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Vietname nuostoliai didėj

gerove.

Katama ne apie teatrą, bet apie universitehižmones, 
kurie skelbia absurdus apie iiheriką ir Russellį

BUNKERIO PASKYRIMAS
Cabot Lodge Jr iš Vietna

mo pasitraukia ir ambasado
rium paskirtas EHsworth Bun- 
ker. W. Lippmann paskyrimą 
sutiko su pasitenkinimu. Tiki
si, kad jis sutaikins P. Vietna
mo vyriausybę su Vietkongu, 
su “išlaisvinimo frontu”.

terys. Kennedy populiaresnis 
tarp moterų: jo rėmėjų 45 pro. 
moterys, 38 proc. vyrai.

skelbiama Baltųjų Rūmų ir 
Pentagono. Siūlo nuimti drau
dimus bombarduoti laivų staty
klas, Migų aerodromus prie Ha- 
noi (jų yra ten 4, bet lig šiol 
neleidžiama bombarduoti.). Sy- 
mingtono galutinė išvada — lai
kas apsispręsti: ar turime eiti 
pirmyn ar pasitraukti.

N. Y. Times Magazine kovo 
12 laiške .buvo apkaltinti prezi
dentas Johnsonas ir jo vyriau
sybės nariai Rusk, McNamara 
— nekalbant jau apie genero
lą Westmoreland — kaip karo 
nusikaltėliai. Esą Vietname a- 
merikiečiai vykdo tokius geno
cido veiksmus kaip naciai įvyk
dė Guemica ir Lidiče. “Tie iš 
mūsų, kurie tikrai rūpinasi Va
karų civilizacijos išlikimu, jau
čia dėkingumo pareigą tokiem 
žmonėm kaip Bertrand RusselI, 
kurie savo aiškiais ir be komp
romisų pasisakymais už tiesą 
saugoja mūsų civilizaciją nuo 
moralinio sunykimo”.

Po tais žodžiais yra pasirašę

Karo metu Vokietijoje buvo 
numesta 1,350,000 tonų sprog
menų. Iki 2 proc. liko nesu- lionę baigs balandžio 9. 
sprogę. Berlyne ir dabar dar 
per mėnes| surandama iki 3 
bombų ir 2,000 nesprogusių * » »___ l. \ \ ~
granatų. Yra ir aukų. Nors nuo automo- M
karttuLcitoc nraėtoūm 22 fabrik* 110 myUų nuo P"*®11* fodoattijai:
Kapiumacijos praėjo jau 22 me- ifitinehano. Su uvo “ifaakvi- w antikomantetiai

-

17 fakulteto narių iš Western 
Reserve University, Cleveland, 
Ohto. Pasirašiusieji reiškia pa- 
sinerkimą Amerikos vyriausy
bei, pagarbą Bertrand Russel- 
liųi — vardan civilizacijos, var
dan tiesos, vardan moralės; pa
garbą, kad RusselI organizuoja 
prezidentui Johnsonui Niurn
bergo teismą...

Gaila, kad nepaskelbtos tų 
septyniolikos pavardės. Skaity
tojui bent žinotų, kad visi “fa- 
kulteto nariai” atsisako nuo 
mokslo misijos ir virsta absur
do aktoriais. Absurdo, nes sep
tyniolikos pareiškimai nė tik 
be logikos, bet ir be atramos 
tikrovėje, kai jie kalba apie 
Amerikos vyriausybę, apie Ber
trand RusselI}.

lį tinkama informacija ir prie
monėm, kurios sutaria su mo
ralės dėsniais ir su tėvų teise. 
O tėvų sąžinei priklauso “nu- — P. Vietnamo komunistai, milijonai. Gaminami iš plasti- 
spręsti savo vaikų skaičių, atsi- kaip paskelbta kovo 27, nušovė 
žvelgiant į jų atsakomybę prieš $ helikopterius. Amerikiečiai ““““ 
Dievą, prieš save, prieš vaikus, 
kuriuos jau paleido į pasaulį, ir 
prieš, bendruomenę, kurioje gy-

Tarp tų neturtingų tautų en
ciklika labiausiai dėmes} krei
pia į naująsias valstybes, kurių 
ūkis tebėra agrarinis ir negali

Tikrovės apie RusselI} dalį 
praskleidė Look magazine 
(balandžio 4) Fiora Lewis. Mini, 
kad Russellio pareiškimai esą 
“misterija”. Misterija, nes'ne
žinia, kur tie pareiškimai yra 
jo, o kur jo sekretoriaus Ralph 
Benedict Schoenman.

Tas Schoenman tai barzdo
tas 31 metų vyras, gimęs Brook- 
lyne, naudojęsis Princeton sti
pendija , paskui studijavęs 
Londone, prisisukęs prie filoso
fo Bertrand Russellio, pataikęs 
į Russellio ambiciją būti pasau
lio istorijos ašim. Russellio var
du Schoenmanas rašo laiškus, 
valdo fondą, renka pinigus 
“teismui”, prileidžia ar nepri
leidžia kitus asmenis prie Rus
sellio.

Look magazino koresponden
to pasikalbėjime Schoenmanas 
vartojo pareiškimus apie Ame
riką: “J.V. yra i’ūpgrijflrttinhT 
kraštas... Jis turi būti visiškai

kurį bevyniojant ėmė rodytis 
didžiosios žuvys. Rinaldi prisi
pažino esąs sovietų šnipas. Su
minėjo ir 300 pavardžių tokių 
kaip jis. Kai policija pradėjo 
suiminėti, paaiškėjo, kad už jų 
stovi sovietiniai diplomatai, ku-

Ar tie septyniolika ir pana
šūs jų kolegos žino, kad savo 
pareiškimais jie žmones apgau
dinėja; kad jie veidmainiauja, 
kalbėdami apie tiesą, moralę, 
civilizacijos gelbėjimą; kad jie 
tėra absurdo aktoriai, kuriem 
roles yra paskyręs nematomas 
režisierius? Sunku būtų patikė
ti, kad jie nežino tikrosios pa
dėties, nes kitaip jie pasirody
tų naivūs ignorantai, o tokiem

KIEK PARAMOS — fuvfoty Ir 
Wng? -"lįs

Laird yra apsaugos biudžeto 
komisijos narys, tad jo ranko
se yra tikslios informacijos. Ta
čiau jų negalėj^ ps skelbti.

Daily News kovo 24 minėjo, 
kad pro Haiphongo uostą kas 
mėnuo ateina 178,590 temų so
vietiniais ir kinkų laivais. IŠ 
Kinijos tik dėžantadatis tokio 
tonažo. Sovietai pristatė 3000 
raketų, 8,0 0 0 priešlėktuvinių 
pabūklų, 200 radarų.

Pagal U. S. News and W. R. 
tokių raketų į Atoerikos lėktu
vus buvo paleista 1,000 ir nu
mušta 30 lėktuvų; priešlėktuvi
niai pabūklai numušė 500 lėk
tuvų. J

Vietname vienos savaitės kovo 26 netoli Hanoi nušovė
(iki kovo 1S) aukos: žuvo 211 Migą. Kovo 27 bombar- _ į,^ Kin_ ko_ „nivetsiteta durys taipamerikieftų, suleista 1,874; ko- davo raketų bazę 5 mylios nuo TOtoj^^n^7^^a‘jo ueataMa^jS ir ?aMfa£

Velykų įtakoje manytum, 
kad tie septyniolika tarp tūks
tančių yra tokios rūšies kaip Ju
das Iskarijotas tarp dvylikos. 
Skirtdmas gal tas, kad jie ne
turi tiek sąžinės kaip Judas, ku
ris po savo išdavinio pasidarė 
išvietes. Tačiau žmonių atmini- 
re (fe bus palydėti su tokia pat 
pigarba kaip anas Kristaus bu-

šiaurės Vietnamo agresijos rė
mėjas”. O amerikiečiai turį tei
sę žinoti, kad Sovietai — ne ki
nai — 80 proc. karo , medžia
gos pristato šiaurės Vietnamui. 
Bet apie tą Sovietų paramą vy
riausybės ir spaudos tylima. 
Viceprezidentui Humphrey -ir 
senatoriui W. Magnuson paves
ta palaikyti raminanti gandą, 
kuris mažintų Sovietų agresijos 
įspūdį. Bet tai “tikrovės panei
gimas”, nes abu jie žino, kad 
sovietinis blokas yra “pagrindi
nis šiaurės Vietnamo rėmėjas”. 
Esą prezidentas prieš rinkimus 
nori nuslėpti, kad Sovietų gin
klai Vietname žudo amerikie
čius.

teisingumui”.
Atmeta "nacionalizmą" ir 

"rasizmą", kurie siekia ribotis Enciklika skelbia "planingą

Enciklika skelbia "solidaru
mo pareigą" — individų ir tau
tų solidarumo pareigą. “Pažen
gusios tautos turi didelę parei
gą padėti atsilikusiom tau
tom”. “Turtingų kraštų pertek
lius turi būti skirtas neturtin
gų kraštų tarnybai”.

į kovą prieš vyriausybės poli-
— Pentagonas per 9 mene- tiką Vietname. Jis atmetė savo 

sius išleido 93 imi. dol. už smė- draugų įspėjimus, kad jo paši
lto maišelius, kuriais Vietname reiškimas Vietnamo srityje pa- 
užtvenkiamas vanduo sutvirti- kenks jo kovai dėl “pilietinių 
narnos pozicijos nuo priešo, teisių” ir sugadins jo politinę 
Tokių maišelių nupirkta 334 karjerą.

Nors ir nežmoniškai, kad tik 
kitoniškai. Nežmoniškai nori: pa
sirodyti, kad patrauktų įsave 
dėmesį.' Televizijoje kai kurios 
programos nori patraukti dė - 
mesį “diskusijom” su absurdiš
kais teigimais, ty. tokiais, ku
riuose sąmoningai nesilaikoma 
nei logikos nei sutarimo su tik
rove. Sako, tokiu būdu patrau
kia žiūrovus, skatina juos do
mėtis ir pasikeisti su kitais sa
vo mintim — siekiant tiesos.

Galima tokiu paaiškinimu ti
kėti, galima ir , netikėti. Galima 
įtarti, kad kai kurie absurdų ak
toriai veikia ne tiesos siekdami, 
Jbet vykdydami užkulisinio re
žisieriaus jiem skirtą rolę. Ypa
čiai tokiam įtarimui pagrindo 
kyla stebint faktus, kuriuose 
aktoriais pasirodo žmonės su 
universitetiniu autoritetu. Su
stojam ties vienu naujausiu to
kiu faktu.

munistų žuvo 2,675. Tai nuo- 
stotingiausia savaitė.

Viso nuo karo pradžios iki 
minėtos datos amerikiečių žu
vo 8,286 kautynėse ir 1,780 
nuo nelaimingų atsitikimų; 48, 
602 sužeisti.

vienos tautos ar vienos rasės — su
mini pasaulinį fondą neturtin
gom tautom remti; jo įnašai ga
lėtų būti dalis išlaidų, skirtų 
ginklam. Tarptautinis planavi
mas turėtų reikštis tam tikrų 
gamybos šakų paskirstymu, 
prekių kainų reguliavimu ir tt

Kai kuri spauda laukė, kad 
popiežius bus pakankamai pro- 

Tačiau enciklika vėl atmeta pagandos paspaustas pasisakyti 
tokią neturtingom tautom pa- dėl gimimų kontrolės. Sušilau- 
ramą, kuri remiamąsias tautas kė nusivylimo. Enciklika tekal-

Popiežius Paulius VI kovo 
28 paskelbė ^savo penktą en
cikliką, vardu “Populorum 
Progressio” (Tautų pažanga). 
Enciklikoje pakartotos Bažny
čios pažiūros į žmogų, jo pa
skirti, jo padėtį valstybėje, 
valstybių santykius. Labiausiai 
betgi ryškinama dabartinėje pa
dėtyje labiausiai v šaukianti są-

LBJ NE — jam pritaria Times
N.Y. Times kovo 28 vedama

jame sako, kad Haiphong uos
to blokavimas nukreips sovieti
nę paramą pro Kiniją, taigi su
artins su priešu, aerodromų . 
bombardavimas paskatins So - kad LBJ populiarumas tarp a- jų 50 proc. vyrai, 40 pręc. mo- 
vietus vartoti raketas prieš A- merikiečių padidėjo, šen. R. 
menkos laivus it aerodromus Kennedy sumažėjo: LBJ 45 
ir sukomplikuos politinę padėtį proc., Kennedy 41. Sausio mė
sų Sovietais. Dėl to esą LBJ nesi buvo LBJ — 39’ Kennedy 
nei Haiphongo nei aerodromų — 48. vasario mėn. LBJ —

rey nuo kovo 27 lankoti Euro
pos 7 valstybėse, kad įtikintų 
Nato sąjungininkus priimti a- 
tominių ginklų atsisakymo su
tartį, kurią Amerika ir Sovietai 
sudarė. Labiausiai ta sutartim 
kratosi Vokietija ir Italija. Ke- Amerikos bendradarbiavimą su 

Europa ir už paties pretidento,
— Sovietui išsiderėjo iš va- tenkyB*

karų* Vokietijoj teisę statyti «***w«- 
nesprogusių VokfctijoJt sovietinių automo-

Kongrese kyla balsai prieš LBJ politikę, kad ji suriša rankas amerikieB^ 
palieka laisvas rankas sovietam, kurie gabena ginklus į šiaurės Vietnamą

prie Hanoi bombarduoti nelei- 45, Kennedy — 44.
džia. Ir jis elgiasi teisingai — Tarp demokratų persvarą tu-
pritaria Times. ri Kennedy 48:44. LBJ po-

Kokiu būdu socialinė nelygy
bė pašalintina? —

Enciklika atmeta revoliucinę 
priemonę, nes ji veda į naujas 
neteisybes.

Po prezidento Johnsono kon-. 
ferencijos Guam bazėje kovo 
20-21 išvados dėl karinės veik
los Vietname dar nepaskelbtos. 
Tik Kongrese yra sustiprėjęs 
nepatitenkinimas ligšioline t 
BJ karine politika.

PERMA2A AMUNICIJOS —aa- 
ko komisija

Kovo 23 senato komisija, va
dovaujama John Stennis, Mis- 
sissippi d., kaltino apsaugos de
partamentą, kad Vietname a- 
merikiečių kariuomenei pri
trūksta karinių medžiagų: kari
nės vadovybės suplanuotus 
veiksmus dėl amunicijos trūku
mo tekę atidėti. Dapartamentas, 
žinoma, tai paneigė.

sovietų .. . konsulatai deiąaskuotas . . . ris elgiasi su 
. ir. - vietnamiečiais, kaip buvo elgia-savo pranešimą, 129 puslapius. Gargto Rinaldi, italų parašru- |o ginklavimo sistemoje ne, tik masi go ffunii-- 

Jame sakoma, kid padėtis Viet- Tarino mieste suim- ftaižjęfe bėt Graikijoje, Kipre, kais„ Schoenman^flS^ii
name nesanti tokia šviesi, kaip Suimta taip pat jo žmona Ispanijoje, net Austrijoje. Ita- prezidentas Kennedy buvo 

ir šoferis. Tai buvo siūlo galas, lija išvarė tuojau porą sovieti- nuodytas (“Manęs nedomina 
nių diplomatų, Kipras diplomą- Kennedy mitas”), bet su šim
tą ir aerofloto tarnautoją, Grai- pgtįja jjs atsiliepia apie Lee 
kija porą diplomatų. O pats Ri- Osvaldą (“nekaltą, nužudytą 
naidi laikomas kalėjime, atsisa- žmogų”). Kai korespondentui 
kinėja priimti valgį, tepriima pasisekė išgauti iš Russellio pa- 
kietus kiaušinius bijo, kad Iškalbėjimą, Schoenmanas ėmė 
valgis bus užnuodytas, nes so- grasinti, kaip jis tai daręs 
vietiniai agentai jam nedova- prieš jo leidimą.

rie organizavo šnipinėjimą Na- nos išdarinio. Schoenmanas turi ryšius su
’ - ’ \ šiaurės Vietnamu, su kom. Ki

nija. Autorius laiko patikimu 
dalyku, kad per Schoenmano 
tarpininkavimą viza buvo duo
ta ir N. Y. Times Salisbury 
lankytis šiaurės Vietname.

Tokia yra tikrovės apie Rus-

Atmeta ir privatinės nuosa- 
-t- g - --- -----gg-r Y* fg- -

“Niekas nėra pateisinamas lai
kydamas savo išimtinei nau
dai tai, kas jam nėra būtina, 
kai kitiem to trūksta kaip bū
tinybės”.

PERMAŽA INFORMACIJOS — 
sako' respubįUtMMi

Kovo 23 Melvin Laird, Wisc. 
r., ilgoje konkrečioje kalboje 
partijos vardu kaltino vyriau
sybę, kad ji šiepianti nuo vi
suomenės Vietnamo tiesą; kad 
ją maitinanti mitais. Esą Ha
noi komunistai žinojo, ką jie 
gavo iš Pekingo; Pekingas ži
nojo, ką paramos š. Vietnamui 
yra davę Sovietai. “Tik ameri
kiečiai, kurie yra prašomi pa
remti tiltų statybos programą, 
yra laikomi nežinioje apie So
vietų Sąjungos tiltus, kasdien 
statomus į Hanoi”. Vyriausybė 
sąmoningai palaikanti “mitą, 
kad Kinija yra svarbiausias

rino industriaHzac»{os eiga. 
Nelygybė tarp “turinčių” ir. 
neturinčių”, tarp turinčių indi
vidų bei valstybių ir neturin
čių individų bei valstybių. 
“^andien badaujančios tautos 
dramatiškai šaukiasi į perteku
sias tautas”, “Turtingos tautos 
džiaugiasi greitu augimu, kai 
tuo tarpu neturtingų pažanga
lėta”, “Neturtingos tautos pa
silieka visą laiką neturtingos, o 
turtingos darosi ris turtinges-

An*ras pasaulinis karas vis dar 
VtL U THANT INICIATYVA

Jungt Tautų gen. sekreto
rius U Thant kovo 28 paskel
bė, kad kovo 14 pasiūlė paliau-

— Filipinų prezidentas Mar- bas Vietname kaip pirmą žings- 
cos kovą 26 kreipėsi į J. Vate- nį į derybas. Prez. Johnsonas 
tybes, kad atsisakytn bazės Pareiškė, kad J. Valstybes su- 2Z. tik •

Kimo neparmSKęs s. Vietnamas.
___ ______  ______ ___ _ ____ , , - Valstybės sriff. Rask jo tylą  ___ _____ ______ 
verčia “naujom kolonijom" ar ba apie viešųjų institucijų tei- Filipinai išnuomoja Amerikai vertino kaip neigiamą atsaky- tai, per tą laiką nuo bombų čhim” jie nmj įeiti į Europos potittia?" n 
kišasi į jų politinę bei soriaUnę sę planuoti gyventojų prieaug- bazę 25 metam. mą. žuvo 18,000 vokiečių. ūkinės bendroomsnės rinką. su Sovietais.

SIŪLO — atrišti rankas
Kovo senato ginkluotų jė- 

gų komisija, vadovauja senat. 
Stennis, kaltino vyriausybę, ■ 
kad dėl draudimo bombarduoti ■ 
tam tikrus taikinius Amerika Į; • - v f -\-2' * f '.'T'V J ji
turi didelių , nuostolių—lėktuvų ■ 
ir lakūnų, komisijos išvada pri- 
tarė karinės tyriausybės sifily- velykine iapa«hti« Vietname kovų 
mui bombarduoti lemiamos laukuose 
reikšmės taikinius.

Kovo 27 senu Stuart Symmg- 
to<^p fcėgon^ fietaąsae grao-

Atmeta "nekontroKuojamą li
beralizmą", kuris skelbia laisvą 
lenktyniavimą ūkyje ir rin
koje. “Laisvos prekybos dės
niai savaime nebegali toliau 
tvarkyti tarptautinių santykių”. 
“Prekybos laisvė tėra gera ta
da, kai ji nusilenkia socialiniam struktūrą ir rengia jose sub - 

versiją. “Tautos pačios turi bū
ti savo likimo kūrėjai”.



HAVEN RKALTY
SPAUDA

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, nfio- 
consoles, color ir Irt.. TV, tapė reeorderiai, patefonai, to*- 
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, easfe registeriai, ratam* 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai iVtoftaitam,

vienkiemius panaikinti ir žmo
nes suvaryti atgal | kaimus.

Jau anksčiau buvo skelbta, 
kad pirmoj eilėj vienkiemius 
imsis naikinti ten, kur bus vyk
domi žemės nusausinimo dar-

Dar apie 280 tūkstančių bu
vusių Lietuvos ūkininkų šeimų 
tebegyvena senosiose sodybo
se, vienkiemiuose. ;

Greit suęisJžO metų, kaip

gą. Jos Didenybės Vyriausybė 
niekad nesuteikė tai mkorpo- 

sutarties tvirtinimo Htikos dėl Baltijos valstybių racijai d* jura pripažinimo ir

VYT. MAŽELIS 
T«I.HY«cW 7<&7 

. ągg Monako* Sltaok* Ridgoeoodt brooUyn, N. Y,

mėgino pristatyti, sakysimjbe- suoja turtingi ėstai ir turtinges- tidžkifio 
tuvį rusui Korektiška procėdu- nė pmiimtinytM WAmsritaifc įėję. Jos
ra tokiais atvejais -T. gre&is 
nusišvDsoiimas ir sknhMs ūfea- 
skyrimas; galėtų būti trupųjį 
komplikuočiau, jei būtų suso
dinti prie stalo šalia vienas ki
to... Yra ir kai kurių Euro
pos kraštų, kurie vengia kal
bėtis su Baltijos valstybių at
stovais, baimindamiesi rusų. 
Oficialiai pasiuntinybės neturi 
diplomatinės neliečiamybės. 
Bet privilegijos pasiuntiniam 
palieka.

sakHam ir oabrėlHniank' ntstsa- .vvmetuumuvu .** irm* vM**vn**ii u»uww^
kvmui Soviotii "Sa *^•yevvu^u auv *vTF»rw»y vf^f

|VH0UB nVvWWv^ VvvW|^*f Oir*

rencijose reikėtų pasvarstyti, 
kaip lietuviškose mokyklose su
stiprinti sąmoningų lietuvių 
bendruomenės narių ir aktyvių 
kovojančios lietuvybės veikėjų 
paruošimą. Ar neprasminga bū
tų kiekvieną mokslo dieną kla
sėse pravesti trumpus pasikal- 
bėjimus apie kolonijų ir pasau
lio lietuvių bendruomenės žy
mesniuosius įvykius? Ar moki
niai neturėtų Imti įpareigoti, 
ypač vyresnėse klasėse, sekti 
po truputį spaudą ir pagal pa- tai, kurie yra skirti kultūros su visais pagrindiniais skyriais, 
jėgumą pakomentuoti lietuvių kongresui. Takte dėmesys į b- Kaimo gyventojams skirta 84 
gyvenimo žinias? Pasvarstyti- tuaniątimo švietimo siekimus ligoninės, 116 ambulatorijų bei 
na, kas svarbiau lietuviškai vai- pačiam fcungreftd iš dalies pa
ko ateičiai — ar sugebėjimas ruoštų klimatą.

bos lėšomis, net papuvusias da
lis nemokamai pakeisiu.

(Elta)
KIEK LIGONIŲ

Pirmajame šių metų Sveika
tos Apsaugos žurnalo numery
je sveikatos apsaugos vad. mi
nistro pavaduotojas Savulfcmis 
pateikė dviejų rūšių duomenų 
apie sveikatos apsaugos padėtį 
Lietuvoj.

Pirmojoj duomenų grupėj sa
lto, kad Lietuvoj dabar yra 280 
ligoninių, kurių tarpe 6 respub
likinės ir 33 miestų. ligoninės

Vidutiniškas rajono ligoninės 
dydis — apie 130 lovų. Viena 
ligoninės lova tenkanti 116 gy
ventojų, vienas gydytojas — 
455 gyventojams. (1939 metais 
atitinkami skaičiai buvo apie 

(Elta)

atttaa Wn^*nors aš pats sąrą n- žiemą, nors yra 76 me- 
esu bebalsis".Terma didžiuoja- tų. Sekretorės pareigose yra 
si, kad gali surengti kasmet es- Miss Wagestroęm. , 
tų dainų festivatiUB Londone, (Bus daugiau)

są priminė ir tai,, kad tebėra 
to ankso savininkų teisėti įga
liotiniai—tų valstybių pasiunti
niai..;

Pasiuntiniai? Valstybių po 
to, kai tos valstybės yra prary
tos prieš 26 metus!

Pasiuntiniai— ten pat ta
me didžiajame Londone; kurio 
viešpačiai dalinasi tų valsty
bių auksą su grobikais!

Augiui gali atrodyti tai sun
kiai įtikimas dalykas, kad toki' 
pasiuntiniai dar gali būti. Bet 
tai yra faktas, sunkiai įtikimas 
bet faktas. Anglas ima tą fak
tą aprašinėti, ir jam rodos, kad 
tai vaiduokliai, į kuriuos yra 
įpratusios anglų pilių gerosios 
istorijos.
- Kaip į pilis su vaiduokliais 
(phantom) pažiūrėjo Gina Rich- 
ardson ir fotografas John Mar
inams, kurie “The Week-end 
Telegraph” magazine gruodžio 
16 davė kalėdinę istoriją apie 
Latvijos, Estijos, Lietuvos pa
siuntinybes su spalvotais pa
veikslais. Pašėkam jų pasakoji
mus.

rint būti geru lietuviu, reikia 
lietuviškai kalbėti, dainuoti, de
klamuoti, šokti tautinius Šo
kius, draugauti su lietuviais. 
Dabar matau, kad būti geru lie
tuviu reiškia dirbti Lietuvos 
laisvei. Mokykloje mes nebuvo
me tam rengiami”.

J. Kojelis tad ir samprotau-

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos te visais reikalais kreipkitės i 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Virgin** ,6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y

• TeL VIrginia 6-1800 , .

“Stebint kai kurių mokyklų 
darbą, iš tikro susidaro įspū
dis, kad gramatikos, taisyklių, 
istorijos, geografijos faktų iš
mokimui neproporcingai daug 
skiriama mokyklinio laiko. Dar 
daugiau, kad metai iŠ metų 

tom trim valstybėm. Bet iš tam pačiam mokiniui gramati- 
ten jų paimti negali. Pasiunti- ką tenka pradėti daiktavardžiu, 
nybėm reikalą lengvina tai, istoriją—Mindaugu, geografiją 
kad nereikia mokėti nuomos, ir —Lietuvos sienom. Tai atgraso 
jos turi pinigo kai kuriuose vaikus nuo mokyklos, ypač ga- 
Europos bankuose.

Užsienių ministerija jaučiasi

This announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 
offer to buy these secųrities.

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,321 Units
One Unit consists of share of Common Stock no par value, and one 
85.00 Debenture. Prie* — 312.00 per Unit, The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
taiped fronr the undersigned and irom such other dealers as may 
lawfully offeį- these securities in this State.

: LITAS Investing Co^ Ine.
86-01,114U| Street, Richmond Hill, N. Y; • Tel. Hl 1-678

Aiduose 1967 kovo nr. Juo
zas Kojelis apžvelgė lituanisti
nio švietimo pažangą. Pastebė
jo, kad stiprėjant Bendruome
nės gyvenimui, stiprėja ir li
tuanistinis švietimas: Jungtinė
se Valstybėse bei Kanadoje jau 
centralizuotas; apsirūpina vis 
geresnėm mokymo priemonėm. 
Džiaugiasi ypačiai kanadiečių 
darbais: jie suka jau mokyklų 
gyvenimą vaizduojanti filmą, 
ruošia serijas skaidrių Lietuvos 
istorijai ir geografijai, numatė 
mokinių rašinių ir knygų skai
tymo, varžybas.

Betgi vienos lituanistinę mo
kyklą baigusios pasisakymu at
kreipia dėmesį į pačią lituanis
tinio švietimo kryptį. Ta jauno
sios kartos lietuvė viename 
Washingtono suvažiavi
me skundėsi:

“Kai lankiau mokyklą, tėvai

Amerika—ir po konsulatu sutarties
Dėl Jungtinių Valstybių kon- niy Patarimų skyrius patririi- 

sulinės sutarties senatorius na, jog konsulinė sutartis, jei 
Hugh Scott dar 1964 butelio bus patvirtinta ir įsigalios, no- 
26 (ketvirtą savaitę po sutar - 
ties pasirašymo) paklausė Vals
tybės Departamentą, ar ši su
tartis paveiktų-' Baltijos valsty
bių Inkorporacijos nepripažini
mo politiką.

Robert E. Lee, Valstybės Sek
retoriaus padėjėjas santykiams 
su Kongresu, 1964 liepos 7 at- vyriausybę „ dtptomattotai 
sakė- senatoriui, tori fMi- boi konsuliniams atstovams*.

rtes, veiJ
tęs, įvardžių ir prfeveiksnių sky
rius, ar būti informuotam apie 
PLB tikslus, Vilko istoriją, Re
zoliucijom Remti Komiteto 
laimėjimų reikšme, Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, žy- 
gininkus, Altą ir Lt Gal pa- 
ieškotina kelių jr patį mokykli
nį jaunimą lituanistinio švieti
mo rėmuose, tiesiogiai įtraukti 
| Lietuvos laisvinimo akciją”.

J. Kojelio siūlymas svarsty
tinas, ypačiai tam dera šie me-

Latvijos pasiuntinybė yra 
Eaton Place. Jai vadovauja vy
riausias iš pasiuntinybės narių 
Mr. Ozolins kaip chargė d’af- 
faires. Jis tebėra diplomatinio 
sąrašo gale. Jam jau 67 metai. 
Pasiuntinybę jis perėmė iš mi- 
nisterio Charles Zarins, kurio 
portretas kabo ant sienos. 
Prieš trejus metus Zarins mi
rė. Po jo nėra daugiau minis- 
terio — rašo laikraštis — nes 
“nėra vyriausybės, kuri jį galė
tų paskirti. O vyriausybės nėra 
nuo 1940, kada Rusija okupavo 
Baltijos valstybes. Nei Britani
ja nei Amerika nepripažį^ą^to 
staigaus užgrobimo; pasiun
tinybės išliko”.

Mr. Ozolins, kaip ir jo kole
gos Estijos bei Lietuvos minis- 
teriai — Torma ir Balutis — 
dirba penkias dienas per sa
vaitę: Jie dirbdavo ir šeštadie
niais, bet kai užsienių ministe
rija atsisakė nuo šios primity
vios praktikos, pasiuntinybės 
padarė tą pat

“Devintą valandą Mr. Zelma- 
nis, Mr. Prieditis ir Mr. Žilins
kas, Latvijos pasiuntinybės sek
retoriai, jau savo įstaigoje apa
tiniam aukšte. Mrs. Alksnis ir 
Miss Milės, kuri yra anglė, taip 
pat apatiniame aukšte. Mr. O- 
zolins nusileidžia iš namo vir
šaus, kur jis turi trijų kam
barių butą”.

Zelmanis ir Žilinskas ištrūko 
iš Latvijos jau po karo. Dabar 
jie dirba daugiausia egzilų rei
kalam. Tų egzilų esą 10,000. 
Reikia išdavinėti gimimo liudi
jimus, rengti parodas, koncer
tus. Mr. Ozolins rūpinasi at
kreipti dėmesį į Latviją, kur 
tik gali, seka judėjimą užsie
nių ministerijoje, intervenuoja 
dėl pareigūnų, kuriuos siunčia 
rusai, bet latvių vardu. Eric Ži
linsiąs organizuoja latvių meno 
parodas — jis ir pats yra daili- ir mokytojai aiškino, kad no- 
ninkas. Jis pasirūpina ir pakel
ti vėliavą (į jos vidų pačioje 
Latvijoje rusai yra įspaudę kū
jį ir piautuvą).

Pasiuntinybė iš lauko žaliai- 
mėlynai nudažyta, su baltu vė
liavos stiebu ir nublizginta bron
zine iškaba prie durų. Viduje 
pasiuntinybė erdvi, tyli ir tam
si — per daug kambarių, kai 
taip maža žmonių. Prieš karą 
štabe būdavo 12 žmonių. Ir dar, 
žinoma, tarnų. Bet turėjo išeiti 
pirmiausia tarnaitės, paskui 
tarnas, pagaliau ir šoferis.

Anglijos banke tebėra 6 mi
lijonai svarų, kurie priklauto

Nauia Yorin mieste MntaoSenii te tetom!SRUnSg - TĖLEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE
Nei, rtotjai, kemh. radijai, Hi - Fl (stereo), Jrekordavimo aparatai, 
aeiiojami stereo fenoorafai

GBRMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys Įvairiems Eurapos gamybos 
aparatams

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
; 61-05 39A AVĘ, WOODS»E. N. Y. .

Paskambinkite: TW 8-3808 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vieta

ddll tašteomento. kurtai Mo- 
vtto fBtahtates &o«mde, Arefe- 
augeMm. teįfo į Estiją, K jai 
teko toriautdMsavo neprikla- 
somybės. r - 

Pashnrttaybūie dąbar esanti 
Esti|os pasiuntinybė yra ĮHie rewg»cij08 nuotaika. gyvenimas yięųlpenūuose žymi-

Oueensgate — truputį didesnė dM to, kad po 26 metų rieprtic- mas “I4kipųmo” antspaudu, bai. A ‘ Baltuos (vad. r^pub- 
kaip Latvijos. Jos kambariai tatai kitate tadvotL M/dMtes Kolchozinė santvarka siekia ūkinis žemės ūkio ministerio pa- 

•/. ' vaduotojas) ‘ Valstiečių Laurai
ty (kovo 15) rašo, kad nusausi
nimo darbai palies apie 10 0 
pūkštančių vienkiemių, tai yra, 
daugiau kaip trečdalį. Tiek šei
mų turėtų būti perkeldinta be
vykdant nusausinimo darbų pla
ną, tai yra, gal jau šį penkme
tį (?). Sprendžiant iš minėtojo 
A. Baltušio aiškinimo, lyginant 
su ankstesniu išplanavimu, gy
venviečių skaičius padidėjęs be
veik dvigubai. Atseit, dides- 
niuosiuose kolchozuose bus dau- 
^giau kaip po vieną gyvenvietę, 
;kad nebūtų perdaug toli žmo- 
»nėms vykti į laukų darbus.
| \ Jeigu pastatas senas ir neap- 
Įšimoka jį perkelti, tai jį nu
griaus nusausinimo vaidybos 
darbininkai, o jeigu griaus pats 
sarinįnkas, tai jam už«^ąrbą 
apmdkė^. Be to, savininką? ga
lės pasiusti dar tinkamais

Ryšium su Londono ir Mask- wtarwho, sudaryto Kosyginui 
vos vyriausybių susitarimu dėl lankantis fiams kražte. 
atsiskaitymų, o taip pat ir ry- "Aš galiu užtikrinti, kad su- 
šium su Washingtono ir Mask- sitarimąs jokiu būdu. nokoičia 
vos vyriausybių sudarytos kon- Jo» Didenybės ^Vyriausybės po- 
sulinės ’
svarstymais, gauta dar keletas inkorporavimo į Sovietg Sąjun- to nedaro nė dabar, 
užtikrinimų, kad tos sutartys 
jokiu būdu nereiškiančios Lon
dono ar Washingtono vyriausy
bių politikos pasikeitimo Balti
jos valstybių klausimu.

Britanijos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas R. Baublys gavo to
kį 1967 vasario & laišką, pa- 
-sirašytą D. Britanijos užsienių 
reikalų ministerijos pareigūno 
P. J. Barlow:

"Man pavesta Užsienių Rei
kalų Sekretoriaus vardu atsaky
ti | Tamstas vasario 22 d. Išti
ko dH no 1939 motu kflusias 

besniuorius. Švietimo ctarbuo- Anpty^oviolg pratarai jas bei 
tojų suvažiavimuose ir konfe- kontrapretorafjas tiočtanMu su-

Nori te geros meniškos fotegraf i j 
POBTBITO - NSM»-TAIKŲ

Ltetavtta ir eorepietiitai duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvteos bei pokyliams tortai 

StAUA ir ALBERTAS RAMONAS, OBV;
88-38-40 STAGG STREET .
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LB rytiito pakraKte atvažiavimo dalyviai i
. •
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Atvelykyj
viam. būtų veria dalyvauti tose “ū ®>Mšri. 
parko perdavimo iškilmėse, 
nes mes turime savo pamink* 
lątojeaikštėįe... , '

Parodos administracija pra
nešė lietuviam, kad jie turi rū
pintis kryžiumi. Iki parko ati
darymo dienos ir kąyžins tu
ri būti sutvarkytas. Kitaip jį ga
li nuversti ir pašalinti iš parko.

cialų komitetą, kuriam vado
vauja čia Amerikoje gimęs 
brooklynietis Petras C. Wy- 
tenus, aktyviai dirbęs pasauli-

lu kovo 8 pas A. Sperauską bu
vo sukviesta spaudos ir infor
macijos darbuotųjų pasitari- 
mas. Svarstyta: ką daryti su lie
tuvišku kryžiumi, kaip jį išsau
goti?

. Ką turima padaryti
Parodos administracija rei

kalauja, kad kryžius Imtų ati
dengtas, t.y. turi būti nuimtos 
visos plastikos ir geležinė gro
ta, kuri dabar kryžių saugo. Tu
ri būti sutvarkyta kryžiaus 
aikštelė. Reikia pastatyti ant
rą vėliavos stiebą, nes tik Lie
tuvos vėliavos pakelti ne
galima. . Būtinai turi būti pa
kelta ir šio krašto vėliava. Jei

jimo vardu tautos pradėjo gy
venti Kristui

Prisikėlęs Kristus išblaško a- 
bęjones ne tik *Ęomo, bet' ir 
kitų mokytinių bei pasekėjų am-, 
žiu eigoje. Žmogaus ieškojimas 
gilesnės gyvenimo prasmės ran
da savo atsakymą Kristaus pri
sikėlime. Vis dėlto, kaip pir
mųjų krikščionybės dienų apaš
talų tarpe, taip ir moderniam 
laikotarpy atsiranda su užsi
spyrimu atmetančių tikėjimą. 
“Kodėl esate nusiminę ir ko- 
dėl abejonės kyla jūsų širdy
se?”— klausė prisikėlęs Kris
tus vienuolikos. Išblaškęs jų a- 
bejones, xjis pasiuntė juos 4 
pasaulį kaip tiesos liudytojus.

Ar abejojanti bažnyčia bū- 
tųgalėjusi padaryti tai, ką Kris
taus Bažnyčia padarė? Ne abe
jonėm, bet tvirtu tikėjimu pa
grista Bažnyčia tvirtai išliko 
iki. mūsų dienų, nors aplink 
maišėsi daugelis žmogaus su
kurtų religijų.

Taip, Bažnyčioje turime dokt
riną, pilną ir nesudarkytą Kris
taus mokslą, bet tai dar ne vis
kas. Dar yra ir praktiškas gy
venimas, kuris ne visada ati-

'. Sutelkime devjiev

Komiteto pirmininkas P. Wy- 
tenūs pareiškė, kad jis darys 
visa kryžiui. išsaugoti. Jis taip 
pat kėlė mintį, kad reikia pra
plėsti kryžiaus aikštelę, pa
puošti ją ir kitais lietuviškais

Antanas 
— pirm., Kazys 
sekretorius ir na-

Kapinėse artimųjų kapai pa
puošiami kuo gražiausiais pa
minklais. Iškalami juose., ne 
vien mirusiųjų vardai ir datos, 
bet ir šiaip posakiai. Prisime
na vienas iš tokių užrašų, ku
rį tėvaį ant savo
vienturio stojaus kapo pamink
lo: “čia patykotos visos mūsų 
viltys”.

Prieš pora tūkstančių metų 
panašus užrašas galėjo būti iš
kaltas ant Išganytojo kapo, nes 
Kristaus kape tikrai buvo pa
laidotos visos jo mokytinių ir 
sekėjų viltys.

Prisikėlimo ir visos Velykų 
oktavos mišių evangelijose pri
menami prisikėlusio Kristaus 
pasirodymai. Atvelykyje ap- 
svarstomos* apaštalo Tomo abe
jonės. Nors kiti apaštalai ir sa
kosi matę prisikėlusį Išganyto
ją, Tomas laikosi visos Jeruza
lės nuomonės: Kristus mirė, 
buvo palaidotas — ir tuo visa 
pasibaigė — visos viltys yra 
palaidotos...

Velykų rytas vis dėlto visa 
pakeitė. Jis parodė, kad gyve
nimas nesibaigia su mirtimi ir 
kad mirtis iš tikrųjų nėra viso 
pabaiga, bet tik prisikėlimui tinka išpažįstamą tiesą. Daug 
proga. Velykų rytas parodė, lengviau galėtume suderinti die- 
kad Kristaus karste ne visos vii- vižkąją teoriją su žmogiškąja 
tys palaidotos, bet jos ten lau- praktika, jei pilnai pajėgtume 
kia prisikėlimo. “Aš gyvenu apčiuopti krikščioniško gyveni- 
ir jūs gyvensite” — pasakė Iš- mo didybę. Ne vienas žiūri į 
ganytojas. Ir niekas tų žodžių krikščionybę vien tik* iš neigia- 
taip nepatvirtina, kaip ^tuščias mosiąs pusės, padarydamas ją 
Velykų karstas ir tie ■ mirusio, įsakymų ir draudimų kodeksu, 
bet prisikėlusio Kristaus žaiz- Bet krikščionybė visų pirma 
dų randai, kuriuos lietė Atvely- yra pozityvi religija, skelbianti, 
kio abejojantis apaštalas To- linksmąją Kristaus naujieną, 

kad žmogus yra pašauktas daly-

JAV lietuvių Bendruomenės 
tarybos rinkimai įvyks 1967 ge
gužės 6-7. Jiem pravesti vyriau
sia rinkimų komisija sudaryta 
Bostone. Ją sudaro: 
škudzinskas 
Šimėnas — 
riai Vytautas Izbickas, Jackus 
Sonda, Jonas Valiukonis. Vyr. 
Komisijos adresas: Kazys Šimė
nas, 45 Alban Str., Dorches- 
ter, Mass. 02124. Tel. 825-3352.

I- sios rinkiminės apygardos 
rinkimų komisiją sudaro: Algis 
P. Raulinaitis (pirm.), Adelė 
Balsienė, Balys Graužinis, Fe
liksas Kudirka ir Kazys Priš- 
mantas. Komisijos adresas: Al- 
gis P. Raulinaitis, 1501 River- 
side Drive, Burbank, Califor- 
nia, 91506.

II- sios rinkiminės apygardos 
rinkimų komisiją sudaro: Biru
tė Vindašienė (pirm.), Ignas 
Kazlauskas, Gvidas Valenti
nas, Viktoras Motušis ir Va-

Bendruomenė. Tuo pečiu veika-imįfrno darbai T4«4n- Ibis ir įvesti kryžiaus apšvieti- j^toasi, kad batyviąi btožtiio 
’ v.. ? ;; . '* 3 dalyvautų parko atidaryme.

Buvęs kryžiaus apšvietimas **5^ .’>*

nai reikia, nes šviesa geriau-* šiai apsaugo nuo vandSizmo.
Visi didmiesčiai turi savo van- ^*niteto paskirtas K.

dalus, kurie naikina viską. Sta
tistika rodo, kad daugiausia 
Vandalizmo vyksta vakarais, 
vos tik sutemus ar temstant 
šviesa yra vandalų didžiausias 
priešas. Kai bus kryžius ap
šviestas nuo sutemos iki auš
ros, vandalai taip nedrįs prie 
jo prieiti.

. Yra ir kita galimybė — ap
dengti kryžių storo stiklo ar 
plastikos gaubtu. Toks apden
gimas apsaugotų kryžių. Tam 
reikėtų sutelkti apie 10,0 0 0 
doL.ar daugiau.

Kryžiaus reikalam LB apy- 
antro vėliavos stiebo nebus pa- gardos valdyba sudarė net ne
statyta, tai bus nuimtas ir da
bartinis stiebas.

Kryžius yra išsilaikęs neblo
gai, bet visdėlto reikalingas

kus. Komisijos adresas: Valeri
jonas Balčiūnas, 87 Englewood 
Str., West Hartford, Conn. '

V-sios rinkiminės apygardos 
rinkimų komisiją sudaro: Juo
zas Maurukas (pirm.), dr. E. 
Radzivanienė ir Vaclovas Alks
ninis. Komisijos adresas: Juo
zas Maurukas, 84-23 116 Str., 
Richmond HiU 18, N.Y.

Apylinkėse rinkimų komisi
jas sudaro apylinkių valdybos. 
Vietovėse, kuriose neveikia or
ganizuotos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės, tarybos rin
kimam pravesti komisiją gali 
sudaryti atskiri asmenys, arba 
bet kuri vietoje veikianti lie
tuvių organizacija, susitarusi 
su JAV LB centro valdyba.

Būti renkamu į LB tarybą tu
ri teisę kiekvienas lietuvis, į- 
trauktas į apylinkės rinkimų 
sąrašą.

Kandidatų sąrašą rinkiminės 
apygardos rinkimų komisijai ga- 

cys Kuprys. Komisijos adre- Ii siūlyti ne mažiau kaip 10 
sas: Birutė Vindašienė, 6443

Kryžius buVastoje parodos 
aikštėje puikiai reprezentuoja 
mūsų laisvės troškimus. Ameri
kiečių visuomenė, kuri lankys 
parką, visada turės progos kry
žių matyti ir prisiminti, kas iš
tiko Lietuvą ir kitus Baltijos 
kraštus.

Kryžius reikalingas ir lietu
viam. Prie jo bus galima susi
rinkti didesnių iškilmių proga. 
Prie jo bus galima paminėti 
birželio trėmimus. Kitais me
tais minima Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 metų su
kaktis. Ta proga New Yorke 
bus pasaulinis lietuvių seimas. 
Kryžius ir čia galėtų pasitarnau
ti, — jis labai tiktų 'masinėm 
lietuvių demonstracijom.

jie sužinojo apie jo prisikėlimą, jais ir esame”, — sako šv. Jo- 
savo esmėje buvo pilnutinio ti- nas Evangelistas. Tai Išganyto- 
kėjimo laimėjimas, šio tikėji- jas įgalino ir patvirtino ne tik 
mo vardu išpažintojai nesuabe- savo kančia ir mirtimi, bet ir

Velykos turi specialią reikš- vauti paties Dievo gyvenime, 
mę tikėjimo metuose, kuriuos kad žmogus iš paprasto kūri- 
neseniai paskelbė popiežius Pau- nio yra pašauktas į Dievo var
lius VL Džiugus sujudimas, ap- ko garbę. “Mes fie tik esame 
ėmęs Kristaus mokytinius, kai vadinami Dievo vaikais, bet

' apleisti. Jis siūlė čia atkelti Da- 
; ritus Girėno paminklą iš Broo- 

klyno. Tas paminklas, iš ten iš- 
SS atkėlus visiem lietuviam, . da- 
m.' bar yra negrų ir portorfldečių 

aplinkoje. Perkėlus paminklą ir 
jį pertvarkius, iš jo griūna pa
daryti aukurą su amžina Ugne-, 
le, kuri primintų visiem, kadį 
yra tokie lietuviai didvyriai, pa
siaukoję Lietuvos garbei, kad 
yra ir Lietuva, laukianti lais
vės.

Komitetas tikisi,* kad visuo
menė supras šio kryžiaus 
reikšmę ir parems jo išlaikymą 
bei. sutvąrkymą. Išlaidų sprida- 
ro nemažų, tad visų lietuvių 
prašmna aukų. Aukas f^ašmn 
siųsti šiuo adresu:

Mr. Vincas Padvarietis, 87- 
40 127 St, Richmond HiU, N. 
N., 11418, tel. (212) 847-5619.

čekius rašyti “Lithuanian 
Wayside Shrine Committee”.

rinkikų grupė. Atskiru sąrašu 
So. Washtenaw Avė., Chicago, gali būti pasiūlyta ne daugiau 
Ulinois, 60629. kaip 7 kandidatai.\

lU-sios rinkiminės apygardos Kandidatų sąrašai rinkiminių 
rinkimų komisiją sudaro: VIa- apygardų rinkiminėm komisi- 
das Braziulis (pirm.), Regina jom įteikiami ne vėliau kaip iki 
Nasvytienė, Ona Žilinskienė, 1967 balandžio 7 (pašto ant- 
Vladas Blinstrubas ir Antanas spauda). Pastaba: kandidatų 
Garka. Komisijos adresas: VIa- siūlymo laikas pratęstas iki 
das Braziulis, 17421 Schenely balandžio 7.
Avė., Cleveland, Oliio, 44119. Prašome laiku sudaryti rin-

Generolas
Motiejus Pečiuitoms

IV-stos rinkiminės apygar- kimų komisijas, laiku pasiūlyti 
dos rinkimų komisiją sudaro: kandidatus ir ruoštis sėkmin- 
Valerijonas Balčiūnas (pirm.), gam rinkimų pravedimui. 
Zigmas Strazdas, Algimantas JAV Lietuvių Bendruomenės- 
Dragūnevičius ir ponia Dap- Centro Valdyba

knisti tuose užrašuosez ir kitų, tai, bet tikra tiesa. Štai vie- šiai apie tai nenujautė. Dide- 
nas tokių pasakojimų. lę savo pajamų dalį Pečiuitoms

Kai kur nors suliepsnoja ka- vis"omJ‘ sMTd^0 1?b^7bei 
ro gaisrai, jiem gestoti, o gal T maha" » P™aepjno- 
netfrSdidtati nieko nesi£- Sa
lima taše krašte. Vieni ir kiti dabar’ 

graibsto kad ir palaikiausius, 
mažai vertės turinčius ginklus 
ir už juos didelius pinigus mo
ka. Ispanijos pilietiniam karui 
reikalingų ginklų ieškotojai net 
Lietuvos valstybę pasiekė. Ka-

Knisa tuose uziasuuse u Kacų 
S apie tai pasiteirauti, bene kur 
| užtiksime žmogų su Pečiulionio

Kartą į mano butą atėjo An-
Sutartp laiku jis atvažiavo tanas Zubrys ir sako:

pas mus gramozdiška kariška ~ M finai’ Motiejus masina, kuri galėtų paimti visą 
tuziną žmonių, ir mus nuvežė 
parapijos bažnyčion, o po — Iš kur aš žinosiu; jei į 
krikšto jau turėjo ir šeimos vai- vestuves nekvietė?
šėse dalyvauti. Antru kartu — Ne tik tavęs, bet ir mūs 
drauge su juo bažnyčion va- nekvietė. — Ir jis papasakojo, 
žiuoti teko per Zubriu vestu- ką ir kada,vedė, pridurdamas, 
ves. Tačiau tų dviejų sykių pa- jog su dabartine savo žmo- 
kako man įsitikinti, kad kapt- na buvo pažįstamas dar 
tonas M. Pečiulionis yra tas nuo studantavimo laikų _
pats nuoširdžiai tikintis Motie- Pakliuvo, vargšas Motiejukas 
jukas, kolų aš pažinojau mū- tęsė jis.

, sų vaikystės laikais... __ . . , . „

-— Jei tokį žmogų surasčiau, 
— kalbėdavo jis, — tai, kai 
būsiu kunigu, pasiimčiau jį pas 
save ir duočiau jam pilną išlai
kymą, kad tik niūsų grafi pa
vardė nedingtų...

Kadangi tokios pavardės ne
pavyko mums surasti, nbrs iš- 
vartėme visas Rudaminos para- dangi užsienin* išvežti ginklus 
pijos knygas ir teiravomės ki- buvo galima tik su tam tikru 
tose parapijose, tai, bent aš ginklavimo valdybos leidimu, 
taip sprendžiu, Motiejus suma- tai ginklų pirkliai pradėjo lan- 
nė vesti ir sulaukti tyėdimo, kytis šion įstaigon ir tų teuti- 
kuris palaikytų Pečiulkmių pa- mų ieškoti kyšių -pagalba. Kar-

Pečiuitoms turėjo tą šelpimą 
nutraukti arba pašalinių paja
mų ieškoti. Tokiu būdu greitu 
laiku jį pamatėme Amerikos 
Prekybos Bendrovės automobi-

vardės liniją.

Bėgo laikas, slinko metai ir
atski-

riaus pareigose. Tas parmgas 
eidamas, jis turėjo lankytis A- 
merikoje, Fordo dirbtuvėse De
troite, Mich. Tą kelionę jis at
liko 1938 metais. Praskrisda- 
mas pro New Yorką, jis aplan
kė kun. A. Miluką, tuomet gy-

(žiūr. Pečiulkmio rašinį Kun.<« pmgai boro peM monografij^, pusL
bės iždan, ir kyšio davėjas jo- jhbi.
kios protekcijos negavo.

ro žmogaus gyvenimo dieno- . 4^___ t_
tvarkė. Motiejaus Pėčiuliooio 
karjera kilo, ne» einamose pa- Lietuvos kariuomenės etatuo-.

čiulioniiii teko skristi tokiu lėk- 
. -jtavu, kurio steyrardesė turėjo 

. . ^lietgvBką, poraraę. KMMgi
£2 tto Meris retas kuris iš fla 
*** nėra k*.

Pradkjits kalbėti apie vedy- b“PJf “b?TO:®e?t jė nujoro-tolpe^, tagn tane laiptelyje agU » p^dotad rtpėfo įd- \
bas, reikia bent kiek ir apie ‘f MoUe« aš taip kai - pulkininke, o pagata atlaikyti. Ir gen. Pežtelioms so 1
patį PeaaUon| prasitarti. PaiĮs- «**TOJ“ ■ • • prisiyrė a ligi generoio realo- laika teaMkrt atsargoje. smranta Hetaeflkal k ja j
tant jį iŠ mažens ir drimr be- Jau aukštesnėse gimnazijos nQ rilapų. Niekas Padrįso jon atsargos generoio jpen- pridaraė. Kat stevMde- « 
kalbant susitikus, man rodėsi, klasėse būdamas, Motiejus Pe- sukliudyti JMMnfo -pamušalu sija yra nemaža, ir iš jos pra- jam iritadtotiteyklinga fieta-1 
jog kada nors Pečiuitoms vis- čiultonis neretai prasitardavo, apsiaustą dėvėti, noro, gal pa- gyventi būtų galima, bet gen. WTtw •krenta Pbfinfio- 
vien sugrįš prie savo jaunystės jog jam labai rupi, kad neišnyk- vyduolių nestigo. Pečiulionis negalėjo galą su ga- nustebęs, kad, vriiau ’j
svajonių — nueis į kunigus, o tų Pečiulkmių pavardė, o gal Iš to laikotarpio, kai genero- lu suvesti iš savo pensijos, noro jis, norėjęs tą Hetand-
jei ne — tai paliks senberniu tai darė pasijutęs vienišas, nes las Pečiulionis buvo paskir- buvo nepaprastai taupos ir sa- apkabinti, ir, visiem gir- 
visą savo amželį, nes jame ne- savo šeimoje neturėjo brolių, tas ginklavimo valdybos virti- vo asmeniniams reikalams vos j. pagirti už savo tėvų 
sirodė jokios romantizmo gyrie- nei seserų. Kadangi aš turėda- ninku, jo bendradarbiai daug skatikus išleisdavo. To viso prie- gerbimą...
lės. Tačiau gyvenime išėjo ki- vau reikalų su metrikacijos kny- anekdotų apie jį pripasakoda- žastis buvo Žinoma tik retai



a” knygoje prof. Seimas 
gia Lietuvos valstybės ai
to 191$ m. politiDBS ir 
utines aplinkybes. “The 
Powers, Uthūąnia and 

(Miestan 1326-1928” veL

W ^Sąjungos institttcTją 
Taryta* 1922 m. satate 13 d. KbnfeeėBeija, į 
zeaoHncOos temdote. Tauta t*< Mstati 
BątartMTaryteteo 1929 fr titri tat

BtMkeTittut sutmgta Mtiaą gi^ i^i^ti ., 
komisiją ur juta adav neu- siūlymas savo ginčui su Lenki- 
trafiotaos zonos padalinjjĄą, Sėt fe panaudoti Amhfetfforių Kon- 
ir įsakmiai pabrėžė, kad tai lite ferenciją nereiškė? kad lietu- 
tarimą* nepr^udikuoią abiejų va tuo būdu itafcakė jai Tau- 
vatoybių teritorinią teirių ir tu Sąjungos Tarybos sausio 13 
kad “Taryba negali pripažinti d. rezoliucija pripažintų teisių 
jokio Tautų Sąjungai vieno ir Ambasadorių Konferencijos 

riją sn Vfluiumi, atmetimas bu- jos nario pafmkto ®nčo spreų- nepadarė arbitrų Lietuvos gin- 
vo femand nepagrytat*. Knyųa dinm, nebent jis būtų padary- če su Lenkija. Tikrumoje Am-

nų s&išteLfetavą ir ar Lietu
vos vyriausybės to nutarimo 
kiek jis liete ginčijamą teeito

teritorinį
[Lietuvos

Kovo 5 Martjuette Parko liet, bažnyčios sienoje pašventinta iv. Kazimiero 
mozaiką kurią sukūrė dail. A. Vaisia. Šventina prei.Cerniauskas. Nuotr. Z. 
Degučio.

F nagrinėja Lietuvos ginčo su 
[ Lenkija peripetijas nuo 1920 
L iki 1928 metų, ty. laikotarpį 
h nuo Lenkijos užsienio reikalų 
L mintoerio Sapiehos 1920 m.

rugsėjo 5 d. notos Tautų Są
jungos generaliniam fekreto- 

[ riui (ta nota kaip tiktai ir davė 
[ pradžią Lietuvos-Lenkijos , by- 
I lai Tautų Sąjungoj) iki Lietu- 
[ vos-Lehkijos derybų 1928 m. 
1 Karaliaučiuje ir Tautų Sąjun

gos tų metų gruodžio mėn. Lu-. 
gano padaryto nutarimo.

tas atsižvelgiant į Tarybos re- 
komendacijas arba su abiejų 
suinteresuotų šalių sutikimu”. 
Atseit, Tautų Sąjungos Taryba

va tuo būdu ittisakė jai Tau
tų Sąjungos Tarybos sausio 13 
d. readiačija pripažintų teisių 
ir Ambasadoriuj Konferencijos 
nepadarė arbitrų Lietuvos gin
če su Lenkija. Tikrumoje Am-

UETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI PLOKŠTELĖJE
riui puikiai pavykęs harmoni
zuoti ir instrumentuoti. Nors 
neminima, bet šis šokis žino
mas iš senovinių tautosakinių 
aprašymų. Buvęs skirtas deivei 
Mildai, šoktas tam tikromis pro
gomis mergaičių su gėlėmis 
rankose.

Tokiu vardu neseniai pasiro
dė ilgo grojimo plokštelė, i- 
grota didelio simfoninio orkest
ro. Diriguoja komp. D. Lapins
kas Stuttgarte, V. Vokietijoje. 
Tai pirma tautinių šokių plokš
telė, kurią išleido JAV LB 
Kultūros Fondas Chicagoje.

Prisilaikydamas įprastinių 
liaudyje vartojamų šokių me
lodijų, muz. J. Zdanius harmo
nizavo ir instrumentavo simfo
niniam orkestrui. Plokštelėje 
telpa 15 šokių, kurie buvo: šo
kami Il-je JAV ir Kanados šokių 
šventėje, suruoštoje 1963 Chi-

J. ŽILEVIČIUS

mis Įniro ne kas kitas, kaip 
Lietuvai nepritatanas Prancū
zijos atkeršijimas už Klaipėdos 
krašto Sukilimą. Recenzijos rė
mai betetožia nuodugniau to 
klausimo panagrinėti 

(Bus daugiau)

ris prip&žuttų Vtoių Lietuvai 
__ ____ _r_J| -T  ____ ___ , (teta.buto paskutinioji Tautų 

rinį sudaro įvadas, trys dalys tyfų Lenkijos rytinės sienas rei- Sąjungor Tarybos rekonitodaci- 
ir epilogas. -_________ " .. t v

{vadė, — “Strange Nations X' 
and Unūsual Clothes” — auto- H 
rius pateikia istorinį ir etno- 
grafinį Vilniaus bylos foną, fH 
pradėdamas nuo Didžiosios Lie- gl| 
tavos Kunigaikštijos, Lietuvos S 
unijos su Lenkija, carų Rusijos W 
okupacijos, kiek stabtelėdamas S 
ties lietuvių tautiniu atgimimu s 
ir baigdamas Lietuvos valstybės 
atstatymu 1918 metais. . -.III 

- Pirmoji dalis — “Vilna and ■ 
Versailles” — atpasakoja ginčo . 
dėl Vilniaus kilmę, Želigovskio ■ 
smurtą, Tautų Sąjungos pastan-" H 
gas išspręsti ginčą, čia sutin- B 
kame plebiscitą, Hymknso pir- fĮ 
mininkaujamas tiesiogines de- VB 
rybas Briuselyje, Hymanso pro- 
jektą, Tautų Sąjungos pastangų B 
nesėkmę, lenkų žygius tegali- 
zuoti Želigovskio Smurtu soda- 
rytą padėtį, Ambasadorių Kon- B 
ferencijos 1923f m. kovo 15 d. B 
nutarimą, prif^stantį Vilnių B

vės lietuviai turėjo šu:-riigių Antrtįi 
IntransigMit” i- apima Lietu- . 
vos reakciją į Ambasadorių 
Konferencijos nutarimą, karo 
Stovį su Lenkija, KopCThagos 

fe.

ma į minorą, kai kur tik būg-

Ptokštelė atrodo patraukliai, 
simfoninis įgrojimas puikus. 
Tos rūšies plokštelė mūsų tar
pe yra pirmutinė. Gabiai instru
mentuote. Kai kurie šokiai yrą 
komp. J. Zdaniaus išplėsti, kiek 
leido aplinkybės, įvedama va- Rugučiai įdomus gyvo jude

sio šokis. Ilk kodėl jis pava
dintas 

“more modern dance of the 
rye harvest festival” kai feno- Lenkijai 

«• a• ■4‘" J" ' ■ 9 

derliaus nuėmimu stirištų dau-. 
gybę apeigų. Net šio šokio cho
rinis (darbininkų) palydas po 
kiekvieno posmo rodo anų se
nų laikų vartojama formą — 
“Mūsų tėvelis kirto rugtaius.” 

ir Lt Tiesa, panašių šokių su __
dainų palydais tari ir slavai, neBais pafartfiamas malSno rit- , 
bet mums užtaiką ir savųjų.

tostas taip pat kadrilio rū
šiai priskiriamas. Pasižymi 
dviejų dalių skirtingais jude
siais ir tono pakeitimais. Tokie 
šokiai muzikoje teikia įvairu
mo.

Vėdaras (o gal Kraujinis? 2.) 
plačiai žinoma tuo vardu krau
jinė su kruopais ar miltais deš- 

Sadutė — labai grakštus ir ra. Greičiausiai jis yra iš kai- 
nepaprastai lyriškas šokis, auto- mynų atkeliavęs, nes jo var

das ir melodija kai kuriuose 
vietose “kvepia svetima tabo- 
kėle”. J. Zdanius ją meistriš
kai sutvarkė, įvesdamas bosi
niuose intrumentuose melodi
ją, laibiesiem palikdamas prita
rimą. Sakoiųa, jog melodija tu-

rijacijų pobūdtio harmonija.
ši plokštelė yra tik pasiklau

syti. šokiam netinka nes per 
trumpai grojama. Tą pati kar
toti yra neįmanoma. Jei tuos 
15 šokių būtų įgroję su pa
kartojimais kiek reikia šokiui, 

cagoje. Tada simfoniniam or- tol susidarytų bent trys plokštė- 
kestrui dirigavo pats J. Zda- lės» tada perkant kiek už ją 
—--- tektų mokėti? DUbar padaryta

Komp. J. Zdanius pasiuntė ^P» ted plokštelėje sutilptų 
tų šokių gaidas komp. D. La- 15 šokių- 
pinskui .V. Vokietijon. Ten su Susipažinkime su tais šo- 
Stuttgarto simfoniniu orkest- kiais ir su jų kai kuriais paaiš- 
ru, buvo įgrota juostelėn, iš ku- kinimais.
rios “John B. Ralis Custom Re- Gyvataras esąs prancūziškas 
cording” Chicagoje pagamino kadrilius, kažkokiais tai nežino- 
plokštelę. Aplanką piešė dail. mais keliais patekęs ir pasida- 
A. Kuranskas, o kitoje pusėje liaudiniu. Reiškia jis yra 
Alg. Kezio, S. J., didelė šoki- svetimybė. Tad kam ji peršama 
kų nuotrauka. Apačioje anglų mūsų jaunimui, jei įvado pra
kalba šokių aprašymas ir kom- džioje giriamasi, kad apie 2000 
poz. J. Zdanio ir D. Lapinskio šokių savųjų surinkta.

SonMnSklo korinių parodos atidaryme eiurlionitt galerijojė Chlcaflojė/Nbfltr. Z.

mus.

nuotraukos su keliais sakiniais 
apie juos. .

LIETUVAITE PIRMAUJA
Los Angeles Immaculate muzikos studijom.

Heart Kolegijos School of Mu- Koncertai pasibaigus, ilgai tę
sk puošnioje satefe toto 10 su- sėsi audringos katutės ne tik 
ruoštas pirmais ir antrais atžy- iš pataikos, bet ir iš dirigento 
mėjimais apdovanotų Studentų 
koncertas. Koncerto išklausyti 
gaišiai susirinko muzikai, stu- jimus įteikė Muzikos mokyklos 
dentai, muzikos mėgėjai, prog- vedėja sešuo Mi

ir orkestro narių.
Programą pravedė ir atžymė-

KOVO MENESIO AIDAI

rainos dalyvių artimieji. Jų tar
pe nemaža ir lietuvių, nes ta
me koncerte dalyvavo pirmuo
ju atžymėjimu apdovanota ne 
tik Los Angeles, bet ir kitų ko
lonijų lietuviam pažįstama it

Mark, IBM,

Malūnas esąs “a ceremonial 
Harvest dance”, pagrįstas ma
lūnui būdingais judesiais. Kom
pozitoriui duoda įvairių galimy
bių pasireikšti. Vietomis, pra
vedant melodija, nukrypsta -

prilyto.
Koncerto programoje pasiro

dė simfoninis orkestras, solis
tai RianistaL R. Apeikytė prog-

pabaigoje. Raimonda, trečio 
kurso studentė, su dideliu įsi
jautimu paskambino Rachma- 
fltitoto CMcerto Nr. 2 ir C 
tninor. Pianistės ir orkestro 
darna klausytojus pagavo ir su
žavėjo.

Jaunoji pianistė neabejotinai 
yra apdovanota aukžtos koky
bės pianistės talentu. Linkėtina 
jai sėkmės ir ateity. Vasarą jį 
vyks į New Yorką tolimesnėm

se UseH gimB^feį Visa tai Mįį išplatino kaime,
ema greitu tempu. -t-

Audėjėlė — mergaičių grakš
tus, švelnus šokis, -sudarytas 
iš keturių dalių. Vykusiai in
strumentuote. Pradeda smuikai 
lyrine melodija. Nors šokis 
trumpas, bet muzikinis visų da
lių grožis turi laiko prasiskteis-

Kubilas kaip ir Malūnas — 
laukų derliaus nuėmimo šokis. 
Melodija trumpa.

Subatėlė (gal šeštadienėlė ? 
Ž.) pirmoje dalyje turi labai pla
čią ir gyvą melodinę apimtį. Sa
vo melodingumu išsiskiria g 
visų kitų šokių. Jaunimo šoka
ma šeštadienio vakarais.

BhzdirtgėH — senas liaudies 
šokis, iš dviejų dalių— lėtos 
ir greitos, pamėgdžiojamos iš
skrendančias rudenį blezdingė
les.

. Noriu miego — Lietuvoje 
pataite XIX šimtmečio pabaigo-

Ameriką ir drauge atsivežė 
klumpakojį ir suktinį, šokio žo
džiuose yra “šiltos erotikos”. 
Kažin, ar tas šokis lietuviškas 
(M. Petrauskas juos vadindavo 
“tautiškais1’). Melodija neįvairi, 
ir jos stiuku ką pasakyti '

BNndtoginis Jonkelis — kad
riliais. giminaitis. Niekuo nepa
sižymi, tari tik spalvingą instru-

MMfea — vyrų šokis, reika
laująs daug miklumo.

KritaŠs gyvas šokis, mėg-

AJDŲ kovo numery yra šie 
straipsniai: Juozas Eretas — 
Kazys Pakštas (kalbėtojo port
retas); Pulgis Andriušis —An
taną Gustaitį atkūrus; kun. dr. 
P. Celiešius — Laiko sudabarti
nimo problema (ryšium su A. 
Maceinos “Dievo Avinėliu”); 
dr. ft. Skardžius — Baltistka 
(naujas kalbotyrinis žurnalas); 
Juozas Jakštas — Iškalbingas 
Mažosios Lietuvos dokumentas.

Iš grožinės literatūros: Anta-

nas Gustaitis — Portretai (eil.); 
Kotryna Grigaitytė-Indrė (no
velė).

Apžvalgoje rašo: Jutaas Ko
jelis — Lituamstinto švietimo 
rūpesčiai; Urv. — Vaičaitis ir 
Urbonas.

Recenzijos: K. RaudąDan
guolės Sadūnaitės poezija; Vac-

tuanitiniam mokymui (D. Ve
ličkos leidiniai).

Sis numeris Diustfuotas A. 
Vaičiaičio ir i2 Itotodo dailės

— JAV LB kultūros fondui Sa- kūrinių nuotraukomis.
vo grožiu ypač išsiskiria Sadu- Redaguoja Girnius,
te, Malūnas, Blezdingėlė. Kai 27 Juliette St, Boston, Mass. 
kur pasitaiko tonžlinių nešvaru- 02122; leidžia tevta prandško- 

’ mų, bet tai gal atsirado muzl nai, 630 Bushwick Avė., Brook-
j- ką nurašant į juostas. lyn, N.Y. 11221.

mentacife puiki, parodo net

so J. .Zdaniui, dirigentui 
Lapinskui ir leidėjui

tiėytinlė iH**# «tu- 
< *. JtoynM *

minėjime vasario 26 solistas 
Liūdės Štokas, akomponuoja- 
mas Algirdo Kačanausko, pasi
rodė tikrai įspūdingai. Jis 
pirmojoje dalyjfe padainavo A. 
Kačanausko “Kur prapuolė tas 
teteik”, savo kompoziciją “Gy
va egi” ir tilto Kelpšos “Ma
no ridoj Šiandien štentė”. Bi- 
sui dar atliko A. Kačanausko 
“Ten kur Nemunas banguoja”. 
Antroje dalyje aoL Liudas Stu-

kvėpavimas, makote balso

svarbūs sol L. Stato privalų

jį tartis tobula, norą jfe Lieta-

kalhant, febo 
turįs didelį Ik 
pertuarą.

X jė

KairiūlžSo “Stok ant Akmenė- kas. Jis gn«ai ; paritino di
lio” ir savo kompoziciją “Mano džiuotis savo Mbta tavos tau- 
mergužėle”. UStaigai išgirdom 
F. Cbopin “Ruduo”, Ūdrio dai
ną ii operos “Pilėnai” (V. Ko
vo) ir Valentino maldą iš ope
ros ‘Tautan” (Ch. Gptinod). 
i^tti tri sutainkusiam Arester-

Reikią jau

jut Sv.
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Stato
Los Angeles lietuvių gyvoji 

visuomenė laukia teatro ir kiek
vieną pastatymą pasitinka su 
šventišku nusiteikimu. Ypač 
brangūs tie spektakliai, kurie 
atlankomi pačių veikalo auto
rių.

Šį pavasarį, balandžio 15, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. šv. Ka
zimiero parapijas salėje uždan
ga pakils Algirdo Landsbergio 
“Penkiem stulpam”, susilaoku- 
siem daug dėmesio ir garso 
lietuviuose bei kitataučiuose.

Kas tai per veikalas? Kas au
torius? Žymus lietuvių drama
turgas, užsiangažavęs moder
niam teatrui. Po A. Škėmos — 
vienas iš tų ieškotojų, kurie ne
bijo nuomonių ir kurie pasiry
žę eiti prieš vėją.

“Penkių stulpų turgaus aikš
tėje” tema ir tradicinė, ir origi
naliai nauja, ir mūsų tautai am
žina. Tradicinė, kadangi apie 
tautos rezistenciją, partizanus 
nuolat kalbama ir rašoma, kar-

“Penkis stulpus”
LOS ANGELES, CALIF.

vėrimas.
Šį veikalą ruošiasi parody

ti losangeliečiam darbštieji ak
toriai ir režisierė. Parapijos sce
na prasivers skaudžiai ir amži
nai lietuvių tautos temai; žiū
rovas galės bent valandėlę pa
gyventi partizanų, tų tikrųjų 
Lietuvos laisvės stulpų, gyveni
mo, kovos ir mirties dvasia.

Šis spektaklis ypač įdomi 
naujiena, kadangi jau prieš de
šimtmetį susilaukė kontroversi
nių atsiliepimų lietuvių žiūro
vuose (patrijotuose) ir šiltų į- 
vertinimų kitataučiuose (teatro 
žinovuose). Veikalas daug kur 
vaidinamas ir dabar.

“Stulpuose” vaidins: V. Do
vydaitis, M. Prišmantas, D. Ba
rauskaitė, J. Jaušauskas, B. Gie
da, O. Naudžiuvienė, L. Mede
lis, D. Vebeliūnaitė, ir nauji pa
tys jauniausieji — V. Sakalaus
kas ir V. Narbutas.

tautiniais šokiais. Programa bu
vo suruošta universiteto muzie
jaus atidarymo proga. Jame iš
statyta daug ir lietuvių liaudies 
meno eksponatų.

A. Glažės rūpesčiu sausio vi
dury suruoštas turiningas Ma
žosios Lietuvos minėjimas; į- 
domią paskaitą skaitė teisinin
kas H. Tumas, buvęs Pedagogi
nio Instituto lektorius.

Vytautui Beliajui pagerbimo 
vakaras, gausus dalyviais ir nuo
širdžios nuotaikos, įvyko vasa
ry. Plačią ir turiningą progra
mą atliko tik jaunimas. Prane
šėja buvo L. Zaikienė. Organi
zatorė — mokyt. O. Razutienė; 
kiti komiteto nariai — A. Ski
rtus, St. Paltus, I. Medžiukas 
(savo kalboje išryškinęs V. Be- 
liajauš gyvenimą ir darbus), E. 
Radvenis, J. Žukas. Pagerbimo 
vakare dalyvavo ir konsulas 
dr. J. Bielskis su žmona.

“žibuoklių” seksteto vadovas L. Stukas įteikia naują o lokštelę komp. Mulks-čerienei. Kairėje muz. J. čižaus- 
kas, dešinėje — muz. A. Kačanauskas. Nuotr. V. Maželio

IŠ VISUR
— Montrealio šv. Kazimiero 

lietuvių parapija kovo 4 pami
nėjo 60 metų jubiliejų. Para
piją 1907 įkūrė iš Lietuvos at
vykęs kun. Vyšniauskas. Nauja, 
lietuviško stiliaus bažnyčia pa
statyta 1957. Dabartiniu metu 
klebonauja kun. dr. F. Jucevi
čius. Jubiliejinis parapijos kon
certas įvyks balandžio 1. Prog
ramą atliks Toronto 35 studen
čių choras, vadovaujamas kun. 
Br. Jurkšo.

—Kanados šeštadieniniu mo- 
kyklų mokytojų suvažiavimas 
įvyksta balandžio 1 Hamilto
ne, Jaunimo centro patalpose.

— JAV lietuviai, planuoją 
aplankyti Pasaulinę parodą 
Montrealyje, jau dabar gali re- 
zervuotis motelius gražiuose 
Laurentian kalnuose, prie Mon
trealio. Savininkas lietuvis. 
Rugsėjo 2 ir 3 rezervacijos ne
priimamos. — Motei Moulin

tais net iki profaniško tos te
mos nuvertinimo. Nauja, nes A. 
Landsbergis apie “miško bro
lius” prabyla kitaip; amžina — 
nes kovos už laisvę yra mūsų 
istorijos raudonas siūlas, nes 
Lietuvos miškai vešlūs nuo jau
nų didvyrių kraujo; tema amži
na ir kita prasme: šiame veika
le ji prasitęsia į bet kuriuos lai
kus ir bet kurias tautas, kaip 
laisvės troškimo, gyvenimo 
meilės ir aukos, klastos, bu
vimo ir nebuvimo problemų at-

Dekoracijos, kaip ir visada, 
išradingo Alg. Žaliūno. Reži
suoja Dalila Mackialienė, irgi 
ieškotoja bei kruopšti teatro 
puoselėtoja.

Yra vilčių, kad spektakly da
lyvaus ir pats autorius. A.R.

KITOS ŽINIOS
O. Razufienės, G. Gudauskie

nės ir A. Narbuto pastangom, 
metų pradžioje lietuvių jauni
mas pasirodė Kalifornijos uni
versitete su liaudies dainom ir

Lietuvaite iš Seinų dingo Amerikoje
Felicija šarkaitė gimė 1891 

Seinuose. Paaugusi tarnavo pas 
lietuvius ūkininkus, sekmadie - 
niais Seinuose su visais giedo
jo lietuviškai rožančių, puošė 
purienomis altorius, balta suk
nele pasirėdžiusį nešė vėliavas; 
23 metų sulaukusi išvyko į A- 
meriką laimės ieškoti ir apsigy
veno Elizabeth, N. J. Buvo di
džiojo karo pradžia ir Felicija 
nei purienų nei laimės Eliza-

BROCKTON, MASS.
Paminėjo 50 metu vedybinio 

gyvenimo sukakti
Sausio 7 Kazys ir Ieva Biels- 

kiai, gyveną 492 N. Caray St., 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukakti. Bažnyčio
je jų intencija kun. kleb. J. Pet
rauskas aukojo mišias. Paskui 
pas žentą E. Tautkų buvo su-

leva ir Kazimieras Bielskiai

rengti pietūs. Dalyvavo gimi
nės ir pažįątami.

Bielskiai užaugino nemažą 
šeimą — 2 sūnus ir 4 dukteris. 
Sūnus Williams atvyko iš Chi- 
cagos, duktė Teresė iš Cali- 
fornijos. Kiti gyvena aplinkės 
miestuose. Sūnus Pranas, 48 
metų, nelaimingu būdu su
degė viešbutyje praeitais me
tais balandžio 30 kartu su ki
tais 5 asmenimis.

Kazimieras Bielskis, būda
mas jaunas, padėjo organizuo
ti Darbininką drauge su kun. 
F. Kemešiu. Organizavo LDS 
kuopą ir Darbininką skaito nuo 
pirmojo numerio. Tuo metu 
gyveno Cambridge, Mass. Jis 
yra kilęs iš Šaukėnų parapijos, 
Šiaulių apskričio. Jo žmona iš 
Daugų parapijos, Vilgučių kai
mo, Vilniaus apskrities. Susi
tuokė jie 1917 sausio 7.

Kurį laiką gyveno Clinton, 
Mass., Oyster Bay, L. L, N.Y., 
nuo 1923 persikėlė į Brockton, 
Mass. Dirbo pieno pramonėje 
34 metus, kol išėjo į pensiją. 
1932 aplankė Lietuvą, kur iš
buvo 4 mėnesius.

Jubilijatė sesuo M. Prudencija šar
kaitė

bethe nerado. Tada pasuko lai
mės ieškoti i vienuolyną. Nors 
buvo iš Seinų, bet lenkiškai ne
mokėjo, bet Įstojo į lenkių se
selių Felician Sisters vienuoly
ną ir tuo būdu 50 metų tarna
vo Dievui ir seselėm, jas slau
gydama. Nebuvo išmokyta mo
kytojauti, nemokėjo lenkų ar 
anglų kalbos, bet turėjo gailes
tingą širdį.

Felicija (sesuo Marija Pru
dencija) dabar jau 76 metų ir 
pati slaugoma tose pačiose pa
talpose, kur buvo slaugė 50 
metų. Kartas nuo karto dar į- 
stengia papuošti altorius. Nei 
angliškai nei lenkiškai gerai 
nepramoko, bet lietuviškai kal
bėti, skaityti ir rašyti neužmir
šo. Beveik visos iš 600 seselių 
žino, kad Felicija yra lietuvai
tė.

Apie Feliciją šarkaitę paty
riau iš jos giminių, gyv. Seinuo
se, Lenkijoje. Ten jie jau iš
virto į Soroko, kai kurie iš Sei
nų buvo ištremti į Sibirą kiti 
“savanoriškai” persikėlė į Gal
dapę. Jie kreipėsi į Balfą para
mos ir prašė paieškoti šarkai
tės, prieš karą gyvenusios Lo- 
di, N. J. Vieną lietuvaitę su-

Hartford, Conn.
RAMOVĖNIĮ PARENGIMAS

rasti tarp amerikiečių seselių 
nebuvo sunku, nors pripuola
mai pro Lodi važiuodamas ne
žinojau nei jos vardo nei pa
vardės nei adreso.

Seselė šarkaitė šiemet balan
džio 2 švenčia 50 metų sukak
tį, kai pasiaukojo išskirtinai 
Dievo tarnybai ir ištikimai 
Aukščiausiajam savo pažadus 
ištesėjo. Būtų gera, kad kas ją 
tose iškilmėse (balandžio 2 d. 
10 vai.) pasveikintų arba jose 
dalyvautų. Jos adresas: Rev. 
Sister Mary Prudencia, Immacu- 
late Conc. Convent S. Main St., 
Lodi, N.J. 07644. Ji to verta, 
per tiek metų svetimoj padan
gėj išliko lietuvaite ir ištikimai 
tarnavo Dievui ir artimui.

Kun. L. Jankus

. KENNEBUNKPORTE, MAINE
Lietuvos jaunimo globėjo šv. 

Kazimiero minėjimas ir ateiti
ninkų šventė šv. Antano gim
nazijoj kovo 12 praėjo iškil
mingai. Šv. mišias aukojo ir 
pritaikintą pamokslą pasakė 
gimnazijos rektorius tėv. dr. 
Leonardas Andriekus, O.F.M.

Po pietų gimnazijos erdvioje 
salėje minėjimą atidarė malda 
tėv. Jonas Dyburys, O.F.M. Pa
skaitą apie šv. Kazimierą ir 
ateitininkus skaitė Ramūnas

Girnius iš Bostono. Programai 
vadovavo Arūnas Subaitis.

Operos solistė Daiva Mongir- 
daitė, akomponuojama komp. 
Juliaus Gaidelio padainavo eilę 
dainų ir arijų, sukurtų šių kom
pozitorių: Br. Budriūno, VI. Ja- 
kubėno, J. Gruodžio, J. Gaide
lio. A. Vanagaičio, V. Klovos, 
Rodgers, Romberg, Gounod ir 
Arditi.

Šventė gimnazistam paliko 
didelį įspūdį. Laukiama ir ki
tos panašios progos. —Kor.

Sol. Daiva Mongirdaitč dainuoja iv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte, 
Maine. Akomponuoja komp. J. Gaidelis

Daug jis aukojo Lietuvos rei
kalam, ypač po pirmojo pasau
linio karo. Daug padėjo mari
jonam, pranciškonam, kai jie 
čia kūrėsi.

Sukaktuvininkam geriausios 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Pažįstamas

Linden, N. J.
ALKM Sąjungos vietos kuo

pa kovo 11 atšventė Barboros 
Ašmontienės 80 metų sukaktį. 
Ji yra 53 kuopos narė per 40 
metų. Buvo tos kuopos pirmi
ninke, vicepirmininke, pasižy
mėjo veikla, dalyvavo dažnai 
vaidinimuose ir priklausė cho
rui. Amerikoje gyvena per 60 
metų. Dar ir dabar Barboros 
sveikata gera, kur tik pajėgia, 
stengiasi talkininkauti sąjungie-
tėm. Ji turi 4 sūnus, 14 anū
kų ir 13 proanūkų.

Agota Liudvinaitienė, 53 kp. 
pirmininkė, savo namuose su
rengė Barborai Ašmontienei 
pagerbimą jos 80 gimtadienio 
proga. Susirinko sąjungietės ir 
svečiai.

Tuo pačiu metu įvyko kortų 
vakaras ir laimėjimai. Laimėji
mam daiktus sunešė sąjungie
tės. o vaišes parengė A. Liud
vinaitienė. Po vaišių ji ir pa
sveikino Barborą jos gimtadie
nio proga, o Stasė Šlepetienė 
apibūdino jos veiklą. B. Aš
montienė gavo daug dovanų. Po 
to visi sugiedojo ilgiausių metų.

Ačiū Agotai Liudvinaitienei 
už toki gražų priėmimą, o Bar
borai Ašmontienei linkime ge

ros sveikatos.
Stasė šlepetienė

Balandžio 1, šeštadienį, 7 v. 
v., L.A.P. klubo salėje, 227 
Lawrence St., Hartford, Conn., 
Hartfordo ramovėnai ruošia į- 
domų parengimą — balių. Pro
gramos svarbiausias išpildyto- 
jas bus Lietuvos teatro artistas 
Vitalius Žukauskas. Be to, bus 
Įdomūs baleto numeriai. Gros 
Eduardo Radionovo orkestras.

Įėjimo kaina 6 dol, bet jau
nimui, kurie nevartos gėrimų, 

—tik 4 dol. Svečiai prašomi 
organizuoti stalus po 10 asme
nų. Jei kas negalėtų suorgani
zuoti stalo, prašomas atvykti 
vienas ar keli. Atsilankiusius 
pavieniui rengėjai pasistengs 
pasodinti pagal jų pageidavi
mą su pažįstamais. Bilietų gali
ma gauti pas klubo šeimininką 
Kostą Vaitaitį. J. Bernotas

Baltimorės žinios
C. Y.O. pavasario festivalis 

bus balandžio 7, penktadienio 
vakare Baltimorės naujame Ci- 
vic Center. Festivalyje daly - 
vaus ir C,Y-0 jaunimas. šv. 
Alfonso mokyklos salėje jauni
mo šokiai bus kovo 31.

Amerikos lietuviu posto 154 
padėjėjos balandžio 9 lietuvių 
namuose klevų kambaryje ren
gia kumpio ir austrių užkan
džius. Pradžia 1 v. baigsis 6 v. 
v. Šokiam gros orkestras.

Šv. Alfonso parapijos suau
gusių klubas iškilmingą metinį 
banketą rengia balandžio 15. 
Visi nariai kviečiami dalyvau
ti.

Šv. Kazimiero seserų rėmė
jos balandžio 23 dalyvaus savo 
seime Newtown, Pa., Išvyks au
tobusu tuojau po 7 v. mišių. 
Autobusas bus prie šv. Alfonso 
bažnyčios. Kas planuoja važiuo
ti, prašom iš anksto įsigyti bi
lietus.

D. savaitės ir Velykų apei
gos praėjo labai gražiai šv. Al
fonso bažnyčioje. Lietuviai gau
siai dalyvavo pamaldose. Alto
riai buvo gėlėmis papuošti. 
Daug kas aplankė bažnyčią ne 
tik pasimelsti, bet ir pasigrožė
ti. Lietuviai gali džiaugtis, kad 
jų bažnyčia Baltimorėje yra vie
na iš gražiausių. Vaikai dalyva
vo Verbų sekmadienio, D. Ket-

Nauja lietuviška plokštelė
Vos prieš mėnesį New Jer- 

sey buvo “pakrikštyta” prof. 
dr. J. Scuko knyga “Awake- 
ning Lithuania”. Tai trumpa, 
anglų kalboje, Lietuvos istori
ja. Kovo 19 Viliaus ir Aldonos 
Pitkunigių puikiame bute, da
lyvaujant muzikam, spaudos at
stovam ir dainų mylėtojų bū
reliui, buvo pristatyta nauja 
lietuviška plokštelė “Žibuok
lės”. Šią plokštelę įdainavo ne
perseniausiai muz. Liudo Stu- 
ko suorganizuotas sekstetas. 
Šiame sekstete dainuoja: Flo- 
rence Shirm, Edna Mack, Al
dona Pitkunigis, Ona Skurvy- 
das, Bronė Venckus ir Loreta 
Stukas. Plokštelė nauja ne tik 
savo pasirodymu, bet ir užmo
ju. Plokštelės dauguma dainų 
negirdėtos, nes seksteto vado
vo ir kitų muzikų naujai har
monizuotos. Viena daina versta 
iš latvių ir viena iš anglų kal
bos. Plokštelė, kaip šio sekste
to pirmgimė, yra gerai pavyku
si ir maloni pasiklausyti.

New Jersey lietuvių tarpe ky
la nauja, gana'šakota meninė, 
asmenybė — Liudas Stukas. 
Jis ir solistas, pianistas, ir diri
gentas, bei kompozitorius. Gai
la, kad neturime užnugario pa
remti tokias kylančias asmeny
bes. Kol aukštesni veiksniai 
tarp savęs ginčysis, pavieniai 
lietuviai paremkime naujai ky
lančias jėgas. Įsigiję ir klau
sydami jų išleistas plokšteles 
ne tik pajusime lietuviškos dai
nos grožį, bet Įgalinsim savo 
menininkus daugiau atsidėti lie
tuviškai kūrybai, ši plokštelė 
yra puiki pavasarinė dovana.

Plokštelę galima įsigyti pas 
seksteto vadovą Liudą Stuką, 
1264 White St.", Hillside, N.T, 
ir pas visas “žibuoklių” solis
tes. -P. Puronas

virtadienio, D. šeštadienio pro
cesijoje ir gražiai giedojo. Gie
dojo ir didysis choras. Prel. L. 
Mendelis visiem padėkojo, kad 
prisidėjo prie šių iškilmių.

Jonas Obelinis

Rouge, St. Adele, P. Q. Cana- 
da.

— VI. Ramojaus knygos “Kri
tusieji už laisvę” viešą pristaty
mą visuomenei rengia Lietuvių 
opera balandžio 7 Jaunimo cen
tre, Chicagoje. Knygą pristatys 
rašyt. Al. Baronas. Bus trumpa 
meninė dalis. Įėjimas visiem 
nemokamas. Pradžia 7 39 v. v.

— Lietuvių paštininkų są
jungos centro valdyba Chicago
je jau baigia parengti buv. paš
to, telegrafo, telefono ir radi
jo tarnautojų Lietuvoje atsimi
nimus ir kitą medžiagą. Pla
nuojama tai išleisti atskiru lei
diniu 1968 švenčiant Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 50 
m. sukaktį.

— Fordhamo universiteto 
Lituanistikos skyrius pasveiki
no dr. Vydūno šalpos fondą, 
švenčiantį 15 m. veiklos su
kakti. Jubiliejaus proga dr. Vy
dūno šalpos fondo valdyba pa
žadėjo paskirti kelias stipendi
jas studentam, studijuojantiem 
lituanistiką Fordhamo universi
tete.

— Anglijos lietuviai, pasita
rę su latviais ir estais, nutarė 
užpirkti puslapį įtakingiausio ir 
plačiausiai pasaulyje skaitomo 
britų dienraščio. Ten norima 
plačiai išdėstyti Pabaltijo kraš
tų padėtį, sovietinius kėslus ir 
išaiškinti aukso istoriją. Tai kai
nuos virš 1000 svarų. Tuo rei
kalu visoje Anglijoje vykdoma 
piniginė rinkliava. Tam kil
niam mūsų teisingos kovos tiks
lui dosniai aukoja organizacijos 
ir pavieniai asmenys.

— Irena Žalnieriūnaitė, darbš
ti saleziečių bendradarbė, prieš 
išvykdama į JAV, Valencijoje, 
Venezueloje surinko 90 dol. sa
leziečių institutui Italijoje.

— Kun. Povilas Kryžanaus- 
kas po ilgesnės ligos kovo pra
džioje mirė Ukmergėje. Palai
dotas kovo 6. Kun. P. Kryža- 
nauskas, gimęs 1885, buvo il
gametis kariuomenės kapelio
nas, vėliau šv. Kazimiero sese
rų kapelionas Pažaislio vienuo
lyne. Paskutiniu laiku buvo al
taristas Ukmergėje.

PHIL ADELPHI A, PA.
Išpurtę pumpurai laukia sau

lės šypsnio ir šilumai dvelkte
lėjus gaivališkai skelbs pavasa
rio grožį. Bet belaukiant gam
toje pavasario, turbūt, pirmiau 
atskubės meninis pavasaris,

ję juos dainuojant, tiem nerei
kia jokių, paaiškinimų. Tie, 
kurie nėra girdėję, tai galės pa
tvirtinti po koncerto, nes so
listų stipri balsinė medžiaga, 
puikiai techniškai apvaldyta,

nes balandžio 1 928 E. Moya- 
mensing Avė., Neptūno klubo 
salėje įvyksta didysis pavasario 
koncertas, kur lietuvių operos 
Iškilieji solistai Danutė Stan- 
kaitytė ir Stasys Baras atliks 
programą, atskleisdami dainos 
grožį visame jos spindėjime. Jie 
padainuos lietuvių ir kitų tautų 
kompozitorių kūrinius bei ope
rų arijas.

šie mūsų žymieji vokalistai 
ne tik mums daro garbę, bet 
savo atsilankymu suteiks ir 
daug džiaugsmo. Kas yra girdė-

pasiekusi aukšto meninio lygio, 
garantuoja klausytojui meninį 
pavasarį koncerto metu ir ilgus, 
malonius prisiminimus.

Panašiais aukšto meninio ly
gio koncertais retai galime pa
sidžiaugti. Tad šia proga turė
tume visi pasinaudoti.

Po koncerto įvyks šokiai, 
veiks bufetas ir mažųjų Vely
kų išvakares galėsime jaukiai 
praleisti tarp savųjų.

Philadelphijos ateitininkai
maloniai visus kviečia ir visų 
laukia. Agolfas, G.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

K4 PASIRYZOME — (VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JCSŲ 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 į:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□..Fundatorius ($100) Q Rėmėjus (ma*«snė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui_________

ADRESAS ...».............................................    I

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible) i



ATSAę

CASA DIPRE
FROM

Fine Food and ExcellentLA CHIGNON IARE

Gulsčiai
TN 7-5640INTER STATE EXPRESSCall CH 2-6166

JOSEPH RAIMOsu na-

Call 361-7420

to pa-

355 West 54th Street

BUILDERS

MAIN STEEL & WIRE
COMPANY

RUTS
NURSING HOME

mas
‘Apynasris” žemaitiškai.

40. 24 valandos.

P.J.O’HARAvokata. Calf 516 AM 5-6259

Where Good Friends
61. Kortų vertės ženklas. COMPANY Meet

UTICA OUTLET

GI 7-4020

FLORIDA

House
PRENNANnutartumėt

MOVERS

mirus, sūnų Vytautą su šeima širdingai užjaučia
YU 4-1645

OUR LADY’S
RETREAT

HOUSE

TREČIOKAI
514-537-1000

Minim —m—««»•»»>

Concrete and Cement Work 
300 Madison Avenue 

New York City

Ali General Merchandise 
Direct Service New York to 

California, Oregon and 
Washington and Chicago

Call 201 - 676-3200

ROUTE 23 
NEWFOUNDLAND, 

New Jersey

141 SHARROTT AVĖ 
STATĖM ISLAMO

529 HUDSON STREET 
New York City 

N. Y.

11 BLOOMFIELD AVĖ 
NORTH CALOWELL 

New Jersey

37. 1435 m. šioje vietovėje bu
vo išspręstas Lietuvos liki-

KERLUMAI SU 
PALIKIMU

skaitome 
laikraščiuo- 
mum neat

kurto 
negali

GOLINO 
CONCRETE CO.

614 SEVENTH AVENUE 
BROOKLYN

NEW MURRAY 
HILL MARKET 

INC.

mirus, sūnų Vitą su šeima nuoširdžiai 
užjaučia

MAIN STREET 
BRIDGEHAMPTON 

Long Island

Fine Food and Excellent 
Servicy

Open 7 Days A Week '

FLAMINGO 
RESTAURANT

62. Neveikiamosios rūšies da
lyvis.

63. Nestovėk! " - " ? "

WILLIAM FUSB INC 
218 53rd STREET 
NEW YORK CITY 

New York 
MU 8-0350

Call 
201 - 226-1910

mene- 
namus

James E Mitchell
& Son Ine

Apylinkės reikalais prašom 
kreiptis: Jurais Giparas, 5320, 
4 Avė., No. St. Petersburg, Fla. 
Phone: 3444)751.

Korespondentas

CHARLIE*8 BARBER 
SHOP

The Finest In Haircvts 
99-08 63rd Road 

REGO PARK L. I.
IL 9-9804,

miršti, kad bylinėjimasis yra 
surištas su didelėmis išlaido
mis. Tamsta sakai, kad visi tu
ri advokatus. Jei nutarsite by
linėtis, gali nedaug likti iš tėvo 
palikimo. Jei advokatas siūlo 
“taikintis” jis, turbūt, yra ap
svarstęs visas alternatyvas ir 
nutaręs, kad ši išeitis yra nau
dingiausia. Jis, žinodamas ap
linkybes, gali daug geriau pa
dėti, negu aš. Reikėtų daugiau 
pasitikėjimo' pasirinktu ~ advo
katu.

Atsakymas
Testamentą “sugriauti” tuo 

atveju, jei jis yra sudarytas ge
rai ir pagal įstatymų reikalau
jamas taisykles, nėra lengvas 
reikalas. Reikia neužmiršti, kad 
kiekvienas asmuo turi pilną tei
sę taip paskirstyti savo turtą 
mirties atveju, kaip jis 
geidauja.

Vienintelis asmuo, 
“palikimą” testatorius 
panaikinti, yra testatoriaus naš
lė, arba našlys (jei testatorius 
yra ištekėjusi moteris). Jei tes
tamentas buvo teisiniai gerai 
sudarytas, tada, norint tokį tes
tamentą įrodyti negaliojančiu, 
reikia įrodyti, kad testatorius 
buvo “incompetent” testamen
tą sudaryti, atseit, kad jis ne
žinojo ką darąs, arba kad jis

790 Utica Avenue 
off Linden Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 

Free parking on the premises

dabar yra siūloma, kiekvieniu I 
seseriai, po 3000 doL ir mūsų _ 1 
advokatas mos labai kąlbtaą sa- d 
tikti. Mūsų vyrai mum sak^ | 
kad jei mum siūdama po 3000,1 
reiškia, kad mes galėtame tęs- i 
tamentą panaikinti, jei eitume | 
į teisiną. Jei mūsų padėtis bū- j 
tų prasta, ir ines neturėtame 
galimumo bylą išlošti, negi kas. 
mum siūlytų pinigo?.

Dabar mes visai nežinome, 
kas mums daryti. Prašome pa
tarimo, nes labai 
Tamstos atsakymus 
se ir manome, kad 
sisakysi patarti.
Nuskriaustos seserys, Ohio

89 Greenurieh Avenue 
New York City

Call CH 7-9255 ,

Hl WAY 
HOUSE

For The Finest Of Meats 
Foultry - Game 

Groc and Veg 
Open 6 days a week 

862 Lexington Avenue 
New York City

TR 9-7710

34 Brook Street 
CROTON N. Y.

55. “Mokykla” latviškai.
57. Uždrausta.
58. Ibseno drama.

na. . • ’
48. Staigus pamišimas Mala-;

juose. <
49. Indės tautiniai rūbai. Į
50. Miestas prie Vezuvijaus. Į
51. Didelis kambarys. !
52. Faraonų šventasis paukštis.;
53. Dainuok! . !
56. Ateitininkų himno pradžia.; 
(Atsakymas bus kitam numery)^

41. Lygiosios šachmatuose.
42. Kraitinės skrynios dalis.
44. Pasakų Pelenės globėja.
45. Atmosfera. • •
46. Sluoksnėtas medvilnės 34 Tvaikas

DABAR: 336 Em* 86tti Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TbL TR 94466

Atdara kamfien IM 9 v. vakaro, antradkmtata ir Mtad. iki 6 v. vak.

CARRIAGE 

TRADE 
RESTAURANT

1' Open 6 dįitya; a week —■ Bring; the, 
> faroily for £Mėday Dtoner
; ■ Call 516 PY 6^202 -s ]

31 Montgomery St. 
Jersey City N. J.

201 DE 3-9538

Week«nd and mto-wetf retreata 
for vomtn and studentą. 
Also days of recoUsction 

for vromen.

J.ųiFKININC < 
.1759 PITKIN .AVENUE . < 

•' BROOKLYN N. Y.
k’ Call jEV?5^nŪ !

A Full Line of Metai Cabinets 
and Dinnette Sets 

Occasional Furniture

695 TERRY ROAD 
HAUPPAUGE .'.U L

’?7 Union Avenue. BrooHyn II. N. Y 
TM^n»e FV 7.Mt9

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas
Hkleln D»cirink»n»as ivairn- wtv»i degtiniu, knniaku <n»du

RrmtArn* bei kitnkiorm progonv*

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪSIES RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardouia — pristatoma bet kur JAV-se.

Kalpokas — valdybos narys.
Valdyba kviečia visus Auksi

nio Trikampio lietuvius Įsijung
ti į L B-nės spiečių.

Nauj?s valdybos svarbiausias 
rūpesnis yra sėkmingai įvykdy
ti rinkimus j JAV LB penk'ą 
tarybą. Rinkimai bus gegužės

45 YEARS 
1922-1967

1, Slėnys,
5. Nei šioks, nei toks

10. Pamažu prarado baką.
14. Lopau.
15. Naudoju pieštuką.
16. Dirbot žemę. •
17. Daryk žalą!
18. Ne tolyn.
19. Nuojat barti.
20. Lietuvos miestelis. .
22. Vinco Kudirkos slapyvardis.
24. Amerikos lietuvių visuome

nės veikėjas.
25. Giedamos mišios.
26. čiaupas.
29. Miestas garsus savo plie

nu ir šilkais.
33. Deja.
34. Pabaiga.
35. “Vėžė” angliškai.
36. Palaikys.
37. Vystyklai.
38. Mergaitė.
39. Kliauda.
40. Priamo sūnus.

869 Third Avenue 
(53rd Street)

Easter Greetingt 
to all our friends 

and depositon

Stačiai <
1. Gers kaip šuo.
2. Lyriniam eilėraščiui. <
3. Ne tave. <
4. Poniatovskio laikų moneta.'
5. Saldi degtinė.
6. Pajūrio paukštis. . <
7. šniokšti.
8. Vienas iš apskritojo stalo* 

riterių.
9. Svoris.

10. Knygos “Daktaras Kripštu- ; 
kas pragare” autorius.

11. Akies rainelė.
12. Kvapus augalas.
13. Automatinių, keltuvų išra

dėjas.
21. Ruso vardas.
23. Žadas.
25. Lietuvos miestelis.
26. Lietuvis numizmatas.
27. Kalasi iš kiaušinio.
28. Transjordanijos sostinė.
29. Kraitis.
30. Purto. J
31. Užsidedat batus.
32. Moters vardas/

Cleaning 
Service

41. Vyras. <
43. Anglių rūšis. <
44. Garsioji duonos ' kepykla;

Kaune. ' ' ' Į
46. Stengėmės palaikyti švarą. <
47. Žygimanto Augusto moti-J

Klausimas
Mes esąme trys vaikai: dvi 

seserys ir vienas brolis. Visi 
vedę. Aš turiu keturis vaikus, 
mano sesuo turi tris vaikus, o 
mūsų brolis visai neturi vaikų. 
Mūsų motina mirė 1948. Pini
gai banke ir tėvų namai buvo 
abiejų vardu. Motinai mirus, 
mum vaikam, nieko neteko.. 
Viskas pasiliko tėvui. ~

Bijojome, kad jis neapsives- 
tų, tad mes, seserys, tvarkėme 
jo namus, virėme jam pietus ir 
sergantį jį prižiūrėjome. Bro
lis jį lankydavo, taisydavo jo 
namus, reikalui esant, dažyda
vo sienas, stogą dengdavo. 
Tad jokių išlaidų tėvas 
mais neturėjo.

Jis mirė prieš šešis 
sius, palikęs išmokėtus 
ir 22 tūkstančius banke. Mes, 
seserys, visai nežinojome, kad 
tėvas buvo sudaręs testamentą.

Brolis mum dabar sako, kad 
jis nežinojęs, bet mes jam ne
tikime, nes testamentas labai 
nuskriaudė mus, dukteris. Pa
gal testamentą tėvas paliko ne
mažai turto bažnyčiai, vienuo
lynui, paliko po keletą tūkstan
čių savo mirusios sesers duk
terim, o visą likusį savo turtą 
broliui. Mum, dukterim, jis pa
liko po 100 dol. kiekvienai.

Mum buvo didžiausias smū
gis kai advokatas, mus pasišau
kęs, perskaitė testamentą. Pa- 
sitariusios su savo vyrais, nu- buvo verčiamas (duress) arba 
tarėme pasiimti savo advokatą kad - jis buvo kito asmens įta- 
ir dėti pastangas testamentą koje, kuri yra įstatymų pripa- 
panaikinti Iš pradžių mūsų ad- žįstama kaip netinkama (undue 
vokatas, gerokai mus apklausi- influence). , pluoštas
nėjęs, mum pasakė, kad mes Tamstų atveju advokatas, jei 47 ispanuos gyventojai, 
turime gerų vilčių testamentą jis nori įrodyti, kad tėvas buvo gg Drąsusis 
panaikinti. Praėjo keletas mė- “incompetent”, turi labai sun- Elektros baržos vienetas.

ganizaciniam reikalam, yra 
daug nusipelnęs jas gimimui. 
Ta apylinkė apjungia lietuvius, 
gyvenančius Tampa — St. Pe
tersburg — Clearwater srity
je. čia jų yra susitelkę per 
400. Jų skaičius didėja, nes 
kasmet atvyksta nemaža vyres
nio amžiaus lietuvių iš Chica- 
gos, Bostono, Rochesterio, New 
Yorko ir iš kitų šiaurinių vie
tovių. Jife visi išėję į pensiją.

Buvo išrinkta valdyba:' Do
mas Jasaitis — pirm., Jurgis 
Giparas — vicepirm., Laima 
Jakušovienė — sekr., Kazimie
ras Suromskis — ižd. ir Jonas

Visi advokatai susirinko ir 
tarėsi dėl “susitarimo”: Mum

advokatą, pusseserės savo, net vas buvo senas ir sirgo “scle- 
bažnyčia, ir ta, turi savo ad- rosis” (matyt, smegenų indę 

užkalkėjimas), dar toli gražu ne- 59 Metala plakėm.
Mūsų tėvas buvo 86 m. am- įrodo, kad jis nežinojo, ką da- telefonu kabant

žiaus ir turėjo vadinamąją ras. čia akstinas (criterion) žy- 
“sclerosis”. Kartais jis net ne- miai skiriasi nuo paprasto 
pažindavo, kai ateidavome • jį “competency”. “Testamentary 
aplankyti, o kartais visai pro- capacity” gali būti pripažįstama 
tingai nušnekėdavo. Testamen- net tokiais atvejais, kai testato- 
tas bu v 3 sudarytas tris metus rius nebuvo “competent” kas- 
prieš tėvo mirtį. • dieninio gyvenimo prasme. Jei

jis žinojo “kokio turto turi ir 
kam jis norėtų arba nenorėtų 
jį palikti” (the natūrai objects 
of his bounty), testamentas bus 
pripažintas galiojančiu.

Faktas, kad Tamstom siūlo- 
Kovo 10 įsisteigė Auksinio ma “taikintis” už 3000 dol., dar 

Trikampio Lietuvių Bendruo- tojį gražu nereiškia, kad laimė- 
menės apylinkė. A. A. Regis, tumėt bylą, 
LB centro valdybos atstovas or- kreiptis į teismą. Reikią neuž-

ana ■ aaaa
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Joseph Garszva

OPERA.TORS EXP.D

150 W. 28 St, New York, N.Y. HELP WANTED

VAITKUS

Siuskite į Lietuvą ir SSSR

V. REMISIEWICZ DISPLAY

RAMONS RESTAURANT

PETER JAREMA

KARLONAS

CUSTOM CAMNET8

CAMP NAVAJO

SCHALLER&WEBER
juozcimcNo

6 DIDŽIULES UVES 6 ADVOKATAS

KARU MJUMNER* INK 
BayvievvAve NorthportLi 

FortlfeJRnertin Foods

Naujausios ir goristiriof 
autentsftos ilgo grojimo 
lietuviikot plokftelės. —

Spring Lake Eieačfc, N. X Veronda 
Guestheuee Spring Lake, NJ. May 
26 to Sept 5 Deeble A triple rooms. 
Private and fjamiprivate baths. Con- 
venlent to beach, churches, restau- 
rants and tnuisportation. Parking 
facUtUes on the property (301) 449* 
8870.

519 Park Avė 
PATERSON N. X

USEO appliances, vvashers, dryers, 
refrigerators, stovės, TVs — $29.95 
up 4- frdght Color TV’s $150 up. 
We take tetaptame orters. Deatars 
invited.'Acadenay Appttance Service 
Co„ Rensaeteer, N.Y, 518-463-1748.

Verber 7:1. Mūsų meistras Povilas 
Tautvaišas vos pustaškta atsilikęs, 
pasidalijo antrą vietą su 6% tk, 
draug sudr. Martinovvsky, broliais 
Sandrinais, Sprague, Wenzel ir kt 
Viktoras Palčiauskas, po gero pasi
rodymo Chicagos Šachmatų kinko 
atvirose, įrodė savo gerą žaidimo 
klasę ir šiose p-bėse, pasiekdamas 
baigminį ratą su 5?4 tš. Tačiau, čia 
buvo suporuotas su Tautvaišu, kuris 
laimėdamas šią partiją pakepo į ant
ros vietos daUnimasL o Palčiauską 
paliko grupėje su 5% tš. draug su 
Wisconsin meistru Marta ir kt. Ki
tų lietuvių pasekmės: Kazys Ramas 
ir V. Narkevičius po 4įį tš., P. Šal
kauskas ir -V. Karpuška po- 4, A. 
Zujus ir Fabijonas' po 3 tš.

A A i JACKSpN PRINTING QO. 
Spectąlizing — Letterpresa Offaet, 

'VariTyptag, megatives and'pikto 
making, Imokljindlng. W«ddtng to-

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 

Vyrą ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Antiniai angliškos ir vietinė. vilnos, Šilko, medvilnės 
SpeeioHoi Žeme* komes siunčiant audinius | užsieni 
kės* padidinome savo patalpas, kad galėtume genau 
patarnauti IdUjentams. Ptatiome užeiti ir poeififirėti

FUNERAL HOME 
MOdend koplyčia - Air cėndttfaned 

A. X BALTON-BALTRŪNA8

EIZONAS 
SCHOOLOFKEY 

PUNCHING

kaisis kreiptis pas Staty
bininkų Andrių Armonų 

M SI* AM 148*6

TO 1-1068 
. Vi 1-5355 

Bridge 8U N.W. GL 8-2256

_ Ll 2-1787 
AN 8-8061 

. EV 4-4*52 

. Dl 5-8808 

. TU 6-2674 

. M 8 6866 
WA 5-2737

JUNIOR ACCOUNTANT
For U.S. ImpOrt Organization 

Working kDoarfedge of German pre- 
ferred. Flushing Queens area

Pfease Gali 899-4000 Ext 54

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest P*way Statkm) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visom 
miesto dalyse; veikia ventUadja. 

Tel. Vlrginta 7-4499

Merrovr and Singer. work on sports- 
wear and raincoats, steady, union 
shop. FREDDON MFC. CORP. 73 
Stone Avė., Brooklyn — 385-7700.

• ,:4iak
WANTED EXP WAITRESSES

Day or Night Steady work Nice 
vvorking conditions work near home 
HOWARD JOBN8ONS 6281 North 
Hempstead Turnpike East Norwich

COFFEĖ A COIFFĖURS 
By Cooy Remty Salon 

ŠpeėiaI — Lanolin $5.95 
Haircut for ChDdren $1.00 
Late Nigfat Thurs and Fri 

510 Cypress AVe near Greene Avė. 
« Bteecker St Rtdgemood EV 2-8483

Air Conditioninų d Refrigeration 
man mušt also know hęating. Union 
Shop, all benefits, grow with finn. 
Maintenance, repair man, full time, 
driver’s license reųuired. Company 
truck suppMed. 334-7850 — Alltown 
3400 Brush Holknv Rd., WestburyLI

GENERAL CONTRACTOR 
All Qua&Ced Men 

Cement and Brick Work 
Also Roofing and Ptamiang 

MINTŽ A OtEEN 
658 Watkins St Brooklyn 

CaU 385-2128

RATS UQ(JOR STORE
Galima gauti tvaAriourios įtiko amerilMių ir importuo- 

Didiieusiss paoiriaktaMS degtinės ir vyno. 
MVD. HCHMOND HILU N. Y.

YtMoRSK VbgHa 3-3544

RAMONS RESTAURANT 
70 Sutter Avenue ' 

Brooklyn New York 
386-9861

"SHEET METAL” MECHANIC 
Work wh«e you live, naist be ex- 
perieneed in duct installation vrork 
steady job, exce!tant pay.

Call ST 2-4813 anytime

CaU. 
732-7690 or 271-9059

DICK LYNCH PHIL LINZ 
T. FREOERICKSON 

BOB ANDER8ON
Tom CoateHo'a Sporto Camp Boys 
8-16 July 1-Aug 38. name (212) 
BO 3-3266 - (516) PY 9^5642 Write: 
136-24 71 RtL, Flushing, N.Y. Wanted EXP tlAUNORY SHIRT 

PRESSER steady work nice work- 
ing concfitions work where you live 
J & J LAUNDRY 245 Broad Avė. 
Palisades Paris NJ.

Gali 201-944-9891

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

TRACTOR OWNMSS — To pull 
company trailers for northeastern 
statės. Good future and good <^>por- 
tunity. Hospitahzation & Insurance 
benefits. Call

2Q1 - 462-6835 or 691-7000.

Neimkite pakaitalų, žitirė* 
kitę “REąUEST” Ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
Krautuvėse eros uzBuyu 
adresu:

CUSTODIANS
Year-round, 8-hour day, 5 day week, 
Blue Cross - Bhie Shield, pensaon, 
Hfe Insurance, vacatico, siek teave, 
paid holidays. DuneHen School Dis- 
trict. — 968-3226

ChieagQiį?
varžybose^ tafenėdamas antrą ^Ha 
su 4^.^4k(ia<mti»te. ĮfĮjįgįhgr; 
sky). Festiaa TKHtoriiaą edMįs 
dukart lygtaelėrfaų .Fątaeią^Brjttp' 
kltnan) partdądtioS statų aaVBįligf 
Sprague, Angelo Samtaton ir P^uą. 
K. Ramas, <taaug su šym8aaiA tadp 
Verber, Pundy ir kt baigė « 3 Uk; 
lietuvis Gramsąs 2 tš. Buvo 42 da
lyviai.

Chicagoa atvirose p btae kovo 11 
-12 ir 18-19 d.<L, dalyvavo 163 šach-

WORK NEAR HOME
Wanted exp operatore on expensive 
dresses mušt do a complete garment 
union shop exceUent woridng etmdi- 
tions. Top wages JUDFTH DRESS 
6919 New Utrecht Avė Brooklyn, 
N.Y. CaU TE 7-2700

GAL FRIDAY good wages: consci- 
eneious giri to operate one giri Of
fice in young expanding Aerosol 
Company. Pleasant woridng condi- 
tions. Call for interview 752-5100 

SHIELD AE31OSOL, INC

TO 7-1575 
EG 2-4685 

_ FO 3-8566 
968 te. AUaatie Blvd. _ AN 1-2994 
------- * ‘________________ B | 3-1797

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš- 
tadieniaiš 8-3. Liepos ir rugpjūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

pirkėjo tartis. StatyH 
atliekam 8QŽk|iRg8i psgsl 
susitarimų td labai pri» 
einamų kainų. Visais ta*

Pasirtųnnkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai Žemom urmo Icshiom atraižų vilnonės mė- 
džiagos —* importuoto* ir vietinės — trijose krautuvėse

KAINOS;
kailinių krautuvėms. Prieš įnikda
mi—įsitikinkite/:Patogios mokėjtaaio 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modelius.

NAUJAUSI 
PRANCOZŲ 

ir ITALŲ 
, MODELIAI. 

Įvairūs Icailiniy 
ir kailiŲ 

papuošalų 
pasirinkimas

• N6WHAVKKCtoM
• NEW YORK* N.Y. 1
• NtiW YORK 8, N.Y. — 38 - 2nd Avenue
• PA88AlGr NJ. 176 Market Street
• PATER8ON 1, NJ* — 99 Malė Street _
e PHYLAtiELPHIA* Pa. 19122
• PITTSBURGH ' “

599 Congrese Avė.____ l____LO 2-1446
~ 108 Weet 14A Street _ CH 3-3006 
“ * ’J ---------- AL 4-5456

GR 2-6387 
. ..   MU 4-4619

1214 N. 5th St*-------  PO 3-4818
1307 E. Caraon Street_____ HU 1-2750

____________ __ . s. Cakt. — 2876 Sutter Street------- Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank 8L_____________PL 6-6766
e WORCE8TER, Mare. — 169 Mlllbury Street ______ 6W 8-2868
• YOUN«8TOWN 3* OMo — 21 Fifth Avenue_______  Rl 3-0440

— M AN—
With some mechanical background, 
to be trained to nin spray opera- 
tion, for second shift Good starting 
rate, call for appointment 201 - 271- 
6600 MODERN DECORATING CO. 
155 Oxford St. Paterson, NJ.

WANTEO — Bzp Tunent Lethe 
operatore — B ė S Screv Machtoe 
operetors day shift steady vrork 
nice vrorking conditions full benefits 
VALCO MACHINE 00 470 Cottage 
Grove Roąd Bloomfield Conn. .

Wanted exp shirt operatore Steady 
work nice vvoridng conditions many 
fringe benefits paid vacattonš & hos- 
pitalizaticni vrork where you live — 
Ossining Laundry 15 Na Highland 
Avė Ossining N.Y. CaU 914 WI 1- 
2277. WiB trata inexper help-

C F. FAINTING 
INTERB0R A EKTERIOR 
A Service You Can Trust

Wanted Exp MACH1NIST8 steady 
wwk nice woridng ccmditkms 40 
hour vveek pins overtime —■ wmk 
where you Hve and many fringe be
nefits Pyrate Mf g. C». 222-17 North
ern Blvd. Bayside LL CaU for ap-

UKRAINIETIS LAIDOTOJAS 
Laidoja Brome, Near Yoike, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemoksmaL

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

New York* N. Y. 10009
ORegon 4-2568

Famous for 
Spaitish^American Food 

and a wonderful 
atmosphere

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujas tateta >W*M8 
galima tuoj įrigyti. M» 
imas* vtaAyMiB pasta

U4 VMAUtaftMnro? 
ar dukrų j NA VAdO turimi 
te'Tykkb MkEdtaNRų JFRMMSMt.

Laįdstavią Direktorius 
ir balsamnotojas 

Catndbri^e, Msus. 
NOTĄRY PURLIO

GRABORIUS
BADSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVE.
Breokiym N. Y.

Massachusetts - Connecticut kas
metinės rungtynės įvyks Hartforde, 
balandžio 15 d. J Mass. rinktiną pa
kviesti keli Lietuvių komandos lo
šėjai.

Bostono tarpklubinėse pirmauja 
Harvardo univ., laimėjęs abejas ati
dėtas rungtynes su JAV kolegijų 
meistru MTT. Dėl antros vietos da
bar stipriai kovoja MIT, CambridŠe 
Ir Boylston klubai.

JAV didmeistris Robert Fischer 
sutiko dalyvauti tarptautiniam tur
nyre, Monaco valstybėj, kuris prasi
dėjo kovo 23 d.

KEY PUNCH OPER 
(026)

With some exp. 35 hr. vveek 
CERILLO BROS PETROLEUM 

TA 4-5000-EąL 240 
Mr. Chiaro
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Aktorius Vitalis Žukauskas ba
landžio 1, šį šeštadieni išvyks
ta į Hartfordą, kur dalyvaus ra- 
movėnų vakaro programoje.

Petras Bartkus atėjo Darbi
ninkui į talką — parengdamas 
kryžiažodžių, kuriuos taip žmo
nės mėgsta. Mėgsta juos ir pats 
P. Bartkus. Uoliai juos seka 
amerikiečių spaudoje. Už pa
našius žaidimus yra net laimė
jęs stambių premijų. Mėgsta jis 
kryžiažodžius ir pats sudėti. Dar 
lankydamas Panevėžio gimnazi
ją, su savo kryžiažodžiais daly
vavo XX Amžiaus dienraštyje. 
Redakcija džiaugiasi, kad atsi
rado toks retas šios rūšies ta
lentas. Redakcija taip pat tiki
si, kad skaitytojai atkreips tin
kamą dėmesį į kryžiažodžius. 
Tiesa, jie nėra lengvi, bet su 
kantrybe visada įveikiami, šia
me numeryje kryžiažodis spaus
dinamas šeštame puslapyje. At
sakymas bus kitame numeryje.

Moksleivių Ateitininkų rajo
ninis susirinkimas, apimąs vi
sas Naujosios Anglijos mokslei
vių ateitininkų kuopas, įvyks 
balandžio 9 d. 2 vai. popiet, 
Worcester, Mass., Maironio Par
ko patalpose. Paskaitą skaitys 
stud. Remigijus Sužiedėlis. Pa
skaita bus įdomi ir aktuali sa
vo tema. Kviečiami dalyvauti a- 
pylinkių kuopų, o taip pat ir 
New Yorko moksleiviai ateiti
ninkai. Susirinkimą rengia Wor- 
cesterio moksleiviai ateitinin
kai. Po susirinkimo užkandžiai 
ir kavutė.
Jaunieji scenos mėgėjai: Pet

ras Sandanavičius, Albina Uk- 
nevičiūtė ir Edmundas Vaičiu
lis pirmą kartą pasirodys lietu
viškoje scenoje New Yorko Lie
tuvių teatro statomo j A. 
Landsbergio “Barzdoj”. Tech- 
nikinėj pastatymo talkoj iš jau
nųjų matome Algį Daukantą. 
Dviejų vienaveiksmiu “Barz
dos” ir K. Ostrausko “Pypkės” 
premjera įvyksta balandžio 29 
d., 8 v.v., Van Wyck Junior 
High School, 85-05 144 th. St., 
Jamaica, N. Y.

(ntilli I” IHIilliili1 luinut> l"l I 'lillfl -U 181 :i«lu*HI Ir.liutni'lulimr

• LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS NEW t 
YORKO KLUBAS balandžio 2, sekmadienį 5 vai. Knights = 
of Columbus salėje, 61 6 Jamaica Avė ir kampas Hale St. f 
(Važiuoti BMT Jamaica Line iki Norwood St.) — rengia |

ATVELYKIO POPIETĘ Į
LMKFederacijos pirmininkė Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė Z 
kalbės tema: Velykos Lietuvoje. Loterija: tautinis kostiu- | 
mas. Velykų stalas siu tradiciniais valgiais, pagamintais i 
pačių klubo narių. Margučiai. Kokteilis. Įėjimo auka $5.00. |

■j “š • Apie savo dalyvavimą malonėkite pranešti nevėliau 3 
| kovo 31 d. Tel. V17-6-475 arba VI 6-8320. Maloniai visus Z 
| kviečia atsilankyti ir senu Velykų papročiu keletą valan- Z 
| dų pabendrauti su draugais ir pažįstamais ir pasivaišinti Z 
Z prie bendro stalo. i

Klubo Valdyba j

4 -r —

New Yorko Studentai ir Moksleiviai 
Ateitininkai 

šeštadienį, balandžio 1 
rengia 

ATVELYKIO ŠOKIUS 
MASPETHO LIETUVTŲ PARAPIJOS 

SALOJE 
64-14 56th Road 

Pradžia 8 vai. vak.
Vflks baras. Gros orkestras.

Auka moksleiviams $1.50 — kitiems — $2.00 
Visi Icviečiami atsilankyti!

Vienuolynas ............ G L 5-7068
Spaustuve ................. GL 2-6916
Administracija ........ GL 2-2923
Redakcija ...... .......... GL 5-7281

Atvelykis — velykinės sa-' 
vaitės užbaiga. Taip buvo šven
čiama nepriklausomoj Lietu
voj, taip šiame krašte lietuvės 
moterys palaiko šiuos papro
čius. New Yorko lietuviai pa
tys gali įsitikinti, dalyvaudami 
balandžio 2, sekmadienį, 1 v. 
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėje, Katalikių Moterų Sąjungos 
29 kp. rengiamose velykinėse 
vaišėse. Pačios šeimininkės ga
mina lietuviškus velykinius val
gius, pyragus, raguolį, dažo ve
lykaičius. Bus vertingų laimėji
mų, įdomi meninė programa. 
Pelnas skiriamas Putnamo sese
lių statybai. Įėjimo auka tik 3 
dol. Skubėkite įsigyti bilietus 
pas sąjungietes.

Dail. č. Janusas padovanojo 
vieną savo paveikslų loterijai 
Dainavos stovyklai paremti. Lai- 
mėjantis bilietas bus traukia
mas madų parodoje, balandžio 
30, Le Cordon Bleu salėje.

Lilija šukytė, Metropolitan 
operos solistė, dainuoja opero
je “Mouming becomes Elect- 
ra” Hellen Nilez vaidmenį. 0- 
peros premijera buvo kovo 17, 
spaudos palankiai įvertinta . 
Balandžio 1, šeštadienį, 2 v. po
piet opera transliuojama per 
radijo stotis W0R ir WQXR - 
FM.

Aušros Vartę parapijos baž
nyčioje 40 valandų atlaidai 
prasidės sekmadienį, balandžio 
2. Baigsis antradienį. Pamoks
lus sakys tėvai pranciškonai.

LB Woodhaveno apylinkės 
visuotinas metinis susirinkimas 
bus ne kovo 31, kaip buvo 
skelbta, bet balandžio 28 d. 8 
v.v. Liet. Atletų Klube.

Pavasarinė išvyka į Wash - 
ington, D.C., organizuojama ge
gužės 20-21. Numatyta aplanky
ti svarbesnes vietoves sostinėj 
ir lietuvių Šiluvos koplyčioj at
laikyti mišias. Smulkesnės ke - 
lionės žinios bus pranešta vė
liau. Kelionės reikalais kreip
tis į Darbininko administraciją. 
Tel. GL 2-2923, vakarais GL 
5-7068.

Algirdas Landsbergis aiškina savo “Barzdos" idėjas aktoriams, kurie balandžio 29 suvaidins šį vienaveiksmį 
farsą. Nuotraukoje aktoriai D. Juknevičiūtė, V. Valiukas (režisierius), E. Vaičiulis, K! Vasiliauskas, P. San
danavičius ir A. Uknevičiūtė. Nuotr. G. Naujokaičio

TEATRO ŽMONĖS KELIASI Į NAŪJ4 ŽYGĮ
New Yorko parengimų ka

lendoriuje bent kelis kartus bu
vo stumdoma New Yorko lie
tuvių teatro premjera. Dabar 
data nustatyta. Premjera bus 
balandžio 29, šeštadienį, Van 
Wyck Junior High School, 85- 
05 144 Str., Jamaica, N. Y. (to
je pačioje vietoje, kur kadaise 
buvo vaidinta “Kanarėlė”, “Vie
nas ir kiti”).

Režisierius Vytautas Valiu
kas šiam kartui parinko visai 
modernius, tiesiog avangardi
nius veikalus. Parinko todėl, 
kad tokių veikalų vaidina ir a- 
merikiečių teatrai. Šių veikalų 
autoriai — lietuviai. Taigi, no
rima parodyti, kad ir lietuviai 
rašo “pagal madą”.

Bus suvaidinti du vienaveiks
miai veikalai. Pirmas Kosto Os
trausko “Pypkė”. Autorius pa
žįstamas iš “Kanarėlės”, kurią 
statė tas pats V. Valiukas. 
“Pyplė” jau gana senas veika
las, parašytas bene prieš de
šimt metų. Pirmą kartą buvo 
paskelbtas “Literatūros lankuo
se”, o prieš porą metų išleisto
je K. Ostrausko knygoje “ža
lioje lankelėje.”

“Pypkės” dekoracijas piešia 
dail. R. Viesulas. Joje vaidina 
tik trys aktoriai: Dalia Jukne
vičiūtė, Kazys Vasiliauskas, Vy
tautas Valiukas. Režisuoja —D. 
Juknevičiūtė.

Antruoju veikalu eina Algir
do Landsbergio “Barzda” — 
vienaveiksmis farsas. Jo pirmo
ji redakcija buvo atspausta 
“Metmenyse”, čia vaidinama

JAV LB penktos apygardos 
rinkimų komisiją sudaro: J. 
Maurukas, A. Radzivanienė, V. 
Alksninis ir J. Sirusas. Komisi
jos adresas — J. Maurukas, 84- 
23 116 Str. Richmond Hill, N. 
Y.

Woodhavene išnuomojamas 
didelis kambarys su virtuve. Ga
lima su baldais ir be baldų. 
Pageidaujama dirbanti moteris. 
Skambinti vakarais 5-10 vai., 
šeštad. ir sekmad. visą dieną 
VI 6-1119.

=*H««iintntJtBllBHB!!B!lBll8llBnBltlUintnBllBUBnt!tFtf!tBtxBMB'Įj

t KATALIKIŲ MOTERŲ | 
f SĄJUNGOS 29-ta kuopa 3 
‘ rengia Z

i tradicini
i lietuvišką

1 Velykų stalą j
3 Atvelykio sekmadienį, ba- Z 
3 landžia 2 dieną 1 vai. p.p. Z 
Z Apreiškimo parapijos sa- f 
Z lėj Brooklyne. Programoj: į 
s Vaišės su trumpa menine j 
| programa. Pelnas skiria- 3 
3 mas Seselių Matulaičio Z 
3 namų statybai. Auka $3. Z

^<tirtn|n|lt|ntllfH|it|ii|Htnfnfn|n|iitn|H|H|M|ti|lttll|n|nt7 

pakeista redakcija. Čia autorius 
šaiposi iš mūsų visuomeninio 
gyvenimo ydų, šaiposi aštriai.

“Barzdos” dekoracijas piešia 
dail. Albinas Elskus, režisuoja 
— Vytautas Valiukas. Vaidina: 
Albina Uknevičiūtė, Dalia Juk
nevičiūtė, Kazys Vasiliauskas, 
Petras Sandanavičius, Edmun
das Vaičiulis ir Vytautas Valiu
kas.

Veikalai abu skiriasi savo 
nuotaika, savo traktavimu. Os
trauskas stengiasi patraukti žiū
rovą šilta charakteringa fraze, 
Landsbergis —► aštriu intelek
tualiniu sąmojumi.

Dar prieš Kalėdų šventes bu
vo pradėti visi pastatymo dar
bai. Repeticijos visu tempu 
vyksta nuo sausio galo.

V. Valiukas 1965 buvo pa
statęs V. Krėvės veikalų ištrau
kas, su kuriom gastroliavo ke
liose apylinkės 7 miestuose, šie 
du modernūs vęikalai yra tik 
naujo plano pradžia. Kartu su 
šiais veikalais visu kruopštumu 
rengiamas ir lėlių teatras. Tai 
turėjo pasirodyti šiame sezone, 
bet, susirgus vienam aktoriui, 
buvo nukelta ir “Pypkė” su 
‘“Barzda”. Lėlių teatro premje
ra dabar bus tik rudenį. Lėlių

SPORTAS
ŠĮ SAVAITGALĮ 

FUTBOLAS
Jei oras nesudarkys tvarka

raščio, Lietuvių Atletų Klubo 
futbolininkų laukia ilgas savait
galis — žaidžia veik visos mū
sų komandos, šeštadienį mažu
čiai žaidžia State Cup rung
tynes prieš Gottschee A 3 vai. 
Jaunučiai taip pat State Cup 
varžybose susitinka 4 vai. su 
Holland. Mūsiškiai, prasidėjus, 
beisbolo sezonui prara
do savo aikštę East N. Y. 
Abejos rungtynės įvyksta 
Brennan Field, Juniper Valley 
parke, Middle Village, L. I. Sek
madienį pirmoji komanda turi 
pirmenybių rungtynes prieš 
West N.Y., kuriam pirmame ra
te pralaimėta 1:2. Ir šios rung
tynės įvyksta Brennan aikštėje. 
Pradžia 3:30 vai. Jauniai sek
madienį 11 vai. žaidžia pas Mi
nerva Pfaelzer SC, Franklin 
Sųuare, L. I. —Atletas 

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus”
Alfred W. Archlbald. President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125,000,000.

Current dividend 4-34% on all accounts.

Dabar moka 4%% už visų rūšių taupomus pinigus.

teatrui sutraukta kur kas dau
giau žmonių. Dail. V. Ignas pa
darė dekoracijų, kostiumų es
kizus, jau parinkti veikalai, ku
rie būtų įdomūs vaikam ir su
augusiom.

Po lėlių teatro numatoma pa
statyti prancūziška komedija. 
Jau ir jos parengiamieji darbai 
pradėti. Dail. žibuntas Mikšys, 
gyvenąs Paryžiuje, padarė de
koracijų ir kostiumų eskizus. 
Jau baigiamas parengti ir ko
medijos vertimas.

Dabar kviečiami visi pasižiū
rėti lietuvių autorių veikalų.

Iš Lietuvos vyčiij 
veiklos

Apskrities metinis piknikas 
bus birželio 4 šv. Mykolo para
pijos kieme Bayohnėje. Data 
pranešama iš anksto, kad ki
tiem būtų patogiau priderinti 
savo parengimus.'

Apskrities susirinkimas bus 
birželio 4 liet, piliečių klubo sa
lėje Bayonnėje. šeimininkais 
bus vietos 67 kuopa.

Prof. Jokūbo J. Stuko pager
bimo pietūs bus balandžio 16 
Robert Treat viešbutyje New- 
arke. Pradžia 6 v.v. Rengia L. 
vyčių 29 kuopa. Dr. J. Stukas 
yra pakeltas į vyčių garbės 
narius, šia proga ir rengiami 
jam pagerbimo pietūs. Vado
vaus Valentinas Mėlinis. Muzi
kinę programą išpildys solistai 
Liudas Stukas ir Edna Mack- 
Mackevičiūtė. Akomponuos Al
girdas Kačanauskas. Po pietų 
šokiai. Groja Gene Mitcho or
kestras. Rengimo komitetui pir
mininkauja Kazys Sipaila, Ma
ry Stonis, Charles ir Julia Stro- 
lis, Eva Coli, Joan Yankauskas, 
Frank Vašas ir Eva Sharon.

F. V.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė.. Ridgevvood, N.Y. 
Kasa atldara: Penktadieniais S vai p.p 

Šeštadieninis Iki f Urnos pabaigos: 
Trečiadieniais —- 12 vai. dieno®
Balandžio 1 — iki bal. 5, 1967

Pirmą kartą New Yorke —
“DIE LUSTIGEN WEIBER

VON TIROL”
Vaidina •

H. Auer, G. Backus, H. Finkenzeller 
PriedinS ii’ms ■

“ICH WAR IHM HOERIG"
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga

Putnamo šešeilę statybai pa
remti balandžio 16 Bostone, 
Sheraton viešbutyje, rengiami 
pietūs. Tuo reikalu buvo iš
siuntinėti laiškai. Prašomi atsi
liepti, atsakyti į laiškus, nes 
Putnamo seselių darbas tikrai 
reikalingas paramos. Lengviau
siai aukoja tie, kurie mažiau
siai turi, sunkiausiai tie, kurie 
galėtų lengvai duoti. Prašomi- 
visi prisiminti dirbančius ir sie
kiančius žmones ir jų triūsą pa
remti. Prašoma atsakyti iki ba
landžio 9.

Atvelykio koncertą rengia 
Polymnia choras, kuriam vado- 
v a u j a Jeronimas Kačinskas. 
Koncertas bus Melrose Memo- 
rial salėje balandžio 2 d. 8:15 
vai. vak. Dalyvaus ir simfoni
nis orkestras. Programoje bus
Liszto — “Viešpatie, kaip, ilgai 
tu mane apleidai”, A. Hammer- 
schmidt kantata — “Mirtis jau 
nugalėta”, R. Moffatt — “Pra
dėjus aušti rytui”. Choras taip 
pat pagiedos ir “Aleliuja, Kris
tus kėlėsi” — A. Kopolyoff, 
“Kristus yra prisikėlęs” — 
Don McAffe ir Ispanų Velykų 
procesija.

Juozas N. Jaskevičius, anks
tesnės kartos lietuvis veikėjas 
kovo 10 mirė Bostone. Velio
nis atvyko į šį kraštą 1909 ir 
apsigyveno Bostone. Jis bu
vo veiklus 'šv. Petro parapijos 
ir lietuviškų draugijų narys. 
Aktyviai dalyvavo Lietuvių Dar
bininku Sąjungoje ir ilgus me
tus buvo jos sekretoriumi. 1915 
ši sąjunga pradėjo leisti laik
raštį “Darbininką”. Velionis 
buvo vienas iš aktyviausių šio 
laikraščio steigėjų ir rėmėjų. 
Tai buvo šviesus lietuvis. Jis 
mylėjo savo kraštą, savo tautą 
ir savo vaikus stengėsi auklė
ti lietuviškoj dvasioj. Lietuvių 
kalba buvo šeimos kalba. Jo 
vaikai gražiai kalba lietuviškai. 
Velionis, nors pats nebuvo ėjęs 
didelių mokslų ir nebuvo pasi
turįs, suprato mokslo reikšmę 
ir. savo vaikus stengėsi išmoks
linti. Vienas jo sūnus Vladas 
yra kun. dr. prof. Fordhamo 
universitete, direktorius slavų 
mokslų instituto ir vedėjas li
tuanistikos kursų vasaros me
tu. Velionis palaidotas kovo 
14 Naujosios Kalvarijos kapi
nėse, Bostone. Nuliūdime pali
ko žmoną Mariją ir sūnų Sil
vestrą ir tėv. Vladą jėzuitą.

‘ A.B.

Scena Ii Bostono Modernaus Teatro grupes rengiamo A. Landsbergio “Su
die, mano karaliau” pastatymo, kuris įvyks balandžio 1 Piliečių draugijos 
salėje So. Bostone. Nuotraukoje Giedrė Karosaitė ir Kazys Barūnas.

LB Bostono apylinkės visuo
tinas susirinkimas bus kovo 31, 
penktadienio vakare, 7:30 Lie
tuvių Piliečių Klube. Ta pačia 
proga bus rodomas filmas iš 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavimo. Visi kviečiami.

Dr. J. Basanavičiaus 40 me
tų mirties sukaktį paminėjo kul
tūriniai subatvakariai kovo 18. 
Pravedė rašytojas Stasys Sant
varas, paskaitą apie Basanavi
čių skaitė lituanistas dr. Vin
cas Maciūnas iš Philadelphijos.

Julius Viršila kovo 14 mirė 
nuo širdies smūgio. Palaidotas 
kovo 17 iš Cambridge liet, baž
nyčios Arlingtono kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Cecilija 
ir dukterys Genė Andriukonie- 
nė, Birutė Jukniūnienė, keli a- 
nūkai ir eilė kitų giminių.

Maldos apaštalavimo dr-jos 
pamaldos šv. Petro bažnyčioje 
bus balandžio 2 d. 2:30 vai. po
piet. Po pamaldų draugijos su
sirinkimas salėje po bažnyčia.

Bostono Modernusis Teatras 
vėl kviečia apylinkės lietuvius 
į So. Bostono Piliečių klubą. Ba
landžio 1, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. statomos dvi vienaveiks
mės dramos. Algirdo Landsber
gio poetinė melodrama “Su
diev, mano karaliau”, kurios 
premjera įvyko prieš dvi savai
tes Chicagoje, vaizduoja pabė
gėlių stovyklos paprastų žmo
nių kasdienybę nuskaidrėjančią 
kai jaunos aktorės (Abisagė — 
Giedrė Karosaitė) dėka seno ak
toriaus (karalius Dovydas — 
Kazys Barūnas) gyvenime suži
ba jaunystė. Režisorė bei teat
ro vadovė Beatričė Kerbelienė 
antrą dramą išvertė į lietuvių 
kalbą. Tai Jean Giraudoux pa
rašytas “Apolonas iš Belako”. 
Komedija paprastutė: Agnė 
(Laima Jakutytė) ieško darbo 
Didžiųjų ir mažųjų išradimų 
biure, Paryžiuje. Ponas iš Be
lą k o (Norbertas Lingertaitis) 
pamoko ją nugalėti baimę. 
Komedijoje taip pat vaidina 
Stasys Durickas, Algirdas Lap- 
šys, Algirdas Starinskas, Henri
kas Čepas, Juozas Venckus, 
Gintaras Karosas, Teresė Du - 
rickaitė ir Helmutas Lingertai
tis. Įėjimas 2.50 dol., o su bi
lietu šių dviejų veikalų žiūro
vai galės nemokamai pasirink
ti tos pačios kainos lietuviškų 
knygų, kurių nemažas rinkinys 
bus prie durų išstatytas, įskai
tant literatūrinius veikalus ir 
knygas jaunimui.

Parduodamas vienos šeimos 
namas So. Bostone, netoli plia
žo. Telef. AN 8-3386.


