIS); PALECKIS SUSIDĖJO SU
MERGŠE (LAISVE) j

šuvos pa^» karinėje vadovy
bėje. (Šiuo metu yra maršalas 
Andrei A. Grečko, Sovietų ap
saugos viceministeris).
Nota pamoko už vadovavimą 
rotacinę tvarka.

De Gaulle vizitas birželio <^uDe mokosi iš juostelių pa- 
mėn. Maskvoje rengiamas labai kenčiamai ištarti kelis sakinius 
iškilmingas. De Genite pakvies- nisMcaL 
tas ansistoti Da&ame Kremlių- 
je. Galimas daiktas, kad jis bus Pranešama . .taip pat, kad 
pakviestas kalbėti aukšasusia* Pranctaijoe satelitas numato-

Gemini nepasisekė
Gemini 9 gegužės 17 nepasi

sekė. Atlas raketa, kuri turėjo 
iškelti į erdves, nesidavė kont
roliuojama ir nukrito už 185 
mylių Atlante. Naujas bandy- 
onas bus po trijų savaičių. Ne
pasisekimas labai sutrukdęs ke
lionės į mėnulį programą. Ge
ntini 9 turėjo šiuo metu iMrati

— Sovietų šuneliai po 22 
dienų kelionės erdvėje, kur jie 
buvo praradę svorį, kai nusilei
do į žemę, negalėjo paeiti — ; 
neveikia raumenys, taip pat su- i 
mažėjęs kalcijus kauluose. Po j 
kelių dienų pradėjo atsigauti. i

KO NORI 1$ KOMJAUNIMO
Maskvoje gegužės 15 prasi- i 

dėjo komjaunimo kongresas. j 
Partijos šefas Brežnevas jame ; 
reikalavo griežtų priemonių i 
prieš “parazitinius ir nedraus- į 
mingus” jaunuolius, kurie abe- j 
jingi Markso idealam. Komjau
nuolių pirmininkas taip pat ra
gino kovoti prieš E Vakarų ei
nančias “buržuazines” įtakas, 
kurios siekia sovietinį jaunimą į 
degeneruoti, padaryti abejingą | 
komunizmui-.

— Kom. Kinijos min. pirm, j 
Chou En-lai išvyksiąs į Rumu
niją gegužės 22. Tai bus revi
zitas Rumunijos min. pirm. lon 
Gheorghe Maurer.

— Rytų Vokietija ir prie kitų 
miestų spygliuotų vielų užtva
ras ėmėsi pakeisti mūrine sie
na, kaip Berlyne. Nori, kad ne
matytų, kas kitoj pusėj.

— Syrija gegužės 15 paskel
bė savo pasienio miestelių eva
kuaciją. Kaltino, kad Izraelis 
sutelkęs pasieny kariuomenę ir 
užėmęs tarptautinę zoną. Syri- 
jos apsaugos ministeris skelbė 
grasinimus pradėsiąs “Elaisvi- 
nimo karą”.

— Norvegijoje po 30 metų 
valdžiusių socialdemokratų lai
mėję konservatoriai ima sukti 
valstybinimo vairą atgal: leido 
veikti privatinei oro linijai.

nutarė pasiųsti į P. Vietnamą 
papildomai 20,0 00 karių. Jau 
anksčiau atsiuntė 21,000.

Gyventoję surašymas 1970 
Amerikoje numatomas raštu, 
laiškais. Tai būsią daug pigiau. 
1960 atsiėjo 45 mit doL siun- 
čioiant 170,000 laikinių tarnau-

Chr. £. yra «tud»Javw Ameriko
je, aveicarijoje, Vokietijoje ir vi- 

laika tarptavtMJe politi
kėje. Tarp rfakartinlv pareiev: 
MFavergtpJę ta«*V Oreuev •”*H- 
kiefv'’ pirmlnifikaB, tarptaetinio 
InstitMto, karia iivo meta vado
vauja Vietnamo MgHv <,i* 
rektoHuo, Vietnamo draugą ameri
kiete ^komiteto narys, Amerikoo 
"utūenrt pomikou tarybos” nary*.

žinti Karpatų Ukrainą. Rytų Vo
kietija galėtų paakinti Maskvą 
atiduoti Karaliaučių”. >

Autorius mano, kad Bukareš- 
Tai esąs skatinimas atnaujinti- tas gerai žino tokią galimą re- 
klausimą dėl likimo tų visų 
teritorijų, kurias Sovietai prisi
jungė Hitlerio-Stadino sutar
ties dėka ar kaip antrojo pa
saulinio karo laimėtojai. ."To
kios pat rūšies klausimą kaip 
Rumunijos noras atgauti Besa
rabiją ir šiaurinę Bukoviną ga
išty kelti Latvija, Estija, Lietu
va, reRo^rfa^or^^uė^nepri* sįą vietą

rtplėšė iš ir prisžjun-W
gė prie Sov. Sąjungos B-sttrt- 
biją ir šuore* Bukoviną; o Sta- 
linas nesipriešino, kai Hitleris ■ 
atėmė E Rumunijos ir prijungė I
prie Vengrijos Transilvanija ir ' Kardtįietae^Y'raeČiė/ "tputbeur^įe-' 

pne Bulganjos pietuų Dobtu- ų — šventintas j kunigus prie* 
džą. Rumunija tada neteko treč- *prtcs 30 y ri€W TOrtco . dw“ki* 
dalio savo teritorijas. vyskupas nuo 1«». Pirmas ame-
—- - .... . ■ i . .—^riktetts^..tarnavęs;.Vatikaną, .yal-

V styMe sekretoriate.

Prezidentas prašo 
vieningos paramos

Prez. Johnsonas gegužės 17 
aštriau nei bet kada smerkė jo 
politikos dėl Vietnamo kritikus 
ir ragino visus amerikiečius 
vieningai tą politiką paremti.

"Aš manau, kad tie vyrai, ku
rio ten kovoja už mus, šį va
karą negalvoja, jog mes turėtu
me naudotis prabanga vienu 
su kitu kovoti namie". . ; .

jam
vieno “durako”

Žydę filosofas AbrahanP 
Joshua Hesechel, geg. 16 apkal
tino Vakarų žydus, kad jie nė- 
pasistengė žydų persekiojimą 
Sovietuose padalyti pirmaeilis 
reikalu pasaulio opinijoje. Dėl 
tokio apsileidimo: “Aš nenoriu, 
kad busimosios kartos spjaudy
tų į mūsų kapus, tardamos: 
“Čia ilsi bendruomenė, gyve
nusi prabangoje ir pertekliuje, 
bet tylėjusi, kada milijonai jų 
bndių buvo dvasiškai naikina
mi”.

— Atstovę Rūmai geg. 16 pa
tvirtino įstatymą, kuriuo suvar
žoma veikla agentų, dirbančių 
svetimų valstybių interesam. |- 
statymas draudžia agentų įmo
kas JV politiniam rinkimam: 
reikalauja, kad agentai duotų 
teisingumo departamentui apy
skaitas iš savo politinės ir pk 
niginės veiktos.



2 DARBININKAS 1966 m., gegužio 18 d., nr. 36.

Kas su mumis yra negerai? - Klausia Fordas
Išsikalbėjo evangelistas, psi

choanalitikas, teologas — visi 
tuo pačiu klausimu: apie “mi
rusį Dievą” ar “mirusi ir daik
tu virtusį žmogų”. Nuo šauks
mo, kad Dievas esąs miręs pri
eita prie šauksmo, kad Dievas 
esąs miręs žmoguje, kad žmo
gus esąs virtęs “žmogum be 
Dievo”.

Ar tokis žmogus laiminges
nis? Psichoanalitikas ir teolo
gas rado tokiame daug paslėp
tų rūpesčių baimių, nerimo, ku-

Daiktu virtęs žmogus didžiojoj bendruomeiiej

kaltėlių rankų ir iš nusigėrusių 
vairuotojų.

Man kelia susirūpinimo jau
nų žmonių neatsakingi ir netei
sėti protestai, demonstracijos 
vardan taikos, ar žodžio laisvės, 
ar pilietinių teisių, ar baltojo 
žmogaus pranašumo. Man kelia 
susirūpinimo besireiškianti per
versmų tendencija vardan pa
ties perversmo, kurio prasmę

si į beprasmius streikus. •. Man 
rodos, mes galėtume surasti bū
dus kai kurių unijų daromai ža
lai pašalinti, nesukliudant uni
jų svarbių bei teisėtų funkci
jų mūsų ekonominiame gyvė
mė ...

Toliau Fordas kalbėjo apie 
sudarinėjamą opiniją, kad “biz
nis yra žmonių priešas”, apie 
perdėtą kritiką dėl katastrofų

kėlė klausimą Fordas ir atsaki
nėjo: — Pagrindinė priežastis, 
tikriausiai, yra tai, kad mūsų 
valstybė turi išspręsti eilę tik
rų ir labai rimtų socialinių prob
lemų, kurios laukia sprendžia
mos ... Mūsų valstybė turi grei
čiau išspręsti savo socialines 
problemas ir tokiu būdu paša
linti sąlygas, kurios gimdo pyk
tį, frustraciją, aklą maištingu-

rie santūriai kelia susirūpini
mą ir išeitį mato socialinėse re
formose. Fulton Sheenas pri
klauso prie tų, kurie esamą pa
dėtį sudramatina. Sudaro įspū
dį, kad Amerika yra pakeliui į 
chaosą ir anarchiją. Priežastis
— iškreipti pagrindiniai idealai: 
laisvės idealas, be atsakingu
mo siekiamas, veda į nelaisvę 
asmenį ir bendruomenę- Išeitis
— grąžinti idealam tikrąją 
prasmę, grąžinti žmogui žmo
gų.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams lt suknelėms. Taip pat 
Silkinės, meilytos, spalvotos, lovoms uitiesalai, Vilnonės skaros ir 
lankti — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
Uunsvimas paruoMant paklotu* i Europa Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CQRP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St.Na* York, N.Y. 10002

ris prasiveržia išorėn psichi
niais, neuralginiais sutrikimais.

O ar tokių žmonių bendruo
menė yra tobulesnė? Ar sugy
venimas geresnis, teisės ir pa
reigos bei funkcijos teisingiau 
paskirstytos pakeliui Į rodomą 
“didžiosios bendruomenės" idea
lą? Fulton Sheenas tą bendruo
menini vaizdą labai dramatina.

išreiškė satyra, kalbėdama apie 
organizaciją SWINE — Stu- 
dents Wildly Indignant About 
Nearly Everything.

Pažvelgus į kitą sritį, man ke
lia susirūpinimo, kad eina metai 
po metų, ir nieko nedaroma iš - 
lygint darbo unijų besaikei ga
liai ir jai tvarkyti įstatymo ke
liu. Neatsakingos unijos leidžia-

keliuose, neduodant pozityvių 
siūlymų, apie keliamą nepasiti
kėjimą ir antagonizmą tarp jau
nesnių it vyresnių, tarp baltų
jų ir negrų, tarp visuomenės ir 
vyriausybės, tarp konservatorių 
ir liberalų ...
Kur priežastis:

Iš kur tiek daug “frustraci - 
jos” ir piktos valios ženklų? —

Jis mato ateinantį chaosą .. . 
Bet tegul kalba jau kas kitas. 
Tegul kalba tuo klausimu eko
nomistas praktikas Henry For
das II, Ford Motor Co. pirmi
ninkas.

Fordas gegužės 3 Detroite 
kalbėjo klausimu: “Kas su mu
mis yra negerai?”- Kalbėjo apie 
tai su pasitenkinimu ir su rū
pesčiu.
Su pasitenkinimu:

“Šiandien mūsų valstybė yra 
daug turtingesnė, jos gėrybės 
padalytos daug plačiau ir var
tojamos geresniam tikslui nei 
anksčiau. Ekonominį augimą ly
di platesnė socialinė pažanga. 
Nedarbo procentas žemas ir dar 
tebekrinta. Padarėm didelės 
pažangos kovoje prieš skurdą 
ir prietarus. Švietimas ir me
dicininis patarnavimas išplės-

Los Angeles scenos darbuotojai rengiasi statyti P. Babicko muzikinį vei
kalą “žemės pasaką’’. Vaidinimas bus gegužės 28. Nuotr. L. Briedžio.

mą ...
Mes, amerikiečiai, esame 

meisteriai technologinėm ir ūki
nėm atmainom, ir mūsų meis
triškumas davė mums tokias 
materialines gausybes, kuriom 
nėra precedento- Bet materiali
nių gėrybių apstumas tėra tik 
priemonės aukštesniem tikslam. 
Mūsų uždavinys yra sukurti 
bendruomenę, kurioje technolo
gija būtų pajungta žmogiškiem 
reikalam ir mūsų ūkinis augi
mas būtų suderintas su augi
mu tarp žmonių tarpusavio pa
garbos ir harmonijos.
Išvada nėra pesimistinė

Fordas priklauso prie tų, ku-

Užteks betgi kalbėtojų. Kitų 
mintys daugiau ar mažiau ri
kiuojasi šalia iškeltųjų. Jie nu
rodo anarchinių ženklų dau
giau, nei čia kalbamų autorių 
buvo suminėta. Jei betgi Ame
rika gali pakelti tas anarchis
tines jėgas, kurios ją žaloja, 
trukdo pažangą, tai dėl to, kad 
Amerika yra galinga ir gali sau 
leisti net ir chaoso prabangą. 
Taip pat dėl to, kad anarchis
tinio elemento yra mažuma, o 
dauguma Amerikos vidutinių 
žmonių yra kieto darbo ir kas
dieninės pareigos žmonės. Taip 
pat dėl to, kad ta dauguma nė
ra “mirę”, nes jiem nėra “mi
ręs Dievas.”

Lietuva ir De Gaulle vizitas Maskvoj

LIETUVOJE

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-H 30

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 9
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau I 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti. |
■ ■ ■ ■ n ■ t;------- —i

tas, sustiprintas ir daug labiau 
prienamas ... Mes nuėjome il
gą kelią ... siekdami Amerikos 
svajonės — laisvės ir pertek
liaus visiem.
Betgi su rūpesčiu: ‘

Dalykas, kurį norėčiau pa
brėžti, yra tas, kad paskutinių 
kelerių metų ekonominiai ir 
technologiniai triumfai neiš
sprendė daug problemų, kaip 
mes buvome tikėjęsi, ir faktiš
kai atnešė naujų problemų, ku
rių nebuvome pramatė.

Leiskite man pasakyti jums, 
kas man labiausiai kelia susi
rūpinimo mūsų krašto dabarty
je.

Man kelia susirūpinimo au
gantis smurtas mūsų valstybės 
gyvenime — tokis kaip riau
šės Watts. Chicagoje, New Yor- 
ke ir kituose miestuose — au
gą miestuose nusikaltimai — 
jaunimo vandalizmas — pasi
priešinimas jėga įstatymam, ga- 
rantuojantiem visų piliečių civi
lines teises — žudynes iš nusi-

Švedo nėra, ir ansamblis eina vėjais”
Dirigentas J. švedas jau ku- skirtingas koncertų programas,

ris laikas nebevadovauja pagar
sėjusiam dainų ir šokių ansam
bliui: jo vietoj dabar jau kuris 
metas yra Vladas Bartusevi
čius, anksčiau buvęs panašaus 
studentų ansamblio vadovas.

Patikslinama: Lenkijoj, Vo
kietijoj (rytinėj), Čekoslovakijo
je ir ypač daug Rusijoj (par
tijos suvažiavimo metu i r 
Kremliuje) koncertavęs an - 
samblis “Lietuva” yra ne stu
dentų ansamblis, o tas pats, 
“Švedo ansamblio” vardu va
dintasis ansamblis.

Jonas švedas iš ansamblio pa
sitraukė jau prieš trejetą me
tų. Vladas Bartusevičius, kaip 
pats J. švedas liudija, yra šve
do mokinys. Ansamblis šiuos 
metus skiria savo veikimo 25 
metų sukakčiai minėti- Tam 
tikslui yra parengęs penkias

kurios gerokai pritaikytos prie 
iš viršaus išeinančių reikalavi
mų. Pavyzdžiui, pirmoji progra
ma, pavadinta idiliškai (“Prie 
ežerėlio”), paties V. Bartusevi
čiaus liudijimu, esanti skirta 
"supažindinti žiūrovus su lietu
viškų ir broliškų tarybinių res
publikų tautų dainomis bei šo
kiais" ...

Kita programa—“Laimės Ne
munėlis”: Bartusevičiaus žo
džiais — “savotiškas montažas, 
kuriame atsispindi nauji vestu
viniai papročiai”.

Trečioji programa — koncer
tinė, sudaryta iš kūrinių, an
samblio atliktų rytinėj Vokieti
joj ir Čekoslovakijoj. Progra
ma vadinama “Svečiuose”. Ket
virtoji programa vadinama 
“Amžių vėjas”. Ansamblio va
dovas nieko apie ją tuo tarpu 
nesako, bet pats pavadinimas

Vokietijos lietuvių bendruo
menės taryba, posėdžiavusi 
Huettenfelde š.m. kovo 30-31 d., 
aukščiau suminėtu reikalu pri
ėmė šią rezoliuciją:

“Kadangi šių metų birželio 
mėnesį Prancūzijos prezidentas 
Ch. de Gaulle ruošiasi vykti į 
Maskvą tartis su Sovietų Są
jungos vyriausybe, PLB Vokie
tijos krašto .taryba kviečia Lie
tuvių bendtuomenės apylinkes 
bei lietuvių draugijas Europoje 
siųsti birželio mėnesio pradžio
je telegramas Prancūzijos prezi- 
deųtuij^pta^ūt jį padaryti,žy
gių būtų pagaliau
likviduotas Hitlerio ir Stalino 
sąmokslas prieš Pabaltijo vals
tybes ir kadįšitaip Lietuvai būtų 
sugrąžinta ijepriklausomybė”.

Svarstant čia paduotą rezoliu
ciją, buvo nianyta, kad kiekvie
nas didesni lietuvių sambūris 
Europos miestuose turėtų pre
zidentui Ch. de Gaulle nusiųsti 
vis kitokią trumpą telegramą. 
Pavz., jos galėtų būti panašios: 
“Neužmirškit Maskvoj, kad dėl 
Stalino Hitlerio susitarimo Pa- 

' baltijo tautos tebekenčia vergi
joj"; “Neišduokit Maskvoj Lietu
vos. kuri visada priklausė Eu
ropai"; “Prašom nepasirašyti 
Maskvoj jokio susitarimo, ku
riuo būtų Įteisintas Lietuvos pa

vergimas”; “Prašom kovot Mas
kvoj, kad būtų panaikintas pas
kutinis bendras Hitlerio Stali
no nusikaltimas Pabalty”; “Ar 
žmogaus teisių tėvynė Prancū
zija prisimena, kad Sovietų Są
junga kasdien mindžioja žmo
gaus teises Lietuvoj, Latvijoj, 
Estijoj?”; “Ar Joannos d’Arc 
tėvynės prezidentas prisimins 
Maskvoj, kad dėl Hitlerio Stali
no kaltės Lietuva neturi nei 
laisvės, nei teisingumo?” Pana
šias telegramas, suredaguotas 
prancūziškai arba kuria kita pla
čiai vartodama -^įropos kalba, 
reiktų siųsti prezftientui Ch. de 
Gaulle šiuo adresu: Champs 
Elysees, Paris, France (Eli).

Jaunimo metai, Pasaulio Lie
tuvių Bend. valdybos ir jauni
mo kongreso komiteto nutari
mu, baigsis Argentinoje 1967 
vasario mėnesį per Pietų Ame
rikos lietuvių kongresą. Jau pra
dedama organizuoti JAV ir Ka
nados lietuvių ekskursiją į Ar
gentiną.

Lietuviška opera "Lokys", 
sukurta komp. Dariaus Lapins
ko, statoma jaunimo kongreso 
antrą dieną, liepos 1, penktadie
nį, 7:30 vai. vak. Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje, Chi
cagoje.

S & G MEAT J1ARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjai

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y................ Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškusskilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Wed.dings and Parties 

Home-Made Bologna

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVAĮVŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės ątviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Jaunųjų talentų vakare balandžio 16 Newarke buvo išstatyta ir jaunųjų 
dailininku kūriniu. Čia matome Bartytė prie Aušros Vartų Madonos pa- 

,t Kuretr V

leidžia suprasti, koks “vėjas” 
joje turės pūsti. Penktoji (“Ju
biliejinė") programa būsianti 
“tarsi kronikinė”, atspindinti 
ansamblio kūrybinę istoriją".

Ansamblio šokių vadovas Juo
zas Lingys (ansamblyje nuo 
1941 metų) sakosi pefgyvenęs 
“šilto ir šalto", bet didžiausias 
posūkis ansamblyje esąs — 
naujoji programa "Amžių vė
jai", nes ji "ruošiama kitaip, 
negu ankstyvesnės". Šią progra
mą ansamblis taiko 1967 me
tais numatomam profesinių an
samblių konkursui. Tam kon
kursui turėsianti būti parengta 
dar ir kita programa, kurios dar 
nė ansamblio vadovas nemoka 
apibūdinti, tik žino, kad "ji bus 
pašvęsta nūdienos temom ir 
problemom" .. . Esą, “Gal būt , 
tai bus šeimos šventė, vardy
nos ar kažkas panašaus". Mat, 
atitinkamas komunistų partijos 
CK skyrius tebešoka galvą, ko
kius vestuvių, krikštynų, varda
dienių bei šeimos sukakčių "so
cialistinio turinio" papročius i- 
piršti Lietuvoj vietoj ligšiolinių 
papročių.

Ansamblis “Lietuva" yra val
stybinis (Maskvos kontroliuoja
mo biudžeto išlaikomas), tad 
atitinkami tarnybiniai uždavi - 
niai ir vyrauja jo saviem kūry
biniam užsimojimam. (Elta) Pavasario žiedai. Nuotr. R. Kisieliaus

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-Skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, H.Y. • Tel. Circle 5-7711

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, M a ss. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• Boston 18, Mas*., — 271 Shawmut Avenue...................  Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay ..............  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue.................. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue .................. Dl 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue .................. TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Llterary Road .. .......... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ............... .. Vi 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridže SU N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14,Conn. — 200 FrankHn Av_ tel. 233-8030,246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo*. Campau .............. TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė............................. ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - Ath Street .......................... FO 3-8569
• LOŠ ANGELES 22, Calif. — 060 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2094
• NEWARK 3, N.J. — 428 Sprinflfleld Avenue ...............  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congren Avė..................  L0 2-1446
• NEW YORK. N.Y. 10011 — 108 Weit 1<th Street _.. CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ......................   AL 4-5456
• PA8SAIC, N J. — 176 Market Street .. ......................... GR 2-6387
• PATER8ON 1, N.J. — 99 Msin Street .........................   MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ____  PO 5-5892
• PITT88URGH 3, Pa. — 1307 E. Carton Street ____  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St, .......................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Mlllbury Street ............. SW 8-2868
• YOUNG8TOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ________ Rl 3-0440
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Jaunimo kongresas bus di
dingas ir prasmingas tada, ka
da į jį suvažiuos daug jaunimo. 
Jis bus toks, kokio mes visi no
rime ir kokį jį mes patys savo 
dalyvavimu, ir finansine parama 
padalysime. . Jis bus patriotinio 
lietuvių jaunimo kongresas. Jis 
parodys išeivijos lietuvių pajė
gumą ir tautinį susipratimą.

M ir pnoširdžiai kviečiu visus 
spaudos bendradarbius ir per 
likusį laiką šį visų lietuvių ben
drą ir svarbų reikalą tinkamai 
suprasti ir spaudoje šventės 
prasmę ryškinti.

energija turi būti visur vykdo
mas. Kiekviena auka yra bran
gi ir skubiai reikalinga.

Jei teise naudojamasi gau
siai, tai su teisės įpareigojimų 
vykdymu yra blogiau. Net ir 
tarp mūsų, kada pereitos savai
tės eigoje iškilo pora kontrover
sinių klausimų-

Philadelphijos tautinio ansamblio mitrus choras, vad. L. Kaulinio, dalyvauja, mažoje dainų Šventoje iį sa
vaitgalį Elizabetbe ir New Yorke. (Plačiau žiūr. 8 psl.).

s ar rašini^se visa^ praktikai įrodo galimybę jau- 
r.dainų švežję, kas ųimni ir- senimui, kaip jau į- 
tedą prie jos garsi- prasta išsireikšti, bendrai ir su- 
šyentės. propagavi- 
sėkmtogai ir to ta-

Mieli lietuviai, jaunimas ir 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resas yra visų jūsų rankose. 
Jo pasisekimas priklauso tik 
nuo jūsų, nes kongreso rengė
jai padarė, daro ir darys viską, 
ko lietuvių visuomenė pageida
vo, norėjo, prašė, siūle ir liepė 
daryti.

(nukelta f 4 p»U

^BandroooMiitotarybos suva
žiavimo metu buvo atgaivintas 
klausimas, kūris atrodė jau lyg 
užgijusi žaizda: tai delegacijos 
kvietimas iš Lietuvos į jauni
mo kongresą. Atgijo ne pras
me — kviesti ar nekviesti, bet 
prasme — kvietė ar nekvietė, o 
tai reiškia santykiavo su oku
paciniu režimu ar ne. Jei vaiz
dumo dėliai nuomones gali
ma būtų suskirstyti į dvi šalis, 
tai viena šalis seniai ir katego
riškai buvo pareiškusi: niekas 
iš kongreso rengėjų ar rėmė
jų nei kvietė nei kreipėsi. Ant
ra šalis tarybos suvažiavime 
vėl: jei jau .bendradarbiavimo 
šalininkai norėtų kviesti, tai ge-

tojas, jausdamas turįs ieisę įsi
jungti tarp dviejų šalių, galvo-

' uite- “ **?*"***■ daly-

dviem si tokiafe reikalais, kurie yra* i j -- • • y ■ rT verti ypatfMĮo dėmesio ir kiek-
daro- bendri abiem vadovybėm. Iš to . ■-t w w r larfnvin imti

S P«ei®« vis. ŠMimi Uis įvy- 
kiaįs sielotis ir saro talka prisi
dėti prie jų sėkmingo jnravedi- 
mo* .. . .■ .. ’

Tad lietuviškoji daina težadi- 
na mus kilnesniam tikslam, ku
rie veda į Lietuvos, laisvojo, gy
venimo prisikėlimą.

Baigė jautriu kiekvienam lie
tuviui žodžiu šį malimų pokalbį 
trečiosios dainų šventės vykdo
mojo komiteto pirmininkas dr. 
Steponas Biefis, tvirtai tikėda
mas į šventės gražų pasisekimą.

Dainų šventė liepos 3 Ghica- 
goje. Į ją taveda visi keliai ir 
mus. Jurgis Janulaitis

■ . Jaunimo kongresas bus pasau
linė visų laisvųjų lietuvių lais
vės demonstracija. Jo metu pa
sauliui priminsim lietuvių tau
tos kančias ir parodysime, kad aukom padarykime PLJK visų 
išeivijos stiprus, sąmoningus ir lietuvių pasididžiavimu. Lėšų 
gausus-jaunimas eina į ryžtin- telkimo vajus_.su. dar. didesne 
gą kovą už Lietuvos laisvę iki 
visiškos nepriklausomybės atsta
tymo. Jaunimas deklaruos pasi
ryžimą kovai, pareikš savo re
liginius, tautinius bei kultūri
nius įsitikinimus ir uždavinius 
lietuvių tautos amžinai gyvybei 
ir kūrybingumui išlaikyti. Jis 
kreipsis į viso pasaulio jauni
mą, kviesdamas jį įgyvendinti 
pasaulyje laisvę ir teisingumą, 
grąžinant mūsų pavergtai tau
tai iš jos atimtą laisvę.

Dėkojame visiem, kurie pa
rėmėte jaunimo kongresą. Jūs 
parodėte didelę meilę jaunimui 
ir rūpestį jo lietuviška ateitimi.

Mes kreipiamės dar kartą į 
visus lietuvius ir visas organi
zacijas, prašydami skubios para
mos jaunimo darbam. Ypatingai 
į tuos, kurie dar neturėjo pro- 
gos su savo talka, patarimu 
ir auka prisidėti prie, didžiojo Laiko liko' mažai, o darbų 
laisvųjų lietuvių ruošiamo į- dar* daug. Turime sukelti 45, 
vykio — pirmo pasaulio lietu- 000 dolerių, kad jaunimo kon- 
rių jaunimo kongreso. gresas pasisektų, stovyklos įvyk

tų, jaunimo peticija būtų tinka
mai surinkta ir įteikta. Iki šiol 
sutelkėme apie 18,000 dolerių.

< Dideliais darbais ir -didelėm

minę apie lėtą dainę šventės 
komiteto veiklą ir sieką propa
gandos musę perijodinėįe spau- . 
dop. Ar tos pastabos turi pa-niesiam dsinos ^taiūnlam j^si- 
grindo? reikšti'dafaę šventėja, dakmo-

' Žodžio sąvoka — lėtas ar lė- j** •?*•«. Br. Budriūne kanta
ta — labai relatyvi ir kiekvie-. tėviškės Namai" eolo par- 
nas ją kitaip supranta. Mano v ’/'V-'.i
surinktomis žiniomis dainų Muziko Br. Budriūnę specia- 
šventės reikalu iki gegužės 1 d. į- liai parašytoje šiai dainų šven- 
mūsų periodinėje spaudoje til- tei kantatoje/ “Tėviškės Na- 
po 35 straipsniai, chorų apra- mai” yra dvi solo partijos, ku-

me. - .
Kiek chorę ir choristę ^šven

tėja dalyvaus? Kokie santykiai 
su chorę vadovybėm ir kaip 
reaguoja patys chorai į dainę 

"šventę^*-
Iki šiam laikui užsiregistravo 

27 chorai su 1136 dainininkais. 
Tačiau manome, kad. dar tiek

Teisė- nesulikti — right to 
dissent — dabar tokia populia
ri Amerikoje. Ji turėtų reikšti 
kiekvieno laisvę nepriimti kitų 
nuomonės, laisvę turėti savo 
nuomonę ir ją reikšti.

Pati “teisė nesutikti“ deda ir būtų buvę naudinga pasekti rūpstBai degti komite 
pareigas, kaip ir kiekviena tei* , prezidentu Kennedy ir ap. Sekr. Sus? į į 
sė — pareigą pripažinti kitam McNamara, kurie nerengė pasi- 1 Preirunšimac tmčiajai 
tokią pat teisę nesutikti su ma- sakyti padarę klaidą dėl Kubos šventei vyksta labai skti 
no nuomone j ir dėl to pagerbti 
kito nuomonę tiek pat, kiek aš 
noriu, kad būtų gerbiama ma
noji Antra pareiga — prieš 
reiškiant nuomonę kritiškai į- 
vertinti, koki bus to pareiškimo 
vaisiai

Kontroversinis klausimas iš
kilo ir. tokis, kurio neturėjo bū
ti—- dėl J. Paleckio. Viena ša
lis paskelbė apie rašomą Palec
kiui laišką. Tegul sako tas 
“malonus ponas Paleckis” atsa
ko. ar jis patvirtina J. Reisgy- 
tei duotą parašą ar atšaukia. 
Kita šalis iš Chicagos: nei jis 
toks malonus, nei jis toks reikš
mingas, nei kongresas kreips į 
jį dėmesį; Reisgyte labiau pati
kim, ir jo tvirtinimas nereika
lingas. Pirma šalis tada moste
lėjo pirštine: tie antrieji esą šio
kie ir tokie, nes biją sueiti į ko
vos sąlytį su priešu; o sveikoji 
visuomenė pritarsianti pirma
jai šaliai..: Stebėtojas turi tei-; 
sę apgailestauti skirstymą j 
“sveikus” ir gal “nesveikos”. 
Teisė nesutikti neduoda teisės 
nesutinkančius siųsti sveikatos 
tikrinti. Bet jei pirmoji šalis la-; 
biau būtų susirūpinus pačiu re
zultatu, tai savo būtų padariu
si. kaip padarė J. Reisgytė: jei 
laišką Paleckiui laiko žygiu Į 
laisvę, tai pirma jį būtų atliku
si, o paskiau pasigarsinusi.

Yra būdų reikštis su savom 
nuomonėm be santykių su ki
tais apkartinimo.

tartinai dirbti lietuviškus dar
bus jų geresniam pavytimui. 
To tikrai geidžiame visjįe lietu
viškoje, veikioje ū* ateityje.

Kaip jaunhnb kongresas ver
tina dainę švonfę?

Sitai ir su dideliu dėmesiu. 
Jaunimo kongreso vadovybė 
nutarė dalyvauti dainų šventė
je in corpore. Numatoma 2000 
kongreso dalyvių, kurie orga
nizuotai atvyks į dainų salę ir

mo vengiama, nes vengiama 
santykių su okupaciniu režimu, 
tai ar kviesti iš Lietuvos ar iš 
Sibiro santykiai bus su tuo pa
čiu okupaciniu režimu.

— Atnaujintą pareiškimą dėl 
kvietimo galima vertinti kaip 
teberusenantį nepasitikėjimą, 
ar pirmoji šalis galvoja taip,

invazijos. Taip, tai buvo ir čia Vykdomojo komiteto nariai ir 8“a8>E ttaBibfts netuvĮŠ- 
mano ar mūsų klaida, esant paskirm kond^os sąhp» Kertam bus
tokiose pareigose. Ir tokis pa- dirba su norų ir nepappKfei en-ęhcnų darbus knmite- 
sisakymas būtų nuginklavęs tuziasmu- Tiesa, darbo < džiaugusi ir jų v&į lankia
mėgstančius įtarinėt. . bet jis atliekamas planingai ir

— Dabartiniu metu - akys tariamieji rūpesfiai bei sunku- 
krypsta į pirmosios šalies pa- ■ mai mūsų negydina Darbus, 
reiškimą, kad, nesikreipė ir tt tikiu atliksime gerai ir dainų 
Norėtum jį suprasti kaip netie- šventės pasisekimu neabejoja- 
sioginį pripažinimą, jog pats 
kreipimasis būtų klaida, ir to
kiu atveju dingsta kontraver- 
sa tarp abiejų šalių.

EB;:W Fra!
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(32)
Mes irgi neturėjom tikslo tuos valdininkus kom

promituoti. Kas nesusigundytų, jei pats vyriausias še
fas parodo pavyzdį? Tą popietį, nei mūsų ministras, 
nei kas kitas nešaukė manęs, nei neparodė jokio smi- 
domėjimo. Išorinio sekimo vedėjas, mano pavestas, 
stebėjo užs. reik, min-jos rūmus iš taiko ir iš vidaus. 
{ ministeriją buvo pasiųsta keletas “interesantų” — jie 
pastebėjo, kad koridoriuosė Šnibždėjosi ir nervinosi 
valdininkai. Buvd pasiųsta pas ministrą į butą mote
ris, pasiūliusi ministro tarnaitei pigiai pirkti sviesto ir 
sūrio. Asmeninis ministerio sekretorius dr-as O. kon- 
feravo su ministru, o vėliau apie 9 vai* vai. abu nuėjo 
į ministeriją ir ten plėšė ir degino popierius iki 6 v. 
ryto. Visa tai man buvo pranešama.

Ankšti rytą, kai tik atėjau įstaigon, mane parei
kalavo tuojau pas ministrą pirmininką dr. K. Grinių: 

turėjau nuvykti pas ji Į butą. Jis gyveno pas M. Sle
ževičių. Nuvykus, duris atidarė, pats buto šeimininkas 
ir nurodė dr. K. Griniaus kambarį. Pasibeldžiau ir 
įėjau. Ministras pirmininkas padavė man ranką, bet 
rūsčiai pažiūrėjo ir pasakė:

— Tai tamsta kompromituoji mano kolegą užs. 
reik, ministrą? Kaip tamsta išdrįsai? Aš reikalauju 
sustabdyti tą bylą.

Man niekuomet nebuvo tekę kalbėti su ministru 
pirmininku dr. K Grinium. Ugi tol nebuvo buvę to
kio reikalo. Aš, nors ir pagarbiai, bet visai remiai at
sakiau:

Aš dar nežinau, ar ministras paliestas tiesio
giai, bet aš turiu pakankamai duomenų tam, ką darau. 
Manau, kad tokiu keliu eidamas, geriausiai atlieku sa
vo pareigas. -

— Kokius duomenis jūs turite? Sėskite ir pasa
kokit

, Aš išdėsčiau visą reikalą ir tęsiu: — Jei kada nors 
Sovietai rastų sau naudinga tą operaciją nutraukti, tai 
tas bus padaryta su dideliu skandalu mūsų vataybeL 
Tuo tarpu jie tiems asmenims, kurie ten dalyvauja, ga
li prigrasyti: arba — arba. Ministro grasinimas man 
(padaviau telegramą) — šūvis pro šalį; ar nebūtų tiks
liau jam kreiptis į krašto apsaugos ministrą. Jei, po
nas pirmininke, norite bylą nutraukti — aš nesu tam 
kompetentingas — tai yra prokuroro teisė, arta ura
ne galite atleisti. Aš buvau pakviestas apvalyti kraštą, 
tą ir darau. ' _ ;; ;

Mačiau, kad ministro pirmininko veido išraiška 
keičiasi, gal net ir tas anksčiau rodomas rūstumas bu
vo dirbtinis. Mane paklausė:

— Iš kur toš tintos gautos?
— Iš rimtų šaltinių, tik tiek galiu pasakyti. Jei aš 

pasakyčiau žmogaus, kuris mane informavo, pavardę 
niekas man daugiau.nepraųetinės. AŠ tam pranešė * 
jui patikėjau ir tuo perėmiau visą atsakomybę už vėto
mus. Jei tai būtų legali operacija, kodėl ministerijos 
valdininkas už mažą patarnavimą duoda griefinketio* 
čiui tokius arbatpinigius?

— Jei man kas paltą paduoda, aš irgi duodu ar
batpinigių. Ir jūs taip pat, — sako pirmininkas.

— Ponas pirmininke, aš duodu pusę markės, gal 
jūs duosite penkias, bet ne keturis tūkstančius! Juk 
tai yra jo metinė alga. Pagaliau tai yra tarnybinės iš
laidos, ar jos buvo įtrauktos į ministerijos knygvedy- 
bą,

Pirmininkas pradėjo šypsotis kažką galvodamas. 
Pagaliau paklausė:

— Jūs žemaitis?
— Ne, ponas pirmininke, — atsakiau.
— Kietas riešutas... — atsikeldamas* pasakė ru

siškai:.— Drąsų Dievas valdo. — Ir vėl lietuviškai: — 
Bet jei nepasiseks — teisman. '

— Klausau, ponas pirmininke.
Grįžau į įstaigą apie 11 vaL rytą. Iš Jonavos dar 

neskambino, bet, pi praėjus valandai laiko, mano nu
stebimui, įeina vyr. tat Kirlys. r *

Kiek sumišęs vyr. tat Kirlys pasakoja, kad Jona
voje . rado užs. reik, m-jos departamento direktorių 
V-ną, kuris puolė mūsų įstaigą ir jį asmeniškai pradėjo 
isteriškai šaukti, gąsdindama attadšnu iš vietų. — 
Nedrįskite atidaryti, arba visi būsite atiduoti'teisman.

Vyr. tat Kiritlys, pats tik vos mėnuo kaip grįžo 
iš Sovietų Rusijos, susvyravo, nesusiorientavo ir nu
ėmė feargjtas nuo vagonų, nieko nedarė ir sugrįžo. ' 

.. —Kas tamstai davinėja įsakymus? — klausiu.
—-Tamsta, — atsako.

. -y- ne tamsta, už juos ir atsakysiu. Septynios 
dienos, tamstai tantafo arešto, bet duodu progą daty- 
ką išlyginti. Tučtuojau sužinokite, kur yra tas trauki
nys, dar tetą mano.vardu sustabdykite vagonus ir į- 
vyMyldlfc kas įsakyta. Karininkui nedera taip lengvai 
iMgytL^PtagĮįsite stotyje, jei suspėsite. Pirmu ke-

Vyr- tat Kirtys išėjo. ko
mendantą sulaftėme vagonus, jau buvusius kdyje kaž
kur apie Panevėžį. Gavau pranešimą, kad vagonai jau 
praėjo Panevėžio stotį ir bus sulaikyti tik Obeliuose. 
Kitos dienos rytą vyr. tat Kirtys telefonu iš Obelių 
stoties pranešė, kad atidarė tik vieną vagoną, nes ant

ras jau buvo išleistas per sieną. To vagono pakako, 
kad byla nepasibaigė fiasco: visoj stoty buvo toks 
aštriai saldus kvapas, kad žmonės pradėjo čiaudėti. 
Buvo surasta ir narkotikų: kokaino ir kitų. Minist
rų kabinetas tą pačią dieną atsistatydino. Nemalonu 
buvo, kad antrasis vagonas buvo išleistas iš Lietuvos ir 
buvo konfiskuotas Sovietų organų. Man nerūpėjo, ar 
kas tavo teistas, ar kokiais sumetimais byla buvo lik
viduota; man rūpėjo tiktai sustabdyti nelegalias opera
cijas, kas ir pavyko. Užs. reik, administracinio de
partamento direktorius V-nas irgi pasitraukė.

Kad nemesčiau šešėlio visai ministerijai, tariu pa
sakyti, jog niekas iš aukštų pareigūnų, išskyrus patį 
šefą, tose operacijose nedalyvavo ir su tao ntaro bend
ro neturėjo. T9r vėliau iš tani aukšto urm. pareigūno 
gavau paaiškinimą, kodėl d-ras P. grasino man, o nesi
kreipė į krašto ąpš. ministrą. Kr. aps. min. buvo prof. 
Šimkus, ir dr-as P. manė, kad tai profesoriau parėdy
mu, suvedamos sąskaitos su juo, dr-u P^ kitos partijos 
žmo^rnu.

Su dr-u Purickiu dar teko susitikti. 1923 metais, 
sausio 12 ar 13 dieną jis atvyko į Sukilėlių vyr. Stabą, 
ties Ginduliais, netoli Klaipėdos miesto ir pasisiūlė 
savanorių. Tai gera proga jam vėl pasireikšti. Jam bu
vo pavesti diplomatiniai reikalai. Sustojo trumpai Sta* 
be ir vyko toliau į šflntę, Po dviejų dienų buvo paimta 
Klaipėda, ir jis naktį, sausio 16-tą, persOcėlė į Klaipė
dos miestą ir apsigyveno “Viktorijos” ^viešbutyje. Jo 
paruoštos notos Gelbėjimo Komiteto, Direktorijos, ar 
mano, suidtaių vado, vardu, buvo geros. Aš tai spren-
džiu iš to, kad aUjantų Komisija su jomis skaitėsi, į 
kiekvieną jų stengėsi išsamiai atsakyti ir net Manrak" 
mane, kas tas notas rašė. Vėliau, po vasario 19-tos otc- 
nos, jis užbaigė savo pareigas ir išvyko į Berlyną. Tu
riu įa tašką M ten ir dabar. Jis prašė mane, kaip 

.. Aukštojo Lietuvos įgaliotinio, sušvelninti mano, jo ma
nymu, per aštrę elgesį su vokiečiais (vietiniai Uetaviai 
kritikavo mano elgesį kaip per švtinųh nes tai, anot 
j<Vklta|ė lietuvių santykius su ukrainiečiais ir su Vil

niaus krašto gyventojais.
(Bus dau^Mj

vajus_.su
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Padekime Australijos jaunimui
Australijos lietuvių jaunimas 

su didžiausiu entuziazmu ruo
šiasi atvykti į pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą. Jie šiais 
jaunimo metais sausio mėnesį 
suruošė Australijos jaunimo 
kongresą, o vasario mėnesį la
bai gražiai pravedė Vasario 16 
minėjimus. Balandžio mėne
sį Australijos jaunimas išgarsė
jo savo demonstracijomis prieš 
Paleckį ypatingai per Jūratę 
Reisgytę, kuri vos 16 metų su
gebėjo “apstatyti” seną Palec
kį, išgaudama jo parašą jauni
mo peticijai, šitie žygiai at
kreipė viso pasaulio dėmesį į 
lietuvius ir pavergtą Lietuvą, iš
kėlė išeivijos pastangas ir jau
nimo žygius už jos laisvę.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso tikslas yra atkreipti 
viso pasaulio dėmesį į lietuvių 
tautos kančias. Jaunimas jau 
visame laisvajame pasaulyje 
smarkiai sujudo ir renkasi į di
dingą ir prasmingą savo kong
resą.

Australijos lietuvių jaunimas 
ruošėsi į PLJK atvykti savo pa
čių lėšomis, nors jiems kelionė 
yra' toliausia ir brangiausia. Bet 
jiems dar trūksta 2,500 dole
rių.

“Margučio” radijo programa 
pirmoji Chicagoje suorganizavo 
specialų fondą Jūratei Reisgy- 
tei atvežti. Jie jau atsiuntė 
PLJK finansų komisijai 200 do
lerių. JAV LB Taryba, posė
džiavusi Detroite', PLB valdy
bos pirm. J. J. Bachuno pap
rašyta, tuoj pat sudėjo 346 dol- 
Visi pinigai jau persiųsti į Aus
traliją ir Jūratė Reisgytė atva
žiuoja!

Labai prašome visų JAV ir 
Kanados lietuvių skubiai pa
remti Australijos jaunimo ke
lionę, siunčiant savo aukas ir 
pageidavimus PLJK finansų ko
misijai: Lifhuanian Youth Con
gress, c/o Mrs. B. Juodikis, 
1794 East 227 Street, Cleve
land, Ohio 44117.

Ypatingai prašome atvažiuo
ti jaunimo giminių ir pažįstamų * 
paramos. Jieips gal gyvenime 
bus tokia vienintelė proga da
lyvauti PLJK. Su Australijos 
jaunimo delegacija atvyks: de
legacijos pirm. Romualdas Ci
bas, Jr., Jieva Didžytė, Marty-^ 
nas Didžys, Algimantas K. Kaz
lauskas (jis jau atvyko į JAV), 
Judita Kolakauskaitė, Ina Kun- 
čiūnienė, Daiva Labutytė, Dai
na Maželytė, J. Pullinen, Pa
jauta Pullinen, Jūratė Reisgytė, 
Danutė Skuodaitė; Balys Stan- 
kūnavičius, Antanas Stepanas, 
Vytautas Straukas, Algirdas 
Šimkus, Nijolė Vaičiurgytė, Da
na Vingrytė, Kazys Zdanavičius, 
Ramunė Zinkutė ir Rūta žiedai-
tė. Viso 21.

Rartu su jaunimu atvažiuoja 
ir daugiau Australijos lietuvių. 
Padėkim Australijos jaunimui 
atvažiuoti į PLJR.

V. Kamantas.

JAUNŲJŲ RASYTOJŲ- 
PUBLICISTŲ ALMANACHAS 
JAV LB centro valdyba, no

rėdama skatinti jaunąją kartą

Iš k. j d. Romas Kezys — vienas lapkričio 13 žygininkų, Leonardas Valiukas — rezoliucijom remti komite
to pirm., Vytautas Kamantas jaunimo kongreso finansų komisijos pirm,- neseniai buvo susitikę Detroite. 
Ta proga R. Kezys įteikė rezoliucijom remti komitetui ir jaunimo kongresui po 1000 dol. Nuotr. J. Gaižučio.

Ramunė Zinkutė Sydnejuje skaito 

paskaitą Vasario 16 minėjime. Ji 

birželio viduryje atvyksta j jauni

mo kongresą su Australijos dele

gacija.

literatūrinei kūrybai, jaunimo 
metų proga leidžia jaunųjų ra
šytojų almanachą, kuriame bus 
talpinami 16-30 metų autorių 
prozos ar poezijos kūriniai ii 
publicistiniai straipsniai. Jaunie
ji autoriai, pasirašę tikru vardu 
ir pavarde, nurodę amžių ar gi
mimo metus, savo kūrinius pri
siunčia iki 1966 rugsėjo 1 die
nos adresu: Jeronimas Ignato- 
nis, 6642 So- Francisco Avė., 
Chicago, Illinois 60629.

Prozos ^kūriniai turi būti ne
ilgi, geros kompozicijos ir pa
rašyti sklandžia lietuvių kalba; 
publicistiniai straipsniai lietu
vių tautinio kultūrinio gyveni
mo temomis, neilgesni 3 maši
nėle rašytų puslapių.

Almanache to paties auto
riaus bus talpinama tik po vie
ną prozos veikalą ir po vieną 
publicistinį straipsnį. Poezijos 
galės būti ir daugiau.

Almanachui redaguoti sudaro
ma komisija, kuriai ir paveda
ma padaryti prisiųstų veikalų 
bei straipsnių atranką. Silpnes
nieji kūriniai bus grąžinami au
toriam pagal jų nurodytą adre
są. Geresnieji bus talpinami 
almanachan be honoraro.

Kostas Januška

KUN. J. MATUČIO SUKAKTIS
Švč. Trejybės lietuvių para

pijos bažnyčioje gegužės 22 d. 
11:30 v. klebonas kun. Juozas 
Matutis aukos iškilmingas padė
kos mišias, švęsdamas savo ku
nigystės 25 metų sukaktį. Pa
mokslą pasakys Tėv. Geraldas, 
pasionistas.

Pietūs ir priėmimas bus po 
bažnytinių iškilmių Hotel Ame- 
ricana viešbutyje. Meninę pro
gramą atliks solistė Zuzana 
Griškaitė iš New Yorko.

Vasarotojų dėmesiui —
Lietuviška JANSONŲ vasarvietė Cape Cod 

vila

AUDRONĖ
šiais metais atidaroma vasarojimui nuo birželio 18 d. iki
rugsėjo 15 d. '
Visus tautiečius maloniai kviečia atvykti praleisti atostogas. Jau 
dabar priima užsakymus. Kreiptis:

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

Lietuviška vasarvietė BANGA
CAPE COD, MASS.

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

A. RAKŠTYS
76 Alicia Road, Dorchester, Mass. 02124 — Tel. (617) 282-8046 

o po birželio 15 d.:
BANGA

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

VASAROS ATOSTOGAS 
praleisti be rūpesčių nuoširdžiai kviečiame 

MEŠKOS ir MEŠKIUKO 
vasarvietėje, 42 Beach St., Monument Beach, Cape Cod, 
Massachusetts. Tel. 759-3251 (Area #617). Savininkai 
patys svečius priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuošir
dumu golboja. CAPE COD žalumos grožis, ATLANTO 
vandens temperatūra, S1LVER BEACH smėlio tyrumas 
suteikia daug malonumo. Mėgėjų patogumui yra valtis 
žuvavimui, sail-fish buriavimui, ping-pong, teniso aikštė, 
kroketas. Vakare tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai. Va
sarvietė atidaroma birželio 19 dieną. Užsisakyti galima 
šiais adresais: Ir enat V eitas, 72 Congress St. Braintree, 
Mass., Tel. 843-2146 arba Maria Lūšys, 88-01 104th St., 
Richmond Hill, N.Y. Tel. 849-1193 arba MEŠKOS adresu 
ir telefonu. Iki džiugaus pasimatymo!

JAUNIMO METŲ
Philadelphijos - Pietinės Jer - 

sey jaunimo metų komitetas, 
pritariant PLB jaunimo metų 
talkos komisijai gegužės 28-29 
Philadelphijoje ruošia prieškon- 
gresinį jaunimo metų studijinį 
savaitgalį. Kviečiamas visas 
J.A.V. rytinio pakraščio jauni
mas. Savaitgalio tikslas — pa
gvildenti su jaunimo metų sie
kimais susijusius klausimus ir 
susipažinti su jaunimo kongre
so parengiamaisiais darbais. 
Pramatyta darbotvarkė:

Šeštadienis, gegužės 28 d.
10 vai- ryto registracija, Li-

SAVAITGALIS PHILADELPHIJOJE

ryto simpoziumas — 
metų darbo kelias į 
laisvę”. Simpoziume 
R. Kezys (New Yor-

berty Federal Savings and Loan 
Association patalpose, 202 N. 
Broad St., Phila.

11 vai. 
“Jaunimo 
Lietuvos 
dalyvauja
kas), A. Budreckas (Elizabeth), 
J. Gailiušytė (Clevelandas) ir A. 
Barzdukas (Washingtonas).

12 vai. bendri priešpiečiai.

1 vai. p.p. simpoziumo tęsi
nys.

6:30 vai. vak. jaunimo metų 
vakaras — banketas McCallis-

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Užuojautos. Lietuvos atsto

vas J. Rajeckas pareiškė užuo
jautą dėl Norvegijos ambasa
doriaus Hans Kristian Engen 
mirties ir dėl Sarah Weadick 

, mirties. Si pastaroji buvo ilga
metė NCWC imigracijos parei
gūnė, daug pagelbėjo lietuviam 
tremtiniam. Lietuvos pasiunti
nybė pasiuntė vainiką prie jos 
karsto į New Haven, Conn-, kur 
ji buvo palaidota. J. Rajeckas 
dalyvavo ir pamaldose NCWC 
koplyčioje Washingtone. Už ve
lionę Chięagoje mišias aukojo 
kun. dr. J. Vaškas.

Mieli
čatkelta iš 3 psl )

Jaunimo vardu prašome 
sų visų skubios paramos. Au
kas ir talką duokite jaunimo 
metų komitetams, o kur jų nė
ra, siųskite:

Lithuanian Youth Congress, 
c/o Mrs. B.
227 Street, 
44117.

Visiem už 
kojame.

PLJK Finansų Komisija

jū-

Juodikis, 1794 E.
Cleveland, Ohio

viską iš anksto dė-

Priėmimuose. J. Rajeckas su 
žmona dalyvavo: Apaštališkojo 
delegato surengtame diplomati
nio korpuso dekano Secilla-Sa- 
casa pagerbime, prezidento L. 
Johnsono priėmime diplomati
jos šefams pagerbti, Australi - 
jos ambasadoriaus, Ruwai ir 
Togo ambasadorių priėmime, 
Latvių sąjungos priėmime, per
sikėlus į naujas patalpas.

Baltijos valstybių diplomati
nių atstovų pasitarimas įvyko 
gegužės 5 Lietuvos pasiunti
nybėje.

Lankė pasiuntinybę. Gegužės 
7 Washingtone įvyko The 
Goodwill Embassy Tour labda
ros reikalam. Buvo lankomos še
šios ambasados, jų tarpe ir Lie
tuvos pasiuntinybė. Ta proga 
buvo išleista brošiūrėlė, kurio
je buvo Lietuvos pasiuntinybės 
nuotrauka, atstovo žodis. Tą 
dieną per keturias valandas ap
lankė keletą tūkstančių žmonių. 
Šeimininkams buvo parūpinta 
dar 20 pagelbininkių svečiam 
priimti. Iš jų 6 buvo tautiniuo
se drabužiuose.

ter’s dalėje, 1811 Spring Gar- 
den St., Philadelpjijoj- Meninę 
programos dalį išpildo solistė 
O. Pliuškonienė, smuikininkė 
B. Pompuolytė, pianistė A. Kau- 
linytė, Clevelando kvartetas 
“Vėjunės”, Philadelphijos tauti
nių šokių grupės “Žilvinas” šo
kėjai ir deklamatorė Salvinija 
Gedvilaitė, šokiam groja “Va
karinės žvaigždės” orkestras. 
Vakaro pelnas skiriamas jauni
mo kongresui paremti.

Sekmadienis, gegužės 29 d.
10:30 vai. ryto šv. mišios šv. 

Andriejaus parapijos bažnyčio
je, Wallace ir N. 19th Street. 
Jaunimo organizacijos dalyvau
ja su savo vėliavomis.

12 vai. uždaromasis 
savaitgalio posėdis šv. 
jaus parapijos salėje.
PLB JR talkos ir finansų ko
misijų narė J. Gailiušytė.

Visa lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti 
į visas studijų savaitgalio prog
ramos dalis-

Gimęs 1915 liepos 18 Stam- 
ford, Conn. Tėvai Leonas ir 
Amelija Matučiai turėjo penkis 
vaikus. Juozas buvo ketvirtas 
vaikas- Pradžios mokyklą ir 
gimnaziją baigė Stamforde, 
Conn. 1933 įstojo į šv. Tomo 
seminariją Hartforde, Conn. Pa
sižymėjo dideliais gabumais, to
dėl po dvejų metu vyskupas jį 
išsiuntė į Liuveno universitetą 
Belgijon. Studijavo filosofiją ir 
teologiją. Prasidėjus antram pa
sauliniam karui, studijavo 
Prancūzijoje, bet po penkių mė
nesių vyskupas įsakė grįžti A- 
merikon.

MANOR

Kun. J. Matutis, švč. Trejybes 
lietuvių parapijos klebonas Hart
forde, Conn. Nuotr. K.' Lipėiaus.

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

LAKE GEORGE, N. Y
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

studijų
Andrie-

Kalba

Kunigu įšventintas 1941 ge
gužės 22 šv. Juozapo katedro
je Hartforde. Pirmais paskyri
mais buvo Waterbury, Conn., 
šv. Juozapo nelietuvių parapija. 
1943 birželio mėn. perkelia
mas į New Britain šv. Andrie- 
kaus lietuvių parapiją vikaru. 
Čia suorganizuoja vieną iš ge
riausių krepšininkų komandų, 
daug kartų laimėjusią prieš ki
tas komandas, lietuvių tarpe 
platina karo bonus, rašo apie 
lietuvių veiklą amerikiečių spau
doje. dirba įvairiose parapijos 
organizacijose.

1959 iškeliamas į New Have- 
ną klebonu į lietuvių šv. Ka
zimiero parapiją. Tuoj atremon
tavo kleboniją, prapijos mažą-

ją svetainę, rūsį, bažnyčioje su
dėjo naujus suolus, pakeitė di
dįjį altorių nauju. Buvo pasiry
žęs pakeisti ir šalutinius alto
rius, bet nebespėjo. Kun- J. Ma
tučio ir lietuvių bendruomenės 
pastangomis prie bažnyčios pa
statytas gražus lietuviškas kry
žius.

klebonu j Hartfordą, 
Švč. Trejybės lietuvių

tuoj pradėjo nuo re-

vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes' ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruvvay Exit 24, į 
Northway 8“ iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N. Y. Tel. (518) NH 4-5071

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ
SODYBOJE

Philadetphijos-Pietinės Jersey 
jaunimo metų komitetas

Try» Laiškų Lietuviam* staipsnio konkurso laimėtojos ii Put- 
namo. Ii k. J d. Rūta Rastenytė — jaunimo pirmoji premija, 
sesuo M. Jurgita (Maryti Saulaltytė) — pirmoji suaugusių 
premija, Viktutė Jurgaitytė — jaunimo antroji premija.

Kur tik galėjo ir turėjo pro
gos, rėmė lietuviškus reikalus, 
visus skatino lietuviškam dar
bui. 1964 vasario 16 proga bu
vo pakviestas į senatą sukalbė
ti invokacijos. Gi vasario 20 jį 
paskyrė 
Conn., į 
parapiją.

Ir čia
mantų. Atremontuoja kleboni
ją. sudeda naujus suolus baž
nyčion ir -patiesia kilimus baž
nyčios takuose. Prisideda ir čia 
prie lietuviškos veiklos.

Kun. J. Matutis gerai kalba 
lietuviškai, prancūziškai, jei ne
klystu, vokiškai, ir, žinoma, ang
liškai. Lietuviškai pirmiausia iš
moko namuose, o studijuoda
mas Europoje kiekvienais me
tais važiuodavo atostogų į Lie
tuvą. Apvažinėjo visą Lietuvą, 
aplankė namus, kur tėvas gyve
no Luokės apylinkėje. Save lai
ko žemaičiu, žemaitis ir yra — 
tiesaus tvirto būdo, didelios 
geros širdies.

Šios sukakties proga linki
me Dievo globos, ištvermės, 
kantrybės ir ilgiausių metų.

A.L.

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

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

Vasarvietėn ir stovyklon registracija jau prasidėjo. Pir
menybė ir pasirinkimas yra anksčiau registruojantiems. 
Informacijai rašykite:

Franciscan Monastcry
Kennebunkport, Maine

04046
Tel. (207) 967-2011
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Parapines maldininkų ekskursijos
Lietuvių parapijos jau suda

ro savo organizacinius būrelius, 
kurie rūpinasi, kad daugiau ga
lėtų nuvykti į lietuvių religines 
iškilmes Washingtone.-

Pirmauja šv. Kryžiaus para
pija, vadovaujama KV pirmi
ninko kun. Ed. Abromaičio, 
Chicagoje- Keli šimtai jų para
pijos maldininkų jau užsiregist
ravę ir vyks. Vadovai tiki, kad 
iš jų parapijos vyks nemažiau 
penkių šimtų.

Sv. Pranciškaus parapija Law- 
rence, vadovaudama preL Pr. 
Juro, jau sudarė komitetą, re
gistruoja maldininkus ir prašo 
visus parapijiečius įamžinti sa
vo vardą auka: “Prašome prisi
dėti savo auka garbingai už
baigti šį gražų visų lietuvių pa
minklą. Ir kai koplyčia bus baig
ta, kiekvienas džiaugsis būda
mas rėmėjų skaičiuje.”

Viešpaties Atsimainymo pa - 
rapija Maspeth, N. Y., vado-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Motinos diena paminėta ge

gužės 8. Rengė Vinco Krėvės li
tuanistinė mokykla.

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis šv. Andriejaus-bažnyčioje. 
Dalyvavo visi šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, mokytojai ir 
gausus būrys lietuviškos visuo
menės. Buvo lietuviškos mišios.

Pirmą kartą Philadelphijoje , 
lietuviškos mokyklos lietuviškai 
parengti, priėmė pirmąją komu
niją trys lietuviukai: Rasa ir Ri
ta Ardytės ir Darius Ostrauskas.

Argi per 16 metų (tiek laiko 
čia gyvenu), tik tris vaikus ga
lėjo parengti lietuviškai pirmai 
komunijai?!

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo pats minėjimas. Mokyklos 
tėvų komiteto ir tėvų rūpesčiu 
buvo suruoštos vaišės. Visiem 
mielą įspūdį padarė, kad apsiei
ta be alkoholinių gėrimų.

Klebonas kun. J. čepukaitis 
sukalbėjo maldą ir pasveikino 
trumpu žodžiu. Pirmąją komu
niją priėmusius jų klasės drau
gų vardu pasveikino Genutė 
Avižonytė, Regina Milaitė ir 
Virgius Volertas. Jie Įteikė po

adresą. Kun. S. Raila dovanojo 
maldaknygę.

Bendruomenės pirmininkas 
inž. J. Ardys kalbėjo apie mo
tiną. Vaikų darželio pirmo ir 
antro skyriaus mokiniai, vado
vaujami Gemos Kreivėnaitės, 
atliko eilėraščių ir dainų pynę. 
Pianinu skambino Zita Starkai- 
tė ir Algis Maciūnas. Montažas 
“Davė Dievas man mamytę 
brangią” buvo per ilgas ir pa
viršutiniškai parengtas.

Mokyklos choras, vadovauja
mas Aųęlės Kaulinytės, padai
navo kėfefa dainų. Tai buvo pa
ti gražiausia programos dalis. 
Programos pabaigai vyresnieji 
pašoko “Pradės aušrelė aušti”, 
šokiams vadovavo Estera Ben- 
džiūtė.

Programai vadovavo mokyk
los vedėja p. Mačiūnienė, kuri 
pasveikino kun. St. Railą var
dinių proga ir Įteikė dovanėlę.

Gaila, kad visuomenė laikėsi 
gana neramiai, vaikščiojo ir net 
triukšmavo. Išdykavo ir nepri
žiūrimi vaikai. Tai trukdė sekti 
programą, trukdė ir programos 
vedėjai. A.G.

vaujama prel. Jono Balkono, 
rengiasi nuvežti 300 maldinin
kų ir visą chorą, apmokant jų 
kelionę ir nakvynę.

Šv. Panelės Marijos Apreiški
mo parapija Brooklyn, N.Y., va
dovaujama kun. kleb. N- Pakal
nio ir kun. Antano Račkausko, 
organizuoja kelių šimtų maldi
ninkų ekskursiją.

Angelų Karalienės parapija 
Brooklyn, N-Y., vadovaujama 
kun. kleb. J. Aleksiūno ir kun. 
Vyt. Pikturnos, telkia didelę 
maldininkų grupę.

16 parapinių chorų ir an
samblių jau užsiregistravo ir 
rengiasi vykti į iškilmes.

Lietuvių religinės šventės ko
mitetai nuoširdžiai kviečia kuo 
gausiausiai dalyvautu Kadangi 
tos iškilmės yra labai svarbios 
visai lietuvių tautai, o ypač Lie
tuvos Bažnyčiai, todėl kiekvie
nas lietuvis, kuris lig šiol ne
turėjo progos skirti savo dale
lės, prašomas tai padaryti da
bar. Šiluvos šv. Marijos koply
čios Įrengimui, dedikacijos iš
kilmėms, lietuvių religiniam 
kongresui, programų spausdini
mui, ženklelių išleidimui, kvies
tinių svečių priėmimui ir ki
tiems uždaviniams Įvykdyti dar 
trūksta bent 30,000 dol. Aukas 
prašom Įteikti savo parapijų ku
nigam, kurie persiųs Šiluvos Šv. 
Marijos Koplyčios Komitetui 
Chicagoje arba Lietuvių Religi-

Moksleivių ateitininkų priesaika Clevelande ateitininkų šventės metu gegužės 1. Nuotr. V. Pliodzinsko.

niam Kongresui Rengti Komite
tui, 225 South 4th St., Brook
lyn, N.Y.

LRKR Komitetas

NUOŠIRDI PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiem 

dalyviam, geradariam, kurie 
darbu ar auka prisidėjo prie 
gražių šešioliktojo Šv. Kazimie- 

- ro seserų Tėjhėįų.jįrytinių sky
rių) seimo vaišių. Visais atžvil
giais seimas buvo džiuginančiai 
sėkmingas.

Ypatingą padėką reiškiame 
kapitonui Edvardui Venckui, 
kuris daug džiaugsmo suteikė 
visiem dalyviam su pagarsėju
siu “Aqua String Band” ir Žil- 
vinio šokėjais.

Pilnai suprantame, ir giliai

ninku tarpe, jis prabilo tėviš
kai, pabrėžė mūsų lietuvių 
darbštumą, meilę padėti ir rem
ti seselių Įstaigas. Dėkojame 
preL L Valaneiūnui, kun. J. An- 
toszewskiui, svečiam kunigam 
ir visiem klebonam, kurie, ne
galėdami asmeniškai dalyvauti, 
ragino savo parapiečius seime 
dalyvauti.

Dėkojame kun. dr. K. Širvai
čiui, Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų dvasios vadui, visiem rėmė
jų skyriam už dalyvavimą ir pa
ramą. Labai ačiū visiem darbi-

S. J. MaFkelionis, T. 0. R.

KUN. A. ZANAVICIAUS SUKAKTIS

r— LB Vyr. Taryba, neseniai 
turėjusi savo metinę sesiją De
troite, be kitų rezoliucijų, pri
ėmė vieną, aiškiai pasisakyda
ma už rezoliucijos Senate pra- 
vedimą. Tuo klausimu rezoliuci
ja buvo priimta šio turinio: 
“Prašom Rezoliucijoms Remti 
Komitetą pravesti rezoliuciją 
JAV-bių Senate ir skatinam vi
sus lietuvius šiam Komitetui tal
kininkauti.”

— Jonas Urbonas, Clawson, 
Mich., LB Detroito apylk. pir
mininkas. turėjo pasitarimą su 
rezoliucijoms remti komiteto 
pirm. L. Valiuku, kai šis nese
niai lankėsi Detroite. LB Detroi
to apylinkė pažadėjo visą gali
mą talką rezoliucijos Senate 
pravedimo žygyje.

— Vladas Pauža. Detroit, Mi- 
chigan, LB Vyr. Tarybos na
rys, neseniai • paskirtas rezoliu
cijoms remti komiteto 
ninko vienu iš padėjėjų, 
to ir apylinkės lietuviai 
mi visais rezoliucijos
pravedimo klausimais į ji kreip
tis. Jo adresas: 1910 — 25th. 
Street, Detroit. Michigan 48216. 
Telefonas 825-9754.

Įvertiname mūsų rėmėjų gera
darių ir bičiulių didį pasiauko
jimą seselių reikalam, dėl to iš 
širdies tariame didelį nuoširdų 
lietuvišką ačiū. Dėkojame ger- 
biamiem dvasininkam — prel. 
V. Martusevičiui, kuris buvo 
seimo garbės kalbėtojas ir labai 
tiksliai iškėlė rėmėjų bei rytų 
apygardos visuomenės dosnumą 
labdaros įstaigoms. Ypač jis pa
dėkojo dalyviams, kurie savo 
aukomis remia seselių kasdienį 
apaštalavimą.

Malonų, labai draugišką žodį 
tarė gerb. prelatas J. Karalius. 
Kaip vyresnis veteranas dvasi

ninkam ir darbininkėm, dova
nų ir aukų aukotojam ir vi
siem, kurie atsilankėte ir parė
mėte mus ir mūsų Įstaigą. 
Stengsimės savo darbais, pasi
šventimu bei kasdienine malda 
nors dalinai atsilyginti Jum už 
tokią didelę paramą ir malonų 
palankumą. Tegu Dievo palaima 
ir mūsų maldos remia Jus ir Jū
sų kilnius gailestingumo dar
bus.

Jums giliai dėkingos.
Švento Kazimiero Seserys, 
Juozapo Marijos Vila, 
Newtown, Pennsylvania

NAUJAS KUNIGAS 
PRANCIŠKONAS

Loretto, Pa- Scranton, Pa., 
diecezijos vyskupas J. Carroll 
McCormick gegužės 19 įšven
tins Į kunigus klieriką Stasį J. 
Markelionį, T.O.R., sūnų Vin
co ir Onos Markelionių, gyv. 
Reynordville, Pa. Stasys Merke- 
lionis 1958 m. gavo Pennsylva- 
nijos valstybės x universitete 
bachelor of Sciences laipsni ir 
kuri laiką darbavosi kaip Green 
and Cambria apskričių agrikul
tūros agentas. Teologijos moks
lus išėjo Our Lady of Loretto 
kunigų seminarijoje, Loretto, 
Pa. Naujasis kunigas primicijas 
laikys gegužės 22 Du Bois šv. 
Juozapo bažnyčioje, kur klebo
nauja prel. J. Urbonas.

Būreli* vielnių Ii Stamfčrdo, Conn., N. Y. motery fctpbo Atvrtylrlo popietėje balandžio 17. Nuotr. V. Maželio

Worcester, Mass.
Maldos ir atgailos diena už 

Lietuvą šv- Kazimiero parapijos 
bažnyčioje suorganizuota gegu
žės 15. Pamaldose dalyvavo vi
sos parapijos organizacijos su 
vėliavomis, parapijos mokyk
los mokiniai. Buvo vainikuota 
Marijos statula, šventosios va
landos metu perskaityti pasi
aukojimo aktai, sukalbėtas ro
žančius. Baigta Švč. Sakramen
to palaiminimu. Pamaldom va
dovavo kleb. kun. J. Jutkevi- 
čius.

Lietuviškosios visuomenės 
teismą surengė kultūros klubas 
gegužės 8 Maironio parke. Teis
mui pirmininkavo dr. B. Matu
lionis, nariais buvo P. Molis ir
J. Starėnas, sekretoriavo B. Ži- 
džiūnas. Kaltinta lietuviškoji vi
suomenė apsileidimu, nutauti- 
mu ir k. Kaltinamąsias kalbas 
pasakė Pr. Štanelis, Pr. -Pauliu-* 
konis ir R. Jakubauskas. Teisino
K. Adamavičius, V. Dabrila ir 
A. Venclauskas. Sprendime lie
tuviškoji visuomenė Įspėjama 
budėti, kad išlaikytų lietuvybę 
ir ugdytų lietuvišką kultūrą.

LB. apylinkės valdyba pasi
skirstė pareigomis; pirm. Pr. 
Štanelis, vicepirm. V. židžiūnas, 
sekr. J. Starėnas, ižd. J. Ta
mašauskas. parengimų pirm. P. 
Račiukaitis. nariai: R. Jakubaus
kas ir A. Glodas. Lietuvių Fon
do reikalais įgaliotas rūpintis J. 
Matusaitis, ryšininku rezoliu
cijų komisijos reikalam paskir
tas J- Starėnas. Jaunimo kon
gresui paskirta 50 dol., centro 
valdybai solidarumo mokesčio 
— 60, anksčiau pasiųsta 110. 
Birželio mėn. numatyta sureng
ti trėmimų minėjimus, rudenį 

—tautos šventę ir L. Šukytės 
koncertą.

Adv. Antano Milerio pager
bimą LB rengia birželio 12 1 v. 
Maironio parke. Jis 40 metų 
(kiekviena proga supažindino 
JAV pareigūnus su lietuviškais 
reikalais, kasmet Vasario 16 pro 
ga kalbėjo per radiją. Pagerbi
mo komitetą sudaro: pirm. 
Ant. Tamkus, nariai: A. Šeške
vičius. K. Adamavičius, J. Ta
mašauskas su žmona. O. Tarai
lienė. K. Zurlys, J. 
čius. E.D. Meilus. P 
Grabauskas. Step.
Kauševičienė, V. židžiūnas. P. 
Alavošius. Eva Perch, Ed. Pa- 
liulionis. Pagerbimo pietums bi
lietai gaunami pas komiteto na
rius.

Jaunučiu ateitininkę šventė 
Worcesteryje rengiam gegužės 
29. Rengia Bostono. Brocktono 
ir Worcesterio ateitininkų kuo
pos. Pr.

Kun. Albertas Zanavičius, 
New Haveno, Conn., šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebo
nas. švenčia savo 25 metų ku
nigystės sukakti gegužės 22. Iš
kilmingos pamaldos bus 10:30 
v. r. Pamokslą sakys Tėv. dr. T. 
Žiūraitis- Iškilminga vakarienė 
— 6 v.v. parapijos salėje, kuri 
naujai atremontuota.

Jis gimė 1916 birželio 6 Wa- 
tertovvn, Conn. Tėvai — Juo
zas ir Petronėlė Nevardaus- 
kaitė-Zanavičiai. Jis buvo tre
čias vaikas; šeimoje viso buvo 
9 vaikai.

Pradžios mokyklą ir gimnazi
ją baigė Watertowne, 1933 Įsto
jo Į šv. Tomo kunigų seminari
ją Hartforde. Po dviejų metų 
vyskupas jį išsiuntė studijuoti 
Į Liuveną 
kiekvieną 
Lietuvon, 
pas kleb.
Eržvilko buvo kilus jo motina, 
o iš Raseinių *— tėvas. - -

Prasidėjus antram pasauli
niam karui, jis turėjo grįžti A- 
merikon. Studijas baigė šv. Ma
rijos seminarijoje Baltimorėje, 
Md. Kunigu įšventintas 1941 
gegužės 22 Hartforde, Conn. šv. 
Juozapo katedroje. Buvo paskir
tas vikaru į šv. Juozapo para
piją Waterbury, Conn. Neilgai 
čia pabuvęs skiriamas šv. Jur-Z 
gio lietuvių parapijon Bridge- 
port. Conn. Po trijų metų per
keltas Hartford, Conn. šv. Pet
ro nelietuvių parapijon, kartu 
aptarnavo šv. Pranciškaus ligo

Belgijon. Iš Liuveno 
vasarą važiuodavo 
sustodavo Eržvilke 

kun. A. Petraiti. Iš

Kurt. Albertas Zanavičius, New
Haveno šv. Kazimiero lietuviu pa
rapijos klebonas.

ninę. 1947 paskirtas vikaru į 
New Haven, Conn., 1955 nuke
liamas Ansonijon šv. Antano 
liet, parapijon, vėliau šv. And
riejaus liet, parapijon New Bri- 
taine. 1964 vasario 20 paskir
tas New Haveno šv. Kazimiero 
parapijos klebonu.

Šio jubiliejaus proga sveiki
name mieląjį kleboną, prašome 
Dievo palaimos ir linkime iš
tvermės visuose užsimojimuo
se! A.L.

BALTIMOReS ŽINIOS

maloniai

prie na- 
jau pilni

Stankevi- 
Molis, P. 

Valinskas,

— Worcester, Mass., lietuviš-
kas jaunimas jau gavo jaunimo 
peticijai visą eilę parašų iŠ ame
rikiečių politikų, jų tarpe kon- 
gresmano Donahue, . miesto 
burmistro Wells, statė senato-
riaus Pigaga ir kt.

pirmi- 
Detroi- 
prašo - 
Senate

“Doctor of Dental Sur- 
laipsnį ir dantų gydytojo 
Dr. R. K.
amžiaus, gimęs Kaune.

Karka vra tik

Tėv. dr. T. Žiūraičio, O.P. 
misijose dalyvavo daug žmonių. 
Misijos iškilmingai baigtos gegu
žės 8 procesija ir pamokslu apie 
Marijos apsireiškimą Šiluvoje.

Suaugusių klubas gegužės 15 
surengė gegužinę State parke. 
Suaugusiom ir vaikam buvo ge
ra proga pažaisti ir 
praleisti laiką.

Lietuviški darželiai 
mų senu papratimu
žiedų. Lietuvės moterys gražiai 
prižiūri tuos darželius, kurie pa
traukia visų praeivių akį.

šeštinių ir Sekminių pamal
dose raginami visi gausiai daly
vauti. Taip pat primenama, kad 
iki Švč. Trejybės, iki birželio 5, 
visi turi atlykti velykinę išpa
žintį.

Šv. Alfonso mokyklos moks
lo metų užbaigimo programa 
bus birželio 12. Prasidės 3 vai. 
popiet. Abiturientam diplomus 
išdalins klebonas. Bus ir kita 
programa, pritaikyta progai. Vi
si kviečiami dalyvauti.

Kardinolo vajus įvairiem rei
kalam užsimojo surinkti 11 mi-

sus parapiečius, prašydamas au 
kų.

Koncertą vakarą rengia Liet. 
Tautinės sąjungos Baltimorės 
skyrius lietuvių svetainėje ge
gužės 28. Programa prasidės 8 
v.v. Ją išpildys akordeonistas 
Kazys Daubaras, iš Philadelphi- 
jos, ir humoristas Vitalis Žu
kauskas. iš New Yorko. Rengė
jai kviečia visus atsilankyti.

Viktorija Žilis, senos kartos 
lietuvė, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė savo namuose gegužės 9. 
Velionė buvo uoli šv. Alfonso 
pafapietė, dalyvavo parengimuo
se. Gedulingos mišios už jos sie
lą šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
gegužės 12. Palaidota Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliūdęs 
ir sergąs wras Jonas, dukros 
Margaret, Paulina ir Constance 
ir sesuo Magdė.

Vincas Čaplinskas, senos kar
tos lietuvis, žymus veikėjas, žu
vo automobilio nelaimėje gegu
žės 12 vakare Jį gatvėje suvaži
nėjo automobilis. Velionis bu
vojai metų ir visą laiką gyve
no* Baltimorėje. Buvo uolus šv.

— Rimantas D. Karka ši pa
vasari baigė Toronto universi
teto odoptologijos fakultetą gau
damas 
gėry” 
teises. 
22 m.
Naujasis dantų gydytojas yra 
baigęs Toronto karališkąją mu
zikos konservatoriją, piano kla
sę (10 metų kursą) ir yra pasi
reiškęs kaip gabus pianistas. Ša
lia studijų Rimantas aktyviai 
reiškėsi Toronto lietuvių stu - 
dentų visuomeninėje veikloje-

— "Ateities” žurnalas, norė
damas prasmingiau paminėti 
1966 — jaunimo metus, skel
bia konkursą, kuriame kviečia
mi dalyvauti visi jaunieji rašy
tojai ir poetai. Skiriamos ketu
rios- premijos: -I poezijai —200 
dol. (18-30 m. kūrėjam), II poe
zijai — 100 dol. (kūrėjam iki 
18 m.), III prozai — 200 dol. 
(18-30 m. kūrėjam), IV prozai 
— 100 dol. (kūrėjam iki 18 m). 
Konkurso jury komisija vertins 
visus 1966 sausio 1 — gruo
džio 31 - laikotarpyje “Ateities” 
redakcijai atsiustus rankraščius. 
Redakcijos adresas: 4545 W. 
63rd. St., Chicago, III. 60629. ■

• — Dr. Jonas Valantiejus, eilę 
metų besiverčiąs gydytojo prak
tika New Buffalo. Mich.. birže
lio 7 bus pagerbtas specialiuo
se pietuose. Šventės komite
tas parinko d r. J Valentiejų 
šių metų atžymėtinu vyru, kaip 
tikrai pavyzdingą ir pasiauko
janti asmenį, daug padedantį 
bendruomenės vargšams. Šia 
proga komitetas įsteigia ir dr. 
J. Valantiejaus vardo stipendi
jų fondą. Dr. J. Valantiejus 
yra kilęs iš Maspetho N. Y. Vieš
paties Atsimainymo parapijos, 
kuriai vadovauja prel. J. Balkū- 
nas.

Kanklių orkestras dainų šven
tėje pritars vaikų chorui. Tai 
bus labai įdomus šventės mo
mentas. Reikia tikėtis, kad pub
lika šiltai priims ir įvertins jau
nuosius kanklininkus. Kadangi 
kanklių gaidų repertuaras yra 
labai negausus, tenka parengti 
nauju gaidų. Tą darbą dabar in
tensyviai dirba komp. A. Mikuls
kis. Kanklių orkestrui vadovaus 
šios srities žymi specialistė O. 
Mikulskienė, kuri intensyviai 
pradėjo darbą. Jau praeityje 
O. Mikulskienė pasirodė kaip 
gera kanklių orkestro vadovė.

iš ten išėjo pensijon. Gedulin
gos mišios aukotos už jo sielą 
šv. Alfonso bažnyčioje gegužės 
16 Palaidotas Holy Redeemer

lijonu dcl Šv. Alfonso parapi
joje šiam vajui vadovauja kun. 
Antanas Dranginis. Parapijai 
skirta 115 tūkstančių kvota. Ku
nigas per lietuvišką radijo pro-
gramą ir laiškais kreipėsi į vi-

Alfonso parapietis, susipratęs 
lietuvis. Kai buvo jaunas, daly
vavo vaidinimuose ir giedojd 
parapijos chore. Buvo malo
naus būdo ir visus patraukdavo
prie savęs. Dirbo siuvyklose ir

kapinėse. Liko puliūdusi žmona 
Veronika, dukros — sesuo Rich- 
ard. kazimierietė. Amelija ir 
Ona. nuliūdę sūnūs — Kazys 
ir Vincas ir eilė anūkų

Jonas Obelinis
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HAVEN RĘALTY

baras-restoranas

Putnam, Connecticut

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

3:00 vai. menine programa

Vasarvietė “JŪRA

Telef. Code 617, 775-4146

gų atsakomybėn? Man kažkas 
pasakė, kad tas vyras turi savo 
riucsavą biznį. Kiti man sako, 
kad teismas galės tą žmogų nu
bausti kalėjimu arba pinigine 
pabauda^ bet kad aš iš tos pa
baudos nieko negausiu. Prašau 
man patarti, kas reikėtų pada
ryti, kad tokiem žmonėm jų pik
ti darbai nepraeitų už nieką.

AAM., New York valstija

T rupulis istorijos
Angelų Karalienės parapijos 

MS 24 kuopos įsikūrimo data 
yra 1916 vasario 10. Taigi šie
met sukako kuopos 50 metų 
auksinis jubiliejus. Kuopos stei
gėjos buvo O. Bendoraitienė,

1966 m. gegužes 29 cL, sekmadienį

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.: 9e*a4enial« Iki 9 vai. popiet. 
87-09 Jamaica Avo.. Woodhaven 21. N. Y. • Tat VI 7-4477

ATSAKYMAI ^TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS *

11:00 vai. Šv. mišios — lietuviškai

Programą atliks seserys ir pensionato mergaitės. Visus 
Atlanto pakraščio lietuvius nuoširdžiai kviečiame suva
žiavime dalyvauti.

Kuopos .pirmininkė valdybos 
vardu dėkoja visiems, kurie pri
sidėjo prie šios šventės pasise
kimo. A.R.

PRANAS BRUCAS. navininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių. baldų ir k. Namų par- 
davimaa. aodraudoa. Incotne Tax užpikĮymaa. Mutual Funda — Pi

Atasakymas
Tokiais atvejais “kaltininko” 

atsakomybė būna dvejopa: kri
minalinė ir civilinė. Faktas, kad 
žmogus būna kriminaliniu bū
du nubaustas, nereiškia, kad jis 
išvengs civilinės atsakomybės. 
Iš paduodamų žinių man atro
do, kad Tamsta turi gero pa
grindo civiliniam ieškiniui iškeL

Prieš I pasaulinį karą lietu
viai, atvykę į JAV, daugiausiai 
glaudėsi prie lietuviškų parapi
jų, statė naujas bažnyčias, stei
gė ir organizavo lietuviškus 
chorus, mokyklas, rūpinosi lie
tuviška spauda. Greit organiza
vosi į katalikiškas organizacijas, 
kurioms priklausė tiek vyrai, 
tiek moterys. 1S13 metais mo
terys nenorėjo būti pasyvios, 
kokios lig tol buvo mišriose or
ganizacijose. Atsirado energin
gesnės dvi, vėliau prie jų pri
sidėjo didesnis būrys ir, pradė
jo ieškoti kelių, kaip būtų ga
lima moteris suorganizuoti į 
atskirą vienetą. Didžios buvo 
pastangos, daug kas joms prie
šinosi, bet organizatorių pasi
ryžimas nugalėjo visas kliūtis, 
ir šiandieną turime stiprią AL 
R Kat. Moterų Sąjungą Pačią 
sąjungą sudaro atskiros kuopos, 
kurios paprastai yra organizuo-

jubiliejinį simbolinį 
aukso vainiką gražiai nupynė 
O. Krikščiūnienė. Vyriausioji 
šeimininkė buvo M. Putinienė, 
su ja daug dirbo U. šarkauskie- 
nė, E. Ramančionienė ir O. Kau
nienė. Greitai ir mandagiai sve
čius prie stalo aptarnavo Dolo- 
res Dugan ir Teofilė Besigna-

Tel. Vlrginia *-9519 
SAL* VESTUVĖM. SUSIRINKfMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

ntraa M I Tatmuni A
Jankauskas ir R. Navickaitė pa
deklamavo po du eilėraščiu; R. 
Čepuiytė paskambino pianu 
Chopinoimpromptu.. Pasibaigus 
meninei- programai, pirm. E. 
Vaišnoraitevisiem padėkojo ir 
paprašė sugiedoti giesmės pos
melį “Marija, Marija.”

šventė buvo paruošta labai
Pirmi

ninkė E. Vaišnoraitė įdėjo daug 
darbo ir sumanumo- Salės deko-

Iškilmingą posėdį atidarė kuo
pos pirmininkė E. Vaišnoraitė, 
pakrikdama sukalbėti maldą 
kleb. kun. J. Aleksiūną. Į gar
bės prezidiumą pakvietė kleb. 
J. Aleksiūną, vėliavos kūmą K. 
Krušinską, kuopos steigėją ir 
garbės narę K Dumblienę, 29 
kuopos atstovę G. Katilienę, 
30 kuopos atstovę J. Rauckie
nę, Kat Mot. Kultūros Dr-jos 
pirm. A. Radzivanienę ir K- F. 
New Yorko ir New Jersey ap
skrities valdybos pirmininką P. 
Ąžuolą. Programai pravesti pa
kviesta J. Gerdvilienė.

rengia Motinos dienos minėji
mą, neužmiršta prisiminti mi
rusias motinas, užprašo už 
jas mišias. Rengiamos metinės 
vakarienės, bendros komunijos rūpestingai ir įdomiai, 
ir pusryčiai. Nepamirštamos ir 
ligonės narės, jos lankomos li-

K. Dumbliehė, J. Kmdeikienė ir goninėse ar namuose. Turi sa
li Milašauskienė. Pradžioje bu
vo 20 narių, vėliau tas skaičius 
padidėjo iki 100..

Nuo pirmų susiorganizavimo 
metų kuopa ruošė įvairius kur
sus,- parengimus, vakarienes, 
bazarus, piknikus. Iš tų 
parengimų gautas pelnas 
buvo skiriamas parapijos išlai
kymui, lietuviškiems spaudos ir 
kultūros reikalams. Rėmė Lietu
vos Raudonąjį Kryžių ir Tautos 
Fondą, kurį ir dabar remia. 24 
kuopos vardą randame aukoto
jų skaičiuje visur; jos priside
da prie vienuolynų rėmimo, jau
nimo stovyklų išlaikymo, remia

Adv. M. ŠVeKAUSKIENė šrifto šia- 
me laikraštyj* dubti paaukmimų ir pa
tarimų teisioian Mausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
tomey at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

Insurance-ReąJEstate 
116-64 Jamniea Avenue Ęįgbmond Hill 18, N Y 

Tel VIrginia <M80O
'■ ■-''V- t- ’i 'T?.'-' a'-*? ' - -':-3

Kuopą sveikino raštu A. L. 
Kat. Moterų Sąjungos centro 
valdybos pirmininkė J. Medi-

LITAS Investing Co. Ine. 
kviečiu

Pirkti akcijas n garantuotu dividendu ir augančia verte 
Taupyti — atidarant sąskaitą (Ugi 5$4%)
Skolintis antemefinoms, namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir jutais reikalais:
V. VCBELtONAS, 100-21 89th Avė., Ridunond Kili N.T.; HI 1-6799 
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai vak.; Mtedieniais 9-4 vaL 

CHĮCAGO, ILL.: 6775 So. Weatern Avė., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadieni ir penktadieni vakarais, 
ftettadfent nuo 10 iki 3 vai. popiet.

atidaroma šiais metais birželio 15 d. Vasarvietė randasi 
visai prie šiltosios srovės paplūdimio “CraigviUe Beach” 
— 5 minutės pėščiom. Patogūs kambariai, geras lietuviš
kas maistas ir rami aplinka.

Su užsakymais kreiptis: 
O. SLEPAVICIENĖ

PORTRETO - 8EIMO8 - VAIKŲ 
•vairių progų: vestuvių, krikitynų, gimtadienių, pobūvių ir kt nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jum* geromis sąlygomis 
padarys— . 7

Yra žmonių, kurie viduramžy 
susensta, o yra ir aštuoniasde
šimt metų senelių, kurie džiau
giasi gyvenimu, nori gyventi, 
dirbti kiek jų jėgos leidžia. 
Daugel rašytojų,, mokslininkų, 
sulaukę senatvės, nenustojo 

ravimui daugdirbo M.
kienė, o jubiliejinį simbolini 41 ^aust4 m amžiaus.. Tols

tojus sakydavo, jog sulaukus 
60-70 metų, jo protas ’ puikiai 
dirbo, Be protinto; darbo jis 
mėgdavęs Šienauti, kasti, piaus- 
tyt malkas ir pan. Didysis skulp
torius ir tapytojas Mįchelange- 
lo baigė šv- Petro bazilikoj jam 
pavestas skulptūros darbus 80 
m. bebaigdamas.

Ką vuiksiu, būdamas 
pensininku

Prieš išeinant į pensiją, rei- 
f nukelta į 7 pslj

Pietūs, kuriuose dalyvavo 
daug svečių, daugiau negu bu
vo laukta, praėjo labai jaukia 
nuotaika, šeimininkės nepagai
lėjo darbo, ruošdamos vaišes. 
Pasistiprinę visi perėjo į viršu
tinę salę, kuri buvo labai sko
ningai ir meniškai tautiniais 
motyvais papuošta. '

Negalėdami asmeniškai padėkoti visiem, atsilankiu
siam mūsų mylimos Žmonos, motinos ir senelės a. a. 
MARUOS TUMAS TOMASAUSKIENĖS laidotuvėse, at
siuntusiam gėlių,, užprašiusiam šv. mišias už jos vėlę, 
išreiškusiam mūsų gilaus skausmo valandoje savo nuošir
džią užuojautą, Apreiškimo bažnyčios kunigui A. Rač
kauskui, tėvui pranciškonui B. Ramanauskui ir kunigui 
VI. Masiuliui, atitikusiam gedulingas mišias ir palydė
jusiam į amž no poilsio vietą, tariame širdingą ačiū.

Nuliūdę: vyras, duktė ir anūkas

zacijų Sąjungos valdybos pirm. 
M. Galdikienė, N. Y. ateitinin
kų sendraugių skyrius, žodžiu 
sveikino visi garbės prezidiumo 
svečiai. Po sveikinimų buvo pa
kviestas tarti žodį Brooklync 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas Tėv. Juvenalis Dauba. 
Kadangi tą pačią dieną buvo su
jungtas ir Motinos dienos mi
nėjimas, todėl prelegentas, pa
sveikinęs kuopą sukakties pro- ciją aš taip ir nenuėjau. Žmo- 
ga, perėjo prie temos, kuri lie- na sako, tokie žmonės dar ga- 
tė motiną. Savo kalboje Sryš- U tau vėliau keršyti. Su tokiais 
kino motinos religines, tauti- žmonėmis geriau neprasidėti, 
nes ir visuomenines pareigas- Girdėjau iš kiti^. kad tiem vy-

Tyliu minutės susikaupimu ram gręsia teismas. Kol kas 
buvo pagerbtos kuopos mirų- teismo dm* nebuvo. Visa bėda, 
s’os narės. Pirm. E Vaišnorai- kad dabar, tiek laiko praėjus, 
tė perskaitė kuopos * valdybos man pradėjo visi dantys skau- 
nutarimu pakelta į garbės na- dėti. Dantų gydytojas sako, kad Ne. Tamstos negalto 
res pavardes: Ona Bendoraitie-^ tai galėtų būti to nelaimingo ti iLpo mhikitų “ą| 
nė. Anelė Butkienė ir Marcelė atsitfldmo pasėka. Sake, žandi- ti”. Tamaftą vtenMd 
Putinienė. Viena iš jų. būtent kautis nukentėjo; gal reikia yra pasiskųsti miesto 
— O. Bendoraitienė dabar gy- dantis ištraukti/ Tokia nelaimė Ha*WnaiU jiem gręsii 
vena okupuotoj Lietuvoj. ir be mano kaltės- Ar aš gslė- re paveju. Galite taulp

VYT. MAŽELIS
7447T

427 Mąoahan Ridųuurood. BrouHyn. N Y

LIUDOS MIKULSKYTES r 
įvairių moteriškų drabužiu krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - halinės bei darbo suknelės, megstukai, apr-rinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms-ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ z Woodhavw, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

GINČAI ALUDĖJE
Klausimas

Prieš pusmetį mane ištiko 
toks dalykas: užėjau į aludę iš
gerti alaus- Stovėjau prie baro 
ir kalbėjausi su tarnautoju. Tuo 
metu du man visai nepažįstami 
vyrai balsiai šnekučiavosi ir 
vienas kitam pradėjo grūmoti 
kumščiais. Norėdamas išvengti 
didelio skandalo, aš atsisukau į 
juos ir jiem pasakiau, kad nu
siramintų. Vos spėjau tuos žo
džius ištarti, kai vienas iš jų, 
didelis stiprus vyras, man su
davė į veidą. Pradėjo kraujuoti 
nosis ir tuoj pajėtau didelį

nis. Pasaulio Katalikių Organi- skausmą žandikaulyje. Kažkas 
f pašaukė policiją. Tuos du vyrus 
policininkas nusivedė į nuova
dą. Mane nuvežė į ligoninę ir 
pasakė, kad kai pasitaisysiu,' ti už taip vadinamą “amautt 
ateičiau pas juos ir jiem paša- and battery”. Ntraatotiam gauti.
kyčiau kaip viskas įvyko. Ligo- Tamstai teks įrodyti, kad ttaoė* 
ninėj man buvo pasakyta, kad / tos turimos bėdos |r IBaadoa 
niekas nebuvo sulaužyta. Jie yra pasėka įvykio aladįjt. 
paėmė visokių nuotraukų ir nie
ko, rodos, blogo-nerado. Po po
ros dienų grįžau į darbą. Į poti-

vo kuopos vėliavą, kurią įsigy- 
jo Sąjungos 50 metų jubiliejaus 
proga praeitais metais.

Sukaktiąs Šventė
Kuopos jubiliejinė šventė 

pradėta Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioje mišiomis, ku
rias atnašavo parapijos klebo
nas kun. J. Alęksiūnas; jis pa
sakė ir tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Mišių metu parapijos 
choras, vadovaujamas muz. M. 
Liuberskio, įspūdingai giedojo 
mišias. Solistė A. Kizienė jau
triai pagiedojo “Marija, Moti
na dangaus apsaugos dukrą že- 

. . mės” (Verdi)- Kuopos narės
jamos prie parapijų liet, klebo- Lietuvių Fondą, Balfą ir kitus bendrai ėjo prie komunijos.
nų globoje. . lietuviškus reikalus. Kasmet

Silver Bell Baking Co.
Lietuvišką ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

t»AUA ir AIBERTAS RADŽTONAS mt.
36-38-40 STAGC JTREST 8ROOKLYN. N. Y- 11206

TetefonM STagg 2-593*



CARROL

1962 m. dėl finansinių sun
kumų buvo sustabdytas sąjun
gos žurnalo “Sportas” leidimas. 
Per paskutinius metus sąjun-

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackaon Heigiits, N. Y. 
Tel. NEwtoa 9-4620

- - v .....> - 12nognmjoB Kanas, inoccgiyv, li
teratūros, liete skyriai, e taip 
pat ir kursai aMtesfete Vitei 
B šio tetftite lankytojų fino, 
i ~a ee» < _ n -. yri* <x ®kKM J!6 ttps KttraUS, Du 15 lt* 
to apaks. Jte svajoja apie tai, 
kad k* susenę nepateks | nusi
minimų ir savo artimųjų neap-

PLAY BOY BtŲLIAROS 
43 Bninswiek Tables 

Air Condittoned 
WaHto wall Carpetuig 

532 FŲLTON ST. 
(cor. Flatb. Avė.) 

" UL 2-4040

KARLONAS 
FUNĖRAL HOME 
»>CHnwūT«ttrT.
NIW BRITAIN, C0NN. I 

TeL BA į

tatjoprim* rietą JAV 
trBMssybėee, abi surinkn- 
MMto taikų akaRių. ?*- 

N. JotkA Henry

DETROiT, INICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1488 Mauga 
15756 Lesnre, Detrott 27, Mch.

1 E ^ChaKKėCJhKloK
LAIDOTUVIŲ mrektorius 

84-02 JAMAICA AVĖ. '

Žiemą irgi^tari darbo ^"Su
ka panaus, virves, pina 'bota
gus, daro grėblius, skaptuoja 
Šaukštus, geldas ir LL Dirba ne- 
pavargdamas, jaučiasi' naudin
gas, sveikas ir patenkintas. 

(Bus daugiąu)

N.N., N.N.
Po 3 dd.:M. Senulis, Ą Diš- 

kėnas.
Po 2 doU A Lepecha, K. 

Bogumirskaš, J. Kalėda.
Po l dot: P. Vengelis, N.N.

PATERSON. NJ. 

Aokm RALFO S3jam skyriui

20 cM. V. Laugalis.
' PO 10 doi-: J. Tamašauksas, 
A. Visockis, V. Baltutis, A 
Liaugaudas, G. Klimas.

Po 5 tel.: V- Adams; Helen 
Adams, A Kasioms, V. Gito

VAITKUS
FUNERAL. HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius " 
ir balzamuoto jas

- r Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška. koplyčia Šermenims dy-

Good Pay Plūs Benefits. Steady Job 
-Overtime. FtaeWork Conditions. 
VVeekends and Kve. intervtews ar- 
ranged — 914 YO 5-0816

STEWART STAMPING CORP 
6?0 Central Park Avė. 

Yonkers, N. Y.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia vrrrffli arija 

TeL Vlrginia 7-4489

ModernHka koplyčia so 
AirCondition

123 E. 7th 8L, New York 9, KLY.

lamavo eilėraščių, J. Beinortus, 
New Britaino vargonininkas, 
padainavo keletą dainų. Netikė
tą ir didelę staigmeną sudarė 
kuopos narė M. Petrauskienė, 
padainuodama keletą dainų 
Nežinota, kad ji tokia gera dai
nininkė. Svč. Trejybės bažny
čios vargonininkė, sąjungietė 
E. Demeikienė, akomponavo 
dainom, himnam ir giesmei 
Marija Marija

Motetų sąjungos 17 kuopa 
nuoširdžiai dėkoja dvasios va

WIG8, Hand-Made 100% Human 
Hadr *H cetors, 830 — Hand-made, 
100% European deiuxe wigs, made 
ta Spain, 20 m. kxng; all coiors; $65. 
Hand made VVigiets 14 in. kmg all 
cotors $18.

Ali State Beauty Cdlege 
89 Broad SL, Elizabeth 351-4360

Phillips, 
bonienei, J. JustnĮenei, dirbu- Katalogus Ir informacijas gau
siom prie |dtų darbų: Č- Servie- site tik pranešę savo adresą: 
nei, A. Kadienei, v&ėm šuva- JX. Giedraitis, 16 Bary Dr., 
žiavimo dalyvam. ■ Korcsp B. Northport, N.Y., 11731.

tėj varto, graboja fieną, ru- 
giapiūtėj stato rugių pėdus | gu
bas, , kūfikno metu pavarinėja

Appty Enteuymeut Office 
8:39 to 4:36 dafly 

Saturday 8-12 noon

6 DIDŽIULES AUTUVRS 6
1 ?WmįwnW> *»■*■ 

V*MM M-M.: «■* — *

' Pasaulio čempiono Petroajan an
troji laimėtoji partija mače su 
apakto (S esto m partija yra 
ctatontoji).

Baltais ŽaSdč Petroejan, juodais 
— Spaadcy. ' .

1. Žf3 tf6 2«3 g« 3.c4 Rg7x4B«2 
0-0 5.0-0 Ec6 6Ac3 d6 7.d4 «6 

Ad5 8a5 9Ad2 c5 10.Vc2 e5 11.63 
8e4 12.e4 15 13.e:f «:f 14Adl b5 
45J3 ei 16JRb2 e:f3 -17B.:f3 B.:fe2 
18.V:b2 2e5 19JRe2 f4 29^:f< Rh3 
2L2e3! 22.B:fl J^6 23.Rg4
Ž-J4 24B:f4 B:B 25Jte6: BŽ7 26. 
2e4 Vh4 27. 2:<K Vg5+ Ž8JO11 
Baa7 29JLI7+ B:R 3O.VbS+ Ir 
juodi pasiduoda, nes jei K:V, sek
tų £^+; baltieji atsiimtų valdovę.

RAHJO MOttAMOS
BbŠTOK MASE.

. Vedate
JONASZ ROHANAS, flfc.

LAiimbbtiNmKAk 
-^UVELVJIAt

■ aukška • flidab<*i - ttekaast** 
talkrodtiai /<•..

^ 9408 Jamafca Ava.
WeodhaMMi 21, N. YC/T 

VI 7-250® . z

Ypač.grafi buvo marinė pro
grama. šeštadieninės mokyklos 
dvi. sesutės — Regina ir Virgi-

N1JOLE VALAITIENE yra 
vienos agentūros "sales repre- 
sentative”. Per ją galima už
sakyti lėktuvo bei laižo ke
liones, viešbučių rezervacijas, 
outatnobilio nuimavimą bei 
pirkimą Europoj. Užsakant 
povestuvinę kelionę, jaunieji 
gauna. Apvalių šampano bu
telį atrba^lių korsažą. Skam- 
biuti-*-

914

LY 1-9244

EmJac Ir .Ji-

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 9, hT. Y. 

Teief. — APpiegate 7-7083

Daoų. sviMpyri piriūdamas 
p» “Spurtų”, rafiją, raėb-con- 
sotes, coior k kt TV, Tapė 

M. Jokūbai- .kecordette, piiflnUtei,' fokogra- 
Įfa», šeįnd- M. įr. -M4įą<«Bo .ninos. 
frą8tenei,; M. casb regbterifi, rašomos maŠ. 
&ftįp&škienei, viomnis kaSnmis. Visi gaminiai 
Įš, anūkei L Tefefunken, Graodig, Zeirith, 
^eoei, G. Ur- Burroughs, Otympia, Boyal efc.

WftT dSdfiteosArato 
tuvės k»U> Gtebels, Mncy ir k. 
savo tarnautojus, kittto pagal 
savo amfių reuginsa' fitei posto 
joki, siunčia | speetofius kursu®, 
kuriuose jie pamokinami ką da
ryti, kaip leisti liftą, kai išeis 
pensijon.

PMtotoinkai LSrtvvaja
Pifiamte ką veikdavo Lie

tuvos kfime penstotoks^ ku
riuos Suvilktoje ‘ 
duoninmkaas, o žemtitijuj —

eOlNG TO THE CAT8KILL8?
. Remember Our Service

‘ i -t X>eer to Dųor
- ; M&UVAN COUNTY > 

UMOUSINB SERVICE:
OR 7-7580

" After iPM —EV8-4017

to 'Aidbte - k
Duriton miešto gyventoji 

buvo pagimdfiusi kūdikj, bet po 
penkių mėnesių gimė kitos. Da-

P SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
HARTFORD, tČHNy rado sprendimo.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUUTOJAS 

2312*EDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

VMC9 vCDn«GOnKOITwr L» pr»- 
ttoodamas nemuki* iš 5 kimbe- 
rių su vasarinėm verandom, ar
ti privačios maudyklos ežero pa
krantėj. Parduodama už gerą 
lumią ir pridnamom sąlygom. 
Namukas gėram stovy ir moka
ma žemi mokesčiai. Infonnaci- 
jai teL EV 7-5722.

gos veikla dalinai buvo surašo
ma periofinėje mūsų spaudoje 
ba atskirų kiuhų iniciatyva lei
džiamuose leidinėliuose. Vis 
dėlto jautėsi pilnos infonnaci- 
•jos trūkumas. Centro valdyba, 
pritariant eilei sporto darbuoto
jų nors sąjungos iždas ir šian
dien nėra per starus, imasi nri- 
ciatyvos atgaivinti žurnalo lei
dimą. Pirmasis “Sį»rtas” žur
nalo numeris pasirodys bir
želio mėn. Redaktorium pa
kviestas Kęstutis čerkeliūnas. 
Jo adresas: 91-30, 22Įst St, 
Qweens Vilage 28, New York, 
UJSA. Teief. cede 212, HO 
43901. Ceatro valdyba kviečia 
vienetų vadovus bei sporto dar
buotojus savame sporto žurnto 
le bendradarbiauti.

HARTR0RD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVEGIUS

WBMI- FM 95.7

Where good pny, itendy ctomner- 
cial business and benefits wbicži 
lead the industry add up to a 
good job. Some <ff oor cunent 
Opentays are for:

INKAFtSMEN
A B or C Detail Men

MKTB0DS MEN
With 3 years experi- 
eice in methods and 
timę staadards and 
the formai theory.

BB0WN A SHARPE MEN
Srt-np ran<
3rd r.ririft,
ezperience.

4-SL1DE MAGMINE MEN
2 men, 3»d shift, Set
up and operete, 2 
years ezperience.

TOOL A ME MAKEBS
7 men, 3rd shift, 
have papers and ex> 
pettoncė.

TOOL & ME CUTTER 
GBZNDCBS

2nd rtrift, 3 men with
3 ynus ezperietece on

PITTSBURGH, PA. 
WŽW», 1900 tomo* 

■vedėto* VYT. A, YVCTOS 
52 RBady SL W. P^J*aana. 15228 

Sekmadieniate 124)9 iki 12^8 v. p^. 
' a a -«ra > ;

PHILAOELPHI A.PA. 
WTEL, 890 Mlecycka

BOSTON, WORCEŠTER 
BROCKTON, 

vtedfejas p. vaams 
Arthnr SL, Brodcttm 18, H 

Ta. JU 6-7209

(ARMAKAUSKAS) 
GratoMto* Ttoto*mHfjtnjaa 
MODESNI KOPLYČIA 

ZS METRjOPOLlTAN AV£.

teftadieniaia nuo 1:30 iki 2to pik 
u J- J r I J- - ‘

WATERWRY, CBMM., wweo - rm- tom
Ved. ANT. PALIULIS 
uetuvoe tottoteąteat 

KultOrinė - kemeretoč >Ngtom* 
Sekmad. 9:35 Ik’ 1Ot30 ryto

Vedėjas 
STEP. 1UNKDB 

WLYN —1380 IdtocyC 
h- FU 101.7 tentą

O. ■SepetMTilrie nė, Pr. liaugato- 
das, Ign. Budrys, A Ir. Htnto 
ms, L Keraitienė, KL Prakei
ks, M. Latvienė, J- Spranaitis,

*

v~-

fc Mm
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PAIEŠKOJIMAS

Motery Vienybe

Gegužės 13 ir dar penktadie
nį įvyko metinis New Yorko 
Balto skyriaus susirinkimas. Vė
lai vakare newyorkiečiai, ypač 
moterys, dabar nelabai mėgsta 
iš namų kur nors keliauti, gal 
todėl ir susirinkimas nebuvo

Vembrė- Koncertan

bitu mus suartins. šokiai, nau
jos pažintys^ draugystė tarp lie
tuviško jaunimo bus mum tik
ras atsigaivinimas. t .

Dar prieš kongresą, būtent,

Išnuomojama 4V> kambario 
butas trečiam aukšte Arlington 
sekcijoje Broklyne, arti BMT 
Jamaica linijos. Telef. AP 7-27

Dainuos Philadelphi jos choras, vadovaujamas L. Kaulinio, 
ūžza.betho Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos choras, 
vai. V. Mamaičio, “Rūtos” ansamblis, vad. Alg. Kača- 
ntunko ir Operetės choras, vad. Vyt Stroiio.

FRANKUN K. LANE MOKYKLOS ŠALME
999 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.

D*iL T. Petraičio paroda Eli- 
zabethe vyko gegužės 14-15. Pa
roda buvo išstatyta Laisvės sa
lėje, aplankė apie 1QO žmonių, 
parduota 4 akvarelės- Tai buvo 
ta pati paroda, kuri gegužės 6- 
7 vyko Angelų Karalienės' pa
rapijos salėje. Ir tada parduo
ta 4 paveikslai.

.. Sol $t. Baro su Stuttgardto 
simfoniniu orkestru, diriguo - 
jant D. Lapinskui, įdainuota 
nauja arijų plokštelė gaunama 
Darbininke. Kaina HI FI 6 dol., 
Stereo— 7 dol, pridedama 50

20,000 dol., surengę kelias pra
mogas, vaidinimus, pravedė 
du vajus. Darbų gausumas daž 
nai priverčia aplenkti formalu
mus ir dėl to revizijos komisi
ja (pirm. V. Alksninis) padarė 
kai kurių priekaištų bei davė 

gausus, bet ganė darbingas. Se- nurodymų ateities dokumentaci- 
noji valdyba per du veiklos me
tus sukaupė šaipės* darbam arti

Labai vata. Ypač mum, New tų labai naudingas- Įvairi kon- 
Yorko jaunimui. Po to, kai bu- greso mete kultūrinė programa, 
vome liudininkais lietuvių die-. meno parodos, sportas dar la- 
nos pasaulinės parodos metu, 
lietuvių demonstracijoje Wa- 
shingtonę ir žygyje į Jungt Tau
tas, turime būtinai vykti į Chi- 
cagą birželio 30 — j jaunimo 
kongresą. Jei tuose įvykiuose birželio 25-30, Dainavoje įvyks

Parduodamas vienos šeimos 
mūrinis namas iš 7 kambarių, 
gerame stovyje, prie gero susi
siekimo, Flatbush sekcijoje. Te- 
jpf. UL 6-2699.

pradžuJ^Ū vaL vak. ‘^P®’ 
JysjtariĮimi te peria prop*- 
mįgeguteB 22 d. 4 v. popiet 

'įtosbojys FranHin K. Lane mo
kyklos salėje, Woodhavene, 
NevvYork. , - A

Vytato Abromaičio ir Rate* 
nos Npnytts sutuoktuvės įvy- 
^o gegužės 14 Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, New Yor- 
ke. Po ^kilmingų mišių ir ve
dybini} apeigų, vaišės vyko 
tos pašos parapijos salėje. Be 
giminią ir artimesnių draugų iš
kilmėse dalyvavo ir “Darbinin
ko” spaustuvės, redakcijos ir 
administracijos atstovai. Vytau
tas Abromaitis dirba pranciško
nų spaustuvėje kaip linotipinin-

Marija Bernotienė, Darbi
ninko skaitytoja, lietuviškų rei
kalų rėmėja, sunkiai serga savo 
namuose Jamaicoje.

—g-t- , 

įtefeHM gegtebte 8 surengė kon- 
Ą&rią Putnumo jaunimo stp- 
hyįdte statyboms paremti. Pro- 
Ipamą išpildė solistė Janina 
T Jtepfiknitė iš Kanados ir bosto- 
nttais solistas Benediktas Povi- 
taričhis. Akomponavo Jeroni- 

, ana Kačinskas-. Buvo išpildytos 
^ietavių'kompozitorių: J. Bertu- 
ta, S. Šimkaus, J. Dambraus
ko, A. Vanagaičio, V. Jakubė- 

‘ no, J. štarkos ir V. Klovos kū- 
jrįniai, antroje dalyje visa ei- 

■ Jė tarptautinių kompozitorių kū
rink}. Gera buvo koncerto pro
grama, bet negera, kad publi
kos buvo mažokai. Jie būtų pa
sirinkę kitą patogesnę dieną, 
gal publikos būtų daugiau. Da
nutės Bakienės pieštą ir fon
dui paskirtą paveikslą laimėjo 
Juozas
buvo atsilankęs prel. Pr. Juras, 
kun. V. Zakaras, motina Augus
ta ir daug seselių.

Muz. Jeronimo Kačinsko pa
rašytas mišias išpildė, gegužės 
8 šv. Stepono episkopalų baž
nyčioje Providence, R.I Mišias 
parašyti užsakė Brown univer
siteto įsteigėjų vaikai. Išpildė 
Brown universiteto profesorius 
Hollins Grand. Mišių pasiklausy
ti tavo nuvykęs pats kompozi
torius. ..

Juozas Paplauskas, Ąthol šv. 
Pranciškaus parapijos vargoni
ninkas, mirė gegužės 5. Palai
dotas gegužės 7 iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios So. Bostone 
Naujosios Kalvarijos kapinėse. 
J. Paplauskas Garmish Pąrten- 
kirchen, Vokietijoj, vedė lietu
vių tremtinių chorą, Ameriko
je Šalia vargonininko darbo va
dovavo Worcesterio ‘ meno mė
gėjų ratelio chorui. Nuliūdę li
ko: žmona Marijona, dukros Da
na Eikinienė, Teresė Levickie
nė ir Ona Dowaliby ir eilė

delis būrys pagfclbininkų. Koor
dinatorius yra N. Y. LB apy
gardos atstovas Z. Dičpinigai- 
tis Informacijų skambinti — 
tel. HI 1-9720 V. Radzivanui.

V.R.

Yorko turi vykti riša* jauni
mą*, nes : v -

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei 
informacija: Vačfaojaniieji į 

kongresą ir. į stovyklą, regist
ruojasi pas G. Malinauskaitę, 
teL HI 1-2492..-Užsiregistravę 
gaus anketas, kurias užpildę tu
ri tuojau išsiųsti duota adresu. 
Į stovyklą užsiregistravę, siųs
dami anketas, kartu siunčia re- 
gištradjos. mokestį 5 doL, kurie 
įrioatota į Mmrytlte notatt

Birželio 5 d. bm vandens šė
tono atidarymas. Nedaug laiko 
ir ftf stovyklos, kuri, kiek teko 
nugfcsll, tas ptrroomįa liepta 
menesio savaitėm*. Fjl

Park, N. Y , susižiedavo su Ro
mu Laniauskir iš devdand, O- 
hio. Vestuvės tas rudeni

Ehbta J^rmalavičionė, 72 
m. amžiaus, gyvenusi Howąrd 
Beach, N.Y.,mire gegužės 13. 
Po gedulingų Apreiškimo baž
nyčioje pamaldų palaidota šv- 
Jono kapinėse, šermenimis rū
pinosi šalinskų įstaiga. Nuliūdi
me paliko dukrą su šeima ir sū
nų Karolį, kurs pranciškonų 
kultūros židinio statybos fondui 
paskyrė 20 dol., kaip motinos 
atmintinį įnašą.

Antanas Mažeika nuo gegu
žės 21 išvyksta porai savaičių 
karinės tarnybos. Laisvės žibu
rio radijo programoje jį pava
duos N. Umbrazaitė.

Vaclovas Sidzikauskas, Pa
vergtų Europos Tautų pirmi
ninkas, savo uždavinius Europo
je atliko ir šiomis dienomis 
grįžta į New Y orką.

Karių Ramovė* metinis na
rių susirinkimas įvyks gegužės 
20, penktadienį, 7 v.v. Liet. 
Atletų Klubo patalpose. Prane
šimą aktualiais klausimais pa
darys Vliko vicepirmininkas ir 
Ramovės narys Stasys Lūšys.

prašant paremti H. Con. reto- 
itactją 416 Pabaltijo valstybių 
lainįa reikalu. Tai tavo lyg ir 
lenktyniavimas su skautais, ku
rie taip pat yra išsiuntę apie 80

jaL Valdytas darbai buvo už- 
girti ir visos apyskaitos priim
tos ir patvirtintos. Skyriuje yra 
per 200 apsimokėjusių nario 
mokestį marių, per lOOO.Balfo 
rėmėjų. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Br. Spūdiėnė (ji yra taip 
pat ir Balfo centro v-bos vcp.). 
Nariais su papildymo privilegi
ja išrinkti ta senos valdybos 
nariai- A. Kaunas ir J. Judais, neitam ir ligoniam, taip pat po 
Revizuos fcomis^oū išriteta: V. pasvdkfarimą amerikiečiams ka- 
Alksninis. K. Bafiausks ir J. riams Vietname.
Botyrius^ i i ’ 1 : į i ./•••* » Besišrtiirant Vdykų šventėm,

Naujoji Brifo sfc vaMyte to- fanto sueįgos metu pardavė sa- 
rės šį radeaį, rusėjo mte vi J? rankdarbėfius ir gautus pi- 
duryje, vieną pėftfctomį teda- nigus 20 doL su švenčių svei- 
vinį- gįim giiiii niotf teąĮtfr parb. kininiais pasiuntė Gautiiigo Ii-

PAVASARIO 
BALIŲ

Gėgušte 14 d. skautei, pil
nam sąstate dalyvavo bendroje 
tunto sueigoje, kur buvo ro- 
doud raAdens saugume garsi
niai filmai, o sueiga baigta šo-

Sodalietė* gegužės 22 d. ruo
šia pyragų išpardavimą, kuris 
bus po kiekvienų mišių parapi
jos koplyčios salėje ir taip pat 
salėje po bažnyčia.

Parapinė* mokyklos mokinių 
tėvai ir mokytojos seselės (PT 
A) gegužės 23 d. parapijos sa
lėje ir aikštėje prie E. 7-tos 
gatvės rengia vadinamą Count- 
ry Fair. Visas pelnas skiriamas 
parapinių mokyklų reikalams- 
Parengimas pradedamas 5:30v. 
popiet

Afrikos misijoniorių vienuo
lyną* gegužės 22 d. vienuolyno 
seminarijos aik&ėje Dedham, 
Mass., rengia vadinamą Field 
Day. Tėvai misijonieriai kviečia 
visus bostoniečius aplankyti jų 
vienuolyną.

Gegužės mėnesio procesija 
šv. Petro parapijoj buvo gegu
žės 15 d. Bažnyčios papuoši
mui gėlėms tavo surinkta 110 
doL

dar labiau parodykime, kad gą- stkalbėjimai, ffaaią"ir <Ogfanb- 
lime ir jau esame pilnai su
brendę kalbėti dėl Lietuvos lais
vės atgavimo ir esame pasiry
žę tęsti mūsų tėvų pradėtą ko
vą dėl tėvynės laisvės, dalyvau
ti lietuvių tautiniame, kultū
riniame bei religiniame gyveni
me. .

Kongresas vyksta-----jaunimo,
jaunimui, su jaunimu. .

Kongrese bus^puiki proga su
sitikti ne tik su išsisklaidžiusiu 
jaunimu Jungtinėse Valstybėse, 
bet ir su kitų kraštų atvykusiu 
jaunimu. Visi esame lietuviai, 
vieni gimę už lietuves ribų, kL 
ti dar LieldrtJy^ftt i&aąįomę 
atskirų kraštų globoje, atskiro- (26 dbL). -Vaduojantieji grupėm 
se sąlygose. Tarpusavis pusikei- gaus nurodymus kokiom (rie
timas žiniom ir nuomonėm bū- monėm važiuoti. Jah dabar dėl

pirm, pret £ 
bfaną Ne* jatadĮMEhi padėkos laiš-

Bęfaidžio 2^ Moratės tarėjo 
___ __________________ _____k/fą į gtiftą, kur lavino pas- 
tarfim— aioorgąnfauoti įbtetfe tatamą te susipažino su gamta. 
New YoriteBalfb dkyriri Iteo- Batandžfo 30 d. sueigos me- 
joji valdyta todj pad prafejo ta parašė 76 totam senatoriam 
rupHB* Bup pemumu *ąras| 
Balto narių ikaifių. K.LJL

Plačiai renkami jaunimo pe
ticijai parašai ir aukos su au
kų lapais. Iki šiol per N- Y/ 
jaunimo komitetą aukojo: J. 
Galiūnas 100 doL, Kat. Moterų 
Sąjungos 29 kuopa 50 doL, J. 
ir A Pumpučiai 10 dol., V. Avi- 
žienė ir dr. R. Saldaitienė po 5 
dol. Kiti mažiau. Nuoširdžiai dė
kojame;

Nsw Yorko jaunimo komi- 
tstą sudaro: Pr. Ąžuolas pirm., 
L SandanaviČiūtė — vicepirm., 
A. četeenė — sekret-, L Sto
nys — finansų reikalam, D. Ke- 
zytė — parašų rinkimo reika- anūkų.
lam, V. Radzivanas — infor- Amžinojo Rožančiaus draugi- 
njacįją. Be tordar priitauuę <ft- jos pamaldos ‘ ir susirinkimas 

bus gegužės 22 d. 3:30 v. po-

transportacijos sąlygų tariama
si ir greit tas paskelbta. Prie 
kongresan važiuojančių gnipių 
gali prisirašyti ir vyresnieji ir 
šeimos su mažamečiais vaikais.

šeimos, galinčios pagloboti H 
kitę kraitę atvykusį jaunimą sa
vaitei ar ilgiau, prašom skam
binti A. šimukoniui, tel. VI 6-

jaunimo -metų komitetaL Drau- ma tik vienas aototasas. Kteto 
gorės bendros pamaldos bos išvykt* neta& Gali prisidėt 
gegužės 22 11 v. Apreiškimo kitų apylinkės M&ąų: 
parąūjos bažnyčioje. betta Nevarko, Kearay, Nėr!
. Joana MažtetaHė iš Ozone Havėno ir kit Kas noz^u va-

nmko adteinistraciją teL GL 2- 
2923, vakarais GL, 5-7068, pas 
M. Salinskienę VI 7-4499 ir pas- 
E. Kašetienę SL 2-6814.

PraL Ji Končius gegužės 17 
atvyko iš Floridos ir dalyvavo 
kard. Spellmano 75 metų sukak
ties iškilmėse. Prel J- Končiui 
šiemet sueina 75 metai am
žiaus ir 50 metų kunigystės su
kaktis. Ta proga New Yorke 
jam numatomas surengti pager
bimas. ..

- Prabhagan madę mokyklos 
paroda tas gegužės 18 Park 
Sheraton viešbutyje, 7 Avė. ir 
55 St Bus du demonstravimai
— 2:30 y. ir 8:15 v.v. Bilietai 
dienos metu 3 dol., vakare 5 
doL Apie tai praneša R. Šidlaus
kienė.

Pranas K. Peronas, Farming- 
dale, N.J., paskirtas vienu iš re
zoliucijoms remti komiteto pir
mininko specialių padėjėjų. 
New Jersey lietuviai, turį reika
lų rezoliucijos Senate pravedi- 
mo klausimu, prašomi kreiptis 
į jį. Jo adresas: Rd. 1, Box Ų?ų, 
Farmingdale, New Jersey, 
07727. Telefonas: 201-938-5307.

"ŠILAS" — vasarvtetė Cats- 
kill kalnuose, 2 vai. kelio nuo 
New Yorko. Atskiri butai, nuo
savas^ didelis baseinas. Ideali 
vieta' poilsiui, * savaitgaliams. 
Kreiptis: Mr. A. Jankauskas, 88- 
02 129th St., Richmond HiU, N. 
Y. 11418, tet VI 7-7027, ar
ba.Mr. R. Reventas, 495 Ridge- 
wood Avė., Brooklyh, N. Y. 
11208, teL.TA 7-1768.

• tu c -

Išnuomojama* kambarys ar 
du vienam ar dviem asmenim 
Fairfield, Conn., apie 55 my
lios nuo New Yorko. Vieta la
bai rami, tyras oras tarp me-

ct persiuntimui.

Mažoji dainę šventė įvyks šį 
savaitgalį,'gegužės 22 sekfaadie- 
nį 4 v. popiet Franklin K La
ne mokyklos salėje. Philadeip
hijos tautinio ansamblio mišrus 
choras, vad. L. Kaulinio, su so
listais L Steku ir I. Stankaity
je išpildys dalį Br. Budrumo 
kantatos . “Tėviškės namai”. Dar 
išgirsime Rūtos ansamblį, vad. 
A- Kačanausko, Elizabetho šv. 
Petiro ir Povilo parapijos cho
rą, vad. V. Mamaičio, ir Broo- 
klyno Operetės moterų chorą, 
vai Vyt. Strolios. Šventė Eli- 
zabethe bus gegužės 21, šešta
dienį, 7:30 v. Laisvės salėje. 
Pelnas skiriamas choristų kelio
nėm į dainų šventę Chicagoje.

gegužes Z!
t vaL vakare
■ABPKHK) PILIEČIŲ 
KLOK
«M1 Graai An.

Iš BOSTONO JŪRŲ 
SKAUČIŲ VEIKLOS

Jūrų skaučių skaičius Bosto
ne auga, kartu didėja ir veikla. 
Undinių laivas, kuriam vado
vauja Birutė Rentelytė, turi 11 
sesių. Laivo globėja yra Irena 
Manomaitienė.

Per žiemą sueigų metu skau
tės užsiėminėjo įvairiais rank
darbiais, gilinosi jūrų skaučių 
programose. Taip pat aktyviai 
dalyvavo savo pasirodymais fan
to sueigose-

Prieš Kalėdas kiekviena skau
tė parašė po kalėdinį pasveiki
nimą į Vokietiją, Gautingo se-

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

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

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

Paieškomas Ernestas Kybu- 
rys; Osvaldo sūnus, gyvenęs 
Nes Yorke ir tarnavęs Ameri
kos kariuomenėje kaipo vyr. 
gydytojas. Prašom rašyti adre
su: Rokas Petkevičius, 54 Pi
ne SL Leviston, Maine, nes 
jam yra gauta žinių iš Lietuvos.

Religiniam kongresui rengti 
komitetas posėdžiavo gegužės 
12 pas prel. J. Balkūną Maspet- 
be. Posėdžio svarbiausi reika
lai būvo: demonstracijų progra
ma, literatūros-muzikos vakaro 
programa, jaunimo sekcijos pro
grama.

Aleksandras Boguslauskas su 
žmona, vykdami Hamittomm 
Kanadoje į brolio dukters ves
tuves, sustojo New Yorke ir lan
kėsi “Darbininko” redakcijoje. 
A. Boguslauskas, Lietuvių sąjun
gos Brazilijoje valdybos H sek
retorius, stengiasi sueiti į kon
taktą su knygų leidyklomis ir 
pavieniais asmenim. -Valdybos 
Įgaliotas renka lietuviškas kny
gas Sao Paulo lietuvių kolonijo
je organizuojamai lietuviš
kai bibliotekai. Pavieni asme
nys, kurie galėtų paaukoti lie
tuviškų knygų Brazilijos lietu
viams, prašomi tokias knygas 
persiųsti “Draugo” administra
cijai, pažymint, kad tai skiria
ma Brazilijos lietuviams. Susi
rinkus didesniam jų kiekiui, jos 
bus persiųstos Brazilijon. Ta 
pačia proga Boguslauskai pasi- džių te gėtių, <tei minutės iki 
dalino naujienomis apie lieta- autobuso. Ideali teta pensmin- . 
vių veiklą Brazilijoje ir kaimy- kam. Telef. Ana code 203 - WH***n* te avi*, 
niniuose kraštuose. 374-3503.

BOtetus gailins įrigyti pas:

Itaen Venta VI «-7m
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