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MIRĖ KUN. JONAS KASAKAITIS

JAU RŪPINASI 1968 RINKIMAIS

Pietų 
apribotas

me kare galingiausią ginklą — 
sovietines 1962 gamybos rake
tas, kurios lengvai kilnojamos 
ir dėl to patogesnės už pa
trankas. Pataikė 51 raketas; už
mušė 12 amerikiečių ir 35 viet-

KALBA, KURIA GAI JMA SUSIKALBĖTI 
PRAHOJE, BERLYNE IR MASKVOJE...

Teisingumo ir švaros diena Amerikoj

rl Jeigu kandidatai tik Nixo - 
nas ir Romney, tai respubliko
nų 52 proc. už Nixoną, 40 už 
Romney (beveik visai atvirkš
čiai nei buvo pasisakę lapkri
čio mėn.!). nepriklausomų 43 
proc. už Niąoną ir 43 už Rom
ney. dem^ą(^.5O už Romney 
ir 34 už Nizoną; visų Indsuoto-

namiečins, su 
čius ir 70 vi< 
jo 11 lėktuvų

Raketas Sc

Vasario 26 mirė kun. Jonas 
Kasakaitis, ilgametis liet, para
pijos klebonas Ptitstone, Pa. 
Mirė nebaigęs sulaukti 88 me
tų amžiaus.

Kun. J. Kasakaičio gyvenimo 
kelias labai panašus j daugelio 
lietuvių kunigų kelią. Gimė 
1879.VHL6 Butkiškių k. šakių 
ap. Baigęs Mariampolės gimna
zijoje 6 klases, stojo į Seinų 
seminariją. Po trejų metų dėl 
lietuvybės turėjo pasitraukti. 
Atvykęs j Ameriką, seminariją

nac. Kinijai 
name.

AMERIKA yra Sovietą taikinys 
ir Europoje

The Chr. Sc. Monitor kovo 1 
kreipė dėmesį, kad “pagal Mas
kvos direktyvas rytų Europa 
vairuoja į naujus Rytų-Vakarų 
santykius, iš kurių būtų išjung
tas Washingtonas”. Esą diplo
matinių santykių mezgimas su 
Bonna turi sujungti senąjį kon
tinentą, sukurti saugumo siste
mą ir bendradarbiavimą be J. 
Valstybių. Tai pabrėžė Lenki
jos ir net Rumunijos komunis
tų spauda. Santykiai tarp Ru
munijos ir Vokietijos turį ves
ti nuo išsivadavimo iš “ameri-

idė 32 amerikie- 
iamiečių, sužalo
jo namų.
etai laisvai gali

kymus prieš vyriausybės politi
ką Vietname. iKokia yra kata
likų kunigų opinija, rodė Cath- 
olic Pools, IneJ tyrinėjimai.

“Ar J.V. tpri laikytis griež
tos politikos karai laimėti Viet
name?” Atsakė 2,706 taip, 
371 ne. 1

“Ar taikai išlaikyti J. V. tu
ri pasikliauti labiau savo kari
ne jėga nei sutartim su Sovie
tų Sąjunga?”?: Atsakė 2,740 
taip, 338 ne. t

“Ar Pietų Vietnamo karinės 
jėgos turėtų minuoti Haiphon- 
go uostą?” Atsakė 2,557 taip, 
457 ne. į-

Panašia proporcija pasisakė 
prieš kom. Kinijos priėmimą 
į J. Tautas, prieš prekybos di
dinimą su komunistiniais reži
mais. Labiau suskilo balsai, ar 

kovoti Viet-

kinio imperializmo”, šis komu
nistų siekimas buvo ryškina
mas komunistinių viršūnių kon- 

Niso- ferencijoje Varhy^el..;pėfe»
savaitę. """

Amerika duoda pinigus italam sovietiniam fabrikam statyti, 
o Sovietai duoda raketas Vietnamu! Amerikos bazėm daužyti

Kitas užsienio politikos klau
simas, kuriuo respublikonai no
ri išplaukti opinijoje — Viet-

Illinois naujasis
Percy griežtai pasisakė už su
artėjimą su Sovietais.

voje. Suprato ir Berlyne —tuo 
pat metu rytų Vokietija pasi
skubino paleisti iš kalėjimų 4 
Amerikos piliečius.

Rinkiminė kova 1968 numa
toma Vietname karo argumen
tais. Gub. Romney pradėjo va
žinėti ir sakyti kalbas. 'Kaltino 
prezidentą Johnsoną dėl Viet-

AMERIKA siunčia dolerius
Senato užsienių politikos 

komitetas vasario 28 15:4 bal
sais priėmė konsulatų pasikeiti- 
mo su Sovietais sutartį. Per po
rą savaičių sutartis bus patvir
tinta senate. Senato komitete 
prieš sutartį balsavo šen. Th. 
J. Dodd, Frank J. Lausche, 
Kari E. Mundt ir John J. Willi- 
ams.

Tą pat dieną Atstovų Rūmų 
komisijoje pritarta Eksporto- 
Importo banko paskolai 50 miL, 
kuri finansuos Amerikos instru
mentų gaminimo mašinų prista
tymą automobilių fabrikam, i- 
talų firmos Fiat statomiem So
netų Sąjungoje prie Volgos.

Senatas kovo 1 72:19 prita
rė LBJ politikai Vietname, 
nors ir diplomatiškais žodžiais: 
pritarė “prezidento Johnsono ir 
kitų geros valios žmonių pas- tąs galimybės derybom dėl tai- 
tangom apsaugoti nuo Vietna- kos.

OPINIJOJE nŽ "pergalę*
Skelbiama daug apie pasisakymą už laimėjimą Viet- 

s i s a- name, aiškino, kad š. Vietna
me Amerikos karo veiksmai tu
ri būti sustabdyti ir Amerikos 
kariuomenės skaičius 
Vietname turi būti 
iki 500,000 (Dabar 
414,000).

narna*. Ligi šiol respublikonai 
rėmė prezidento politiką dėl 
Vietnamo labiau kaip demokra
tai. Dabar ėmėsi ją kritikuoti. 
Tuo pasireiškė gub. Romney, 
galimas kandidatas į preziden
tus. Bet W. S. White (WJT) pa
stebėjo, kad Romney kritika 
nekonkreti ir be pozityvios pro
gramos. Jau pozityvesnis reiš
kėsi šen. Javits, stodamas už 
taiką Vietname, prieš bombar
davimo atnaujinimą. Pagal res
publikonus taikos nepadarys da
bartinė vyriausybė, nes ji pa
vargusi Reikia naujos. Kaip Ko
rėjoje taiką padarė Eisenhowe- 
ris, taip Vietname padarysiąs 
respublikonas prezidentas.

Km tM kandidatas į prezi
dentus, respublikonam dar ne-

mir Kazan-Komarek iš lėktuvo, 
kuris skrido iš Maskvos į Pa
ryžių. Pagrobtąjį nuteisė 8 me
tus ir kitą dieną... ištrėmė iš 
Čekoslovakijos į laisvę. Kas pa
veikė komunistinę valdžią im- 

pristatyti pro Haiphongo uos- tis tokios “bausmės” — ištrem
tą, nes jį blokuoti yra uždraus* ti į laisvę? Apie tai kai kurių 
ta. smulkmenų pasakojo R. J. Do-

novan (WJT).
KONGRESE už taiką Pirmasis pradėjo kalbėti su

Šen. Fulbrigbtas vasario 28 kwnimisUis PM Jachusetts

kalbėdamas prieš sen. Russell Edward D. Kennedy.

Jis laikė savo pareiga rūpintis 
savo valstijos gyventoju, pa
kliuvusiu į nelaisvę. Senatorius 
kreipėsi į Čekoslovakijos am
basadorių dr. Karei Dūda. Po 
kurio laiko senatoriuj paskam
bino čekų korespondentas Jiri 
Hochųian. Pasiprašė pasimaty
ti ir dešimties minučių pasikal
bėjime pasiūlė senatoriui, kad 
parašytų laišką Čekoslovakijos

mo karo išplėtimo ir pasiekti 
sutartą taiką”

— Š. Vietnamo min. pirmi
ninkas kovo 1 pasisakė nema-

diplomatai davė suprasti So
vietų diplomatam, kad Ameri
ka neskatins savo kraštų tu
ristų keliauti Aerofloto, sovie
tiniais, lėktuvais, atsižvelgiant 
į Kazan-Komarek likimą, ši ą- 
merikiečių kalba reiškė netek
ti dolerių, kuriuos galėjo atga
benti Amerikos turistai. O jų 
per metus 18,000.

Tą pat dieną, kai Prahoje 
buvo teisiamas Kazan-Komarek, 
čekų korespondentas Hochman 
senatoriui Kennedy vėl pa
skambino, aplankė ir užtikrino, 
kad suimtasis bus paleistas.

Čekoslovakiją ir Sovietų Są
jungą, ypačiai Aeroflot lėktu
vais. Tuo pat metu Amerikos

Tiesiogiai paskola duodama ita- SOVIETAI siunčia reketas 
lų firmai, netiesiogiai Sovie- . Vietname vasario 27 komu- 
tam. nistai pavartojo prieš Amerikos —______  -

Argumentai už paskolą: ko- bazę Danange pirmu kanu šia- Amerikos dvasininkų p a 
misijoje buvo kalbama, kad au
tomobilių gamyba Sovietuose 
didins kasdienio aprūpinimo 
reikalavimus ir atitrauks lėšas 
nuo gamybos karo reikalam.

Argumentai prieš paskolą: 
Sovietų ūkinio gyvenimo stip
rinimas reiškia ir Sovietų kari
nės pajėgos stiprinimą, o sykiu 
sovietinių apetitų stiprinimą— 
pagal rusų pasakos žvejo žmo
ną, kuri norėjo gauti iš stebuk
lingosios žuvelės lovį paršiukui, 
paskui trobelę, o galų gale pa
noro dievu būti...

Amerika, kai nori, moka kariauti prieš komunistus ir be 
raketų, tankų, atomų ...'

Čekoslovakijos, valdžia pa- prezidentui Senatorius parašė 
grobė Amerikos pilietį Vladi- visai privatų laišką prezidentui 

Novotny. Rašė, kad jo velionis 
brolis rūpinosi gerinti santy
kius su rytais; kad suimtojo pa
leidimas būtų Žingsnis ta kryp
timi

Tuo pat metu kalbėjo ir kiti. 
Gąl svariausias pasikalbėjimas 
Massachusetts kongresmano J. 
W. McCormack Atstovų Rūmų 
pirmininko, su valstybės sekre
torium D. Rusk. Po šio pasi
kalbėjimo Amerikos atstovas 
Prahoje sulaikė 50-100 vizų 
Čekoslovakijos piliečiam, kurie 
biznio reikalais norėjo į Ame
riką. Neoficialiuose susitiki
muose Amerikos diplomatai pa
sakė čekam, kad Čekoslovaki
jos prekybos ryšiai su Ameri
ka sutinka kliūčių dėl Koma- 
reko suėmimo.

Naują Amerikos kalbą ėmė 
suprasti Praha labai gerai. Ypa
čiai kai Amerikos Eksporto- 
Importo bankas sausio 20 
paskelbė, kad, vykdydamas pre
zidento LBJ “tiltų” su rytų Eu
ropa programą, jis remsiąs kai 
kurių prekių eksportą į Len
kiją, Bulgariją, Rumuniją, Če
koslovakiją, Vengriją. Tačiau 
čekoslovakam paaiškino, kad 
jie negalės pasinaudoti šia pa
rama, kol nebus išaiškintas Ka- 
zan-Komareko reikalas.

Ėmė suprasti Amerikos kal
bą ir Maskva. Po pasitarimo 
taip valstybės departamento ir 
kelionių agentūrų dar gruodžio 
8 buvo paskelbta rezoliucija, 
kuri ragino kelionių agentūras 
įspėti savo klientus dėl galimo

Respublikonai susirūpino 
1968 rinkimais ir nori rodyti 
iniciatyvą labiausiai užsienių po
litikoje. N. Yorko šen. Javits ir 
Kentucky šen. Morton pateikė 
senato komisijai planą dėl Ame
rikos karintą jogą laikymo Eu
ropoje. Tuo planu nori varžy
tis su šen. Mansfieldu, kuris pe- 
neštą vasarą pnteikė-si&Iymą 
mažinti Europoje Amerikos ka
riuomenę vienašališku Ameri
kos nutarimu. Javits planas siū
lo tartis su Nato nariais dėl 
karinių jėgų mažinimo iš viso 
Europos plote.

Vasario 4 Kazan-Komarek 
jau buvo namie.

Šią kietą kalbą suprato ko
munistai. Netgi suprato komu- 

. , nistai ne tik Prahoje ir Mask-
Atstovų Rūmai kovo 1 mitą- šnipam — Sovietų karo attache 

rė 307:116 balsais Bronxo at- ir atstovybės sekretoriui. Grė- 
stovo Adam Clayton Powell ne- mirties bausmė. Išgelbėjo

vo klebonas Kingstone, Eyno- ■ 
ne, Wanamie, Freeiand. Nuo 
1912 Pittstono šv. Kazimiero B 
parapijos klebonas. "

Buvo nuoširdus ir veiklus pa- v
triotas. Jam priklauso iniciaty-, karo. Vadovavo Kunigų Vieny- 
va, kad 1916 drauge su adv. bei, buvo dvasios vadu A.L. 
Lopatto ir kongresmanu Ca- R.K. Susivienijimui. Organiza- 
sey išgavo leidimą rinkti aukas vo lietuviškas draugijas, rašė 
nukentėjusiem Lietuvoje nuo scenos veikalėlius.

aišku. Daug kalbama apie gub. 
Romney. Tačiau paskutiniai 
Gallupo duomenys, sausio 28- 
vasario 7, buvo staigmeną ir 
respublikonam: respublikonų 
39 proc. pasisakė už Nirimą, 
28 už Romney< 15 už Rockefel- 
lerį, 7 už Reaganą, kiti mažiau.

Patartos tylos priežastis pap- 
o • • —• i rasta: Romney esąs “balan-buimmeja sąmokslininkus prieš Kennedy džių” politikos šalininkas; dėl 

_____to jį mieliau rėmia tie demok-

Kongreso istorijoje.

— James R. Hoffa įsakytas 
nuo ateinančio antradienio eiti 
į kalėjimą ir ten atlikinėti 1964

sią ir daugiau suimta. Tai prie- Qau opinijos tyrimo duomenys geismo s*drtą bausmę 8 me- 
--- ------------ • - - tus už sukčiavimą ir teismo ap

gaudinėjimą.

New Orleans prokuroras zidentui Kennedy nužudyti. Bū- ratai, kurie eina prieš LBJ? Ta- 
Jim Garrison kovo 1 suėmė šią ir daugiau suimta. Tai prie- aau opinijos tyrimo duomenys 
Clay Shaw, tarptautinės preky- šinga Warreno komisijos išva- rodo, kad 70 proc. balsuotojų 
bos rinkos direktorių, kaltinda- dai, kad jokio sąmokslo nebu- eįna “vanagais” Tad pasi- 

Nepriklausomųjų 30 už Nbconą, mais ii dalyvavus sąmoksle pre- vo.
28 už Romney, 15 Rockefelle-

Europoje nepatenkinti atomų sutartim
— Italijos vyriausybė vasa- sutartyje nepriimtina numato- 

rio 28 pranešė, kad atominės ma kontrolė — nepriimtina,

— Maskvoje vasario 25 bu
vo'sušaukti ilgesniam laikui sa
telitų vadai. Sovietai siekė su
stiprinti jų nusistatymą ne tik . _ • • • • «. i. j i —— -  ------------ ---------
prieš Kiniją,, bet ypačiai prieš ni», būdama 68 metų.

™ technologiniai atominės energi- mokslines paslaptis ir paskui — Valstybė* depai

— Henry R. Lueo, Time-Li-

— Jordanija atnaujino diplo- jos tyrinėjimai. Vokietijai toje jom pasinaudotų 
matinius santykius su Vokieti
ja. Lig šiol juos turėjo tik Tu
nisas, Lybija ir Marokas. Ara
bų valstybės nutraukė ryšius 
su Vokietija nuo 1965 gegu
žės mėn., kada Vokietija pri
pažino Izraelį.

Ar opozicija deGaulle laimės? kad senatas priimtų konsulatų 
sutartį.

Prancūzijoje kovo 5 ir 12 lai. Manoma, kad de Gaulle ša- — Ryty Voktotifa nėra pa- 
parlamento rinkimai. Preziden- liniukai vėl gms daugumą, tenkinta prekyba su vakarų Vo-
tas' nerenkamas. Jo kadencija Prezidentą renkant 1965 opotb Hetija. Per 1966 metus iš va-

— Sovietą diplomatai Londo- baigsis tik 1972. Prieš de Gaut- rijos bloko kandidatas F. Mit- karų importavo už 425 mil.
ne paleido abejojimą, ar Mae- le šalininkus susiblokavo ko- terand surinko 45 proc. balsų, dol., ekąportavo į vakarus už Katzenbacho
Ttoetungas tebėra gyvas. munistai, socialistai ir radika- de GauDe 56. 325 mfl.

Bestselleris raudonajam pasauly

sakydamas už “balandžių” po
litiką, Romney nustos paramos 
daugumoje.

— Atsargos pulk, H. W. H. 
Whalen kovo 1 nuteistas 15 
metų už atominių ir raketinių 
paslapčių išdavinėjimą Sovietų

Pagal Time informaciją Ru- “Nežiovaukite, jeigu jum 
sijoje ir satelituose didžiausio nuobodu ... Tik pasakykite 
pasisekimo turinti knyga “žmo- mandagiai: Atsiprašau, šis da
gus tarp žmonių”, kurios antri- lykas man taip tolimas, kad aš 
nė antraštė esanti “Kaip elg- nepaseku jūsų argumentų”, 
tis”. Knyga išleista čekoslova- "Garsiai atsiriaugėti — di- 
kijoje, jos autorius psichiatrė džiausiąs netaktas; bet jeigu 
Milena Majorova. Toje knygoje jum taip pasitaikė, tai ramiai 
esama tolau patarimų: pasakykite: — Atsiprašau —ir

1,1 ...  nesileiskite toliau aiškintis,
— VafcUfHaU vncarin hv. kaiP jUm *** ”

savait^' lą trečiu kartu pralaimėjo aL 
vasano_ 28 staiga nurė Phoe- valdančiojo Kongreso partija

- • rinkimus pralaimėjo. Iš 521 vie-
ValstvH* deoartamento tegavo 276> pereitame perauga va^btaTtekretoriaus pa- ^mente turėjo iš 509 375.

- dėjėjo Katzenbącbo įtaka. Jis Krishna Menon, prosovietinis 
labiausiai organizavo akciją, asmuo, visai neišrinktas.

“Blogų manierų viršūnė — 
n. Andemon. Jai 34 metai per «»*»»»«• "»tm prie-

teismą ji stengiasi įrodyti . 
esanti Anastazija, Rusijos caro 
jauniausioji duktė. Po šios by
los bus dar apeliacija. Londono 
banke tebėra caro padėti 28 
milijonai aukso rublių.

ju vasario 28 prezidentas LB — Sovietą žveją Mvm vasa- gniaužtą kumštį.
J paskyrė Ramsey Clark, vy- rio 28 audroje nuskendo prie (Knygos, tur būt nebuvo 
riausio teismo teisėjo sūnų — Danijos salos Jutlandijos, žuvo skaitęs draugas Podgomy, 
39 metų, “pilietinių teisių” rė- 52, kitas sovietinis laivas Bgel- jeigu audiencijoje pas popiefių

šais savo sekretorę”.
“Traukiny, nenukriskite už

migęs ant svetimų kelių”.
Sveikinant moterį pataria ge

riau pabučiuoti jai ranką, pa
sakyti “Madame” negu pava
dinti ją “drauge” ir pakelti su- *
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nė Europa, bet kažkaip baugi* 
nanti- Juk tai mūsų pirmas 
žvilgsnis į komUnistų pasaulį. 
Didžiuliai ateŽres debesy* for- 
muojasi lentyte. Aštuonių my-

iš dalies Beech Baite lėktuvu 
ir iš dalies rusišku dviviečiu 
per rytų Europą iki auksuotų 
bokštų bei Maskvos darbinin- 
kų dangoraižių. Niekas prieš 
tai nebuvo tokios kelionės atli-

bray mėsos ’pajų’

iš kelionės lėktuvu an^tauž- 
dangos ir viršum 1 
bar pateikiame skaitytojam 
stambėtas tų įspūdfių, ku
riuos jis aprašė aviacijos žurna
le “Flying” gruodžio nr. (ir 
kuris mus pasiekė K.M. dėka).

mas leidimas skristi ir aplanky
ti Rusijos. Tik mum buvo pa
daryto išimtis^ kadangi mes

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINES

Atrodo tiktų, kad Jūsų Eks- 2. Komunikatas, viešai pa- 
celendjos turimais budais rašiu- skelbtas Osservatore Romano 
šieji būtų užtikrinti dėl taip (1967 sausio 30-31), patvirtina, 
svarbaus įvykio, buvusio sausio .kad Jo Šventenybė tikrai kal- 
30 dieną, reikšmės. Rašau Jū- bėjo ponui prezidentui Podgor-

I87ORCHARD ST.. N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

patarnauti kįijentams. Prašome užeiti ir pasižžūiėtL

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

“Pasklidus žiniai, kad S. & 
prezidentas N'. V. Podgomy ža
dąs vizituoti P. Paulių VL, Va- sų Ekscelencijai, kuriam nebus ny apie “problemas, liečiančias 
tikane buvo gauta laiškų iš Jie- sunku perduoti lietuvių vado- religijos laisvę ir katalikų Baž- 
tuvių organizacijų ir asmenų, vaujantiem organam, kaip an- ny&os buvimą Sovietų Sąjun- 
To pasėkoje, gavau iš Jo Sven- tai “Vyriausiam Lietuvos Iškis- gos teritorijoje”.
tenybės valstybės sekretoriaus vinimo Komitetui”, šiuos daly- 3. Minėto prezidento vizitas 
A. G. kardinolo Cicognani laiš- kus:

Pilki tamsūs audroj debesys 
slenka per apylinkę. Gatwick 
aerodrome, Anglijoje, mes 
važiuojame palengva, stiproko 
vėjo supami savo lėktuve link 
vakarinio tako. Nors diena me
lancholiška, mes esame geros 
nuotaikos. Nenuostabu, mes iš
vykstame į Rusiją. Nuotykis, 
kuris nė Marko Polo nebūtų 
gėda.

Mes pasiekiame tako angą 
ir laukiame, kol Alitalia lėktu
vas pasišalins. Staiga stiprus 
ūžimas priešingoje pusėje. Pa
kėlę galvas, pamatome Rusų 
TU — 104 sukant ratą. Jo 
sprausminių moterų dūmai da
rė jį panašų į orientalinį slibi
ną. Rusų lėktuvai Londono ae
rodrome yra kasdienybė, bet 
čia, Getwick, negirdėta. Ar tai 
reikštų kokį likimo ženklą? 
Mum, vos tik pradedant kelio-

. Ll 2-1767 
AN 8-006*. 
EV4 4662

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DKLANCEY, N. Y. C.

Netrukus mes esame ore ir 
įsitaisome patogiai savo Beech 
Baron lėktuve. Pristatau savo 
kelionės draugus: Neil Harri- 
son, lėktuvo kapitonas ir ang
lų .. aviacijos . magazino .J^ht 
International redakcinio Štabo

krentame ketetįsekundfių, kol esame ketvirtos parauitaėa a- 
atsimušame į krušos debesį. Ar viacįjos parodos Maskvoje Ang- 
Londpnas m um leistų pakilti lų komandos nariai Didysis 
iki skridimb aukščio 110? Lon- John Blake turi komandos ma
donas leidžia, ir bematant mes dovo atsakingas pareigas, o aš 
esame atviroje erdvėje nors' su Neil esu priskaitytas prie 
apšarmoję kąi^ Kalėdų eglė, grupės aviatorių tik tam, kad 
Praeina valanda ar' daugiau, gautame vizas atstovauti mūsų 
kol mes nustojame buvę žurnalam toje parodoje. Mum 
skrendąs ledas ir vėl esame Jteko labai ilgai stovėti eilėse, 
Baite. pildyti įvairias formas jr kalbė- hų aukštumo “kalafijoras’
-------- r ' '* '■ \ >• ->r

taigi suteikė Šventajam Tėvui 
progą parodyti savo gyvą susi
rūpinimą nemaža dalimi kata
likų, kurie yra, toli gražu, ne 
normalioje religinėje padėtyje, 
ir imtis jų naudai ganytojiškos 
veiklos, kuriai. visi linkime 
sėkmingos pabaigos.

Lietuviai težino, kad Šventa
sis Tėvas turi širdyje likimą vi
sų savo vaikų, dalyvauja jų 
skausmuose ir. stengiant ginti 

Tada Šventas Tėvas pasakė, neliestinas teises; lietuvių mal- 
kad nebuvo pamirštos “proble- dos telydi šią Vyriausio Ga
mos Bažnyčios ir vlsrį tikinčių- nytojo veiklą, belaukiant iš 
jų visoje plačioje teritorijoje, viešpaties ateinant religijai 
sudarančioje Sovietų Sąjungą, tikros laisvės ir, Kristaus IŠga- 
ir nepakankamas religinis ap- nytojo taikos, 
tarnavimas gausingom katalikų Mielai naudojuos proga užtik* 
grupėm”; pridėjo viltį, kad “su- rinti ypatingų linkėjimų jaus- 
sirikimas nebus be vaistų tai- mus, Jūsų Ekscelencijai atsida- 
kai ir efektyviai religijos lais-^ Vęs A G. Kardinolas Cicogna- t

mūsų, beveik dvi sėdynes už
imdamas, sėdi John Blake, su 
savo lagaminais pripildęs liku
sį lėktuvo plotą. Jis yra Lon
dono aeroklubo narys, apvali, 
panaši į juokdario Rabelais fi
gūra, kurio veidą perpus pri
dengia ūsai. Žmogus, kurio 
petitas šio pasaulio gėrybėm, 
ar tai būtų maistas, gėrimas, 
nauji veidai ar riebūs juokai, 
neturi ribų. Tikėkis iš jo bet 
kokių staigmenų: ką tik jis iš
traukė iš kažkur Melton Mow- Gintautas Buslavičius yra ne

susikaupęs ir besišypsąs, visa
dos ano savo pareigas ir nie
kada nenuobodus. Užpakaly

kasntol^crniūsų poėt^me- 
nininkai, ■- kultūros darbuotojai 
atvyksta į Šalies sostinę ne tik 

bus ižaištaata įallaosis tau- taugystę, Bflki-
ir joiji iiim--tendeiicųos, mybęy bet h- atsidėkoti už ta 

nesavanaudišką pagalbą, kurią 
teikė ir teikia mums garbingo
ji Maskva”...

Tokias keliones į Maskvą šie
met turės atlikti visi bolševiki
nės valdžios statytiniai iš visų 
Rusijos kolonijų. Vilniškiams 
ta kelionė teko atlikti vieniem 
g pirmųjų. Tai įeina į bolševi
kinės rusų revoliucijos sukak- 

pirkejai par- minėjimo programą.

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

ToMonas EV 7-fOty 
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėju

Dideli* paiurinkimu įvairi*; vynų, degtinių, konjakų, midų
šventėms bei kitokioms progoms

1. Kokios galėjo - būti Jo 
šventenybės intencijos pri - 
imant Sovietų valstybės vyriau
sio galvos vizitą, buvo galima 
suprastų jei ne iŠ ko kita, tai 
iš švento Tėvo pareiškimo — 
1966 birželio 24. —apie audi
enciją, suteiktą U.R.S.S. užsie- 

Praėjusio sausio mėnesio ei- nių reikalų ministeriui ponui 
goję lietuvių bendruomenės J. Gromyko.
Amerikos Valstybėse keli as
mens ir keli jų organizacijų at
stovai kreipėsi į šventąjį Tė
vą, išreikšdami baimę, kad po
no Nikotai V. Podgomy, Sovie
tų Sąjungos aukščiausio sovieto 
prezidiumo pirmininko, even
tualus vizitas šventajam Tėvui 
galėtų turėti nepalankių pasė
kų Bažnyčiai ir katalikam Lie
tuvoje bei Sovietų Sąjungos te
ritorijoje.

kių, tai stėi^ato*' taryba, kuri 
svarstys pasiūlyinus, pagal ko
kį planą moksliškai tirti, kodėl 
neranda... Tai vienas iš būdin
giausių pavyzdžių, kaip Lietuvą 
užgrobusi RuM$ds komtmistų 
partija ir vdd£Į> “didžiai atsi
dėjusi rūpinasi Lietuvos dar
bo žmonių buities gerinimu”.

(Elta)
PILIGRIMAI į KREMLIŲ

Sausio pabaigos ir 
pradžios savaitė buvo lietuvių 
bolševikų vadų- ktiiaklupsfiavi- 
mo savaitė Maskvoj. Sniečkus, 
Paleckis, Matelis, Banaitis ir 
keletas kitų, pasiėmę geroką 
būrį įvairių menininkų, kelias 
dienas linksmmo antraeilius 
Maskvos didžiūnus, šlovino ru
sų tautą ir jos Maskvą ir reiš- grįžti namo pėsti, nes jų ma- 
kė jai amžiną ištikimybę. šinoje buvo netikę stabdžiai.

CoanosParcels EspressConv
J^ti^npmitosi* ir firma Amerikoje, turinti
daugelio metų patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCaS EXPRESS CORP.

Valstybės sekretoriaus laiške 
vyskupui V. Brizgiu! rašoma: 
“Ekscelencija,

Žirgų lenktynės
Trriticinės žirgų lenktynės 

Dusetose, ant Sartų ežero, te- 
beįvyksta kasmet, šio amžiaus 
naujovė ta, kad dabar lenk
tynių žiūrėti privažiuoja dau
giau žiūrovų, ir jie atvažiuoja 
ne žirgais, o motorizuotomis 
priemonėmis: automobiliais, 
sunkvežimiais ar autobusais, 
šiemet lenktynės pasižymėjo 

vasario ne tik žirgų' laimėjimais, bet 
ir daugelio motoristų pralaimė
jimais. Vienas autobusas iš 
Kauno su visais ekskursinin- 
kais vos nenuslydo pakriaušėm 
Pasirodė, kad šoferte girtas. 
Keleiviai turėjo laukti šešias va
landas, kol šeferis išsiblaivys. 
Moksleiviai iš Antazavės turėjo

narys, kuriam ir šis lėktuvas 
priklauso. Neil visados sugeba ..................... ...... .. .
būti kartu rimtas ir linksmas, ^tU:

vos suvalstybintą prekybą tvar
kantieji biurokratai susirūpi-

Df 5-8808 
Avenue________  TL 6-2674
jo Avenue " .... BR 8-896S

WA 5-2737 
TO 1-1068

“Kodėl pirkėjas ne -visada 
randa parduotuvėje
prekę? Dažnai todėl, kad neži
noma pirkėjų paklausa. Preky
bininkai ir pramonininkai ne - 
pakankamai tiria paklausą ne 
todėl kad nenori, bet todėl, 
kad nemoka”.. —Tokiais, iš 
Maskvos į Vilnių atsidėjusiais 
žodžiais Gintautas Buslavičius 
per Mokslo ir Technikos žurna
lą (1966/12) paaiškino, kodėl jis 
gavo naują tarnybą.

pirkti...
Iš G. Buslavičiaus paaiškini- 

mų matyti, kad bus surengtas 
seniai paskirtas “Visasąjungi- platus pirkėjų apklausinėjimas

nio gyventojų paklausos pla-
taus vartojimo prekėms ir pre- *”\^ro***J^ 
kybos konjunktūros mokslinio 

ieškomą tyrimo instituto Lietuvos filia- .
lo” direktorium. Atseit, Mask- 
vos biurokratai įsitafeė naują 
flgavardę įstaigą prekybos taH 
kalams ir įtaisė tos įstaigos v aS
skyrių Vilniuje. Paskyrė direk- ? ♦
tok, ir, kol kas, d4tatį tar- **

nautojų, kurie pagal Maskvoj 
sugalvotas instrukcijas tyrinės, 
ko Lietuvos žmonės norėtų

lyje j Matskv*. Vienas d^igte 
danas informuoja mus apie ke
liones rytų Vokietijoje ir pa- 
ręiMfių kad “rytų Vokietija 
yra kaip rojus — nes ten ne
galima įžengti” Sužinome, kad 
Lenkijoje ož dolerį oficialiai 
duodama 18 zlotų, neoficialiai 
galima gauti 100.

Kitą rytmetį oras yra puikus. 
Matomumas Imis geras iki pat 
Maskvos. Pakylame ir skrenda
me per ramią jūrą link Lenki
jos, aukštumas maždaug 10 0 0 
pėdų. Netoli kranto mes pama
tome keistą debesų formaciją, 
kaip kokią geležinę sieną, ski
riančią Rytus nuo Vakarų . 
Lenkijos pakrantės neįdomios. 
Matyti ūkanoti papiūdymiai, ru
sų gamybos" helikopteriai gel
bėti plaukikam, medžiais apso
dinti keliai ir išdirbti laulmi.

Žemai matome sodybas, gi
rias, gražius kaimus ir daugy
bę ežerų. Kiekvienas kaimelis 
turi sodną ar du, kūdrą. Kiek
vienas ežeras yra apsuptas 
medžių. Keliai apsodinti me
džiais, bet visiškai tušti jokio 
judėjimo. Jei stebėsi kokią 20 
minučių, gal pamatysi kokį ve
žimą, automobilį ir — viskas. 
Jokio pažangos ar turtingumo 
ženklo. Pramonės beveik nema
tyti; Tai yra senovės Europa, 
labai mažai pasikeitus; taip 
kaip atrodė prieš 40 ar 50 me-

VESTUVftMS ir POBŪVIAMS 
Pristatome į namus Hetuvitkus skilandžius ir sfirius 

We take all orderi apedal prtee for Weddings and Parties 
Home-Made Btdogns

Krautuvės atviros kasdien ir eekmadlentaiA 
Hakyrus težtadientes, nuo 9 ryto Iki 6:30 vak.

& Beckenotetno krauteMce kaSbama rusiškai, lenkiukai, ukrainteai

Važiuoti BMT tepant Essex Street, keltis elevatorium | 
vhSil. arba HK> traukiniu D-* Avesne fld Deiancey SL

Atmefirite ją skelbimą, kuris bus ypatingai ivertisfPul
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ką, kurio originalų tekstą ir 
beveik žodinį jo vertimą siun
čiu Jūsų dėmesiui Nebus nie
ko netinkamo, jeigu jį paskelb
site”.



reikalin-

NUKOMBINAVO

gavo

KOSTAS SIETYNAS

GRIGO RATŲ
PASLAPTYS

1. Pagal visus žinomus fizi
kos dėsnius, mūsų naktis tu
rėtų būti taip, šviesi, lyg kad 
1000 saulių šviestų;

—mūsų granito kalnai turėtų 
tirpti kaip vaškas ir tekėti į 
marių gelmes . O visos septy
nios pasaulio jūros turėtų vir-

Nuo t(fc laiko iki savo mir
ties (1840) dr. Olberis su bai
me ir pagarba žiūrėjo į padan
ges juosiančią Paukščių tako 
juostą, pavergtas jos paslap
ties.^ ir mirė, tos mįslės ne-

vasara, viena ančių tūšis skren
da iš Havajų salų p Aliaskos sa
leles dėti kiautinių ir perėti. 
Tai yra atstumas apie 2000 my
lių. Tie paukščiai skrenda tie-

vus. Tokiu būdu jaunimas bė
ga iš namų ir pasilieka visai be 
priežiūros. Tai visai natūralu, 
nes šeimose trūksta šilumos, nė-

grą&vkilnu, lietuviška. Ką vai
kai išmoks nuo mažens ir iš
girs iš tėvų, tai brangins ir. vė
liau gyvenime. Lietuvių tauto
saka yra tokia .turtinga'papro
čiais, atsiminimais, dainomis, 
kad neužtektų nei laiko, nei 
priemonių jom perteikti. Be a- 
bejo, daug papročių yra jau pa
senę ir netikę,. bet atsiranda 
naujų ir gražių dalykų, kaip tė
vo, motinos, vaiko dienų šven
timas šeimos židinyje.

Veiksniu konferencijos “pra- Informacijai reikia tokių 
nešime visuomenei” buvo dar vykdytojų, kurie visą savo lai- 
įsipareigdjiįsi' Lietuvių Bend- ką galėtų skirti informacijos 

darbui. Jei veiksniai bendra su
tarimu ir bendrom pastangom 
nepajėgs surasti beit poros to- laimėjimų keliu, tikėdami, kad 
kių “veikėjų” — tada/ veltui 
bus visos “tarybos” ir “atsto
vai”. Tebus tik atsitiktinė infor
macija, dažnai tik partizaniška,

buhalterė, mašinų eismo skirs
tytoja ir konduktorė per maž
daug pusketvirtų metų “nu- 
kombinavusios” tokią sumą iš 
valstybinės susisiekimo įstai
gos. Buhalterė buvusi jau nebe 
naujokė, 1954 metais už tokius 
pačius dalykus bausta. Dabar 
sudeginusi dalį dokumentų ir 
pabėgusi, apsigyvenusi Kaune 
kita pavarde, apsirūpinusi ir

ką. Taip vadina lietuviai tą bal- mylių — tai ta žvaigždė, saulė Jie ėmė laužyti galvas, kaip tą 
tą juostą, apjuosiančią dangaus atrodo labai didelė. Apskaičia- mįslę išaiškinti. Devyniolikto; 
skliautą. Graikai vadino ją Pie- vęs apytikriai visų žvaigždžių amžiaus pradžioje dar astrofizi- 
no'kelia Amerikos indėnai sa- skaičių, mūsų visatoje, ty. — Ims mokslo nebuvo, kosmogo- 
kė, kad tai yra kelias, kuriuo Paukščių take, — apie 100 bi- nija dar vaikščidjo kūdikio ba- 
keliauja sielos į dausas, veda- lionų ir manydamas, kad jos tuose. Pagerbdami. dr. Olberį, 
mos šiaurinės žvaigždės. Ta paleidžia pavieniui apytikriai astronomai pavadino tą mįslę 
juosta pasidaro labai šviesi, bai- tiek energijos (šilumos, šviesos, (Hberio paradoksą 
giantis vasarai, ir gerai matosi ir kitų galingų spinduliavimų), 
per visą žiemą. Bet vasaros me- kiek mūsų žvaigždė, jis priėjo 
tu ji kažkaip nublunka. Kodėl fantastiškos išvados: 

Mano mokyto
jas skerdžius sakė, kad rudenį 
gerasis Ponas Dievas tą taką 
nušviečia, kad mūsų paukšte
liai rastų kelią į pietus,

tik ren- 
ir mum,

Tokių aukštų bausmės nor
mų už turtinius nusikaltimus 
kitur nepraktikuojama. Sovietų 
Sąjungoj tokios bausmės yra 
teroro priemonė, liudijanti val
džios bejėgiškumą kovoje su 
tokiais nusikaltimais. (Elta)

Tas senukas žinojo tiesą, ku
rią ornitologai tik visai nese- 

Tyho Brahe, danų astrono- niai pažino,, būtent, kad paukš- 
mas, gyvenęs šešioliktame am- čiai, kurie turi skristi per pla- 
žiuje, visados nusimaudydavo čias marias, vadovaujasi žvąjgž- 
ir apsivilkdavo geriausiais rū- dėmis ir saule. Ypač pingvinai 
bais, eidamas į savo observa- naudojasi saule, kad surastų sa- 
toriją studijuoti žvaigždžių. Tai vo lizdus. Kada Aliaskoje yra 
buvo pagarba tom paslaptim, 
kurias žvaigždės slepia...

mow ir Sr A. Eddžngton paste
bėjo ir įrodė, kad visos tos 
žvaigždės bėga vieša nuo H- 
to8» ntp sprogu k* doido

ti, kaip katile vanduo. Pasaulio.* skeveldros nepaprastu greitu- 
miškai, miestai, ir viskas dega- ma Juo toliau žvaigždė nuo 
ma turėtų pavirsti pelenais per sprogimo centro, juo greičiau

Nauji modemiški laimėjimai 
sukūrė savotiško “antžmogio” 
tipą, kuris yra pamėgdžioja- 
mas jaunimo, nes visur skelbia 
laisvę nuo bet kokių dvasinių 
ir moralinių ryšių. Kinas, tele
vizija, laikraščiai bei visokie 
jaunimo žurnalai didina neat- 
sakomingumą, palaidumą, at
pratina galvoti, tik siūlo vis
kuo “lengvai pasinaudoti”. To
kioje aplinkoje tėvai ir net mo
kykla pasijunta bejėgiai, nes 
jie modemiško, nauio tipo jau
nimo yra apšaukiami “atsiliku
siais”. Daug ašarų išlieja tėvai

ruomenė specialiai; buvo įsipa
reigoję ir visi konferencijos da
lyviai bendrai ryšium su 1968 
metų sukaktimi

1. Geri ir gražūs įsipareigo
jimai — 1967 sušaukti kultū
ros kongresą, 1968 surengti šo
kių šventę ir sušaukti pasaulio' o reikia ne mėgėjiškos ir ne at- 
lietuvių trečią seimą. Maža pa- sitiktinės informacijos.
staba betgi dėl tų gražių su- šiose dienose informacijai su 
manymų vykdymo: jei kongre- Lietuvos ar apskritai pavergtų 

tautų siekimais sunkiau prieiti 
nei prieš keletą metų. Nepa
lankus klimatas reikalauja ypa
tingo išradingumo ir lankstu
mo prieiti prie atskirų asme
nų ir lietuvišką reikalą pavers
ti juos interesuojančiu reikalu, 
už kurį jie imtų kovoti kaip už 
savąjį. Tai tegali padaryti tik 
šios srities specialistai ar šioje 
srity įaugę žmonės.

Grįžtam prie konferencijos 
nutarimo sudaryti tarybą. Tary
ba, kiek teko patirti, dar nesu
daryta. Nebūtų tikslingas siū
lymas tokios tarybos atsisakyti. 
Tegul taryba tik greičiau susi
rinktų. Galima būtų linkėti, kad 
tokia taryba savo pirmame pa
sitarime padarytų tai, ko ven
gė padaryti pati konferencija: 
pasisakytų už informacijos pa- 
statyma ant minėto realaus ir

P. Amerikon lietuviu kongrese (2) * ’
sąskrydžius, teikiant jiem pre
mijas, skatinant prie kūrybos, 
įtaisant tautinius drabužius, or
ganizuojant jaunimo organiza
cijas, kur lietuviškai visi kal
bėtų ir dainuotų, būtų paten
kinti tarp lietuvių. Kur lietu
vių mažiau, kur mokyklos nega
lima įsteigti, ar vaikus bendrai 
organizuoti, labai sveikintina 
būtų įsteigti lietuviškų šeimų 
sąjūdžius, kur kelios lietuviš
kos šeimos, gyvenančios kaimy
nystėje, galėtų susirinkti, kar
tu spręsti savo šeimos proble
mas, o vaikai tuo tarpu kartu 
pąžaisti. šeimos galėtų bent sy
kį mėnesyje susitikti, šeimos ži
dinyje bendrai' atšvęsti gimta
dienius ir tautines šventes, tik
tai vengiant seno ir nevykusio 
papročio — “vaišių iki nusivai- 
šinimo”, kur tėvai tikrai neduo
da vaikam jokio pavyzdžio, 
bet tik papiktina.

Laikas jau pakeisti senus ir 
nekultūringus papročius šeimo
se ir įsivesti naujus ir gražius 
papročius bendromis pajėgo
mis per šeimų sąjūdžius. Tam 
užtenka keletos valandų laiko, 
arbatos puodelio, geros lietu
viškos knygos, lietuviškos 

plokštelės ir jau turima visa 
programa: pasikalbama, pasita
riama ir atsigaivinama. Tai bū
tų lyg lietuviškos oazės sveti
moje jūroje, kur lietuvių yra 
likę tik mažumos. Pabandykim 
ir pamatysime, kad tikrai šis 
vargas ir pastangos apsimokės 

‘šimteriopai.

rijMŪ Lygtoi KUM. 'A- STEIGVILA, MAC re supratimo. Tegul jaunimas 
t verki* .dėl <-7 7 ’ ~ ‘ \ už savo sutaupytus pinigus pėr-
^>etei va-. ■ ka gražios munkąs plokšte-
, tėvai ir vai- Antroje vietoje .tėvai turi pa- ■ les, tegul perka geras knygas, 
Iba^'nes tarp sirūpinti vaikuos duoti sveikų sporto įrankius, muzikos inst- 
ją ir gražių papročš| ir ugdyti ramentus, tesimoko kultūringai
aplinkos *ir juose medę viskam, kas yra Seimoje praleisti laiką, Tegul 

. . . . • tėvai'praleidžia su vaikais lais
valaikius, tegul kartu su jais 
žaidžia, juokiasi ir džiaugiasi 
po dienos darbų, tuomet vėl 
grįš šeimon nuotaika ir šiluma, 
skambės dainos, poezija ir kū
rybos dvasia. Nieko nėra gra
žesnio kaip matyti šeimą, ku
rioje visi kartu praleidžia lai
ką ar tai namuose, ar tai gam
toje '

šeimai į pagalbą čia galėtų 
ateiti mūsų šeštadieninės mo
kyklos su savo rengiamomis 
šventėmis bei vaidinimais, išky
lomis. Pietų Amerikoje mum 
tiktai trūksta dar vadovėlių, 
plokštelių, dainorėlių, poezijų, 
laikraštėlių, kurių apsčiai yra 
š. Amerikoje. TodęJ mes nori
me kreiptis į brolius Šiaurėje, 
kad jie ateitą mums pagalbon 
su šiomis lietuviškomis priemo
nėmis. Tai būtų geriausia pagal- 
ba-kultūrinė dovana mūsų mo
kyklom ir šeimom, kurios netu
ri galimybių įsigyti dolerių 
krašte išėjusių įrankių — va
dovėliu, knygučių ir visokių 
laikraščių bei plokštelių.

(4) gaus skliautas viršum manęs ir niekas nežino.
Kalbant apie kometas, no- mano balsas manyje”.

rėčiau priminti, kad Halley ko- Carlyle, žymus istorikas, ne
meta, ana didžioji kometa, ku- seniai nusiskundė: “Gaila, kad 
ri gąsdino žinones 1910 m., jau niekas manęs nesupažindino su 
grįžta atgal prie mūsų. Jos or- žvaigždynais ir kmistelacijomis, 
Inta išvedą ją labai toli į Visa- kai aš buvau jaunas”, 
tą, net už planetos Pinto. 1986 
balandžio mėn. ji vėl papuoš 
mūsų pavasario padanges. Per 
jos paskutinį pasirodymą 1910 
m. jos uodega užkliudė žemę. 
Porą naktų dangus turėjo ypa
tingą spalvą. Jau keli tūkstan
čiai metų kaip ji sugrįžta pas 
mus kas 77 metai. Kinų astro
nomai ją matė ir užregistravo 
200 prieš Kristų. Ją, be abe
jo, matė Chaldiejų piemenys, Olbers (1758-1840), vokiečių 
Egiptiečių piramidžių statyto- medicinos daktaras, dieną gy- 
jai ir mūsų senovės protėviai, žmones, o naktis praleisda- 
kada lietuviai, vokiečiai, grai- vo ne cigarų dūmuose kur kin
kai, rusai, lenkai ir kiti indo- be, bet po žvaigždėtu dan- 
europiečių kilmės gyveno vie- gaus skliautu studi juodam®, 
noje palapinėje, kalbėjo vie- Būdam® gabus matematikas, 
na kalba. j^ visatoje pastebėjo nepapras-

Kantas, būdam® tik filoso- tai keistą fenomeną, kurio net 
astronomai iki tol nebuvo pa-

kė: “Du dalykai šiame pasauly- stebėję. . _ .
je pripildo mane baimės ir nu- Vieną labai giedrią žiemos džių. Tik kadangi mes esame fidkus. Jie patikrino jo apekai- 
sistebėjimo: Žvaigždėtos dan- naktį jis stebėjo Paukščių ta- labai arti jos — apie 92 mil. gavimus ir rado juos teisingus.

Šiauliuose trys moterys bu- kitu pasu. Bausmė — 15 metų 
vo teisiamos už pasisavinimą kalėjimo ir turto konfiskavi- 
35,000 rublių iš Šiaulių autobu- m®_. Kitoms bendrininkėms pa- 
sų-taksomotorų ūkio. Vyriausia skirtosios bausmės' nenurody

tos. Spaudoj (Tiesa, vasario 10) 
pažymėta, kad i 
“pelnyt® bausmes’

KŪRYBINGUMO UGDYMAS

Labai svarbu jaunime'auklė
ti atsakomingumo jausmą, ini
ciatyvos dv®ią, kūrimo norą. 
Kur jaunuoliui šeimoje visk® 
yra draudžiama, iš jo juokiama
si ir visa k® naujo kritikuoja
ma, tuomet jaunuolis užsidaro 

eina patarimo 
jam ir ieškoti bendro sprendi- klausti p® savo draugus, kurie 
mo. Atsakymo neduos gatvės nustato dažnai prieš pačius tė- 
ar mokyklos draugai, tik paty
rę tėvai ar auklėtojai.' Dialo
ge turi būti nuoširdus nor® 
padėti ir vien® kitą suprasti.

ir suorganizavo Šveicarijoje 
Gal būt, nutarimo autoriai informacijos biurą.

turėjo mintyje ką prasmingo ir Jei dabar susirinkusi “infor- 
konkretaus. Nutarimo skaityto- macijų taryba” padarytų tokį 
jui betgi sunku čia įžiūrėti tą pat ryftingą ir drąsų žingsnį ir 
konkretumą ar realumą. K® tu- jei 1968 metų sukakčiai turėtu- 
ri ar turėjo reikalo su infor- me informacijos centrą, jis bū- 
macija, žino, kad informacijos tų tokis įrankis, kokio reikia 
darbui reikia ne tiek “tarėjų”, ilgai, ištvermingai, o sykiu ir 
kiek “veikėju”. Ne tiek planuo- lanksčiai kovai dėl nepriklauso
te jų trūksta, kiek vykdytojų. mybės.

ŠEIMŲ SĄJŪDŽIAI

Pietų Amerikos lietuvių šei
mos galėtų p®imokyti taip pat

2. Mūsų dienos ir nakties
temperatūra turėtų boti dau- Žvaigždės nvo mūsą bėga 
giau nei 6000 laipsnių K (Kel
vino skalėje);

s®, seim® būtų šaukiami -be 
ryšio su 1968 sukaktimi, tada 
vien® jų pobūdis; jeigu nori
ma sieti su valstybinės nepri
klausomybės sukaktimi, tada 
kils klausim®: kokiais būdais 
kongres® ar seim® primins, 
praplės, pagilins valstybinės 
nepriklausomybės idėją dalyvių 
sąmonėje. O tai yra esminis rei- 
kal® tokiai sukakčiai.

Tai nėra klausim® 
gėjam. Tai klausim® 
visiem kitiem.

2. Svarbiausi® ir 
giausi® sumanym® yra miglo- 
č’^usiais žodžiais pasakyt® ... 
Tokiais žodžiais: ' 

“lietuviškosios informacijos 
svetimiesiems sustiprinimo rei
kalu konferencija numatė prie 
Eltos sudaryti informacijų ta
rybą iš Alto, Lietuvių Bendruo
menės,1* Lietuvos Laisvės Komi- veiksmingo pagrindo, 
teto ir Vliko valdybos paskirtų gaį gemet minėjom. Vasa- 

; toMmįą t^> pąyed^ Eitai sutakfj^ ^nėąūilM buvo
pasirūpinti s®i atstovus ats- pastebėti, kad anų laikų veikė- 
kiraose kr&Štuose ir prie pa- j^i labai gerai suprato informa- 
grindinių laisvojo pasaulio lie- cįjos rolę. Jie pirmiausia tada 
tuvių institucijų”

dialogas išimoje
Bkiųprie problemų spren

dimo k tau kurių konkrečių 
išvadų, kurios, galėtų vėl suar
tinti šėmose tėvus su vaikais 
ir sustiprinti mūsų šeinoms tar
pusavyje, padaryti j® atspa- 

technika išgelbės žmogų, pa. nas prieš vis® šių dienų -blo- 
mirštant tošinį eteZrtą ir įtakas. Pirmoje vietoje rei- 

pradą gyvenime. , tėvų ir
vaikų, kuris yra nutrūkęs. Šei
moje, kur nėra pokalbio tarp 
dviejų kartų negali būti jokio 
sutarimo. Dialog® turi būti ve
damas tikrai nuoširdžioje ir 
draugiškoje dvasioje: tėvai turi 
stengtis susidominti jaunimo 
problemomis ir padėti j® iš
spręsti, kaip lygiai jaunim® tu
ri stengtis savo problem® atvi
rai išdėstvti tėvam, auklėto- nuo tėvų
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Naktį be šviesų - saugiausia
t, I - , .

Įspūdžiai iš Pietų Amerikos lietuvių IV kongreso (4)

Iškilmingam kongreso atida
rymui pasibaigus, ilgokai dar 
virė pokalbiai salės pakraščiuo
se, o jaunimas vis linksmino
si. Juk dabar dvigubos — va
sarvidžio ir Užgavėnių—atosto
gos. Grįžtant namo, daug kur 
gatvėse dar matėsi ant šaligat
vių prie restorano staliukų su
sėdę būriai argentiniečių, besi
džiaugiančių ankstyvos nakties 
vėsuma. Čia naktys tikrai ma
loniai pravesta ir nekliudytų 
pailsėti. Tik ta kongreso prog
rama tokia plati...

Penktadienį, vasario 3, ryt
metį į ■ pirmąsias kongreso pa
skaitas programoj nu
statytu laiku nedaug kas te
susirinko. Po visokių vakar iš
reikštų sveikinimų ir našios dar
buotės linkėjimų kai kurie net 
ir sveikintojų dar ilsėjosi.

Parinktas “Crillon” viešbutis 
šiaip tvarkingas ir švarus, bet 
posėdžiam salę gavom ne taip 
jau erdvią. Prisiminus Ameri
koje kongresų progomis gau
namas sales ir diskusijų kam
barius, čia pasijutom tarsi at
remontuotose katakombose. Lyg 
ir nusigandom — kaip sutilp- 
sim? Vėliau pasirodė, kad tos 
vietos visiem pilnai užteks. Nie
kad neprisirinkdavo daugiau 
60 dalyvių. Kai paminima, kad 
kongrese dalyvavo apie 1200, 
tai dėmesį tenka kreipti į vaka
rinių parengimų, pamaldų, kon
certo, vakarienės mases. Dieni
nių programų rengėjai, matyt, 
iš anksto pamatė tų masių ne
pritrauksią.

Prieš kongresą vykusioje stu
dijų savaitėje iš JAV dalyvavo 
9 svečiai: St. Barzdukas, kun. 
V. Martinkus, A. Zaparackas,

Rimšelis, MIC, Vilko pirm. dr. 
K. Valiūnas su žmona, Lietu
vių Fondo tarybos narys dr. 
E. Lenkauskas su žmona Milda 
(PLB valdybos sekr. ir PLJK 
finansų komisijos. vicepirm.), 
prel. I. Končius, inž. Pranas 
Baltakis ir inž. Jonas Suvis. 
Bent tiek- dalyvavo kongreso 
paskaitose ir diskusijose. Vaka
rinių parengimų masėj gal įsi
maišė ir dar koks vienas kitas 
lietuvis iš JAV.

Pirmos dienos konferencijų 
pirmininku pakviestas Venezue- 
los LB pirm. inž. VI. Venckus, 
sekretoriais — Brazilijos atsto
vas inž. A. Idikaš ir iš Buenos 
Aires mokyt. Zuzana Vanagai
tė.

KOMISUOS
Mandatų komisijom išrinkti: 

J. čikštas, Aldona čikštaitė ir 
Rasa Kairelytė.

Rezoliucijų komisija sudary
ta iš šių atstovų: Argentinos— 
Zef. Juknevičius ir Ern. Parše
lis, Brazilijos — Julė Jurgelevi
čiūtė ir prel. P. Ragažinskas, 
Urugvajaus — A. Stanevičius 
ir tėv. P. Daugintis, S.J., Ve- 
nezuelos — Sig. Kundrotaitė 
ir kun. A. Perkumas. Kaip pa
tarėjai iš JAV delegacijos pri
sijungė dr. K. Valiūnas, D. Tal- 
lat-Kelpšaitė ir A. Zaparackas.

Sveikinimų komisija buvo-su
daryta iš Artūro Mičiudo, Pet
ro Šimonio, Mildos Lenkauskie
nės, Vlado Venckaus ir Antano 
Zupkos.

PASKAITA APIE SEIMĄ
Kongreso darbų pagrindinė 

tema — lietuvybės išlaikymas. 
Atskirose paskaitose ir diskusi
jose buvo pramatyta šią te
mą kiek galint plačiau išnagri-

supažindinome pereitame ir 
šiame numery.

Visiem buvo aišku, kad 
susipratusi lietuviška šeima 
tikrai yra pagrindinė sąlyga 
lietuvybės klestėjimui. Tad ir 
paskaita iššaukė ne tiek disku
sijas, kiek papildymus.

Vysk. V. Brizgys nusiskundė, 
kad lietuviško svetingumo do
rybė ne kartą bent dalinai iš
krypsta į girtuokliavimą. Iš to
kio nepatrauklaus, lietuviško 
pobūvio jaunimas bėga nuo tė
vų ir ieško paguodos gatvėj.

Milda Lenkauskienė ypač pa
brėžė lietuviškos kalbos ir są
moningumo skiepijimą dar ma
žuose vaikuose. Jie ne tik na
muose, bet ir mokykloje pajėgs 
iškelti ir apginti savo lietuviš
kumą. šeimų susiartinimo 
progomis nesivadovauti niekuo 
kitu kaip tik lietuviška prigim
timi ir vaikų amžiumi.

St. Barzdukas dalinai su liū
desiu priminė, kad nors ir la
bai graži lietuvybės išlaikymo 
programa, bet kiek jos nuošir
džiai laikomasi? Tenka tik 
džiaugtis ir didžiuotis tokiom 
šeimom, kur su antros ar tre
čios kartos jaunimu dar gali
ma lietuviškai susikalbėti ir pa
sidalinti lietuviška nuotaika.

Kverinas Runimas stengėsi 
užakcentuoti meno įtaką lietu
vybės išlaikyme. Jaunimą per 
deklamacijas ir vaidinimus 
bus lengviau įtraukti ir į bend
rą visuomeninį darbą.

Stengėsi išsikovoti žodį ir 
jaunimo atstovai, bet teko 
skirstytis pietų pertraukos.

ISTORINĖ PASKAITA
Po pietų pagal nustatytą

tuvių tautos atsparumą istori
jos tėkmėje skaitė mokyt. O- 
na Kairelienė.

Istorijos faktai daug disku
sijų nesukėlė. Reziumuojant 
prelegentės ir .vieno kito pasi
sakiusio mintis, St. Barzdukas 
atkreipė dėmesį į realistinį ir 
idealistinį praeities ir dabarties 
vertinimą. Realistai gal kiek 
liūdniau žvelgia į padėtį. Ka
dangi esam maža tauta, tai, 
girdi, geriau pavirskime ang - 
lais, amerikonais, argentinie - 
čiais ir pan., verskimės kitų 
kalba. Idealistai į visa tai žvel
gia priešingai. Prisimenant dr. 
J. Girniaus išvedžiojimą, gali
ma drąsiai tvirtinti, kad, jei ne

būtume turėję idealistų, ne
būtume turėję ne tik garbingos 
savo tautos istorijos, bet ne 
būtume iš viso jos turėję. Jei 
ne vargo ratelio mokykla, tiky
bos gynimas, 1905 autonomi
jos nutarimų nebūtume praplė-

palietę.
Tik pačios centrinės gatvės 

vidury padalintos pusiau meta
liniais taškais. Gi jokių linijų, 
kurios smulkiau suženklintų 
gatvę, nesimato. . Važiavimo 
raudonų-žalių šviesų irgi labai 
nedaug — tik pačiose svarbiau
siose sankryžose. Girdi, taip 
daug saugiau važiuoti, čia pa-

sitikima vairuotojo budrumu ir 
iniciatyva. Tad jis lengviau ir 
išvengia susidūrimų, šiaurinėj 
Amerikoj, girdi, perdaug gau
sūs ženklai ir linijos vairuoto
ją palieka taip patogioj padė
ty, kad jis nebekreipia daug 
dėmesio kur važiuoja ir neiš
vengiamai susiduria ...

(Bus daugiau)

Paskutiniu metu Lietuvoje mirę kunigai
Gimžauskas Vladas, gimęs 

1911, kunigu įšventintas 1937, 
Vilniaus arkivyskupijos kuni
gas, Naujosįos Vilnios klebo
nas, mirė 1967 vasario 15. Pa
laidotas Naujojoje Vilnioje.

Guturavičius Jonas, MIC gi
męs 1883 liepos 24 Ratakliškio 
kaime, Obelių parap. Kunigų se
minariją baigė Vilniuje, kuni
gu įšv. 1906 gruodžio 16. Ėjo

Paukštys, Bronius, SDB, gi
męs 1897 vasario 15, kunigu 
įšv. 1935 liepos 7, vienuolio 
įžadus padarė 1928 rugsėjo 
12. Paskutiniu laiku gyveno 
Simne be pareigų. Mirė 1966 
gruodžio 17.

Taškūnas Vincentas, gimęs 
1880 spalio 29 Salako parapi
joje. Baigęs Vilniaus kunigų se
minariją, kunigu įšv. 1903.

D. Tallat-Kelpšaitė, P. Vaiče
kauskas, S. Gedvilaitė, N. šla- 
pelytė. Č. Kiliulis ir K. Buč- 
mys, OFM. Kongrese prisijun
gė dar 9: vysk. V. Brizgys,.ma
rijonų provincijolas tėv. dr. V.

nėti.
Prieš pietus išklausyta kun. 

Augustino Steigvilos, MIC, pa
skaita “Seimą — lietuvybės iš
laikymo tvirtovė”. Šu šia pa
skaita Darbininko skaitytojus

programą turėjome išgirsti 
inž. Stasio Babronio paskaitą 
apie lietuvybės išlaikymą per 
organizacijas, draugijas, spor
to klubus ir pan. Prelegentui 
nepasirodžius, paskaitą apie lie-

Diskusijos studijų savaitėje Nuotr. Darbininko

Nuotr. Darbininko

tę į nepriklausomybės sieki
mą. Baigdamas kalbėtojas aiš
kiai pabrėžė, kad visad siūlyti
na ir rekomenduotina pasisaky
ti už idealistinį žvilgsnį į mūsų 
tautos praeitį, dabartį ir ateitį.

SPORTAS IR VAKARIENĖ
Vėlyvesnėj popietėj prie Auš

ros Vartų bažnyčios esančioj 
sporto aikštėj susitiko Argenti-/ 
nos “Kovo” ir Urugvajaus “Vy
ties” krepšinio komandos. Lai
mėjo Argentinos lietuviai 6 3 
59. Tad “Kovas” jau trečiu kar
tu laimėjo pereinamą šių dvie
jų komandų taurę, kuri buvo į- 
steigta II PAL kongreso metu.

9 vai. vakaro turėjo prasidė- 
ri vakarinė programa Lietuvių 
Susivienijimo patalpose — Dr. 
V. Kudirkos vardo rūmuose. 
Dideli atstumai ir karštis pro
gramos pradžią pastūmėjo virš 
valandos.

Šalia trumpos meninės pro
gramos išklausyta eilė sveikini
mų ir kalbų. Kalbėjo PLB vald. 
vicepirm. St. Barzdukas, Balfo 
pirm. kun. Vaclovas Martin
kus, Venezuelos LB pirm. inž. 
Vi. Venckus, Rosario LB apy
linkės pirm. J. Papečkys, Bue
nos Aires LB apyl. pirm. A. 
Kevėža.

Po oficialios dalies vėl buvo 
vaišės, svečių pašnekesiai, jau
nimo šokiai.

Skubėjom grįžti į nakvynę, 
nes juk rytoj vėl laukia dar
binga diena — posėdžiai, dis
kusijos, rezoliucijos. Naktis ^ga
na skaidri, bet šviesos ne taip 
jau daug. Gatvės tik pusėtinai 
apšviestos. Nuostabu — auto
mobiliai ir autobusai važiuoja 
su užgesintom šviesom. Tik tos 
mažytės atsarginės lempelės, 
kaip šv. Jono vabalėliai, blyk
čioja ... Prieš posūkius ar kitą 
mašiną aplenkiant uždegamos 
ir normalios lempos, bet tuoj 
ir vėl užgesinamos.

Dienos metu stebino vairuo
toji judrumas. Autobusas len
kia sunkvežimį, a juos abu — 
lengvoji mašina. Joje ir man 
teko sėdėti. Tik prieky, visai 
hetoli, pasirodė sunkvežimis. 
Atsispyriau kojom ir laukiu 
kaip čia viskas baigsis. Visi vai
ruotojai išsinarstė kaip vijur
kai, vienas kito nei kiek ne-

kunigo pareigas Riešėje ir ki
tur. Į marijonų vienuoliją įsto
jo 1924. Po įžadų dirbo kuni
go darbą, daugiausia mokyklo
se dėstydamas tikybą, Marijam
polėje, Panevėžyje ir kitur. Po 
karo klebonavo Palomenėje, 
Vytautavoje, Kietaviškėse. Su
sirgęs vėžio liga, 1966 persikė
lė į Marijampolę, kur mirė 
1967 sausio 16..

Jašukas, Vladas, gimęs 1916, 
kunigu įšv. 1945. Buvo Ka
lesninkų klebonu, žuvo auto - 
mobiliu katastrofoje 1967 sau
sio 3. Palaidotas Vilniuje sau: 
šio 7, dalyvaujant laidotuvėse 
57 kunigam.

Dovanota Vasario 16 
proga

"The War Against God in 
Lithuania" — Liet. Religinės 
Šalpos išleista knyga, Vasario 
16 proga buvo daug kam dova
nojama. Knyga tiksliai pavaiz
duoja religijos persekiojimą Lie
tuvoje. Ji visada bus gera do
vana amerikiečiam.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga knygą užsisakė:

M. Rudienė, Chicago, III. — 
51, Lietuvių Moterų Klubai Phi- 
ladelphia, Pa., ir N e w York, 
N.Y., — po 50, Kun. W. Kara- 
veckas, Pittsburgh, Pa., —40; 
Lietuvių Vagonininkų S-ga, 
Chicagos skyrius — 10; Kun. 
A. Grigaitis, Illi., N.Y. — 10, 
V. čižauškas, Detroit, Mich.,— 
5, Daughters of St. Paul, N.Y. 
— 3, Miss H. Jankus, Phila- 
delphia, Pa., 2, Kun. G. Kli
mas — 1

Užsakomos knygos tuoj bus 
išsiunčiamos. Užsakyti šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Re- 
ligious Aid, 64-09 56th. Rd., N. 
Y., 11378. Tel. (212) 894-7351. 
Popier. virš. 1 dol., kiet. 2 dol.

— Chicagos lietuvių operos 
rengtas 8 solistų koncertas 
dėl shiego pūgos vasario 5 nu
keltas į kovo 19. Koncertas bus 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje.

Vasario menesio 
AIDAI

AIDŲ vasario numery yra 
šie straipsniai: Antanas Sužie
dėlis— Vanagai ar balandžiai?; 
vysk. P. Brazys, MIC — Mūsų 
pareigos persekiojamai Lietu
vai; Juozas Pažemėnas —prof. 
Vladas Jurgutis; J. Alaušius— 
Žvilgsnis, į 1966 metus: II. Kul
tūrinis gyvenimas.

Iš grožinės literatūros: Leo
nardas Andriekus — Galiūnų 
godos (eil.); Domeika Mickevi
čiui (laiškas, vertė J. Kėkštas).

Apžvalgoje rašo: Ig. Malėnas 
— Naujasis mokymo skaityti 
metodas; St. Goštautas — Vi
da Krištolaitytė; Algirdas Jur
kus — Naujos kosmologinės 
teorijos.

Recenzijos: Algirdas Lands
bergis — “Hamletas” — nuga
lėtojas; Ant. Mažiulis — Nauji 
lietuvių raštijos ir bibliotekų 
istorijos darbai.

Šis numeris iliustruotas V. 
Svirskio kryžių meno ir V. 
Krištolaitytės tapybos darbų 
nuotraukomis. Visos V. Krišto
laitytės darbų nuotraukos ir jos 
atvaizdas yra Ged. Naujokai
čio.

Redaguoja dr. J. Girnius, 27 
Juliette St., Boston, M ass . 
02122; leidžia tėvai pranciško
nai, 680 Bushwick Avė., Broo- 
klyn, N.Y. 11221.

1911-1914 studijavo Petrapilio 
dvasinėje akademijoje, kur ga
vo teologijos magistro laipsnį. 
Apsigyvenęs Vilniuje pasižymė
jo plačia lietuviška veikla, nuo 
1933 Vilniaus kunigų seminari
joje dėstė lietuvių kalbą. Po 
karo klebonavo Trakuose, nuo 
1956 Naujojoje Vilnioje. Vė
liau jau ligonis apsigyveno Vil
niuje, kur mirė 1967 vasario 
18.

Prof. J. Eretas kalba Lietuvos nepriklausomybės šventėje Vasario 16 gim
nazijoje.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

Vardas ir pavardė.... ............................................................

Adresas ...............................................................................

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

Siunčiu už prenumeratą $.................   aukų $...„.......  Vito $...... .. .... ..

(Data) (Parašas)
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JAV LB Tarybos rinkimai
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos rinkimai įvyks gegu
žės 6-7.

Rinkimai vykdomi rinkiminė
mis apygardoms apylinkėse lie
tuvių visuotinu, tiesioginiu, ly
giu ir slaptu balsavimu.

Sudarytos penkios rinkimi
nės apygardos:

Pirmoji rinkiminė apygarda 
apima: Aliaskos, Arizonos, Ca- 
lifornijos, Colorado, Havajų, I- 
daho, Montanos, Nevados, N. 
Mexicos, Oregono, Washingto- 
no, Utahos ir Wyomingo vals
tybes. Jose veikia šios LB apy
linkės: Colorado, Los Ange-

Lietuvos nepriklausomybes minėjimas 
ROCHESTER, N.Y.

pademonst- 
Lietuvos ir 
bus veda-

Drąsiai ir laisvai 
ruota, kad kova dėl 
jos žmonių laisvės 
ma iki laimėjimo

Vasario 19 rengtas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas praėjo pakiliai ir 
naujo ryžto dvasioje. Drąsiai ir 
laisvai pademonstruojant drau
gam ir priešam, kad Rocheste
rio ir apylinkės lietuvių patrio
tiškoji visuomenė nepripažino 
ir nepripažins dabartinės Lie
tuvos kolonij alinės padėties, 
kad ir lietuvių tautai priklauso 
pilna apsisprendimo teisė.

Pamaldose ir minėjime gau
siai dalyvauta.

9:30 vai. ryto minėjimą pra
dėjo R. Kiršteinas anglų ir lie
tuvių kalbomis, lietuvių radijo 
valandėlės programos metu. 
R. Kiršteinas ir svečias dr. A. 
Sužiedėlis anglų kalba ypač 
klausytojų dėmesį atkreipė į 
dabartinę neteisėtą Lietuvos 
kolonijalinę padėtį.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje 11 vai. pamaldose 
už mirusius Lietuvos laisvės ko
votojus lietuyiškos organizaci- 

* "jos dalyvavo Or^hižūbfai ir* su 
savo vėliavomis. Mišias auko
jo kun. Liudas Januška. Jis ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė.

3 v. popiet parapijos salėje 
iškilmingame minėjime pagrin-

NASHUA, N.H.
Lietuves nepriklausomybės 

sukakties minėjimas ir pasiry
žimas atgauti laisvę ir nepri
klausomybę pavergtiesiem bro
liam ir seserim Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje paminėtas 
sekmadienį, vasario 19, bažny
čioje mišiomis, kurias aukojo 
kleb. kun. Juozas Bucevičius.
M. S., lietuvių kalba. Choras, 
vadovaujamas varg. muz. Jono 
Tamulionio, giedoio lietuviš
kai mišias ir giesmes. Kun. A- 
dolfas Vainauskas pasakė turi
ningą pamokslą apie pavergtą 
Lietuvą ir ragino melstis už 
žuvusius ir kovojančius lietu
vius dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės ir įvairiais bū
dais remti lietuvių organizaci
jas, kurios stengiasi atgauti 
Lietuvai laisvę bei nepriklauso
mybę. Bažnyčioje padaryta rin
kliava ir surinktos aukos pa
siųstos Amerikos Lietuvių Ta
rybai.

Mokytoja Elena Kazlauskaitė 
šiomis dienomis iš Rochester,
N. Y., buvo atvykus pas savo 
tėvelį Kaži Kazlauską, laidotu
vių direktorių, brolį adv. Kazį 
ir seserį. Paviešėjus pora die
nų. grįžo į Rochesteri. Mok. 
Kazlauskaitė mokytojauja aukš- 
tesnioje mokykloje ir taip pat 
universitete studijuoja, kad gau
tų magistrės laipsni.

Julija Bucevičienė, gyv. Ar
lington. Mass.. šv. Kazimiero 
lietuviu parapijos kleb. kun. 
Juozo Bucevičiaus. M.S. motinė
lė, mirė vasario 18. Iš Nashua 
buvo nuvvke į šermenis ir lai
dotuves 
dotuvių 
viekas, 
ninkas. 
Veliska

Kazys Kazlauskas, lai- 
direktorius. Jonas Na- 
Laton viešbučio savi- 
teisėjas Leonardas G. 
ir daug kitų. A.

les, Phoenixo, San Francisco, 
Portlando ir Seattle.

Antroji rinkiminė apygar
da apima: Arkansas, Alabamos, 
Illinois, Indianos, Iowos, Kan- 
sas, Kentucky, Louisianos, Min- 
nesotos, Mississippi, Missouri, 
Nebraskos, N. Dacotos, Oklaho- 
mos, S. Dacotos, Tennesee, 
Texas ir Wisconsino valstybes. 
Jose veikia šios LB apylinkės: 
Auroros, Bridgporto, Brighton 
Parko, Cicero, East Chicagos, 
East St. Louis, Gage Parko, 
Grand Rapids, Kenoshos, Le
mento, Marąuette Parko, Melro- 
se Parko, Milwaukees, Rockfor-

dinę kalbą pasakė dr. A. Su
žiedėlis, Amerikos kat. univer
siteto prof. Washingtone, veik
lus jaunosios kartos atstovas . 
(Jo kalba spausdinama Aidų va
sario mėn. nr.). Įnešus JAV ir 
Lietuvos vėliavas, sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, minė
jimą pradėjo malda klb. kun. 
Pr. Valiukevičius, minėjimui va
dovavo dr. VI. Lelis, svečius 
pristatė Laima Lelienė, jr. Mies
to burmistras Frank Lamb ir 
tarybos narys Lili pasakė svei
kinimo kalbas, latvių ir estų at
stovai buvo tik pristatyti, o 
JAV kongreso nurys Frank 
Horton atsiuntė sveikinimo te
legramą. Pertraukos metu Lie
tuvos laisvės kovai remti aukų 
buvo surinkta 1,'O1O dol. Aukos 
ir toliau priimamos.

Meninę programą atliko Jo
no Adomaičio diriguojamas cho
ras, kuris šiai dienai labai ge
rai buvo pasirengęs. Ypač su
silaukė daug plojimų Karve
lėlio daina, kurios solo partiją 
atliko kun. Liudas Januška. 
Daina buvo kartojama. Akom
panavo R. Obalįs.; _

Minėjimo metu priimtos dvi 
rezoliucijos: JAV prezidentui, 
kad Lietuvos byla būtų atiduo
ta svarstvti Jungtinėms Tau
toms ir JAV Kongreso užsienio 
komisijai, kad Sov. Rusijos 
konsulatai nebūtų Amerikon į- 
sileidžiami.

Vasario 16 d. prie miesto ro
tušės, klb. kun. Valiukevičiaus 
pastangomis buvo iškelta Lie
tuvos vėliava.

— Tautiniu šokiu koncertas 
įvyks balandžio 8 šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėse. Dai
nuos solistė Prudencija 
nė. Su tautiniais šokiais 
dys L. Tautinių šokių 
vadovaujama Jadvygos 
nienės.

Bičkie- 
pasiro- 
grupė,

Regi-

Čia labiausiai perkama kny
ga, tai dr. A. Klimo ir kt. pa
rengta anglų kalba, lietuvių 
kalbai mokytis Introduction to 
modern Lithuanian. Vien 
kun. A. Valiukevičius 
draugam padovanojo šios 
gos 

klb. 
savo 
kny-
Sb.-7 egz.

New Yorko lietuvių tautinių Šoklų 
lėje. Grupei vadovauja J. Matulaitienė.

grupė Šoka Lietuve s nepriklausomybės šventėje vasario 19 Websterio sa-
Nuotr. P. Ąžuolo

do, Roselando, St. Louis, Mo., 
Springfieldo, Waukegano, W. 
Sides, Town of Lake ir Oma- 
hos.
....Trečioji rinkiminė apygarda: 
Michigano (išskiriant Grand Ra- 
pids apylinkę), Ohio, New Yor- 
ko (vakarinė dalis su Buffalo ir 
Rochesteriu iki linijos Senegos 
ežero), Pennsylvanijos (vakari
nė dalis su Pittsburghu iki lini
jos ties Altona, ją įskaitant) ir 
W. Virginijos valstybes. Jose 
veikia šios LB apylinkės: Cle- 
velando I-ji ir II-ji, Columbus, 
Detroito, Rochesterio, Buffalo 
ir Pittsburgho.

Ketvirtoji rinkiminė apygar
da apima: New England, Con- 
neetieuto, Maine, Massachu- 
setts, New Hampshire, Rhode 
Island ir Vermont valstybes. 
Jose veikia šios LB apylinkės: 
Bostono, Brocktono, Lawrenco, 
New Londono, Worcesterio, 
Bridgeporto; Hartfordo, New 
Britaino, New Haveno, Putna- 
mo, Stamfordo, ir Waterburio.

Penktoji rinkiminė apygarda 
apima: Delavvare, Floridos, 
Georgijos, Marylando, New Jer- 
sey, New Yorko I-ji (rytinė da
lis iki linijos Senegos ežero), 
N. Carolinos, Pennsylvanijos 
(rytinė dalis su Harrisburgu 
iki Vidurio apygardos vakari
nės ribos), S. Carolinos ir Vir
ginijos valstybes. Taip pat Vir
gin Island su Puerto Ricos, Wa- 
shington, D.C. ir Panamos zo
nomis. Jose veikia šios LB 
apylinkės: Amsterdamo, Bush- 
wicko, Cypress Hills, Great 
Necko, Manhattan — Bronx, 
Maspetho, Queens, New Yorko 
I-ji Woodhaveno, Elizabetho, 
Jersey City, Kearny-Harrison, 
Lindeno, Newarko, Patersono, 
Philadelphijos, Baltimorės, Pie
tinės New Jersey, Šiaurės-Ry
tų Pennsylvanijos ir Washing- 
ton, D.C.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos rinkimų komisijas apy
linkėse 'Sudaro' apylinkių val
dybos iki balandžio 1.

JAV Lietuviu Bendruomenės
Centro Valdyba

Ateities žurnalo pirmasis šių 
metų numeris, atspaustas tė
vų pranciškonų ' spaustuvėje 
Brooklyne, šiomis dienomis iš
siuntinėtas skaitytojam. Išsiun
timas kiek užtrūko dėl sniego 
pūgų bei susidariusių formalu- 

■ mų, perkėlus žurnalo leidimą 
bei spausdinimą iš Chicagos į 
New Yorką.

Ateitininkų Federacijos Val
dyba kreipėsi specialiu laišku 
į ateitininkus sendraugius, pra
šydama aukos jos ir Ateities 
žurnalo atstovės Salvinijos Ged
vilaitės kelionei į PAL Kong
resą paremti. Iš išsiųstų dau
giau kaip 200 laiškų, iki šiol 
tam reikalui aukų atsiuntė: J. 
Adomaitis, Brooklyn, N. Y., 2 
dol.; dr. Ad. Baltrukėnas, Ak- 
ron, Ohio, 16 dol.; dr. Z. Brin- 
kis, Los Angeles, Calif., 2 dol.; 
I. Eitmanienę, West Paterson, 
N.J., 1 dol.į kun. J. Grabys, 
Albany, N,Y.‘(r,5 dol.;- R. Gude
lienė, Richmond Hill, N. Y., 5 
dol.; kun. J. Gurinskas, New 
York, N.Y., 3 dol.; dr. D. Ja
saitis, Tampa, Fla., 5 dol.; N. 
Kašubienė, Cleveland, Ohio, 6 
dol.; kun. V. Katarskis, Van- 
dalia, Ohio, 5 dol.: Al. Kazic- 
kienė, Nėw Rochelle, N.Y. 10 
dol.; Ign. Kazlauskas, Jackson 
Hts., N. Y., 10 dol.; Teresė 
Landsbergienė. D. H. Md., 2 
dol.: S. Laniauskas, Cleveland, 
Ohio, 5 dol.; V. Lelis, Roches- 
ter. N.Y.. 5 dol.; Alg. Liaugau
das, D. Gr. UI., 10 dol.; J. Mi
kaila. Detroit. Mich., 5 dol., B. 
Miniataitė, Chicago, III., 3 dol.; 
P. G. Minkūnas, Wcodhaven, 
N. Y., 5 dol.; K. B. Pabedins
kas, Oak Park. III., 10 dol.; ku
nigas J. Pakalniškis, Maspeth, 
N. Y., 10 dol.: kun. Alf. Pet
raitis. Schenectady, N. Y., 5
dol.: kun. J.-Pragulbickas, Eli- 
zabeth. N.J., 10 dol.: J. A. Rač
kauskas. Chicago, III., 2 dol.; 
kun. A. Račkauskas, Brooklyn, 
N.Y. 5 dcl.; Ant. Razma, M.D., 
Wilmington, III. 20 dol.; kun.

šv.
va-'

BALTIMORĖS ŽINIOS
Bingo žaidimus rengia 

Alfonso parapijos sodalietės 
sario 26. Jų susirinkimas bus 
kovo 5 po 8:30 mišių mokyk
los salėje.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 12 po 8:30 
v. mišių mokyklos salėje. Bus 
Įdomi programa.

Austrių vaišes kovo 12 ren
gia lietuvių svetainės šėrinin- 
kai. Vaišės prasidės 1 vai. ir 
baigsis 6 vai. v.

Lietuvių posto 154 jautienos 
kepsnio vaišes rengia kovo 19 
Eastern Center ir Eastern Av. 
Be jautienos bus ir kitų valgių 
bei gėrimu. Šokiam gros orkes
tras. Pradžia 1 v., baigsis 6 v.v.

Kun. J. Antoszevvski, šv. Al
fonso parapijos vikaras, nuo 
vasario 21 paskirtas Baltimo- 
rės ugniagesių kapelionu.

DARBININKAS 5

Ui. |Kk: 'S

Ateitininkų Federacijos valdyba. Iš k. j d. dr. A. Sužiedėlis, A. Barzdukas, dr. V. Vygantas — gen. sekreto
rius, kun. St. Yla-----dvasios vadas, dr. J. Girnius — Federacijos vadas, kun. V. Dabušis, A. Sabalis — Atei
ties redaktorius.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' Nuotr. P. Ąžuolo

ATEITIES ŽURNALAS PERKELTAS I BROOKLYN^
Iš ateitininku veiklos

3
Ruokis, Canajoharie, N. Y., 

dol.; K. Šidlauskas, Chicago, 
III., 3 dol.; kun. K. Širvaitis, 
Newtown, Pa., 5 dol.; kun. Z. 
Smilga, Middletown, Conn. 5 
dol.; dr. R. šomkaitė, So. Oran- 
ge, N.J., 5 dol.; J. D. Staniš- 
kis, Cleveland, N. Y., 5 dol.; 
dr. A. Sužiedėlis, Adelphi, Md., 
10 dol.; kun. Ign. Urbonas, Ga- 
ry, Ind., 5 dol.; Ant. Vainius, 
Woodhaven, N.Y., 5 dol.; E. 
Vaišnienė, New Haven, Conn., 
3 dol.; dr. A. Valis — Labo
kas, Chicago, III. 5 dol.; V. V. 
Vebeliūnas, Richmond Hill, N. 
Y., 3 dol.; J. Vitėnas, Washing- 
ton, D.C. 5 dol.; prof. B. Vit
kus, Chicago, III., 5 dol.; dr. R. 
A. Zalubas, Washington, D. C., 
10 dol., kun. Vikt. Dabušis, Pa
terson, N.J. 10 dol.

Visiem aukojusiem labai nuo
širdžiai dėkojame. Dėkojame 
ypač tiem, kurie šiam reikalui 
nepagailėjo didesnių sumų. Mū
sų principas toks: aukojame ne 
po daug, bet visi aukojame! 
Tuo principu norime aukos 
naštą pasidalinti visi lygiai, o 
neapsunkinti tuos geraširdžius

CAMBR1DGE, MASS.

Julia Bucevičienė, 83 m. am
žiaus, gyv. Arlington, Mass. mi
rė vasario 18. Velionė buvo pa
šarvota Prano Vaitkaus šerme
ninėje.

Palaidota iškilmingai vasario 
21 iš Nekalto Prasidėjimo Mari
jos lietuvių parapijos bažnyčios 
Šv. Benedikto kapinėse.

Iškilmingas gedulo mišias au
kojo velionės sūnus kun. Juo
zas Bucevičius, M.S., šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos, Na- 
shua, N.H., klebonas. Asista
vo kun. Antanas Baltrušunas, 
Šv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bo.ston, Mass., klebonas, ir ku
nigas Juozas Petrauskas, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
Brockton, Mass., klebonas. Prie 
šoninių altorių mišias aukojo 
kun. Simonas Saulėnas, vieti
nės parapijos klebonas, ir kun. 
Albinas Janiūnas, Šv. Petro lie
tuvių parapijos, So. Boston, 
Mass., vikaras.

Bažnyčioje dalyvavo prel. 
Pranciškus Virmauskis, LaSal- 
leto provincijolas iš Bloom- 
field, Conn., kun. Adolfas Vai
nauskas, kun. Jonas Žuromskis, 
kun. Jonas Klimas, keli LaSal- 
lette vienuoliai. Taip pat daly
vavo Nukryžiuotojo Jėzaus vie
nuolyno seserys iš Brocktono.

A. a. Julia Bucevičienė pali
ko liūdesy tris sūnus: kun. Juo
zą Bucevičių, M.S., Antaną ir 
James; dvi dukteris — Oną 
Saunders, gyv. Conn., ir Eleną 
Jankūnienę. gyv. S u d b u r y , 
Mass., žentus ir 
daug giminių.

Likusiem liūdesy 
gilią užuojautą. 

anūkes ir

reiškiame
K.

aukotojus, kurie visuomet 
koja ir didelėmis sumomis 
koja. Mes jiem esame labai 
kingi, bet kartu norime, kad
si būtume solidarūs bendrame 
ateitininkiškame reikale.

au-
au- 
dė- 
vi-

Ateitininkų Federacijos V-ba 
Idealas ir laikas, dr. Juozo 

Girniaus, Ateitininkų Federaci
jos vado, tik ką išleista knyga, 
ateitininkam, sendraugiam. Kny
goje Federacijos vadas svarsto 
ateitininkų Federacijos paskir
tį, jos siekius, uždavinius bei 
narių pareigas šio meto tikro
vėje. Tai yra tartum antroji 
Ateitininkų Ideologija. Federa
cijos dvasios vado kun. St. Y- 
los žodžiais tariant. Studentam 
ir moksleiviam knyga bus pla
tinama per jų organizacinius 
vienetus. Visi kiti knygą gaus 
pas platintojus. Autoriui ir lei
dėjam svarbu, kad knyga ne 
tik būtų išpirkta, bet kad jo
je keliamos mintys bei idėjos- 
būtų 'diskutuojamos visuose a- 
teitininkiškuose susibūrimuose.

Ateitis

HARTFORD, CONN.
Sėkminga rinkliava 

Religinei Šalpai
Vasario 16 šventės minėji

mo proga lietuvių švč. Trejy
bės parapijoje, Hartford, Con- 
neetieut, vadovaujant kleb. ku
nigui Juozui Matučiui, buvo 
pravesta rinkliava Lietuviu Ka
talikų Religinei Šalpai. Tikin
tieji paprašyti aukų ir išaiškin
ta persekiojamos Bažnyčios Lie
tuvoje sunki padėtis. Todėl 
žmonės dosniai aukojo, šiam 
svarbiam tikslui sudedami 364 
dol. Kai kurie aukojo po 25, 
20, 10 -ir po 5 dol. Pažymėti
na, kad žymią aukų dalį sudėjo 
ne lietuviai. Be to, šioj para
pijoje platinama informacinė 
knyga “The War Against God 
in Lithuania”. Šalpos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja rinkliavos 
organizatoriui kun. kleb. J. Ma
tučiui ir visiem aukotojam.

LKRŠ Valdyba

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRYZOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

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

Siunčiu auką ...........  statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius J:
□ Garbės fundatorius ($1000)
□. Fundatorius ($100)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

Kultūros Fondas išleido 
Vincento Liulevičiaus parašy
tą Lietuvos istoriją — vadovė
lį aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų penktai klasei ir pra
džios mokyklų devintam sky
riui. Vadovėlis iliustruotas di
deliais paveikslais ir pritaiky
tas šio meto mokyklai, su Švie
timo tarybos rekomendacija. 
Spaudė Morkūno spaustuvė 
Chicagoje.

— Kazys Radusis, ilgametis 
Žemės Banko valdytojas ir Si
biro tremtinys, paskutiniuoju 
laiku mirė Lietuvoje.
....— Jurgio Baltrušaičio poezi
jos rinkinį “Gesammelte Ge- 
dichte” vokiečių kalba ruošiasi 
išleist Fink leidykla Miunchene. 
Leidinį redaguoja prof. Tši- 
ževskis, palaikydamas ryšius su 
Paryžiuje gyvenančiu poeto sū
numi. Planuojama į rinkinį į- 
traukti lietuvių ir rusų kalba 
parašyti Jurgio Baltrušaičio ei
lėraščiai.
....— Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas (Torontas, 
Kanada), įkurtas prieš 4 metus, 
priartėjo prie 2.5 milijono dol. 
kapitalo ir 1700 narių. Koope
ratyvo pelnas 1966 m. siekė 
42,286 dol. Iš šio pelno 2,750 
dol. paskirta lietuviškiem reika
lam.

— Varpo choro valdyba To
ronte, dėl sveikatos muz. St. 
Gailevičiui pasitraukus iš chor
vedžio pareigų, chorui vadovau
ti pakvietė muzikę, gimnazijos 
mokytoją Dalią Skrinskaitę. Jai 
talkinti sutiko taip pat gimna
zijos mokytojas sol. V. Verikai- 
tis. Balandžio 23 Detroite Var
pas dalyvaus koncerte, kurį 
rengia Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga. Į koncerto programą 
taip pat pakviestas ukrainiečių 
choras.

Mary -

besidar- 
bend-

Studentų Ateitininkų Są
jungos iždo reikalais nuo da
bar prašom kreiptis į SAS pir
mininką Eimutį Radžiu, 1339 
James St, Baltimore, 
land, 21223.—SAS-CV.

— Prel. F. Bartkus, 
buojąs Dalias, Texas, 
radarbiauja lietuviškoje spau
doje ir rašo atsiminimus apie 
lietuvišką Seinų seminariją, 
prie kurios įsikūrimo ir užda
rymo jam teko būti. Taip pat 
ruošia atsiminimus apie Vilka
viškio seminariją, kurioje eilę 
metų profesoriavo ir kelerius 
metus jai vadovavo.

— Moters žurnalo leidėja 
(Kanados Liet. Kat. Moterų dr- 
jos centro valdyba) pertvarkė 
žurnalo redakcinį kolektyvą. 
Nuo 1967 pradžios žurnalo re
dagavimas pavestas Z. Daugvai- 
nienei ir N. Kulpavičienei. Re
dakcine kolegiją sudaro: I. Kai
rienė. E. Krikščiūnienė, D. Pet
rulytė, A. Šarūnienė. Adminis
tratore lieka ir toliau B. Pabe- 
dinskienė. Adresas: 1011 Col- 
lege St.. Toronto 4. Ont. Cana- 
da. Prenumerata 5 dol. metam. 
Kasmet išeina 6 numeriai.

□ Amžinuosius narius ($500)
□ Rėmėjus (ma*«snė auka)



žmogaus

ir lietuviš-

tūkstančiai

lietuviškai

DR. A. GRIGAITIS

Burmistro prašymas

MAGDALENAI VOSYUENEI

Brangiajai Mamytei

MARIJAI GINTAUTIENEI

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

Adv. M. SYEIKAUSKIEN6 sutiko 
me laikraštyje duoti paatftinimų ir pa
tarimų teisimais klausimais Darbininko i» 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
■jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- T 
torney at; Law, 8 Belgrade Avonuo. 
Rodindale, Boston. Mass. 02131.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBfcS

minis, dukroms Elenai Andriušienei ir Marytei Menčiūnicnci 
nuoširdžia* užuojautą reiškia,

rodė, jog jis jau tris dienas 
vartoja L.S.D., įr jam rodosi, 
jog jis “plaukia padangėse”, 
visą laiką jį apėmus baimė ar 
nepapiovęs ką nors.

Kovo 14 “Aušros’

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS ;

vaitėm atostogų. Burmistras iš 
anksto dėkoja paklausiusiems 
jo prašymo”. j

Viskas nntfhama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideboms 
kailiniu krautuvėms. Prie* pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo

ravimas vardo mptata- 
bendra ttvn ir raiką 

veikto. vidines dri*ju kartu 
Hmdviuj oHtmeraaas Ri

dėti visais frontais nirmvn, 
wfi naiuripda nla*iaų krautis. 
Rrikia tiktis. kad ©tačiau ir 
oflitet i*owtmta dirva atneš ©*4- 
no ir džiaugsmo. A.S.

jausmas, aplamai, žmogus ne- 1966, kaip pranešė Bellevue 
tenka valios ir lengvai padaro ligoninė New Yorke, buvo at- 
įvairius nusikaltimus. vežta 75 ligoniai su L.S.D. ap-

437-7877
Ftashlnge: 41-0® Mate Street — R| S-t$5Ž

Vasario ijietovių- V.Up|s
muose ■ Witerbii^/'/ '' ‘ x *

'no skautą komitetų pir- bartinį 
mininkai ir vadovai buvo šuva- mitetą s 
žiavę apsvarstyti pradėtinhis Bobebs, 
darbus stovyklavietėje ir iš- 
rinkti tėvų atstovus į bendrąjį 
ARS komitetų. Suvažiavimą su
šaukė ABS pirkimo komitetas. 
Pasitarime dalyvavo 34 delega
tai. SuvajSaviiaą globojo Wa- 
terburio stintų tėvai

Į suvažiavimą atvyko naujai 
išrinktasis LSS Tarybos pirm. 
v.s. Antaaas Saulaitis. Įžangi
niame žodyje šalia gražių lin
kėjimų pareiškė viltį į AR gims
tantį judėjimą plačiuose skau
tiškos veiklos baruose ir tvirtą 
pasiryžimų įsikurti savoje sto
vyklavietėje. AR problemas pla
čiau apžvelgė AR vadas s. Ant. 
Bobelis. Giliau stovyklavietės 
reikalu pranešė ARS pirkimo 
komiteto pirm. inž. J. Butkus, 
ižd. L Sienuška, sekr. V. Lio- 
bis,pla&i nušriesdanu suva- 
žiavusiem administracinę ir fi
nansine stovyklavietės padėtį.

Kadangi stovyklavietė jau į- 
si?vta, tai pirkimo komiteto 
kadencija lyg ir baigėsi. Pirm. 
J. Butkus viso k-to vardu iš
reiškė nirširčlžią padėką tė
vam, skautam ir rėmėjam už 
talka darbuose ir gausią pinigi
ne paramų; taip pat jis pareiš
kė komitete atsistatvdinima. Į 
ARSS K-tų iš tėvu buvo išrink
ti: L. Siemaška, V. Eikinas ir

Lietuvių tarpe paliko neišdil
domą įspūdį amerikiečiu cho
ras, kuris atliko lietuviškas

kėin. kad jos dėdė. 18 m. iau- 
nnolis pirkęs šį cukraus gaba
liuką už 5 dnl. Greepvvirh vil
iame parke ©as nepažįstamą.' Pa- 
cTT-n/in, k’d ^vkrus buvo su 
LSD vaistais. Policija arešta-

Miami miesto orkestro ilga
metis dirigentas La . Monaco, 
plačiai žinomas senukas muzi
kas ir kompozitorius išmokė or
kestrą, kuris vasario^ 16 minė
jimo proga viešame koncerte 
Bayfront parke sugrojo Letu- 
vos himną, Pavasario aidus ir 
Lietuvių rapsodiją. Daina paly
dėjo solitė Anita Karns, ku
riai mažoji Ogdepaitė įteikė gė
lių. To vakaro pranešėjas, ame
rikietis, sklandžiai prisiminė 
Lietuvą, jos nepriklausomybės 
šventę ir jos' tragišką padėtį. 
Buvo pakabinta 
ka vėliava.

Koncerto klausėsi 
žmonių.

AUTOMOBILIO 
APDRAUDIMAS

Klausimas
Mes gyvename nedideliame 

miestelyje vakarinėj Massachu
setts daly. Vyras turi garažą ir 
taiso automobilius. .Kiekvienais 
metais, kai reikia apdrausti au
tomobilį, vyras vis sako, kad 

~ ‘ ' 2 5 & įjn-
ti tik tokį draudimą, ku
ris įstatymų reikalaujamas ir 
kad imti visokių “ekstra” yra 
išmestas pinigas, ypač kai vy
ras pats gali sutaisyti mašiną, 
jei kas ją užgautų. Aš, iš kitos 
pusės, esu tos nuomonės, kad 
reikia imti didelį draudimą. Jei 
kas atsitinka, nereikia drebėti, 
kad neteksi sutaupytų pinigų. 
Taigi, mano mašina yra geriau
siai apdrausta. Tačiau aš neži
nojau, kad ir didžiausias drau
dimas neapsaugoja 
nuo visokių nelaimių.

Vežiau vaikus į 
nes oras buvo šaltas

New Yorko savivaldybės ta
ryboje buvo svarstomas pasiū
lymas centrinio parko eže
rui nupirkti iš Venecijos 6 gon
dolas.

Atsiminkite — 
mes esame vieninteli COSMOS agentūra 14-toj gatvėj Maniiattane.

Atsakymas
mokyklą, Tamstos draudimo agentas 
ir snigo. Tamstą gana tiksliai painforma-

Privažiavus skersgatvį, susto
jau ir pradėjau iš lėto važiuoti. 
Kai jau buvau pravažiavusi 
daugiau nei pusę gatvės (inter- 
section), atlėkė kita mašina ir 
taip sutrenkė mano mašiną, 
kad visi stebisi, kaip mes išli
kome gyvi.

Vaikai, dėkui Dievui, visai 
nenukentėjo, bet man labai su
trenkė nugarą. Ligoninėj man 
nufotografavo nugarą ir’sakė, 
kad niekas nėra sulūžę; tačiau 
skaudėti man labai skauda ir,

nešti. Pasirodo, kad tas vaikė
zas, kuris įvažiavo į mano ma
šiną, neturėjo jokio draudimo. 
Važiavo visai nesirūpindamas, 
ar jis gali ką sužeist

Mūsų agentas mums sako, 
kad mūsų draudimas apsaugo
ja mus tik tokiu atveju, jei 
mes vairuodami ką kitą sužei
džiame arba užgauname kito 
žmogaus mašiną; o jei mus kas 
sužeidžia, tai, girdi, nėra mūsų 
draudimo bendrovės reikalas.

Mes esame tiesiog pritrenk
ti. Kam mes tokius pinigus mo
kame, jei mes patys ir mūsų 
vaikai nesame apsaugoti? Ko
dėl kitiem nerūpi mus apsaugo
ti, o mums turi rūpėti kitų ap
sauga. Man atrodo, kad čia yra 
didžiausias neteisingumas. Kaip 
Tamstai atrodo?

Nukentėjusi motina, 
Massachusetts

Jonas ir Petronėlė STR1JAVSKA1 
ir Gasparas VELIČKA

Koncerto nro<rrama vainika
vo tautiniai šokiai. kurinės rū
pestingai ©arenpė mokytina Ju- 

Kepu
rine. šustą. šoko Irena ir Au- 
reliia Stanffvilaitės, Nemira 
Grivaliūnaitė ir panelė Lopez. 
Gaila, kad Miami nėra daugiau 
jaunimo.

Programai pasibaigus, bu
vo lietuviška vakarienė. Jos me
tu kalbėjo Radžius.

Susirinkusiu ši karta buvo, 
gana daug, neužteko nei vietos 
nei indu. Dauguma buvo iš 
šiaurės atkeliave svečiai. Aukų 
surinkta 743 dol. Tai rekordi
nė suma Miami mieste. J. N.

Vienas Norvegijos laikraštis 
išsispausdino tokį skelbimą:

“Mūsų miestelio burmistras 
maloniai prašo gyventojus, kad 
jie artimiausių penkiolikos die
nu laikotarpyje elgtųsi manda
giai ir tvarkingai, kadangi mies-

Grafiausias pasirodymas vi
soje programoje buvo solo, ku
rįpadainavo Astra Butkutė, 
laimėdama pirmą vietą seaijo- 
rų grnpėjeu Ši gimnazijos stu
dentė, lengvas lyrinis sopranas 
iš Woodhaven, savo ypatinga 
balso technika gyvai priminė 
Metropolitan Operos artistę. 
Gili tyla apgaubė didžiulę klau
sytojų salę, kai aiškūs staccato ^ikia^taupyti 
tomu drebančios melodijos iŠ 
“Rusų laištingalos” kilo vis 
aukštyn kaip paukštis su neper
traukiamu čiulbėjimu. Griaus
mingos ovacijos ir “Bravo!” 
šaukimai iššaukė džiaugsmo a- 
šaras jos tėvų akyse. - ■,

Pianu akomponavo jos daina
vimo mokytoja Maria Ferrar.

Astra Butkutė pernai laimė
jo per Long Island Fair pasiro
dymus, koncertavo su Cama 
Musical Society Forest Kilis ir 
per World’s Fair parengimus. 
Ji buvo išrinkta atstovauti JAV 
1967 Montrealio pasaulinėje 
parodoje, kur ji turės rungtis 
su talentais iš 80 pasaulio kraš
tų. Dainininkės ambicija yra 
Metropolitan Operos solistės 
karjera. Dainininkės tėveliai at
vyko iš Lietuvos ir jų svajonės 
gali išsipildyti tik tokiame kraš
te kaip JAV.

tai sutrumpintas 
pavadinimas vaistų: dietyloani- 
do rūgštis. Pastaruoju laiku šis 
savo rūšies narkotikas išstu
mia iš apyvartos marijuana (ma
rihuana). Nuo didesnės šių vais
tų dozės žmogaus nuotaika pa
gerėja, žmogus darosi links
mesnis, ©atenka į halucinaci-

Atostogaudama Cbkagoje^ 
Ona Kaplakienė surado Lietu
vos himno gaidas dūdų arkest-; 
rut A. K. Kaulakis, Alto p&\ 
artininkas, sumokėjo virš 20 ft 
dd. už tų gaidų nurašymą. Bu
vo nurašyta 12 instrumentų Dambrausko 
gaidos. karikas abu himnus sugiedo- duktė Nemira Gri^aliūnaitė.

jo solistė Anita Karns. Trum
pa sveikinimo žodį tarė Alto 
pirm. A. D. Kaulakis ir pa
grindinę kalbą pasakė V. šim- -zė Jazbutiene. Pašoko 
kus, kuris pristatė žodį tarti 
buvusi Lietuvos kariuomenės 
karininką R. Liormaną. Susi
rinkusius pasveikino Miami bur
mistras. užbaigdamas lietuviš - 
kai “ačiū”. Jam už tai buvo 
smarkiai paplota. 

Meninėje programos dalyie 
dainavo solistė Anita Karns ir 
estė Metta Šen (dainavo lietu
viškai). Ji padainavo ir duetą 
su A. Karns. Pianu palydėjo 
Grigaliūnienė. Noriu miego ir 
Liszto gabalėli paskambino jos

Leflgvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais —
6105 39+h AVĖ, WOODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

• Jūsų patogumui sandėlyje mes turime didelį medžiagų pasirinki
mų žemomis kainomis.

• Mūsų agentūra atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro;
9 sekmadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p., kitu laiku — susitarus.

- ' ■ man nereikėtų imti aspirino
nuo galvos skausmo.

Ka* atvažiav0 policija į tą vie-
~ A kurioje įvyko akcidentas,

O Pe viską užsirašė. Aš tada ne- draudimo “policy”, ir su juo
m kreipiau jokio dėmesio, nes šiuo reikalu pasitarti.
■ man tik rūpėjo, ar vaikai su- Darbininko skaitytojui, Pitts-
■ sižeidė. Tuoj po akcidento ma- burqh, Pa.

-------L-~-no vyras pranešė apie tai savo Patariu nueiti į “Department 
draudimo agentui, kuris paša- of Immigration”. Jie mielai su- 
fcė ir prižadėjo pranešti visom teikia visas šios rūšies infor- 

Astra Butkute, laimėjusi pirmą įstaigom, kuriom reikia pra- macijas.
dainavimo premijų

Amerikiečiai gieda
Miami lietuviai neturi savo 

pamaldų, nors jų čia gyvena 
nemaža. Vasario 16 proga mies
to centre Jėzaus bažnyčioje 
vargonininkas Steponavičius 
suorgani’avo pamaldas lietu
viam. Klebono leidimu buvo 

pirmenybėse. pagrota Pulkim ant kelių. Vė-
Lemiamos rungtynės įvyko »nau choras, didelėmis Steponą^ 

vasario 25 iri aušrietęs prieš vjčiaus pastangomis išmokytas, 
Windsoro “Club 240” laimėjo pagiedojo lietuviškai Marija; 
,50:46. Cempijonių komandoj Marija Tai buvo klausytojam 
^žaidė: J. Kfimaitė 19, N. Kėkš- nustebimas. Pamokslinin- 
taitė 9, J. Simonaityte 1, R. kas šiltais žodžiais prisiminė 
Bilkvtė, V. Jurevičiūtė 3, B.

vo. Tamstos automobilio drau
dimas Tamstas apsaugoja tuo 
atveju, jei yra ieškinys (claim) 
prieš Jus. Jūsų draudimo bend
rovė tik tada yra atsakinga, jei 
jop draudžiamas asmuo yra at
sakingas, atseit, Tamstos.
. Tačiau jei esate pilnai apsi- 
draudę, greičiausiai turit vadi
namąjį “uninsured motorist” 
draudimą (coverage U). Toks 
draudimas mažai tekainuoja, ir, 
kiek žinau, beveik visi draudi
mo kontraktai (policies) tokį 

be to, nėra tos dienos, kad draudimą turi. Tamstos agen
tas gal suklydo, 
Tamsta nesrap
veju. Patarčiau nueiti .pas vie
tinį advokatą, nusinešant savo

iri aukštųjų mokyklų studentų-
naujausi čiu. Pav., studentu apkiausinėji- to P^icinmkas išeina dviem sa 

PRANCŪZŲ
ir ITALŲ 

MODELIAI.
Įvairūs kailinių

ir kailių
papuošalų

pasirinkimas

New Turite: 1CM Znd Atėmė — TR MH? 
(Tarp 85 - M gatvių)

RI<grwaaJe: 58-M Myrtle Avė. ~ TA 1-7K8
AaterUaje: Stetevray 81 — AS 4-tttS

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi- Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

deliai jaunimo daHai gresia fi
zinis ir ©rūtinis išsigimimas.

Apie tuos, kurie viešai pro- 
Daguoia LSD vartojimą, o 

;u atsirado ir profesorių, 
nekalbėsiu ,nes jie jau yra LSD 
aukos.

mas parodė, jog San Francisco 
5-7 procentai naudoia L.S.D.. 
kurs nelegaliai atvežamas iš 
Meksikos ir parduodamas po 
5 dcL už tuziną miltelių. O vie
no ersmo šiu vaistu užtenka oa- 
rn«šH 10.000 milteliu su L.S.D. 
Reiškia, gramas LS D. duoda 
50.000 dol. pelno.

Dr. D. G'^'terd. maisto ir 
sąlygos. Pertaisome ka’Hnins Ir ki- cheminiu ©radųktu priežiūras 
tus siuvinius į naujus modelius. ►nmiri4*'* ninn. sako: “Jei ne-

LiehmHės—Ontario 
nugalėhjos
Toronte Prisikėlimo parapi

jos “Aušros” sporto klubo mer
gaitės A klasėje išsikovojo 
čėmpijonata ir teisę bei garbę 
atstovauti 0 n t a r i o provinciją 
Kanados Šimtmečio krepšinio

150 W. 28 St., Ncw York, N.Y.
Patalpa No. 501.

Tel. CH 2-1079 — CH 2-0535

Vienas ypač taupus savival
dybės tarybos narys tada šitaip 
užsipuolė tą projektą:

— Kam iš karto šešias? Ar 
ne geriau būtų nupirkti iš kar
to vieną patiną ir vieną patelę?

mirus, m i olą Genę Banienę. Dr. A. Didžiulienę su vyru ir A. Elz- 

bergimę su šeima, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Atidaryta darbo ienomis 8 - •; teū- 
tadienieis 8-3, Liepos ir rugplūCto 
nten. tefttadieniais — tddaryta.

..........7' ■ r ’ -■ '*■•'^>-7

Neseniai Massachusetts vals- sinuodijimo simptomais. Nors 
tiioj studentas, priėmęs L.S. dauguma po kelių savaičių pa- 
D. didelę dozę, neteko proto ir sveiko, bet penki iš jų visam 
nužudė 74 metų moterį. New laikui liks ligoninėje psichiatri- 
Yorke 15 metų mokinė nuo nių ligų skyriuj.
LSD neteko sąmonės ir ant gat- Nustatyt^ kad net ir mažos 
vės pragulėjo kol policija nu- dozės šių vaistų gali pakenkti. 
vežė ligoninėn. Penkių metų centrinei nervų sistemai, iš- 

■ mergaitė nurijo gabaliuką cuk- šaukti galvojimo pakrikimą, te
raus, kuris, kaip vėliau paaiš- gėlimo, klausos halucinacijas, 
kėjo. buvo permirkęs kokiais epilepsiios priepuolius ir bend- 
tai vaistais ir po kelių minu- rai paveikti žmogaus psichiką.
čiu nradėin isteriškai tuoktis ir Viena LS.D. dozė iššaukia 
verkti. Vėliau ligoninėje paaiš- kraujo spaudimo padidėjimą, 

širdies plakimą, kraujo priplū- 
dimą į galvą, piktinimą, vėmi
mą, kojų ir ranku drebėjimą, 
stiprų vydfių išplėtimą. Todėl 
LS.D. vartotojai nešioja tam
sius akinius, kad apsaugoti sa- 

va cfuHonta mediką kurs nu- vo akis nuo ryškios šviesos.
įn'ria c»vo v»r5vo. a raguotas at- Tėvai, pedagogai, sociologai 
rodė it ©»mi§es. Tordvmas pa- labai susirūpinę, kad LSD nau- 

____________ _ _ doiimas paplitęs tarp vidurinių

rdamas, kad 
sta šiuo at-

108 West 14th Street, New York, N.Y. 10011
, (arti 6th Avė.) Tel. CH 3-3005

• Mes siunčiame dovanų siuntinius į Lietuvą ir visas USSR tcs- 
pubUkas o taip pat Rumuniją.

• Užsakymai paštu iSpildoini tą pačią, dieną, kada jie gaunami.
• Visos išlaidos ir muitai apmokami čia, taip kad gavėjas neturi 

nieko mokėti.*

širdaus lietuvių visuomenės i- 
vertinimo ir vienos dienos bė
gyje Ihivo surinkta kelionei rei- 
ką’mc’lAOD dol. suma. giesmes. Tas pats choras vasa-

Apie 5į lietuvaičiu laimėjima rio 26 surengė lietuviškų dai- 
Tofcnto laikraščiai, ypač nų koncertą Lietuvių piliečių 

“The Globė and Mail” dienraš- klube. Tai. žinema, padarė 
tis. choro vadovas Steponavičius.

Vienas Califomijos gyvento
jas, būdamas paveiktas LS.D., 
išėjo sutikti
nos ir, žinoma, žuvo vietoje, 

jų stovį kaip prie morfijaus, Bare vienas iš lankytojų juoko
kokaino, gašišo. Nuo didelės L. dėlei įbėrė nepažįstamai baro

• . ..... . _ siu dienų Lietuvos padėtį, re- S.D. dozės žmogus nustoja sa- lankytojai į alų1 truputi T. S D
Starkutyte 14 ir M. Romanovai- lįgjįos persekiojimą. Pamaldų vivaldos, apima narimastis, Moteris, išgėrus "šio apnuodyto
tė4* pabaidoje pagiedota Apsaugok pas jį atsiranda noras ką nors alaus, neteko proto, išbėgo iš

, . krepšį- Aukščiausias, o pačiai pabaigai nužudyti, arba savižudybės baro ir nusižudė
ninkės varžysis su visų Kana
dos provincijų nugalėtojomis 
ir bus žaidžiama kiekvienos ko- Daug kas šluostėsi ašaras, 
maldos su kiekviena. Bažnyčios rūsyje buvo para-

Lietuvaičiu laimėjimas Onta- piečių pietūs, kuriuose dalyva
vo lietuviai.

Regena - Juozai CEIL1A1 
ir dukra Ramutė

AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite.'

s

AtA
i ' Irz. ALGIUI EIDUKEVIČIUI

traktai žuvus jo liūdintiems tėveliams Vytautui ir Antaninai
Eidukevičiams, jo broliams ir sesutei reiškiame širdingą užuojautą.

Agnietė ir Jonas ŠAIKCNAI

’ - - y / - ' ■ ‘ " '

it



JUOZO MISIŪNO

HELP W. MALĖ

SERVICE

HELP WANTED

BREMEN HOUSE

HAVEN REALTYBU 8-5500 Ext. 10

EVergreen 8*8778

Joseph GarszvaNAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

VYTAUTAS BELECKAS

[Licensed by Vneifiosyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y.

LAMPKIN MOVERS

MOŠŲ SKYRIAI:

VYTI maželis

(201) 482-5550 Wilbur B. Driver Co. 
1875 McCarter Highway Nevrark, 
New’ Jersey

Daug rataiftpyri pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
romotei, color ir kt. TV, tapė rucorderiai, patefonai, foo-'- 
grasai, (v. skaičiavimo masinos, casn regmenai, rašomos

WANTED EXP WAITRESSES 
6DaysaWeek Steady work 

Nice working eouchtioBs 
Work where you Bve 

JET TTALIAN REŠTAURANT 
216 Main Sti New Milford NJ. 

CaH 201 - 2*2-9073

Vytte^ pasirodo, dar laimėjo antras 
vietas A reaervų grupėje ir Clda- 
sėje. Kitos Vyties komandos baigė 
7 ir 8 v. iš 18 komandų A reaervų 
grupėje ir 6 v. iš 11 komandų — B 
grupėje. Taigi, Vytis dalyvavo su 8 
komandom (!) ir visos gerai paM-

Reasonabte rates 24 houre serttce 
167 W 14501 Street N. Y. C. 

Call 288-8290

WANTED CONOMATIC SCREW 
MACHINE MEN SKT-UP MEN & 
OPERATORS Day and night shifts' 
steady work nice worfcing condi- 
tions — Bridgeport Hardware Mfg. 
Corp. Scofield Avė Bridgeport Conn. 
203 - 333-3168

VVANTED EXP OPERATORS 
on dresses do a complete garment 
steady work nice working conditions 
union šhop. MAREL DRESS CORP. 
2517 McDonald Avenue Brooklyn 

. Call 336-7114

PLATER8 < PLATER8 HELPERS 
Exp and Benefits. Profit sharing 

AGARD ELECTRONICS 
Near Jericho Tpke (Jamaica Avė) 

NewHydePark, L.L 
516 - 328-1905

WALLPAPER REMOVAL WORK 
Clean work Ali work guaranteed 

We also dp Fine Painting 
JOE CLEMISft 

270 Lenc&Road Brooklyn 
. Cal1693-9447

Kas norėtų skMbtis Darbininke 
prašomas skambinti: 

GLenmore 2-2923

MAN responsible with Chauffeurs 
License — for training in Medical 
Supply Business — steady — vrith 
good future. Six days — 585 to start 
— speak English. Flatbush Surgical 
Supply Co — 1260 Nostrand Avė., 
Brooklyn N.Y. — BU 2-7775

Toolmaker or Prototype Machhūst 
willing and interėsted in working 
wtth ceramic moteriais machined to 
many different configurations in 
prototype ųuantities — permanent 
positiou; good vagos. witb eaceOent 
benefite  ̂Jtorth NewaM( ]OCatton -

PRE SEASON SALE finished base- 
ments, vitdarions removed, sfding, 
painting, kitcbens renaodeled, cera
mic tile. Complete financing. Ali 
work guaranteed. Free estimates. 
IN 9-6790 R. W. Crystal Co.

VVANTED EXP OPERATORS 
on dress sect and piece work

Steady vrork nice working condi
tions many fringe benefits A union 
shop PHTT.S DRESS CO — 35 Ex- 
change Place Passaic NJ. Call 201 
473-9249

Matttar P. Balas 
' FUNERAL HOME

MOdena Koptyeia * Air cotKuuoora 
A. J.BALTOI^BALTRONAS '

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

thuMtien. Puikus lietavią kal
bos vadovas su M ymokiĮ, 
gramatikos priedą, rioatymris 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kastiem ar nedaug motamtimn 
lietuvi&ai puiki galimybė iš
mokti. Pateigė L. Dambrinnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti:

Your Keynote to a Fabulom Affair 
Outstanding one man variety sbmr 
eiectric accordionist and entertain- 
ing orchestra for your pieasure — 
WILLIAM BENNETT — LE 9-1876 
104)1 162 Street, Whitestone, N.Y.

PAINTING and DECORATING
Paint NOW fpr;Ęaster Ceiling $10 
Rooms $30 ĄJao, .plastering — Ali 
work guaranteed1

ATLANTIC PAINTING
Call VI 6-3876

RAY^S UQUOR STORE
Galima gauti Įvairiausios rūšies Bšnerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
I0M5 LffFERTS BLVD. R1CHMOND HILL N. Y.

T*l*fcnii; YkgWa 3*3544

VAITKUS
FUNERAL HOME < 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktoriui
- ir balsamuotojas 

Čambridge, Mase. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia Sėmenims dy
kai Aptarnauja Čambridge ir 
Bostono kolonija* CmnUcuMotnM 
kainomis. Katans tos pašo*- ir |

. 4Ąui miratna .tt-^TbL TR $-5435

Siuntiniai siunčiami per mūšy firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūšy įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

Me* esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89Hi Avė., Richmond HiN, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Weriem Avė., Chicago, M.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis Hslmokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti Indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukžtus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informači- 
jos reikalais prašom kreiptis Į New Yorko arba Citicagos įstaigas.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEOFORO AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

UiMtnma p-bėse, joms įpusėjus, 
pirmavo R. Barstaitis su 6 taškais 
iŠ 9 galimų, M. Ostnumkas ir V- 
Mikėnas po 5^, Maslovas, Oukaje- 
vas, Butnorius ir Uogelė po 5 tš.

Bostono B lygos galutina lentelė 
tokia: .._ __

Suffolk 7-1 30-10 “
Harvard 6-2 25-15
Lithuanian 5-3 25-15

toliau išsirikiavo: Harvard Club,
Boylston, Noftheastern, Boston SL, 
Boston univ., Čambridge Y.

Lietuvių B įveikė Harvardo univ., 
Harvardo klubą, .Boylston, Bostono 
univ. ir Čambridge Y. Komandoj 
žaidė 3 jaunuoliai: kapitonas Sau
lius Girnius, William Shakalis ir 
Kęstutis Makaitis. W. Shakalis pa
krovė komandai 6-2 tš. ir atsistojo 
tarp geriausių B lygos pavienių lo
šėjų.

712 MAIN ST 
ISLIP

JU 1-9651 —JU 1-5640

TROPHIES Btpvling A Ali Sporte 
Finest Trophies and krarest prices, 
FREE engraviflg plan, Deaters pro- 
tected. Em,«uWpgd0rd»lL£or .rep. 
ONYX ĄRT. ę^EATCBS, Ine., 641 
Lėringtbh Avenue, Brooklyn, N. Y. 

-------- GL 5-0505 --

MRS. T. BOOKB1NDER 
30 Diek SL Chfton NJ. 

DRESS MAKING SERVICE 
Čustosų Made Gcmms 

Dresses Coccts also alterations 
Call 201 -471-8134 
for appointment

CH 7-5164 
HE M38B 
DU 54580 
Ml 2*8452 
OR 4-154O 
PO 94507 

. 3814957

PLAINFIELD CAS CO.
24 hour Service — 7 days a week 
tat weddings cuuununtocis and cen- 
finnation* to boaptUds aad airports 
201 Kast 2nd Street PlainfieM KJ.

Call 201 - 754-3870 
zor pconpi .MHnM

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

DARBININKAS 
910 Willoughby Av^ 
Brooklyn, N. Y. 11221

mažinėję* ybomia kolbomis. VH guriniai TeleAinken, 
Gnmdig, Zuilb, Bunrooghs, Oiympia, Royal, etc. Kata
logus ir tafomodjas greito tik pranešę savo adrasą — ’ 
XLeKttM^^BorryDrnE.Norihport.N.Y. 11731 J

NEED A MASON
Get a Specialiai 1h Brick 

Block and Cement Stone Etc. 
DENNY MASON CONSTRUCTION

1819 CdrneliaSt Brooklyn
CaD 497-2899

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudoa ir visais reikalais kreipkitės į 

Insurance-RealEstate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginla $-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

. _ ’ TeL Vlrginia 6-1800 .

bužlaL pritaikinti įvairioms progoms ir dydžhri.
954M JAMAICA AVĖ VVoodhaven, N.Y. 11421

- — TeL 849-7240 —

HE 5-1654 
OI 24240 
IN 74485 
TX 54700 
HU 84818

SHORE ROAD
NEW 2 FAifELT 
BRICK lĮpfiĮlMhl

Ideal for Mothar and Daughter 
5-6 Rm Apts — **Walk In” 

3 Batta

JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tas užpildymaa. Mutual Fondą — PI 
algų iaveatacijoa /

Kasdien nuo 9 Iki 8 valu toštadteniais IM 6 va), popiet 
97-09 Aunaiea Avė, Voodbavm 21, N.Y. T5L VI 7-4477

gos leis, mfisų aikštėje Fiįftk- 
lin K. Lane mokykla, Woodha- 
vene, 2:30 vai. Jauniai žaidžia 
1 vai. pas Blue Star.

Lietuvos Atsiminimų radio 
valandėlė, girdima New Yorke 
šeštadienio vakarais, įvedė ma
lonią naujieną — sporto žinių 
skyrių, kurį veda veteranas fut
bolininkas Vacys Steponis.Bus 
girdima kas mėnesį. Pereitą 
šeštadienį pirmą kaitą perduo
ta programėlė parodė, kad bis 
įdomi ne tik sportininkam.

Atletes

LAIDOTUVIV DmdKlURIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Pwąy StattM) 
Woedtarvw, N. Y, 

Suteikiam garMngaa Hdotuvoa. 
Koptyčios nemokamai visom 
miesto dalyse; veikia veutmactja. 

TeL Vlrginia 7*4488

ALLENTOWN, PA. -*► 12* TUghman Otrsst-----------
BALTI MORE, MD. — 1800 Flest Street ----------- ------ ■.
BROOKLYN, N.Y. MM Ofdterd AveMe_______
BUFFALO, N.Y. — 701 FUkneee Avenue-----------------
CHICAGO, ----------- 1241 Ne. AaMand Avenue ---- ------
CLEVELANO, OHIO — 1088 Kenltw*rth Avenue__
DETROIT, MICH. — 11801 Jee Carapau Amnu*___
F Aft M INGO ALE, N J. — Frenesed Aure* _______
HAMTRAMCK, MlCH. — 11338 J8e CMhptt Avenue 
HARTFORD, CONN. — 84347 Albany Avenue___
JERSEY CITY, Nj. — 30$ Gr»ve _________
LOS ANGELES, CAL. —107 Se. Vermont Avenue .... 
NEWARK, NJ. — 314 Market Street __ u--------------
NEW YORK, N.Y. *- TB .Secoml Avenue----------------
PH1LADELPHIA, PA. — $31 W. Girard Avenue___
RAMWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue _________
ROCHE8TER, N.Y. — 850 Hudeea Avenm _______
SO. BOSTON, MA8S. - Bi W. Broedway _______
SOUTH RIVER, NJ----- 48 WMtehead Avenue--------
SYRACU8E, N.Y. 1320* — 515 MaroeNue Street__
TRENTON, N J. — 1112 DeuU Avenue ....---------------
UTICA, N.Y. — 883 BBielfr Street----------------
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• Dr. Kęstutis Vainas, VB- X Dsu| 
;ko pirmininkas, vasario 28 tan- teatre pin 
kėši Darbininko redakcqoje~ ir riHhkimaš 
papasakojo savo kelionės įspū- 
džius iš lietuvių kongreso Bue
nos Aires, Argentinoje ir iš

'kelionės po kitus P. Amerikos 
kraštus. Apie jo kelionę pa
rašysime kitame numeryje.

Laisvė* žiburio radijas šį 
sekmadienį duos pasikalbėjimą 
su Liberijos atstovu Jungtinė
se Tautose, kad aiškėtų, kaip 
atrodo pasaulio ir Europos li- 
kimas iš Afrikos žiūrint

3 vaL popiet Anšres:Vartų -pa-, 
rapijos salėje Meęfrttinp. 
Teatrą globoti apsiima . New 
Yorko LB apygarda.

26 p. Lucku rezidencijoje. Bu
vo svarstoma choro ateities 
veikta. Ypatingas dėmesys at
kreiptas į galimybę dalyvauti 
Lietuvių Dienoje 1967 Pasau
linėje Parodoje Kanadoje. Taip 
pat numatyta aktyvesnė choro 
kultūrniė veikla, todėl į chorą 
kviečiami ir nauji choristai Ar
timoje ateityje planuojamas 
choristų balius, kuriame daly
vaus choristai ir jų svečiai Po 
susirinkimo p. Luckienė pavai
šino šauniai paruošta vakarie
ne. ‘

LMKF New Yorko klubo su
rinkimas bus kovo 8, trečiadie
nį, klubo narės K Budraitie
nės bute, 85-39 88 St, Wood- 
bavene, N.Y. Pradžia 7:30 v.v. 
Važiuojant Jamaica BMT lini
ja, šilipti Forest Parkway stoty.

Dr. R. Šomkaitą, gyvenan
čią So. Orange, N.J. vasario
27 d. 5 vai. ryto ištiko gaisras. 
Sudegė garažas su automobiliu. 
Policija spėja, kad tai padegi
mas, nes per mėnesį jau trečias 
toje apylinkėje tokis gaisras.

tinio valdybos posėdžio spren
dimai. Labai pageidaujami vi
sų choristų pasiūlymai. Ta pa- 

x čfai ih*08* Abus ‘painformuota 
apie tradicinę choro vdykinę 
komuniją ir pietus. Ypač artė
jant Velykom,^ prašom visų cho
ristų dalyvauti repeticijose, ku
rios vyksta kiekvieną sekmadie
nį po 11 vai. mišių parapijos 
salėje.

K«t. Fąderaciįo* N. Y. N J. 
apskritie* suvažiavimas-seime- 
lis įvykstai kovo 5, sekmadienį 
Apreiškimo parapijos patalpo
se. 11 v. mišios. Suvažiavimo 
atstovų , pagerbimui rengiami 
pietūs parapijos salėje (N- 5th. 
and Havemeyer St kanų>as, 
Brooklyn) 1 vaL Po pietų 2:30 
vaL seimelio posėdis, paskaita, 
organizacijų bei draugijų pra
nešimai, pageidavimai ir eina
mieji reikalai. Visos katalikiš
kos organizacijos bei draugijos 
prašome atsiųsti savo atstovus; 
visi atstovai laikomi kandida
tais į naujai renkamą valdybą. 
Draugijų bei organizacijų me
tinį veiklos pranešimą padaro 
vienas asmūb kiekvienos parą- 
pgę* bendrą. Kitos organizaei-

New Yorko Neringos ir Tau
ro tuntų įvyks kovo 5, sek- - 
madienį Atsimainymo parapi
jos Salėje, Maspeth, N.Y/Sven- - 
tė pradedama pamaldomis llv. 
Atsimainymo bažnyčioje. Mu
gės pradžia 12 vaL Programo
je —• laužas. Mugė bus. turtin-

. Vasario 25-26. Maspetho lie
tuvių parapijos salėje vyko re
liginio meno paroda, kurią su-

tarų ir skautų rankdarbiais.
Veiks tėvų komiteto bufetas.

LKM Sąjungos 29 kuopa ren- ren§ė Lietuvių Moterų Klubų 
gia Velykų stalą balandžio 8 d.
1 vaL popiet. Apreiškimo pa
rapijos salėje.

certas bus balandžio 15 d. 7 v. 
v. Liet Piliečių Klubo salėje 
69-61 Grand Avė. Maspethe. 
Programoje dalyvaus Aido cho
ras. iš- Hartfordo, vadovaujamas 
J. Petraičio, Operetės choras, 
vadovaujamas M. Cibo, dailio
jo žodžio menininkė Irena Veb- 
laitienė, akomponuos A1 e k- 
sas Mrozinskas. šokiam 
gros Algio Starolio orkestras. 
Veiks bufetas.

Ą,. Kąoclaenė sutiko būti 
madų parodos komiteto garbės

skini Seimelio tikslas yra ąr-

(organizacijų bei draugijų) veik-

J. Kfauniehė* K. Skeivienė ir. J. 
Vytuvienė,kurios labai sėkmin
gai pasidarbavopraeitų metų 
parodų komitetuose. Kitos ko- 
mitetonarėsyra A. Sabalienė 
— pirmininkė, R. Alinskienė, 
L.^ Kaupienė ir R. šomkaitė. 
Madų paroda rengiama Daina
vos jaunimo Stovyklai paremti

Gražina THEkuiė tarnybos rei
kalais vasario 18 , išskrido į Eu
ropą.Gražina eina atsakomin- 
gas pareigas New Yorko Saks 
FifthAve. krautuvėje. Bendro
vės vadovybė ją pasiuntė į Eu
ropą, idant aplankytų Angliją, 
Ispaniją, Vokietiją, Italiją ir 
ten iš didžiųjų prekybininkų 
užsakytų įvairių brangių kailių. 
G. Tfikufė Europoje išbus ke

16 dailininkų, buvo išstatyti 53 
kūriniai. Paroda oficialiai buvo 
atidaryta sekmadienį. Žmonių 
prisirinko labai daug. Atidary
mo žodį tarė LKM Federacijos 
pirm. V. Jonuškaita-Leskaitia- 
nė, pasveikino ir kun. J. Pa
kalniškis vietinės parapijos var
du. Apie religinį meną kalbėjo 
dailr V. K. Jonynas, pabrėžda
mas, ^kad lietuviai dailininkai 
yra davę didelį įnašą į Ameri
kos religinį meną, prisiminda
mas ir lietuvišį^s. religinio me- 
no. tradicijas. Jfėliau po visų 
kalbų svečiai buvo pavaišinti 
kavute ir pyragučiais.

Parodoto dalyvavo: Albinas 
Elsku^,. išstatę^ vitražą, kuris 
tūrėjo savb 4psriefimą ir Visą 
eilę vitražų esk&ųf Birutė Ged
vilienė (6 kūriniai ,-r- tapyba ir 
skulptūrai Vytąutąš Ignas (7 
kūriniai — grafika..ir tapyba), 
Regina Ingelevičienė (4 kūri
niai — tapyba)^ V. K. Jonynas 
(9 kūriniai įvairių technikų — 
vitražai, skulptūra, tempera), 
Paulius Jurkus (4 kūriniai — 
tapyba), Elena, Kepalaitė (4 
skulptūros), Vytautas Kąšuba 
(viena skulptūra ■— plaktas švi
nas), Vida Krįštoįaitytė — (vie-

nas tapybos kūrinys, abstrak
tas), Elena Kulber (2 tapyba ir 
piešinys), Aleksandra Merker- 
Vitkauskaitė (5 tapybos kūri
niai), Irena Pacevičiūtė (1 alie
jus), A. Peldavičiūtė (2 tapybos 
kūriniai), Vytautas Raulinaitis 
(2 skulptūros),.. Jonas Rūtenis 
(2 aliejaus darbai), Romas Vie
sulas (vienas ofortas).

Reikia pasidžiaugti, kad Mo
terų Federacija ėmėsi iniciaty
vos surengti tokią religinio 
meno parodą. Tai buvusi velio
nės L. Bieliukienės mintis. Pa
roda darė malonų įspūdį, gra
žiai buvo sutvarkyta, tvarkingai ____ ___
pravesta. Tačiau ji galėjo būti į0 kviečiami pasiimti išeinant 
j - \ ~ ’--------r „ -
ta gana greitai Pasigęsta ir te- numeris kaštuoja 10 centų, 
matinio įvairumo bei gilumo. Susipažinimui duodama dova

nai.

vokorionė r*un|on įvyks 
gegužės 14 d. Liet Piliečių II- 
jos namų abejose salėse. Orga
nizatorių pirmasis susirinkimas 

į buvo vasario Ž7 d. *šv. Petro 
| parapijos klebonijoje. Klebo- 
į nas kun. A Baltrušūnas prašo 
I Bostoniečių tą dieną neruošti 

jokių parengimų, o visus kvie
čia dalyvauti šioje vakarienėje.

40 valandų atlaidai parapijos 
į bažnyčioje bus kovo 10, 11 ir 
į . 12 dienomis. Atlaidai pradeda- 
Ff mi kovo 10 d. 8 vai. ryto., Pa- 
■ maldos bus vakarais
f Užbaigiami kovo 12 
; popiet 
t ^ Speciali rinkliava 

arkivyskupo įsakyta, 
parapijos bažnyčioe 
ma kovo 12 d.

Maldo* apaštalavimo draugi
jos pamaldos ir susirinkimas 
bus kovo mėn. 5 d. 2:30 vai. 
popiet

šv. Kazimierą, Bostono lie
tuviškasis jaunimas minės ko
vo 5 d. Mišios bus 10 vai. ryto 
parapijos bažnyčioje. Mišias au
kos kun. A. Janiūnas. Dalyvaus 
parapijos jaunimas su savo or
ganizacijų vėliavomis. Po Mi
šių vyks jaunimo pusryčiai sa
lėje po bažnyčia, šventės ren
gimui vadovauja Lietuvos Vy
čių Bostono kuopa.

Kun. Donatas šlapsys, jėzui
tas, kuris jau 15 metų dirba 
misijose Indijoje Ahmedmagar 
mieste, vasario 24 d. lankėsi 
Bostone ir buvo apsistojęs šv. 
Petro parapijos klebonijoje. 
Misijonierius žada keliose lie
tuvių parapijose pravesti misi
jas, o liepos mėnesį vėl grįš 
į savo misijų darbą Indijoje. 
Mirusieji:

. ... PO gedulini

PAnmifaiJ Nmv rarcn^HKB ICW laidoti šie asn

ženklo, o parodą atžymi kūry
bos susitelkimą. Jei būtų gali
ma, ką specialaus sukurti, dar 
labiau įtvirtintų parodos pras
mę.

Tiesa, paroda išstatant dau
giausia pasidarbavo V. K. Jo
nyno bažnytinio meno studija. 
Tas pats dail. V. K. Jonynas 
buvo paaukojęs paveikslą lote
rijai, kurį laimėjo Bronė Spū- 
dienė. (pj).

Darbininkas naujai yra gau
namas prie bažnyčių Brockto- 
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, 
kurie nėra užsisakę Darbinin-

mus, siūlymus bei paktauri- 
mus. Į seimelio pietus, paskai
tą ir posėdį kviečiama ; New 
Yorko ir New Jėrsey visuome
nė. ■

Ateitininkę religinė valandė
lė bus kovo 19, sekmadienį. Ap
reiškimo parapijos . lįažnyčioje 
11 v. bus mišios, komunija, vė
liau bendri pusryčiai ir kun. 
VI. Budrecko paskaita.

BROOKLYNO PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS GAVĖNIOJE

St. Cetharine* — WeHand, 
Kanadoje, vasario 24-26 — T. 
Viktoras Gidžiūnas, 0.F.M

Bayonne, NJ., šv. Mykolo pa
rapijoje, kovo 3-5 — T. Juve
nalis Liaubė, 0T.M.

Brooklyn, N.Y., šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 3-5 — T. Vik
toras Gidžiūnas, OJF.M. *

PhitadelpiiM, Pk, šv. Andrio
Zina Bajelyte n AnMijro jaus parapijoje, kovo 10-12 —

T. Kornelijus Bučinys, OJF.M.
Redakcijoje lankėsi Zina Ba- Elizabeth, NJ., šv. Petro ir ______  _____ ________ __________________________

jelytė iš New Castle, Australi- Pauliaus parapijoje, kovo 13- ifanhattane oreammoia teatrai tam pertvarkyti, faul būtu ori-___________ __________________ ™
joje. Baigusi gailestingųjų sese- 19 — t. Pijus šarpnickas, O. skirte amerikiečių taikytatta^ vaidinimam Jau rfan kelte dienas satetėj. Ten teta*,
rų mokyklą ir atlikusi stažą, ji v m .. .-..*• ~ -------- *—Baiandfic

panoro pamatyti pasaulio, at
vyko pirmiausia į Jungtines 
Valstybes, aplankė čia savo se
serį, dabar atvyko pas tetą dr. 
R. šomkaitę, aplankys dar ir 
Europą.

distė ir mielai talkina lietuvių 
ir svetimtaučių parengimuose,

mo.

Metropolitan meno muzieju
je šiuo metu vyksta apžvalginė 
akvarelės paroda, skirta 200 m. 
Amerikos akvarelei paminėti. 
Paroda didelė, apima net kele
tą salių. Ypač puikios moder
niųjų laikų akvarelės, įdomios 
ir 18 amžiaus akvarelės, kurios 
vaizduoja, kaip tuomet atrodė 
Brooklynas, Manhattanas.

Kaip sekasi su teatru BrooinStreet?
KaU> anksčiau buvom skel- U pinriyfY svaribigjg dar

7:30 vaL 
d. 4 vai.

Bostono 
šv. Petro 

bus daro-

kur kas. didesnė. Paroda reng- bažnyčios Darbininko paski- 
f '
matinio įvairumo bei gilumo.

Tenka pažymėti menininkų 
nuostabų technikinį privalumą 
ypač V, K., Jonyno darbuose, 
bet kartu pasigendi tai, kas 
ilgiausiai pasilieka žmogaus šie- Kovo 5 — New Yorko lietuvių Jurgis Štreimikis, 73 m. am- 
loje—nerimo, kančios ar ramy- moterų dailininkių paroda ir vaišės gras gyvenęs 15 Argyle, Dor- 
bes dvasios, kun pagautų nau- patalpose 345 e. « Street, chester, Mass. Nubudime pali- 
ja išraiška. Manhattane. Rengia D. K. Birutės ko Žmoną ir tris brolius.

Paroda buvo per trumpa. Tos Marija Petkauskas (vasario
dvi dienos beveik nieko nereiš- Kovo 5 — Kaziuko mugė Maspeth 8) 73 m. amžiaus, gyvenusi 402 
kia Dar pasitaikė šaltas oras. lietuviu parapijos saicje. Rengia E. 5, So. Boston. Nubudime pa- 
tad nemaža lankytojų sutaikė Z^S^^iakatas liko sūn’i'

namuose. Apreiškimo parapijoe salėje Brook- Viktorija Washwell (vasario
lyne. Rengia Liet Katalikių Moterų 8) 73 m. amžiaus, gyvenusi 1 
Kultūros Draugija Pradžia 4 vaL pacific So. Boston. Nuliūdime 
p.p. ... _ •

Kovo 28 — New Yorko Lietuvių paliko Simų.
Teatro premjero* ^spektaklis Van Pranciška Ambrose (vasario 
Wyck mokyklos salėje, 85-05 144 m m amžiaus, gyvenuri 130 St, Jamafaa, N.Y. Statoma K. Ost- gyvenusi
rausko ‘Pypkė” ir A. Landsbergio AddlSOn, Brockton, Mass. NU- 
“Barzda”. Pradžia 8 vai vak. liūdime paliko dukterį ir du SŪ-
* Balandžio 1 — šokiai Atsimainy

mo parapijos salėje Maspethe. Ren
gia New Yorko moksleivių ir stu
dentų ateitininkų kuopos.

Balandžio 2 - Velykų stalas 
Knights of Cotanbus salėje, 616 
Jamaica Avė., Brooklyne. Rengia 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New~ Yorko Klubas. *

Balandžio 15 - Nevv Yorko Ope
retės choro metinis koncertas Lietu
vių Piliečių klubo salėje Maspethe. 
Pradžia 7 vai. vak.

Balandžio 16 — “Lietuvės teis
mas” Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Liet Katalikių 
Moterų Organizacijų Komitetas.

Balandžio 22 — Laisvės Žiburio 
vakaras. Ma^etbo parapijos salėje.

Gegužės 13 — Pavasario balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautams remti komi-

Būtų gera, kad religinio me
no parodos rengimas virstų tra
dicija. Tegu tai palieka pri
vilegija tai pačiai Moterų Fede
racijai. Bet reikia duoti kur kas 
daugiau laiko pasirengti, į- 
traukti kuo daugiau dailininkų. 
New Yorke ir apylinkėje gyve
na nemaža lietuvių dailininkų. 
Padėjus šiek tiek pastangų, bū
tų antra tiek, kūrinių išstatyta. 
K anksto organizuojant, būtų 
galima ir specialių tai parodai 
paveikslų sukurti. Tokio trjūso 
reikia nesigailėti ir nesibijoti, 
nes tai kur kas prasmingiau ir 
už daugel rengiamų vaišių. Vai
šės praeina ir nepalieka jokio

moteris, kuri galėtų pabuvoti 
ra kita senyvo amžiaus mote-

§v. Petro para- 
u pamaldų pa

laidoti šie ašmens:

nūs.
Visi palaidoti Naujos Kalva

rijos kapinėse.

šventės minėjimą surengė va
sario 19 Alto skyrius. Pamal
dos buvo 10 vai. šv. Petro baž
nyčioje So. Bostone. Mišias au-

A. Kontautas. Po pamaldų su
giedoti himnai Stepono Da-

F.M.
Brooklyn, N. Y., Apreiškimo 

parapijoje, kovo 13-19 — T. 
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Ctovotand, Ohio, šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 20-26 — T. 
Viktoras Gidžiūnas, O .F.M.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad Š.m. vasario 28 d. "Fron
tone, N. J., po sunkios ligos, atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
eidama 76 metus amžiąus, musę mylima mamytė,, uošvė 
ir bobutė

Marija Gintautiene
Pašarvota Poulson & Van Hise laidotuvių namuose, 408 
Bellevue Avenue, Trenton, N J. r
Atsisveikinimas — penktadienį vakare nuo 7 iki 9 vai. 
Laidojama šeštadienį, kovo 4 d. 10 vai. ryto iš Blessed 
Sacrament bažnyčios į šv. Marijos kapines Trentone.

Liko nuliūdime:
ELSBERGAI 
DIDŽIULIAI.
G. BANIENĖ

Toks teatras veiktų Aušros Var
tų parapijos salėje, 570 Broom 
Street, Manhattanp Jau susi
tarta su klebonu, ir kleU kun. 
J. Gurinskas mietai t. sutinka, 
kad salė būtų tam reikalui pa- 
naudojimka.

Teatrą globos New Yorko 
Lietuvių Bendruomenė. Tuo rei
kalu jau kalbėtasi Dritar Mci>

mą ir sudaryti globos komi-

ieSraM teturit architekto ir galėtų nakvoti arte ateit K na-
kitų Specialistų. mų. Informacijai skambinti va- Endoument sanje, 345 e. « st.,

Kai bus pflnai pertvarkyta sa- karais P<> 7 vaL Tef BA 4^1

lė, tada jau bus statomi veika-
lai. Teatra norima atidaryti ki- dm, ,7 -, _ . _ , n..7 vamuo SKUipuma ir KeranuKus im
tais metais, minint Lietuvos ne- krautuvė už labai prieina- rodo Mupetho lietuvių parapijos

vadovavo vėliavų įnešimui Tos 
pačios vėliavos dalyvavo ir mi
nėjime salėje. Po himnų mal
dą sukalbėjo kunigas A. 
Baltrušūnas. Garbės konsulas

ntfmo Sąjūdis — New Yorko sky
rius. Pradžia 7 vai vak.

Balandžio 2*30- Skulpt. Petro

ta — . t »*• •- *° Betuvuuns minams rėmu ko-
h* asmeniškai pas J. Misiūną, mtteta*

Jau susitarta su aktorių imi- Ray’s Liųuor Store, 103-55 Lef- _ —30 “
_ * * m. *»■■■ 'rariiHM man airakiiM minėti-

mo kalbą, perskaitė Dean Rusk 
laišką, vicegubernatorius Fran
cis W. Sargent perdavė Mass. 
gubernatoriaus sveikinimus. 
Kalbėjo tautybių atstovai: lat
vių, ukrainiečių, pavergtų tau
tų organizacijų. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo Aleksandras 
Laikinas iš Clevehmdo. Jo kal
ba buvo pozityvi ir santūri. Pri
imtos rezoliucijos, surinkta pi
nigų Lietuvos laisvinimo reika-

lat Pimtateia bos statomi lie- Y. 11419 tarp 9-12 vri. ryto ir ifuiMttrae. Pndha 3:30 vai p.p. 
CiįiitTO * - PavMtrto BaMua 

Lietuvių Piliečių klubo mHJe Mto-
- pethe. Rengia New Yorko vyrų ok- |gm. Minėjimą pravedė inž. V. 

Motėm Vienybė,u- Tarybos skyriaus pir-
nuTmSf ofcSbJraJ^ - mininkas. Meninėje dalyje Bea

tričės. Kerbelienės paruošti: 
Giedrė Karosaitė, Kazys Bei
nąs ir Lingertaitis deklamavo 
B. Brazdžionio Vaidilą Valiū
ną”, sol. Daiva Mongirdaitė ir 
žv. Petro parapijos chon£ ve- 

lb n*w Yurfc'apygaetfM BvtMTO* damas J. Kačinsko, padainavo 
kelto® dainas. Programai vado- 

n. Y. Irias; m Iri wt Mm rno Jūra Griinytė.

rys aą&gOB, bus bandoma sta* ir—« nriTrt
tyti vuOcalus sa lietuvių grupe WAGMB 1MEA1ER

jo 1 tautą, organizuojant sį teat- i

Daug rūpesčio sudaro reper-

etį žiū- 
iečia

•1S Janaica Ave^ Brooklyne.
Q«gui*a 27-21 — Lietuvių Fronto 

BMiulių Rytų apnardoa auvatiavf- 
maa. G*. Tl — ApraUMmo pam
pi jo* aaMj* Brooklyno, o geg. 2S — 

________ _ __ Atabmtaymo ptnpjoe aaMje Na*-* 
iilCH NUR UM DtCH” peth*.

VaMlaa:
Gitte. Rex GDdo, Guatar Knuth ir k.

TreTObdMiM* — « rat
Kovu 4 — IM kavo % 1667

Spalvinė fHma — 
-jrrrr orsht dik wclt

r K M*


