
Kai Amerikos dėmesys nukreiptas į Aziją ir lot. Ameriką, Maskva infiltruojasi į 
Arabiją ir s. Afriką, siekdama Viduržemio jurai ir Indijos vandenynui kontrolės

sutelkta į Adeną, pusantro 
tūkstančio mylių nuo Izraelio- 
Syrijos fronto. Arabai nacio
nalistai su šūkiais už Nasserį A- 
dene statė barikadas ir kovėsi 
su anglų kariuomene. Po savai-

rio 38,000 kariuomenės stovi Maroko. Joje Sovietų ginklno- 
prie Adeno. ta Somalųa knądk) prancūziško

sios Somali jos perversmą Erit- 
MASKVOS — dar didesnis rėjoje taip pat- Kitame tos 

Vakaruose supranta, kad srities kampe ijarokas susirūpi-

SCENOJE — Syrija:
Balandžio 7 kovėsi Izraelis 

su Syrija — lėktuvais, patran
kom, tankais. Abidvi pusės ne
teko 11 lėktuvų. Abidvi skelbė 
pergalę.

Kovas pradėjo Syrija, kada tės neramumų 13 buvo negy- 
inaelio žemdirbiai ėmėsi darbo vų, o atvykusi J. Tautų trijų 

rytinio pietinio Galilėjos asmenų komisija, kuri turėjo 
tirti įvykius, išsiskubino atgal, 
tariamai nesulaukusi anglų ko- 
operavino. Tikima, kad ang
lam pasitraukus, Adenas ir, vi
sas Raudonosios jūros baseinas 
atsidurs įtakoje Nasserio, ku-

prie 
ežero kampo. Zona laikoma gin
čijama, kam ji priklauso. Syri- 
jos informacijos ministeris ba
landžio 8 pranešė, kad tai ne 
pirmos ir ne paskutinės kauty
nės, “ir mes vėl atakuosime, 
jei darbai bus tęsiami”. Tai 
kas kad nuo pereitų metų lie
pos Syrija neteko 9 Migų, ar
ba ketvirtadalio-penktadalio sa
vo oro pajėgų ir 6 lakūnų, — 
Sovietai duos daugiau lėktuvų.

nei kova su Izraeliu. Supranta 
taip pat, kad Nasserio planas 
turi Maskvos pritarimą, nes tai 
reiškia Vakarų įtakos išstūmi
mą ir Sovietų įtakos atėjimą su 
Nasserio atėjimu. Sovietai sie
kia dar daugiau: Anglijos “The 
Economist” atkreipė dėmesį į 
sritį nuo Persijos iki Alžiro —

ginklus Alžiro ■ revoliuciniam 
režimui. Jei tai pavyktų, sugriū
tų Vakarų saugumo juosta — 
Persija, Turkija, Graikija, Itali-

UŽSCENY — Maskva:
Syrija yra ta vidurinių rytų 

vieta, kurioje Sovietai yra tvir
čiausiai įkėlę koją, iš kurios ei
na stipriausia propaganda prieš 
Ameriką. Ir dėl dabartinių 
kautynių Syrijos propaganda 
kaltino Ameriką, kad esą ji 
kurstanti Izraelį. Syrijos atsto
vai neseniai lankėsi Maskvoje. 
Maskvos ministeris Gromyko te
kėsi Kaire, Egipte. Po Kairo

Chicagoje Conrad Hilton vieš
butyje balandžio 11 Amerikos 
vyskupų konferencija svarsčiu
si vyskupų parinkimo klausi
mą. Pagal sutartą projektą 29

SVETLANA — kas ją nupirks?
Vokiečių magazinas Stern 

pasiūlė Svetlanai, Stalino duk
teriai, už atsiminimus 250,000 
doL Life magazinas pasiūlęs dar 
didesnius pinigus. Svetlana da
vusi suprasti? kad ji nerašys at
siminimų, kdi - bi^ pastoviai į- 

kcrferendjos Gromyko ir Nas- Gurdinta. Ji tebenori būti įlei- 
Ampriką dtiama į Ameriką ir tokiu at- 

Tačiau kai balandžio 7 Syrija rašyti Amerikos magazi- 
prašė Nasserį paramos kovoje nui-
prieš Izraelį, Nasseris atsisakė. Svetingos pfflėidimas j Ame-

arkivyskupai kas dveji metai 
šaukia savo vyskupus ir su 
jais parenka tris kunigus kan
didatus į vyskupus. Juos pra
neša septynių vyskupų komisi
jai, kuri per nuncijų pristato 
Romai. Galutinis sprendimas 
priklauso popiežiui. Konferenci
joje dalyvavo 230 vyskupų. Pa
grindinis svarstymo reikalas bu
vo popiežiaus naujoji enciklika.

PRIVALOMOS MIŠIOS sekma
dienį ar šeštadienį?

Amerikos vyskupų konferen-

tatalikta1 privalomos sekmadie
nio mišios gali būti išklausy
tos sekmadienį, arba tam tik
rom aplinkybėm šeštadienį. 

Galima prielaida, kad Maskva riką dar neišspręstas. Tuo tar- Sprendimas turi gauti Vatrka- 
viduripiuose rytuose ėmėsi dvi- po tik skelbiama, kad jau A- no pritarimą 
lypio žaidimo. Iš vienos pusės merikoje yra bėglys iš Kinijos, -S / /:' • -
drąsino Syriją imtis agresijos muzikos akademijos pirminiu-
prieš Izraelį, iš kitos prilaikė kas violinistas Ma Shuzung.
Nasserį, kad karo neišplėstų. i < i

Tokia- dvejopa taktika reikš- kas BUS SINODE
tų siekimą: kelti nesaugumą Iz- Popiežius Paulius vyskupų si- 
raeKui, kad jis įtaigotų Ameri- norią šaukia rugsėjo 29-spalio 
ką palaikyti viduriniuose ry- 24. UPI pranešimu, būsią svar
iuose taiką, o tai galima tik hiausi penki klausimai svarsto- 
susitarus Amerikai su Sovie- mi: mišrių tikėjimų moterystė, 
tais; iš kitos pusės neleisti ka- kanonų teisės keitimas, semina
rui išsiplėsti, kad ndnitų šukei- yįjų sistemos keitimas, litur- 
tas Amerikos pasipriešinimas gįnės reformos.
tokia forma, kaip tai buvo pa
daryta su Libanu, o taika su A- 
merika pasinaudojant siekti ki
tų ir svarbesnių tikslų.

Jį paremia Oueens prezidentą Cariello, politikos vei-
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Vumąs toltių dienos įvykių, Tie laikraščiai perduoda komi- 
kurie paliečia lietuvišką reprfe- teta pirmininko informaciją, 
zentaciją New Yorko . gyveni- kad parodos korporacijos vice- 
me, yra lietuviško kryžiaus pirmininkas Charles Pcjettį 
kimas Flushing Meadows —Co- 1963 gruodžio 126 dienos raštu 

kryžių pripažino “nuolatiniu 
statiniu Flushing Meadows par
ke”. Dabar paritų departamen
tas paįpformavo komitetą, kad 
jų iškilmės prię kryžiaus, nu
matytos birželio 3, tą dieną, ka
da parkas perduodamas mies
tai, nebus patvirtintos. Nuo- 
gąstaujama net, kad pate kry
žius gali būti pašalintas.

Laikraščiai pakartojo P. Wy- 
teno pareiškimą kad /lietuviai

rona parke,' kurį organizuoja 
miestas, parėmęs palikimą iš 
parodos korpmracįjos ir pave- 
d^Matliktįparkų departa - 
mentgi-Su tuo departamentu 
ir kilęs “kryžiaus kąrąs”, kurį 
kariauja lietuviško kryžiaus 

otios komitetas.
Redakcijoje lankėsi komiteto 

pirmininkas Petras Wytenus. 
Informavo Žodžiu ir pateikė in
formaciją,- kuri yru paskelbta 
Long Island Press ir Long Is- dėjo nikeliais ir dainiais, dėjo 

;; bTitttT i-. Tyriįs balau- tand Star-Journal balandžio 11. "darbo žmonės ir vaikai, sutelk- 
džio 12 vėl susikovė. Syrijos 
pranešimu^ Izraelio 3 užmušti, 
2 sužeisti Syrijos teritorijoje. 
Juos pasiėmė Izraelio kariuome
nė pasitraukdama.

mom teritorijom sndarysPie- 
tų Arabijos federaciją. Adene 
yra 285£00 gyventojų, plotas 
75 kv. mylios. '

Alžiro lėktuvas balandžio
11 atsitrenkė į kalną Saharoje.

Valstybės departamentas ko- žuvo 35 prancūzai, šveicarai tu- 
vo mėn. paskyrė specialius ste- ristai bei maldininkai Išliko 
bėtojus eigai šioje srityje. gyvi tik keturi sužeisti.

darni parodos metu 80,000 dol. 
Ir būtų smūgis. visiem.. lietu
viai kurių ypačiai gausiai gy
vena Oueens srityje, jei lietu
viškasis kryžius susilauktų ne
palankaus sprendimo.

Ten pat painformuota, kad 
kryžiaus globos komitetas 
kreipsis į Queens prezidentą 
Cariello, prašydamas užtarimo. 
Mus'informavo P. Wytenus, 
kad prezidentas Cariello esąs 
palankus kryžiaus reikalui. Pa
lankūs ir vietos gyventojai.

Iš kitų šaltinių teko patirti, 
kad dėl parko susiduria dvejo
pos nuomonės. Majoras Lind- 
say su miesto pareigūnais lin
kę daryti parką sporto parku; 
vietos gyventojai, Queens gy
ventojai, norėtų, kad tai būtų 
šeimų parkas. Pastariesiem ir 
parko papuošimas lietuvišku 
kryžium labiau priimtinas kaip 
Lindsay administracijai.

Laikraščių informacija suju
dino vietos amerikiečius. Jau 
balandžio 12 dienos nr. tas pats 
Long Isįand Star — Journaį 8

Kitas dienos įvykis — taip 
pat su lietuviška reprezentaci
ja — buvę Algirdo Budreckio 
dalyvavimas televizijoje, penk
tame kanale, Alan Burke prog
ramoje balandžio 11. Progra
moje buvo pasikalbėjimas su 
John van Altemen, 21 metų 
amerikiečiu, kuris buvo rytų 
Berlyne ir padėjo eilei žmonių 
pasiekti vakarus. Jis pervežė 
bėglius savo automobiliu, pri
taisęs jame tam tikrą slėptuvę 
ir joje paslėpęs gyvąją kontra- 
bandą. Paskutinėje kelionėje 
jis vežė tėvus ir vaiką, bet tre
čioje kontrolėje jo slėptuvė bu
vo pastebėta. Rezultatas: tėvai 
gavo po ketvertą metų, vaikas 
atiduotas į auklėjimo namus, o 
pats amerikietis Altemen atsi
dūrė kalėjime, iš kurio buvo 
paleistas tik po 17 mėnesių.

ah ’« i. - u. pusi, informavo, kadAQan Burke programoje bu- r
VQ
ternen klausinėti. Antrasis iš ei
lės klausėjas buvo Algirdas Bu- 
dreckis. Atsakymai į jo,klausi
mus paryškino politinę padėtį 
Berlyne: kodėl žmonės iš ten 
bėga, kas kiti kaliniai buvo ka
lėjime, kas buvo jų sargai. Svar- 

kūnai tvirtinę, kad turėdami
7 buvo paties A. Budreckio pnsi-

veikėjai ir organizacijos krei- 
pUR mepsrą Ttmtoy prtrt 
pestkeiinhną į kuris vir
to jau vietos gyvaoūfto ettitaut 
simboliu.

Banga už kryžių prasidėjo 
šiauriniame Queens, kurio ribo
se yra parka?/Ji persimeta, 
kaip mus informuoja, ir į pie
tų Queens — iš ten laiškai taip 
pat eina. Nuopelnas už šį dėme
sio atkreipimą į kryžiaus rei
kalą priklauso P. WyfenuL

Kartojame šią informaciją, 
žinodami, kad lietuviai kryžiaus 
likimą seka su dėmesiu ir su

Aptaugo* wkr. McNamara apklausinėjęs apie šimtą laku- 
balandžio 3: Ne, neliesti nei Mi- nų; Jie sakę, kad tai (ką Mc- 
gų bazių nei Haaphongo uosto, Namara skelbia) esą netiesa. La- 
“kad nebūtų išplėstas karas 
dabartinėm aplinkybėm J. Vals- išvengti Migų, Amerikos lakū- 
tybės netenka mažiau gyvy- nai yra • priversti skristi labai 
bių, negu jų netektų, jei bom- žemai Bet tada jie pakliūva į 
barduotume tuos aerodro- koncentruotą automatinių gink- 
mus”. Iš 500 netektų lėktuvų iq ugnį^ E čia ir dideli nuosto- 
Migai nušovė tik 10; daugiausia liai < - ____
gynybos iš žemės. '. < . ; . gramoje Kaip iu seimu {ganu- kurie kovoja

Šen. Symington, buvęs avia- GoWweferi«, buvęs šen.: tmis. “kryžiaus karą” dėl lietuviš-
cijos sekretorius, Vietname bu- parėmė prezidento LBJ dabar- Tai priminimas per televiziją ko kryžiaus.
vęs gruodžio ir sausio mėn. ir tinę pofitilų; tik. prisidėjo prie dalykų, kuriuos stengiasi laiky-

■ ' ---------- tų, kurie reikalauja Migų bazes ti tyloje New Yorko “didžioji __ .troicarijoja Bazelio kanto-
bombarduoti ir Haiphengą.

statymas, kuriame jam buvo 
proga paaiškinti, kas yra Pa
vergtos Europos Tautų Seimas, 
kas to seimo nariai,—nes jis 
buvo pakviestas dalyvauti pro
gramoje kaip to seimo įgalio
tinis.

SOVIETAI SUSITARĖ SU Kl-
spauda’

NAIS?
wi O Pagal Amerikos šaltinius ba
ito Sto-cM, ktatjM prezidentas, landžio 11 Sovietai ir kom. Ki- 
kiMi iUeki* sunaikinti Mas Tsetun- nya paramos pri-

į . į......—- . statymo š. Vietnamui iš Sovie
tų per kom. Kiniją. Lig šiol Sb- 

  __ VatUunaa pareiškė pro- vietai kaltino kinus, kad sžun- 
cialistinių arabų” kovą prieš sudeginimo Bosfore balan- testą Vokietijos vyriausybei dėl fiamos paramos dalį kfoai ižvtk
“arabus .reakcionierius” ir dž>o 10. siekimo suvalstybinti parapines gia: raketom pakeičia kvarbią-
“anglus imperialistus” Arabijos mokyklas Reino-Westfalijoš pro- šas dalis, lėktevus pakeičia kk
pusiasalyje. §i kova šiuo tarpu — Sovietų nauju apsaugos vincijoje.

1 .............  - nrinisteriu paskirtas maršalas t
Andrei A. Grečko, buvęs pava- __mm

— Paryžiuje viešbutis, kuria- duotojas maršald Malinovskio, V1«tnamas pasiūlė gegu- 9*» AUriUfcėaup demokratą m- 
me turėjo balandžio 26 prasi- kuris mirė kovo 31. 23. Buddos gimimo dieną, ynora^mavuno su
dėti Russellio vardu organizuo- sustabdyti kovas. Amerika rtis dėl Neu Yotko senatonaus
jamas “teismas” prezidentui L.

Mamai w Prancūzija
Amerikos atstovybė Paryžiu

je pareiškė protestą dėl Ame
rikos vėliavos sudeginimo ba
landžio 7 lankantis viceprezi-

Nasseris vasario 22 kalboje, dentui Humphrey. Prancūzijos 
apeidamas Izraelio klausimą, vyriausybė pareiškė protestą 
pirmūnu uždaviniu taikė “so- Amerikai dėl Prancūzijos vėlia*

ne išrinkta pirmoji moteris tei
sėjo. Pereitą vasarą kantonas 
pripažino moterim teisę balsuo
ti kantono ir miestų savivaldy
bių rinkimuose. Iš 22 kantonų 
tik penkiuose moterys turi tas 
teises.

— Lichtenstoin valstybė nu
tarė padidinti savo armiją 30 
proc.: turėjo 21 karį, turės 
28 ir du policinius šunis. Pilie
čių šioje valstybėje yra 22,000, 
jos plotas 62 kv. mylios.

— Vokiutijoja pagal 1961 
statistiką katalikų 100 šeimų tu
ri 157 vaikus, protestantų —

— Sovietę vakEia nori de-
Strailoi: mė Kalifornijoje per 4 metus. monstruoti užsienines prekes:

Sunkvežimių streikas paskelb-
Sunkvežimių sfreikas paskelb
tas balandžio 9 ir baigtas bal. 
12. Reikalavo valandai pakelti 
atlyginimą 56 cn. ir kitų page
rinimų už 21 cn. Ligi šiol gau
davo valandai 3.25-3.80. Dabar 
gaus nuo 3.32 iki 5.00. Streikas 
liečia 450,000.

staiga atsirado mažumoje: kai 
3 atstovai, kurie buvo laikomi 
de gąullistų grupėje, buvo iš-

Geležinkeliečiai reikalauja 
pakelti 7 proc. pirmais metais, 
5 proc. antrais metais. Lig šiol 
gauna 2.81-3.40 valandai. Strei
kas liečia 137,000. 3.6 proc. Vokietijal

H
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Jei bombardavome Drezdeną, kodėl ne Hanoi...
Prieš politinius bitnikuš ima reikštis pasipriešinimas

New London, Conn. Balan
džio 3 pro čia pražygiavo pėsti 
20 “pacifistų”, kurie keliauja iš 
Bostono į New Yorką — j ba
landžio 15 masines “pacifistų” 
demonstracijas, o iš ten į Wa- 
shingtoną. Kitoje pusėje Tem
zės upės esančiame Grotone jie 
demonstruoja kiekvieną kartą, 
kai tik vietos povandeninių lai
vų statyklos krikštija ir nulei
džia į vandenį naują povande
ninį laivą. Tačiau šį kartą pra
keliaudami jie sumanė patys 
nuleisti į vandenį savo apie 10 
pėdų ilgumo New Yorke paga
mintą povandeninį laivą, kaip 
simbolį “džiaugsmo ir grožio, 
bet ne karo”. Prie jų eisenos 
pagrindine miesto gatve prisi
jungė apie 20 vietos kolegijos 
studenčių ir apie 100 aukštesn. 
mokyklos mokinių. Laivą nešė 
ant pečių.

Staiga į demonstraciją, pas
kui pat su taikos simboliais 
laivą, įsijungė pagyvenęs vy
ras. Jis vienoj rankoj vilko že
me Sovietų vėliavą, o kitoj ne
šė didžiulį plakatą su įrašais 
vienoj pusėj — “Kovokime 
iki pergalės! Jei bombardavo
me Dresdeną ir Nagasaki, tai 
kodėl ne Hanoi?”, o kitoj pu-

žiebtuvėlį, ir laivas pradėjo 
liepsnoti dar ant kranto. “Pa
cifistai” įspyrė degantį laivą į 
vandenį, nežinomojo vyro foto 
kamera atsidūrė vandenyje, o 
po to ir jis pats buvo įstum
tas į vandenį.

Kai jis buvo išgelbėtas ir į-

sikišo policija su pačiu polici
jos vadu, tai paaiškėjo, kad ne
žinomasis asmuo yra Jozėf 
Mlot Mrox, 46 metų, gyv. Sa
lem, Mass., kuris sakosi esąs 
Amerikos lenkų laisvės kovoto
jų antikomunistinės konfedera
cijos (Ine.) prezidentas, atvykęs

Demonstracijos New London/ Conn. Nešamas plakatas, kuriame reikalau
jama kariauti iki pergalės Vietname.

į Ameriką prieš 14 metų ir de- 
monstrėcijos^ jau btivęs areš
tuotas 19 kartų. Tačiau šį tar
tą jo nearėStavd. Areštuotas ir 
pašaiiktaš teisman bttvo šio len
ko į vandenį įstumėjas John 
W. Gili, 23 in. amž., iš Nev 
Haven.

Tuo momentu, kai policija 
nusivedė apklausinėti J. W. 
Gili ir J. Mlot. Mroz, “pacifis
tai”, išsitraukę apdegusi laivą, 
neva nuleido jį į vandenį. Po to 
pacifistai išžygiavo į New Yor
ką.

Balandžio 7 ant kito Temzės 
upės kranto, Grotone, prie po
vandeninių laivų statyklų vėl 
atsirado du demonstrantai: vie
nas jų — barzdotas laikė di
delį plakatą, ' o-kitas dalino la
pelius. Susisgiėtę aplink juos 
darbininkai pradėjo barzdočių.

LAISVE IR
Dienos šūkiai ir sąjūdžiai 

susilaukia vertinimo ir iš links
mosios pusės: šiuo atveju "žo
džio laisvė" ir "dialogo pras
mė"

mušti, bet čia įsiterpė vienas 
darbininkas, kuris ėmė šaukti: 
“Nemuškit, skaitykit plakatą! 
Jie ne pacifistai!” Plakatą pa
skaitę, darbininkai pasirodė ap
sirikę — nesusipratimą gra
žiuoju sutvarkė. O plakatas šau
kė: “žygis prieš komunistų ag
resiją!” O barzdočius dar pri
dėjo: “Prieš komunistų agre
sijų Pietų Vietname!” Lapelių 
antraštė: “Užteks pacifistams 
lipti ant mūsų povandeninių 
laivų ir piketuoti mūšų ginklų 
pramonę!” Barzdočius Willlam 
Tanger iš New Londono, o jo 
padėjėjas John Garret iš Wa- 
terfordo ragino darbininkus 
jungtis į jų organizuojamą ka
ravaną, kuris išvyks balandžio 
15 rytą į New Yorką demonst
ruoti prieš masines “pacifistų” 
demonstracijas. Tanger. sakosi 
esąs rašytojas ir vadovaująs 
“Laisvė pirmoj vietoj” komite
tui. Jis suorganizavęs tą grupę, 
nes jau jam įkyrėjusios tos 
“pacifistų” demonstracijos ir 
tarptautinė būklė kelia rūpes
čių. Jurg. Ežer.

Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 
sekmadieniais, 9 - 10 vai. ryto

WHBI 105.9 FM banga
Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

LAISVĖS ŽIBURYS

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

sėj — “Taikos pretencijos (po
litikos burtai) yra bailių ir tau
tų nuodintojų kaukė”.

Demonstracija nuvyko į mies
to laivų prieplauką ir rengėsi 
nuleisti savo “pacifistinį” po
vandeninį laivą. Nežinomasis 
vyras atsirado vėl demonstran
tų priekyje ir užgiedojo “God 
bless America”. Pacifistai už
traukė “Beatelių” dainą “Yel- 
low Submarine”. Nežinomasis į- 
metė Sovietų vėliavą į upę. Mi
nia valiavo nežinomajam ir rė
kė prieš pacifistus, kad jie jei 
nenori kariauti, tegul nešdina
si į Rusiją. Taip šaukė tie pa
tys moksleiviai, kurie buvo pri
sijungę prie “pacifistų” eise
nos.

Įvykiai keitėsi žaibo greitu
mu: pacifistai pradėjo leisti lai
vą į vandenį, bet nežinomasis 
išsitraukė butelį gazolino ir

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

PALECKIS IR GEDVILAS IŠKRITO
Iš 290 į Vilnių netrukus Su

šauksimų deputatų tik 91 (31.4 
proc.) bus nebe naujokai k) so
vieto susirinkime. Daugumas iš 
tų nenaujokų yra sovieto “kie
tasis branduolys”, — kai ku
rie “išrenkami” jau ketvirtą ar 
net penktą kartą. (Tik Paleckis 
ir Gedvilas iš to branduolio jau 
iškrito). O daugiau kaip du 
trečdaliai deputatų visada yra 
“kintamoji medžiaga”: pasi
gardžiuoja deputato titulu ket
verius metus, nuvažiuoja per tą 
laiką keletą kartų Vilniun die
nai kitai, o paskui turi užleisti 
vietą kam kitam. Ne nuo jų va-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

DĖL VLIKO PADĖKŲ
Didž. gerb. Darbininko 
redakcija,

Balandžio 4 d. Darbininke ke
liamas klausimas apie “Mūsų 
tiltus” ir kartu klausiama, kas 
ir kam padėkojo už vienokius 
bei kitokius patarnavimus Lie
tuvos laisvės bylai. Primintas ir 
Vlikas, ypač dėl pernai Senate 
priimtos rezoliucijos.

Kai tik Senate buvo priimta 
rezoliucija Nr. 416, spalio 27 d. 
Vliko Valdybos vardu pasiun
čiau padėką Senato užsienių 
komisijos pirmininkui J. Willi-

veiksnių konferencija savo “pa
reiškime visuomenei”, skelbda
ma padėką vieniem, nebūtų nu
tylėjusi kitų (konkrečiai laik
raštyje suminėto Rezoliucijom 
komiteto . . .). Tuo būtų tik sau 
laimėjusi lygybės ir džentelme
niškumo garbę.

Gyvename krašte, kuriame 
labiau nei Europoje praktikuo
jamas dėkingumo pareiškimas. 
Jis mėgstamas.' Mėgsta jį ir 
pats Vlikas, nes ir savo seimuo
se duodasi sveikinamas. Tuo 
pat saiku tenka ir kitus seikėti.

lios ir noro pareina, kandida
tuoti ar nebekandidatuoti ki
tam terminui.

Naujajam Vilniaus soviete iš 
290 deputatų 193 bus komunis
tai ir tik 97 “nepartiniai”.

Komunistų partijos sąrašuo
se Lietuvoj dabar esą jau per 
90,000. Nors tai iš pirmo žvilgs
nio įspūdingas skaičius, vis tiek 
partinių ir nepartinių santykis 
balsuotojų miniose .yrą tik 1 
prieš 19; Bet’ iTŠrinkt^ų” >-tarpe 
komunistai pasirūpina"turėti 2 
prieš 1...

Skelbiamojoj deputatų statis
tikoj pabrėžia,' kad trečdalis 
(32.41 proc.) deputatų yra mo
terys ir pusė (50.69 proc.) — 
“darbininkai ir kolūkiečiai”. Į 
“kolūkiečių” rūšį, žinoma, į- 
skaityti ir kolchozų pirminin
kai, — bolševikinės mados 
dvarponiai. Bet nėra deputatų 
tautybės statistikos. Ją apytik
riai galima matyti tik iš depu
tatų vardų — pavardžių ir iš 
“tėvavardžių” rašymo rusiškai 
skelbiamuose sąrašuose. (Ten ir 
penki lietuviai — visi aukšti 
pareigūnai — tuo būdu yra 
“rusiškai pakrikštyti”). Iš to 
sprendžiant, deputatų sąraše 
yra 240 (82 proc. ) lietuvių 
(bent ^lietuvių kilmės) ir 50 (18 
proc.) nelietuvių, kurių tarpe 
40 (14 proc.) aiškių rusų. (Elta)

Amerikos universitetuose 
kalbama apie žodžio laisvę, ku
ri turi būti gerbiama demokra
tiniuose kraštuose. Bet kai ap
saugos sekretorius McNama- 
ra nuvyko į universitetą, stu
dentai triukšmadariai jam ne
leido kalbėti. Taip kalbamą ir 
kitaip vykdomą žodžio laisvę 
parodijuoja žinomas Art Buch- 
w aidas (WJT, kovo 30). Jis 
rašo:

Laisvo žodžio sąjūdžiai Įvai
riuose universitetuose daros 
paskutiniais -mėnesiais vis ka- 
ringesni, ir dėl to aš susiinte- 
resavau patirtų ką jie mano. 
Aš nuvykau t£\$itdo,wn ;Techno- 

_ logijos Institutą pasikalbėti su 
vadais organizacijos, vardu — 
“Studentai už visišką žodžio 
laisvę ir demokratinių institu
cijų apsaugą, siekiamą per idė
jinių mainų isąjūdį” (Students 
For Utterly.^Free Speech And 
The PreservS&pn of Democra- 
tic Institutions ’through The 
Etfehange of Ideas Movement).

Mirė doc. A. Jurgutis
Kovo 17 mirė Kauno Medi

cinos Instituto normalinės ana
tomijos katedros vedėjas do
centas Arturas Jurgutis, 58 m. 
amžiaus. A. Jurgutis baigė V. 
D.U. medicinos fakultetą Kau
ne 1939 metais, bet jau nuo 
1937 metų buvo to fakulteto 
anatomijos katedros jaunesny
sis laborantas ir nuo to laiko 
beveik nebebuvo išsiskyręs su 
ta katedra. (Elta)

am Fulbright. Apie tai buvo ži
nia p. m. Eltos biuleteny Nr. 
30-680.

Dėl didesnės publikacijos, 
Vliko vardu padėka buvo pa
reikšta p.m. gruodžio 10 d. Vli
ko Seime, rezoliucijos pravedi- 
mui daugiau pasidarbavusiem 
veikėjam: L. Valiukui, dr. P. 
Vileišiui ir A. Pautieniui. Seime 
buvo entuziastiškas pritarimas.

Vlikas akylai seka visus įvy
kius Lietuvos laisvinimo darbe 
ir visuomet tiesia savo ranką , 
kur tik reikia.

Su pagarba
Juozas Audėnas
Vliko vicepirmininkas

•
Redakcijos prierašas. —Tei

giamai vertiname Vliko vice
pirmininko atsiliepimą į šio lai
kraščio skatinimą rodyti dau
giau jautrumo tiem, kurie nu
sipelno Lietuvos reikalui.

Teigiamai vertinam, kad Vli
kas padėkojo šen. Fulbrightui. 
Teigiamai būtų tekę vertinti, 
jei Vlikas būtų nepasididžiavęs 
ir padėkojęs taip pat New Yor- 
ko legislatūrai už rezoliuciją. 
Nebūtų padaryta klaida, jei Lietuvos atstovas J. Kajeckas ir prel. J. Kučingis kalbasi Lietuvos pasiuntinybės namuose Washingtone.

DIALOGAS
Jaunas vyras, veikęs organi

zacijos vardu, buvo labai pa
tenkintas, kad norima su juo 
pasikalbėti.

“Pone", sakau, “kokis yra 
Students For Utterly Free 
Speech tikslas?”

“Mūsų pagrindinis tikslas 
yra sulaikyti nuo kalbėjimo 
kalbėtojus, kurie ateina į uni
versitetą”.

“Tai labai idealistinis tiks
las”, sakiau, “ir kaip jūs to 
siekiate?”

“Visai paprastai! Kada pra
deda kalbėtojas kalbėti, mes 
imame triukšmauti ir šaukti, 
kad jo negirdėtų”.

“Mano klausimas galėtų atro
dyti kaip ir kvailas, bet pa
klausti noriu: jeigu jūsų orga
nizacija stoja už laisvą žodį, tai 
kodėl jūs neleidžiate kalbėto
jui pasakyti, ką jis galvoja?”

“Bet mes stojame už laisvą 
žodį ne kalbėtojui, o sau. Mes 
reikalaujame teisės pertraukti 
kiekvieną, kada tik jis atidaro 
burną. O tai dėl to, kad čia 
yra demokratinis kraštas, ir 
mes turime teisę sukliudyti 
kiekvieną, kalbėti norintį” ...

Tarp teologų populiarus žo
dis “dialogas”. Ne visi teolo
gai vienodai jį vertina. Vieni 
teologai, kuriuos vadina teolo
gais liberalais, tiki dialogo ga
lybe — per dialogą galima išsi
aiškinti ir susiprasti su visais. 
Kiti, kuriuos vadina teologais 
konservatoriais, tuo netiki. Vie
nas laikraščio bendradarbis 
atvaizduoja tarp vienų ir kitų 
įvykstantį dialogą dėl dialogo 
reikšmės:
: Pirmas: “Dialogas suartins 
katalikus su broliais protestan
tais, broliais žydais ir broliais 
ateistais. Dialogas tai nauja 
nuostabi priemonė susiprasti. 
Pats Kristui ją vartojo. Jis ne
vengė dialogo net su broliais 
fariziejais”.

Antras: “Jei mūsų laikai ly
ginami su Kristaus laikais, tai 
teisybė: Kristus kalbėjosi ir su 
fariziejais. Tada Kristus turė
jo iniciatyvą dialoge. Jis kal
bėjo: “Angių ir pabaltintų 
grabų veisle, jūs pavertėte ma
no Tėvo namus žmogžudžių ir 
vagių landyne”. Ir paėmęs bo
tagą varė fariziejus iš bažny
čios. Mūsų laikais fariziejai 
turi dialogo iniciatyvą ir dia
logą nori baigti Kristaus išva
rymu iš bažnyčios”.

Pirmas: “Kodėl nesikalbėti 
tik su broliais ateistais, bet ir 
su broliais komunistais? Kris
tus ėjo dar toliau: Jis kalbėjo
si ir su pačiu broliu Velniu”.

Antrasis: “Ir tai tiesa: Kris
tus išklausė Velnio gundymų 
ir jam pasakė: “Eik šalin, šė
tone!”. Ir Velnias pasitrau
kė”.

Pirmasis: “Taigi taigi, išsi
aiškino ir susitarė”.

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

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

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

Lengvai pasiekiama traukiniais ąrba automobiliais —
61-05 39+h AVĖ., WOODSIDE, N.Y.

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

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance ■ Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel. Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-1800

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

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co., Ine.

8,321 Units
One Unit consists of share of Common Stock no par value, and one 
§5.00 Debenture. Price — §12.00 per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned and from such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. • Tel. HI 1-6799

LIUDOS MIKULSKYTES
įvairių moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas : išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. V/oodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Esta+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WIHTER GARDEH TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

—•—
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiŠka duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel HYacinf 7-4677

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

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai. patefonai, fono
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L. GIEDRAITIS, I0 Barry Dr., E. Northporf, N.Y. II73I



VITRAŽE ĮRAŠYTA 60 METŲ
Dail. V. K. Jonynas kovo 16 

atžymėjo 60 metų sukaktį. Iš 
jų apie 35 atitenka kūrybai.
Tai didelis plotas, kuriame pa
likta daug kūrybos darbų.

V. K. Jonynas ar nebus pats 
judriausias mūsų dailininkas. 
Štai tos sritys, kuriose jis reiš
kėsi: knygų iliustravimas, me
džio raižiniai, pašto ženklai Vo
kietijos prancūzų zonai. Atvy
kęs į JAV pradėjo akvarele, 
per spalvotą litografiją nuėjo 
iki vitražų, įsikūrė vitražų stu
diją, kurioje griebės net skulp
tūros, architektūros.

Pridėkime dar, kad jis visą 
laiką yra ir pedagogas —meno 
dalykus dėstė Kaune, V. Vo
kietijoje, Freiburge, suorgani
zavo meno mokyklą ir jai va
dovavo. Atvykęs į JAV, dėstė 
Cotton Rose Institute, o dabar 
Fordhamo universitete.

Savo šakotumu, dinamizmu, 
jis panašus į renesanso laikų 
dailininkus, kuriame buvo ne
svetimos visos dailės sritys.

Dinamizmas jį vedė ir įvai
riu forminiu keliu. Pradėjęs 
medžio raižinius raižyti lietu
vių liaudies dvasioje, jis perė
jo į klasikinį realizmą, iki nuo
stabaus meistriškumo išvystė 
raižymo techniką. Iš stilizuoto
idealizuoto realizmo staiga at
siplėšė, sumodernėjo. Bet jis 
neperžengė kraštutinės ribos.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Gintarė Banaitytė-lvaškienė 

— BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota istorinė apysaka 
jaunimui, išleido LB kultūros 
Fondas. Iliustravo dail. Janina 
Marks, 133 psl., įrišta į kie
tus viršelius, kaina nepažymė
ta.

Vincentas Liulevičius — LIE
TUVOS ISTORIJA, penktai kla
sei ir devintam skyriui, išleido 
JAB LB Kultūros Fondas Chi- 
cagoje 1967 m., iliustruota, 
parašyta mašinėle ir atspausta 
ofsetu., 46 psl., kaina nepažy
mėta.

LIETUVIŲ KALBOS PRATI
MAI, mokyklai ir namams, II 
sąsiuvinis, paruošė Domas Ve
lička, išleido Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Chicagoje 
1967, spausdinta rotatoriumi, 
81 psl., kaina 2 dol.

Pagerbiant dail. V. K. Jonyną jo 60 metų sukakties proga, iš k. j d. dail. V. Ignas, dail. Shepherd — studijos 
dailininkas, dail. V. K. Jonynas, dail. V. Raulinaitis, dirbąs jų studijoje. Nuotr. V. Maželio

Visa jo kūryba pasiliko su
drausminta, dar gana gerai su
prantama, įžiūrima. Dailininkas
turi savitą braižą, kurį atseki 
visuose jo darbuose, knygų i- 
liustracijoje, akvarelėje, vitra
že ir net skulptūroje.

Įvairiai veikia amžius — vie
ni pavargsta, išsenka, kiti, prie
šingai, — su kiekvienais me
tais darosi brandesni.

V. K. Jonynas dar nerodo jo
kių nuovargio ženklų. Priešin
gai, — tiesiog reikia stebėtis jo 
dideliu dinamizmu. Tad jo am
žių palygini su jo paties su
kurtu vitražu, kur žėri daugy
bė spalvų. Žėri ir pagauna akį, 
maloniai nuteikia. Ir jo kūri
niai mus pagauna savo žėrėji
mu.

Įprasta tokiom progom pridė
ti linkėjimų, o jie būtų: kuo 
daugiau kūrybos lietuviška te
matika!

Dailininką sukakties dieną 
pasveikino jo studija, o kovo 
19 dail. Pr. Lapės iniciatyva 
buvo sukviesta apie 20 daili
ninkų, daugiausia jo buvusių 
mokinių. Dalyvavo ir studijos 
dailininkas, jo mokinys dail. 
Shepherd. Pasveikintas dail. V.

Autoritetas prieš laisvę
Lietuvos konstitucines teises klausimais (3)

Darbininko dviejuose nume
riuose ' stengėmės supažindinti 
su Dr. K. Račkausko, Fordha- 
mo universiteto profesoriaus, 
šiais metais išleista knyga — 
‘Lietuvos konstitucinės teisės 
klausimais’. Apibūdinome, kas 
autoriaus rašoma apie Vasario 
16 aktą, dvi laikines (1918, 
1920) ir dvi nuolatines (1922, 
1928) konstitucijas. Užbaigai 
tenka mesti žvilgsnį, kaip au
torius aptaria ir vertina pasku
tiniąją (1938) konstituciją.
AUTORITETINIS PESIMIZMAS

Paskutinė Lietuvos konstitu
cija buvo seimo priimta 1938 
vasario 11, paskelbta tų pačių - 
metų gegužės 15 prezidento A. 
Smetonos ir ministerių pirmi
ninko V. Mirono parašais, šio
je konstitucijoje, kaip dr. K. 
Račkauskas pastebi, jau ‘mato
me kitą pažiūrą į žmogų ir ki
tokią jo padėtį valstybėje’ (79). 
Nė viena iš ankstyvesnių kons
titucijų ‘nesiėmė pilieti moky
ti’, o paskutinioji ‘jau dažnai 
nurodinėja, kaip žmogus pri
valąs elgtis’ (79). Tų mokomų
jų arba ‘auklėjamųjų nuostatų 
konstitucijoje pilna’ (95). Mat, 
‘Į patį žmogų 1938 m. konsti
tucijos leidėjai žiūrėjo pesimis
tiškai (94). Jie mažiau pasitikė
jo, kad ‘žmogus visuomenines 
pareigas vykdys — savo no - 
ru ... žmogus linkęs savo pa
reigas užmiršti, ypač valsty
bei” (79). Jam reikia jos pri
minti ir versti atlikti. Kai 1922 
konstitucija paminėjo tik vals
tybės gynimo pareigą, o šiaip 
jau pabrėžė piliečio teises, tai 
1938 konstitucijoje visur pa
brėžiamos piliečių pareigos. Iš-

^d£S:titSiokŠs(I? VL. BALTRUŠAIČIO SUGRĮŽIMU JAU PAJUTO CHICAGA
pareigos” (16-26 strp.). Pilietis 
naudojasi savo teisėmis ir lais
ve, ‘visuomet atsimindamas 
savo pareigą tėvynei’ (17 
strp.). ‘Piliečiui valstybė yra jo 
paties buvimo pagrindas’ (16 
strp.).

Autorius čia daro išvadą, 
kad valstybė buvo iškelta aukš
čiau už žmogų ir kad pareiga 
valstybei buvo pirmoji. ‘Jinai 
yra aukščiau pareigos Dievui ir 
šeimai (75). Tai esąs valstybės 
suabsoliutinimas, nesutinkąs 
‘nei su krikščionybės mokslu 
nei su kitomis moderniomis pa
žiūromis į žmogų ir valstybę’ 
(76).

DIDŽIAUSIAS PRIEKAIŠTAS
1938 konstitucijoje yra skir

tumas tarp piliečio asmeninės 
laisvės ir jo visuomeninio vei
kimo. Asmeniniam arba priva-

K. Jonynas, įteikta dovanėlė 
(monografija apie Miro), su - 
rengtos gražios vaišės. Vaka
ras praleistas jų studijos paro
dos menėje, kur dailininkai bi
čiuliškai pasikalbėjo apie me
nus. (p.) 

čiam gyvenimui palikta dau
giau laisvės, o dėl visuomeni
nio veikimo pasakyta: ‘Valsty
bė saugo piliečių visuomeninio 
veikimo laisvę, ypač spaudoje, 
draugijose ir susirinkimuose, 
žiūrėdama, kad jis nebūtų vei
kiamas kenksminga valstybei 
kryptimi (25 str.). Bet ‘kas yra 
kenksminga valstybei, — klau
sia knygos autorius, — o 
ypač kokia to veikimo kryp
tis, kuri yra valstybei kenks
minga, yra nekonkrečios ir ne- 
juridinės sąvokos... Tų sąvo
kų turinys priklauso nuo to, 
kokia pasaulėžiūra bei politine 
ideologija valstybė vadovauja
si, kokių pažiūrų yra preziden
tas, vidaus reikalų ministeris ir 
net vietos policijos viršininkas, 
(74-75). ‘Apskritai, visuomeni
nio ir šiaip viešo veikimo sri
ty piliečiui pasirinkimo teisė— 
kuri yra laisvės esmė — buvo 
tiek susiaurinta, jog jisai to 
pasirinkimo beveik ir neturėjo. 
Tai sudaro 1938 m. konstituci
jai didžiausią priekaištą, žiū
rint demokratinės teorijos po
žiūriu’ (75).

LYG IR ANGLIJOS 
MONARCHAS!

Nusikreipus nuo demokrati
nės santvarkos, abiejose pasku
tinėse konstitucijose (1928, 
1938) stipriai iškeltas preziden
to asmuo. Antai, 1928 konsti
tucija, ‘sumažinusi seimo galią, 
tuo pat laiku padidino vyriau
sybės, ypač prezidento galią. 
Prezidentas renkamas jau ne
be seimo, bet specialiai prezi
dentui rinkti išrinktų ypatingų

Prisimena vienas nuotykis 
viešint New Yorke 1965 lapkri
čio mėnesį. “Čiurlionio” kon
certo metu ten susitikus bega
les senų ir naujų draugų; taip 
smagiai buvo užsišnekėta ir už- 
siūliota, kad. priartėjo paryčiai. 
Pajutau, kad visi tie, kurie siū
lėsi pavėžėti nakvynės link, ne
besulaukę savo plepaus kelei - 
vio, jau buvo išsiskirstę. Ap
link besimatė keletas nepažįsta
mų veidų, o salės sargai barš
kino raktus ir liepė paskuti- 

-niesiem išsiskirstyti. Tariau pa
siimti taksį ir važiuoti į seną
jį Williamsburgą, nes požemi
niais New Yorko traukiniais, 
ypač naktį, po 14 nebuvimo 
metų nebemokėjau važinėti.

Ir kažkas iš' to mažo pasku
tiniųjų būrelio užgirdo, kad esu 
apsistojęs pas Baltrušaičius 
Grandstrityje. Na, ir pagavo:

— Jei tu pas Baltrušaičius 
apsistojęs, jei tu esi jų svečias, 
mes tave parvešim ten kaip lė
lę.

Taip ir padarė. Parvežė šau
niausiai ir saugiausiai, ir iš po
kalbių patyriau, kad tai esama 

atstovų ... Tas pats asmuo ga
li būti perrenkamas neribotą 
skaičių kartų, kai 1922 m. kons
titucija leido tą patį asmenį 
perrinkti prezidentu tik vieną 
kartą iš eilės’ (49). Taigi, ilges
niam laikui trunkant, tas pats 
asmuo galėjo pasidaryti lyg ir 
‘sosto paveldėtojas’.

Taip pat ir 1938 konstituci
joje seimas buvo ‘nužemintas, 
o prezidento institucija padary
ta labai galinga’ (55). Kai sei
mo nebuvo arba jis neposė
džiavo, prezidentas galėjo 
leisti įstatymus, ir dėl jų nie
kas negalėjo nei protestuoti 
nei perduoti seimui persvarsty
ti (55). Juridiškai niekas nega
lėjo prezidento atstatydinti ir 
patraukti atsakomybėn. Tuo at
žvilgiu, kaip knygos autorius 
pastebi, Lietuvos prezidentas 
pagal 1938 konstituciją galėjo 
būti ‘lyginamas su Anglijos 
monarchu’ (61).

KNYGĄ UŽSKLEIDŽIANT
Perskaitęs tą nedidelę studi

ją (178 pusi.), aiškiai matai, 
kaip valstybiniame gyvenime 
sunku rasti auksinį vidurį ir 
išlaikyti pussiausvyrą tarp lais
vės ir autoriteto. Laisvė links
ta būti nevaržoma ir net palai
di, autoritetas — absoliutinis 
ir prievartinis. Istorijoje tos 
dvi priešybės nuolat kartojasi. 
Neišvengė to rato nė laisvoji 
Lietuva, išgyvenusi keletą ban
dymų nustatyti konstitucinę sa
vo santvarką.

Lietuvos konstitucijas nag
rinėdamas, autorius pastebi,

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

VI. Baltrušaičio vadovaujamo 
New Yorko Vyrų choro cho
ristų, didelių VI. Baltrušaičio 
gerbėjų, šalia jų dar buvo dai
lininkai J. Bagdonas ir V. Jo
nušas.

Šį epizodą prisimenu tam, 
kad išryškinti, koks populiarus 
buvo VI. Baltrušaitis New Yor
ke.

Dabar štai nuo sausio mėne
sio jis vėl Chicagoje ir vargo- 
ninkauja didžiausioje lietuvių 
parapijoje — Marųuette Parko 
Gimimo šv. P. Marijos bažny
čioje, kur jį iš New Yorko at
sikvietė tos parapijos klebonas 
prel. V. černauskas. Iš senųjų 
Vlado draugų čia vikarauja vi
soj Amerikoj žinomas kun. Jo
nas Kuzinskas, praėjusią vasa
rą sutuokęs prez. Johnsono 
dukterį Luci su P. Nugentu. 
1954-57 laikotarpyje tie abu vy
rai: jaunas vikaras ir prityręs 
muzikas darbavosi šv. Jur
gio parapijoj Bridgeporte. Da
bar jie vėl kartu gražiojoje Mar
ųuette Parko šventovėje.

Šios didžiulės parapijos lie
tuviai parapiečiai naujojo var
gonininko įnašą ypač pajuto 
Vasario 16 proga pamaldose už 
Lietuvą. Šį kartą nuo vargonų 
liejosi gausaus choro balsai ir 
po bažnyčią sklaidėsi aidai lie
tuviškų giesmių, tokių pakilių 
ir gražiai giedamų.

O Velykų rytą Prisikėlimo 
pamaldose jau giedojo ar ne 
70 choristu, jų tarpe nemažas 
būrys Operos choro narių, ir 
maldininkam atrodė, lyg jie 
būtų Kauno bazilikoje ar ku
rioje kitoje savosios valstybės 
šventovėje. Toks tai netikėtai 
įspūdingas giedojimas pradeda 
įsiviešpatauti vienoje iš gra
žiausių JAV lietuvių šventovių 
— Marųuette Parko lietuvių 
bažnyčioje. Ir įdomu, kad tokį 
giedojimą ir bendrai naują dva
sią čia sugeba atnešti savo ta
lentu plačiai šakota ir apie sa
ve visus jungianti Vlado Balt
rušaičio asmenybė.

Antrą vertus, šiais nuošir

kad visos jos pagal laiko rei
kalavimus ir konstitucijų leidė
jų įsitikinimus, siekė patikrin
ti nepriklausomai Lietuvai eg
zistenciją ir tęstinumą. Dėl to 
nė viena iš jų nėra, mano nuo
mone, smerktina’ (5). Nė vie
nos ir nepasmerkia nei ypatin
gai užgiria, imdamas tokias, ko
kios buvo, ir svarstydamas žy
miai daugiau įdomių klausimų, 
negu čia suminėjome. Be to, pri
sipažįsta, kad dar ‘daug klausi
mų liko neątsakytų ir daugelis 
spragų neužpildyta. Tikiuosi at
siras norinčiųjų pagvildenti čia 
iškeltus klausimus nuodug
niau’ (5).

Knygą sudaro trys skyriai. 
Pirmajame rašoma apie Vasa
rio 16 akto reikšmę, tautos są
voką ir laikinąsias konstituci
jas. Antrajame — apie nuola
tines konstitucijas, suverenu
mo problemą, demokratijos teo
rijas/ konstitucinius organus ir 
piliečių teises, trečiajame — 
apie Lietuvos dabartinį paver
gimą ir tikėjimą nepriklauso - 
mos valstybės atkūrimu. Kny
gos gale randame visų konsti
tucijų tekstus. Kiekvienam tai 
gali būti naudinga, nes ligi šiol 
visų konstitucijų vienoje vie
toje išleistų neturėjome.

Knygos autorius teisės moks
lus yra studijavęs Paryžiuje, 
Romoje ir -Berlyne. Daktaro 
laipsnį gavo 1930 Paryžiuje. 
Lietuvoje buvo Valstybės Tary
bos referenfeu ir nariu, Vytau
to D. Universiteto asistentu. 
Nuo 1948 Fordhamo universi
tete dėsto konstitucinę teisę.

( Konstantinas Račkauskas 
LIETUVOS KONSTITUCINĖS 
TEISĖS KLAUSIMAIS. Išleista 
autoriaus lėšomis. New York, 
1967. Gaunama Darbininko lei
dykloje). S.S.

džiais žodžiais, pasakytais apie 
Marųuette parką, jokiu būdu 
nenoriu temdyti lietuviškojo šv. 
Kryžiaus parapijos žiburio, kur 
vargoninkauja muz. P. Armo- 
nas ir gieda “Dainavos” an
samblis. Ten didžiųjų švenčių 
proga tradiciniai rinkosi ir dar 
miniomis tebesirenka lietuviai 
į tą lietuvišką šventovę, pasi
likusią jau labai senam rajone, 
kur klebonauja kilnios dvasios 
Amerikos lietuvis kun. Ed. Ab

Linksmoji kaimynė Nuotr. V. Maželio

Introduction to Modern Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų; 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol. Galima už
sisakyti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Patarlės, priežodžiai

Kad šuo pinigų turėtų, mėsos 
nusipirktų.

Ir didelis būtų veikėjas, tik 
gaila, kad galvoj švilpia vėjas.

Ir gegužė pavirsta vanagu, 
kai badas prispiria.
Gyrėsi gaidys vanagą pagausiąs 
Gyvena kaip meškos ausyje.

romaitis, kur lietuvių kalba ne 
kampininkė, bet valdovė, kur 
didžiųjų švenčių mišios būna 
ataustos tikrais religiniais kon
certais. Ir šiemet Velykų rytą 
kaip gražiai ten giedojo “Dai
navos” ansamblis su iškiliuo
ju tenoru Stasiu Baru ir J. šal- 
niene. Ir klebonas pamoksle 
akcentavo, kad ši parapija per 
50 metų tarnavo lietuviam, ji 
taip pat tarnaus ir toliau.

VI. Rmjs



Studentų
LSS kviečia visus lietuvius 

studentus į ekskursiją Euro
pon. Ekskursija įvyks šią vasa
rą ir tęsis šešias savaites. Iš 
New Yorko išskrendama liepos 
5, grįžtama rugpiūčio 18. Lan
komos vietovės: Londonas, Pa
ryžius, Madridas, Lisabona ir 
Santa Maria (Azores salos), iš

Hartford Conn.
Literatūros-dailės vakaras
Hartforde prieš trejus me

tus įsikūrė Moterų Ratelis, 
šis ratelis savo veiklą iki šiol 
jungė su skautų veikla, padė
damas suorganizuoti švenčių pa
rodėles ir kt. Dabar šis ratelis 
pasiryžo savarankiškai pasiro
dyti.

Gegužės 6, šeštadienį, L.A.P. 
klubo patalpose, 227 Lavvrence 
St., Hartford, Conn., rengia li
teratūros ir dailės vakarą. Va
karo programą atliks rašyto
jas Algirdas Landsbergis iš 
New Yorko. Taip pat įvyks dai
lininkės Vidos Krištolaitytės, 
iš New Yorko, kūrinių paroda. 
Parengimo ir parodos atidary
mas 7 vai. v.;' įėjimo auka 2 
dol., studentam ir moksleiviam 
1,50 dol. Pelnas skiriamas “Li- 
tuanus” žurnalui paremti.

Po literatūrinės programos 
ir dailės kūrinių apžiūrėjimo 
svečiai ir atsilankiusieji paren
gime bus pavaišinti kava ir py
ragaičiais.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi parengime gau 
šiai dalyvauti.

"Aido" choras balandžio 15, 
šeštadienį, išvyksta į New Yor- 
ką ir ten talkins New Yorko o- 
peretės choro koncerte.

Šokiu vakarą Hartforde tas 
pats “Aido’’ choras rengia ba
landžio 29, šeštadienį, 7:30 v. 
v. L.A.P. klubo salėje, Prama- 
toma meninė programa. Šo
kiam gros Edvardo Radionovo 
orkestras. 1 kernotas

— Florencijoj, Italijoj, rengia
moj tarptautinėj dailiųjų ama
tų parodoj bus Klaipėdos "Dai
lės”, Plungės “Minijos” ir Kau
no "Jiesios” keramikos,- metalo, 
medžio raižinių ir audinių.

—•—
Kanadoje uždarbių vidurkis 

1966 buvo toks: gydytojų — 
21,474 dol., advokatų — 17,. 
282 dol., inžinierių ir architek
tų — 16,801 dol., dantų gy
dytojų — 14,909 dol., kvalifi
kuotų buhalterių — 13,201 
dol., finansinių bendrovių savi
ninkų — 14,843 dol., nekilno
jamo turto pardavimo Įstaigų 
savininkų — 8,626 dol., pro
fesorių ir mokytojų —5,087 do
lerių.

Brangiam vyrui ir tėvui

Pulk. VLADUI GRUDZINSKUI
mirus, mielai p. Elenai Grudzinskienei ir dukrelėms Euge
nijai, Nijolei, Aldonai ir Rimai su šeimomis gilią užuojautą 
reiškiame ir drauge budime

A. BORTE.EVJCIENE
Marija ir Leonas NOREIKAI 

Jonas BORTKEVIČIL’S

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

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

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

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

Siunčiu už prenumeratą $....... , aukų $................ Viso $

(Data) (Parašas)
________________________________________________ I

ekskursija
kurios išskrendama atgal į 
New Yorką. Šitos vietovės bus 
pasiekiamos lėktuvu ir kelionė 
į jas įskaičiuojama į kelionės 
kainą — 350 dol. Vokietija, 
Šveicarija, Italija ir kiti kraš
tai bus pasiekiami traukiniais. 
Tam bus perkama “Eurailpass” 
— 4 savaitėm 130 doL Prie 
kelionės išlaidų ir “Eurailpass” 
reikia pridėti 10 dol. kiekvie
nai dienai Europoje. Tokiu bū
du visai kelionei reikia turėti 
880 dol. Tai labai pigu už še
šių savaičių kelionę Europoje.

Ekskursijos dalyviai gali būti 
lietuviai studentai, nejaunesni 
18 m. Gali važiuoti ir busimieji 
studentai, kurie stoja į univer-

WORCESTER, MASS.
LB valdyba posėdžiavo ba

landžio 2, pasikvietusi jauni
mo organizacijų atstovus. V. 
židžiūnas pasakojo apie LB ry
tinio pakraščio suvažiavimą 
New Yorke. Nutarta prie valdy
bos sudaryti jaunimo sekciją. 
Ji sudaroma iš vyčių, skautų ir 
ateitininkų atstovų. Kultūros 
klubas pranešė, kad mano pa
kviesti Bostono teatrą ir rude
ni surengti solistės L. šukytės 
koncertą.

LB valdyba numatė surengti 
šiuos parengimus: jaunimo ta
lentų pasirodymą balandžio 23, 
Motinos dienos minėjimą — 
gegužės 14, birželio tragiškų 
įvykių minėjimą — birželio 11, 
tautos šventės minėjimą rugsė
jo 8.

Gegužės 6 ir 7 vyksta LB 
tarybos rinkimai. Tiem rinki
mam pravesti sudaryta komisi
ją iš V. židžiūno, A. šermukš
nio, J. Tamašausko. Balsavimo 
vieta — šv. Kazimiero para
pijos patalpos. Pr. P.

Moterų Sąjungos 69 kuopos 
susirinkimas įvyko kovo 13 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Nutarė surengti kortavimo va
karą balandžio 29. Valdyba 
kviečia visas apylinkės sąjun- 
gietes ir viešnias atsilankyti. 
Vadovauja pirm. Antonija Vaš- 
keliavičienė ir Stanley Valins
kas.

Ona Glavickienė sirgo ir gu
lėjo ligoninėj, turėjo kojos o- 
peraciją. šiuo metu jau grįžu
si iš ligoninės ir sveiksta na
muose.

(v.n.)

Moterų Klubas kovo 19 turė
jo susirinkimą Aušros Vartų 
parapijos salėje vadovaujant 
pirm. V. Beliauskienei. Valdy
ba ir narės nutarė suruošti pa
rengimą gegužės 14 d. 5 vai. 
vak. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Šiai pramogai vadodovaus 
vicepirm. M. Katinienė, finan
sų rašt. S. Smith, ižd. E. Dad-

į Europą
sitetus. Jaunesni negu 21 m. 
amžiaus turi pristatyti raštišką 
tėvų sutikimą. Registracijos 50 
dol. prisiunčiama ne vėliau ge
gužės 1. čekius siųsti “Marija 
Gailiušis” vardu. Jeigu iki ge
gužės 1 nesusidarys 25 ekskur
sijos dalyviai, ekskursija neį
vyks ir pinigai bus grąžinami. 
Apie kelionei reikalingus doku
mentus bus pranešta vėliau.

Dėl registracijos ir informa
cijos rašyti adresais: Marija 
Gailiušytė, 1829 Lampson Rd., 
CIeveland, Ohio 44112, Telef. 
(216) 481-2164 arba T. G. Sa- 
bataitis, S.J., 2345 W. 56th. St. 
Chicago, III. 60636. Telef. (312) 
RE 7-8400.

ge. Visas nares ir viešnias pra
šome atsilankyti. Bus gražių 
dalykų laimėjimui, o taip pat 
proga maloniai bei draugiškai 
praleisti laiką. Bus arbatėlė su 
užkandžiais, pagamintais pačių 
klubiečių.

Valdybos rašt.

Baltimorės žinios
Suaugusių klubas savo meti

nį banketą rengia balandžio 15 
Knott restorane. Bus įdomi pro
grama.

Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
seimas vyksta balandžio 23 
Newtown, Pa. Iš Baltimorės au
tobusas išvažiuos po 7 v. mi
šių. Visi prašomi laiku atvykti 
i autobusą.

Maldininkų kelionė į Mt. St. 
Marys kolegijos Liurdo grotą 
rengiama balandžio 30. Rengia 
katalikų dukterų draugija, va
dovauja prel. L. Mendelis. Au
tobusas išvažiuos 9 v. ryto. At
vykus į Liurdo grotą Emmist- 
burge, Marylande, prelatas au
kos mišias 11 vai. Po mišių ko
legijos valgykloje bus pietūs, 
paskui lankys šv. Juozapo ko
legijos koplyčią, kur yra palai
mintosios Elzbietos Seton re
likvijos. Ten bus šventoji va
landa. Po šventosios valandos 
jau grįžtama atgal Į Baltimo- 
morę. Maldininkai specialiai 
'melsis, prašydami pasauliui tai
kos. Kas nori važiuoti, prašom 
bilietus iš anksto įsigyti. Bilie
tų galima gauti klebonijo
je.

Šv. Vardo draugijos metinis 
seimas bus balandžio 30 Lord 
Baltimore viešbutyje. Seime da
lyvaus ir šv. Alfonso parapijos 
vyrai.

Atostogas po iškilmingų Ve
lykų švenčių pradėjo šv. Alfon
so parapijos kunigai. Prel. L. 
Mendelis atostogavo nuo balan
džio 2 iki 7, kun. Antanas 
Dranginis atostogauja nuo ba
landžio 9-15. Jis atostogas pra
leidžia pas savo brolius Penn- 
sylvanijos kalnuose. Kun. J. 
Antoszewski išvyksta atosto
gauti nuo balandžio 16 iki 22.

Jonas Sliubris, ankstesnės 
kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
’P-altimorėje, mirė balandžio 
4 Dirbo siuvykloje. Buvo Su
sipratęs lietuvis. Gedulingos mi
šios už jc sK-ią buvo šv. Alfon
so bažnyčioje balandžio 7 d. Pa
laidotas Rilj RirKemer kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Elzbieta ir dukra Ona.

Jonas Obelinis.

Baltimorės lietuviškos radijo programos vedėjai ir pranešėjai. Iš 
k. j d. Albertas J. Juškus ir J. Kęstutis Laskauskas. Nuotrauka 
Baltimorės Radijo valandėlės.

Jaunųjų orkestras saleziečių gimnazijoje CastelnuovoSALEZIEČIAI SU LIETUVIŲ JAUNIMU
Jau penkiolika metų lietu - 

viai saleziečiai sėkmingai dirba 
lietuviškumui šv. Jono Bosko 
gimtiniame, miestelyje, Ist’ituto 
Salesiano Lituano, Castelnuovo 
Don Bosco (Asti) Italy. Lietu
vių saleziečių įstaiga globoja 
našlaičius, auklėja būrelį lietu
vių jaunimo. Jie turi spaudos 
studiją, -leidžia lietuviškas kny
gas, išlaiko Alpėse vasarvietę, 
kurioje jaunimas ilsisi ir lietu
viškai lavinasi.

Tarptautinė Saleziečių Kon
gregacija lietuviškam židiniui 
veltui duoda virš dešimt lietu
vių pedagogų ir patalpas su 
bendrabučiu 60-čiai berniukų. 
Tai yra labai vertinga ir bran
gi dovana. Griežta sąlyga, kad 
patalpos būtų užpildytos moks
leiviais ir kad lietuviška tau
tinė veikla būtų išlaikoma pa
čių lietuvių.

Misionierius kun. P. Urbaitis 
rašo: "Bet saleziečiai nesulau
kia iš niekur kažinkokių padė
kos laiškų. Jiem svarbu kon
kretus bendradarbiavimas ir to-

PHILADELPHIA, PA.

Bendruomenės Balsui remti 
komitetas ruošia koncertą—va
karą, kuris įvyks balandžio 29, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Lietuvių 
Muzikalinėje salėje, 2715 East 
Allegheny Avenue, Philadel- 
phia, Pa. Programoje bus pro
gos išgirsti- lietuvį akordeonis
tą Kazį Daubarą ir Philadelphi- 
joje dar negirdėtą "Žibuoklių” 
moterų sekstetą. Po koncerto 
bufetas, užkandžiai, šokiai.

limesnis savo jaunimo tautinis 
auklėjimas. Lietuviai salezie
čiai be jokių asmeninių intere
sų aukojasi per tiek metų tau
tinei veiklai ir yra verti nuo
širdesnio mūsų visuomenės 
prielankumo ir paramos.”

Teisinga pastaba. Lietuviai 
supranta kokią svarbią lietuvy
bės užduotį vykdo lietuviai sa
leziečiai. Tik būtų galima klaus
ti ar užtenkamai lietuviai re
mia jų darbus.

Pavienių lietuvių mėnesinė 
1 dol. auka, išrenkama rėmėjų 
būrelių vadovų, yra konkreti ir 
nuolatinė parama. Lig šiol 
šiuo būdu yra remiami visi sa
leziečių planai. Lietuviai galėtų 
daugiau turėti tokių rėmėjų bū
relių.

Saleziečių rėmėjų komitetas 
lietuvių apylinkėse padidintų 
aukas, ypač surastų mecenatų 
jaunimo bibliotekai.

Kas svarbiausia dabar. Lie
tuvių saleziečių planai ir jauni
mo auklėjimas lietuviais visuo
met buvo, yra ir bus labai 
svarbu. Ypatingai saleziečiam 
rūpi jaunimo pašaukimų ir di
džiulis jaunimo pasaulinis žur
nalas. Jie rašo: “Reikia, kad 
kas kalbėtų, rašytų, veiktų, su
sipažintų su šeimomis ir sukel
tų didesnį lietuvių jaunimo rei
kalais susirūpinimą. Moderniš
kai leidžiamas jaunimo žurna
las apjungtų visą jaunimą, bet 
tame pačiame žurnale galėtų 
tilpti ir organizaciniai 
atskirų draugijų reikalai/

Tektų įsidėmėti lietuvių sa
leziečių Italijoje veiklaus direk
toriaus kun. Prano Gavėno 
mintį: “Vargai pagimdys galiū
nus. Mes nusistatę kovoti pa- 
šaukiminę kovą”. Lietuvių pa- 
šaukiminė kova yra nepapras- 

' tai reikalinga. Visi šaukiasi lie
tuviškumo apaštalų. Juo toliau, 
tuo mažiau jų lieka, o iš kur 
ateis nauji — jauni? K.R.

Castelnuovo lietuviškas jau
nimas tautos šventę atšventė 
kovo 5, sujungdamas tai su šv. 
Kazimiero minėjimu. Po vėlia-

Pirmos arkliu lenktynės A- 
merikoje įvyko 1664 m. New 
Yorke.

vos pakėlimo įstaigos sodely ir 
pamaldų už tėvynę, minėjimą 
pradėjo įstaigos direktorius ku
nigas Pranas Gavėnas. Jis skai
tė paskaitą apie šv. Kazimiero 
lietuviškumą. Vakare meninę 
programą atliko jaunimas. Dū
dų orkestras, sutartinės, solo, 
deklamacijos, tautiniai šokiai 
viskas pynėsi. Lietuvos ilgesio 
fone. Ypač puikus scenos vaiz
delis "Grįšim į Gedimino že
mę”, paįvairintas lietuviška mu
zika ir spalvotais Lietuvos gam
tovaizdžiais. Šventė baigta tau
tos himnu, grojant jaunimo or
kestrui. —Dal.

Chicagoje Ateities atžalynas įsigi
jo 20 kanklių. Nuotraukoje Pr. Za- 
polis ir kanklių krikštatėvis dr. St. 
Biežis. Nuotr. Balio Brazdžionio

— Clevelando Lietuvių Bend
ruomenės I ir II apylinkės ba
landžio 16, sekmadienį, 12 v., 
po Iretuviškų mišių šv. Jurgio 
parapijos salėje rodys naujus 
dokumentarinius filmus apie 
Lietuvą: “Ar tai tu čia, tėvy
ne?” Auka asmeniui 1 dol., 
šeimai — 2 dol.

— Illinois Lietuvių gydytojų 
dr-ja kovo 29 susirinkime nu
tarė kultūrinę 1000 dol. premi
ją padalinti pusiau. 500 dol. 
paskirta “Gražinos” operos pa
statymui paremti ir 500 dol. li
tuanistinėm mokyklom.

— Lituanistas Feliksas Ku
dirka, gavęs stiprų širdies prie
puolį, paguldytas Q’ueen of 
Angels ligoninėje, Los Angeles, 
Calif. Ligonis, specialisto gydy
tojo prižiūrimas, palengva 
sveiksta.

— Vokietijos lietuvių Jauni
mo metų komiteto uždaromasis 
posėdis įvyko kovo 4 Romuvo
je. Pirm. kun. V. Damijonaitis 
padarė platų pranešimą apie at
liktus darbus, ižd. F. Skėrys pa
informavo apie finansinę padė
tį, kontrolės komisijos vardu 
pasisakė mok. A. Veršelis. Esa
mas piniginis likutis perveda
mas PLB Vokietijos krašto val
dybai jaunimo reikalam. Nutar
ta, kad reikalinga jaunimui 
turėti bendrą organizacijų at- 
tovybę, kuri ir toliau palaikytų 
ryšius tarp jaunimo ir artimam 
ryšy su krašto valdyba tęstų 
jaunimo metais pradėtą darbą.

— Lituanistikos kursų va
saros semestras prasideda lie
pos pradžioje ir tęsiasi iki rug
piūčio vidurio. Jau užsiregistra; 
vo būrys jaunimo: R. Kildi- 
sas, Worcester, Mass.; A. Raz- 
gaitis, Mayfield, Ohio; E. Kivė- 
naitė, Putnam, Conn.; A. Ma- 
sevičiūtė, Quebec, Canada; V. 
Jurgaitytė, Putnam, Conn.; P. 
Sulaitė, Chicago, III., D. Mažei
ka, N. Y.; V. Gerdvilas; N.Y.; 
Laukiama daugiau jaunimo. 
Informacijos reikalu kreiptis: 
Lithuanian Program, Fordham 
University, Bronx, N.Y. 10458. 
Tel. 933-2233; Ext. 218.

— E. Budrys, gyvenąs Švedi
joje, Gotlando saloje, savo ta
pybos darbus kovo 16-31 bu
vo išstatęs Zunini galerijoje Pa
ryžiuje.

— Pranas Joga, vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos 
vedėjas Clevelande, Bronius 
Krokys, lituanistinės mokyklos 
vedėjas Rochestery ir Elena 
Ruzgienė, Maironio vardo litua- 

, I nistinės mokyklos vedėja Broo- 
klyr.e. patys pirmieji praneša, 
jog dalyvaus Mokytojų studijų 
savaitėje. Studijų savaitė į- 

! vyks Dainavoje nuo liepos 30 
iki rugpiūčio 7.

— Pavasarinis skautų sąskry- 
i dis, rengiamas Atlanto rajono, 

įvyks balandžio 29-30 šv. Anta
no gimnazijoje. Kennebunkpor- 
te. Maine, žada atsilankyti L 
SB v.s.s. Vladas Vijeikis.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRYŽO M E — [VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JOSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FONO)
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau jrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
Ej Garbės fundatorius ($1000) Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) Q Rėmėjus (ma*esnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui--------------

ADRESAS ............................................................................. ..............................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetibie) I
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KARLONAS
RJNERAL HOME

NEW BRITAIN, CONN.

CAMP NAVAjO

SCHALLER&WEBER
jtrožO Misiūno

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVES 6

ė <tb n ■ r i>» jiį* sb>«»eii

-BOOM 714 
avenue 
IRK CITY

ŠIĄ VASARĄ siųskit savo sdlH 
ar dūkią | NAVAKO vasaros

Carpets Cleaned and Dyed 
QUALITY

Carpet and Upholstery Cleaning 
Dyeing on the floor. Carpets cleaned 
8< gq. ft. FREE ESTIMATE.

OX 5-3143 or 939-4822

FUNERA.L HOME
197 Vebster Avenųe

45 WEST 45fh STREET. NEW YORK, N. Y. (0036 
Tel. Cl 5-7905

Botvinik—Hastingso turnyrą, Spas- 
skis—Bevervijk, Keresas^-Stoekhol- 
mo, Taimanov—Helsinkio, M. Tai— 
Ispanijos, V. Averbach—N. Zelandi
jos jr Australijos turnyrus, šiuo me
tu vyksta, kitas tarptautinis turny
ras Jugoslavijoj (Sarajeve), kuria
me be Sovietų čempiono L. šteino 
ir V. Savono, dalyvauja du JAV-bių 
didmeistriai: Robert Byrhe ir P. 
Benko. Po 10 ratų pirmavo štein su 
7 tA, jugoslavas Ivkov, R. Byrne ir 
P. Benko po 6% tš.

P. Mončkinskas, kaip skelbia An
glijos kovo mėn. žurnalas “Chess”, 
laimėjo antrą, vietą “Postai Chess 
Championship 1965” varžybose. Už
baigos stovis: 1. G. B. Taylor 8 tš. 
iš 11 galimų. 2-3. P. Mondunskas ir 
R. I. Sutton po 7 taškus.

P ARl6iXHWtAUTY academy 
362 Stato St Hadrensack NJ.

savaitei, mėnesiui ar vasaRAi

Phone 774-1805, 778-7522. 
1160 St. Johns PI., B’klyn Wm. Potts

f Mechanic St 
Net Rochtile. K. Y.

vilnones uaniAeos jūsų artimėsiEms 
" ' ' IMPORTUOTOS R VIETINES

732-7690 or 271-9069

to* discoUnt 
ON BASEMKNTS 

KTtŪttftNS A SATttftOOMS
Į OMĄ c

ttodenri koplyčia - Air condltkmed 
•A. J. BALT0N-BALTRŪNA8 

Ucensed ManageT 
, A Notary Puldic

660 Grand St, Brooklyn T1, N.Y.

■ WORK NEAR HOME 
COLOR MATCHER

Steadywork nįce working conditions 
Kirker Chemical Corp.

1 East llth Street, Paterson N. J.
Call 201 - 742-7769

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
tietvviikos plokštelės. —

WANTĖD EXP BODY AND 
FENDER MAN 

Steady work nice working conditions 
Ekcellent Salary 

FANTINO’S AUTO BODY 
2213 -B TKmont Avė Brome 

&BTA;3-2240 :

CLERKS 
HIGH SCHOOL GRADS 

Good at Math 
For Statistical Dept 

No expepence necessary 
Call MA 4-7400 Mr. Rosen

SUPEH1UR PIECE GOODS CORP. 
IeLaLmMI t ift) OrcMnl St, NavYoA H.Y. 10002

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEOFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

SUGAR BOILERS
Experienced — for year-round em- 
ployment in new factory located in 
Northern Maine. Call or write

Maine Sugar Industries, Ine. 
Easton, Maine 
207 - 488-2061

ttfr ORCHAED ŠE, N. Y. C.
ĖDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

' — DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ -
• Vyrų it moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, Šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsieni 
ei Kai padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

pataršanti kttjentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

New Yorko žurnalas “Chess Re- 
view”, 2-3/67, Postai Chess sąrašuo
se lietuvius įvertina šitaip: Ignas 
Žalys 1716, Jonas Stonkus 1602 (jie
du įkelti į garbės sąrašą), Algis 
Makaitis 1538, Jonas Starinskas 
1508, Petras Kontautas 1412, Min- 
gaila Milas 1382, J. P. Karalaitis 
1376, dr. J. Sidrys 1298, J. Paran
sevičius 1258, G. Zablockis 1200, S. 
Vaitkus 1032, T. Bullockas 1010, T. 
I. Waleiša 998, W. Shakaifs 944, J. 
Paulėkas 932, J. V. Urbas 812. L, 
D. Margutis 778, G. Veverka' 632. 
Žymiausiai įvertinti lietuviai buvo 
prieš 10 metų, kai Chess Review 2/ 
1957 skelbė Kazį Merkį pirmuoju 
Amerikos Postai lošėju su 1002 įver
tinimu; J. Stonkus buvo 9-tas su 
1768 ir Ignas Balys 10-tas su 1706 
tik Taigi, pirmajam Amerikos de- 
šimtuky buvo trys lietuviai!

PLUSH CEILINGS — Soundproof, 
fireproof (surftec spray), sprayed 
on ceilings and vralls. Covers any 
surface, won’t crack, peel or chip. 

788-3320
------- Free estimates given------ -

Full or part time income. A digni- 
fied selling cereer awaits you. Sėli 
advertising specialties, calendars & 
gifts to banks & businesses in your 
area. Earo up to $15,000 full time, 
$5,000 spare time. No investment. 
Call or come 'ių selling kit
and full details. The Rote Company, 
Ross Building, Dept C Liberty, N.Y. 
(914) 292-7677.

REQUEST 
RECORD

NURSING HOME CARE 
available in Philaddphia, Pa. area, 
24 hour nursing servfce, new buDd-

New Yerke: 1654 2ad Avemw — TB 0-2M7 
(Tarp 88 - M gatvių) 

RMgmrtė: 55-54 Mirtie Mū. — VA 1-TNt

kitą___
riė, Unziker.
taigoj: 1- Plsdasr 7-g.tž. X. Smys- 
lov. 6t4 tik AmėHkieeio frfecherio 
laimė^rnas, tai nemaža sensacija, 
nes Sovietų dUtmelstriai yra pratę 
laimėti kiekvieną turnyrą, kuriame 
jie dalyvauja, šiemet jie laimėjo:

Censtrvctlon Inepeetor — any build- 
ing. Professionally • written reports. 
pečiai attention to mechanical ė- 
ųtripinenL . RehabilitatiOn estimates. 
Work šupervisžon. Brochure on re- 
quest (212) 288-0889. 99-12 Metrop. 
Aye. Porest Hills, N.Y. 11375.

Yob
Machinist on^Latheš Bridgefiort 
machine Steatįr work nice vrorking 
condttkms <fay* sbift overtime DY
NAMICS UONTROL, CORP. 8 Nut- 
meg Rpad South Windsor Conn call 
203 - 289-6808 askYor Mr. Tevald.

UnMMMine Service latest air-condi- 
ttoned CADILLA.CS hour, day or on 
contract. TV, experienced drivers 
(proteeted), foreign language speak- 
ing, tf reųuired. Rates on reguest. 
Credit cards honored. Heidelberg 
Limousine (212) 672-1310

Česnauskas, jau dabar, tapęs 
mūsų gynimo centrine figūra.

Ateinantį ^savaitgalį žaidžia 
4_ komandos. Šeštadienį mažu-

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bronace, New Yorkę, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios kopiyCios nemokamaL 
Koutroftcjaina temperatūra.

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

NewYortc, N.Y. 10000 
ORtaon 4-2568

To Wcęk in Warehouse 
Steady worfc nice working conditions 

Y^oVk nfear home 
' Calf' 516l'sWEr*8-800& Mr. Maggio

• VVANTED EXP CUTTERS 
FOR'MACHINES

Multiple spihdle Work near home 
Steady work nice working conditions 
Part time or full time —: 46-13 llth 
Street L.I.C, CaU 786-4065

Star 0:3. da kai kurie žaidikai, 
atrodo, mažai miėgojo namie, 
užtat atsimiegojo aikštėje.

Abi seniorų komandos —pir
moji ir rezervinė prakišo pir- laimėjo stiprų 
menybių rungtynes Bavarians ' ~ --------
SC vienoda pasekme 1:3. Kr- 
moji komanda bent . pasirodė 
veik pilnos sudėties: Žadvydas; 
Vainius, Šileikis, j ČYsnatžskas, 
Remėža I; Budraitis, Bagdfiū- 
nas, Klivečka I; Būdreckas, Kli- 
yečka n, Krekąs. Pradžioje, 
su vėju, Klivečka n tiesiai iš 
kampinio įsuka į vartus pirmą
jį kamuolį, bfeilgai tenka 
džiaugtis, neš Žadvydas per 
tarpkojį įsileidžia laikomą ką- 
muolį. Toliau, deja, aikštėje iŠ 
mūsų pusės liūdnas vaizdas. 
Galima būtų svarstyti kai ku
rių žaidikų sukeitimą pozicijo
mis, bet bendrai komanda bu
vo neteisingai dedama ir rung
tynės pralaimėtos grynai tak
tiškai, ką pastebėjo ir priešinin
kai bavarai po .rungtynių. Gy
nimas ir vėl gkylėtas — Vai
nius su Šileikai sudaro pavo
jingą kombinaciją ne priešinin
kui, bet savo dkrtam. Viduryje 
aikštės pavieniai žaidikai, atro
do, bijosi kiek toliau pabėgėti 
iš savo zonos, taip kad prieši
ninkų visados daug daugiau 
aikštėje atrodo- Vienintelė pro
švaistė — teigiamai besivysiąs

(ARŠAKAU8kA8> -/į 
(kaborius-Balzamuotojta“ 
MOfKRNIKOPLYČIA* 

123 METROPOLITAN ĄVE.
,'/v UnoKlyn, N.y. •;

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

irbalsanmotojas 
Cambridge, Mass. 

NOTARY PUBLIC .
Patamavinas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas Ženriausiosnis 
kainomis. Kaino® tos pačios ir į 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

Wtather it be a commercia]. or in- 
dustrial building, a rėstMmrint, *spe- 
cialty sJmjp, štore.etc.,. we are fully 
eųuipped. and experįenced to solve 
your imfividual problems.
Write or caH for free čtmsuitation 

BOPOD r
. COMMERCIAL CONSTRUCTION 
Over 30. yra exp.. Bids upon reąuest. 
_ 245 E. E. 80th Street, N. Y. C.
NY: YU 8-6546 — Lt: 516 - 666-3599

Sovietų Sąjungoje, o taip pat sovietu ga
mybos dovanas: AUTOMOBILIUS, ŠAL
DYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, TELE
VIZIJOS APARATUS, maisto produktus..

naujus namus, kuriuos 
gailina tuoj įsigjdi Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei* 
davunus ant mūsų arba 
pirkėjo žem&L. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai įjri- 
einamą Įminą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Anuosią

A-1 CARPENTRY.
Alterations - Remodeling - Repairs 
- Doors - Floors - Paneling - Parti- 
tions - Cement Work - Basements - 
Playroęntns - Ppjcheai—Jleaspnable 
rates, fūlly msured, free estimates 

Call 597-4913 >

Jautriai- jniuOauiainie' JtOOaBo 
TTnlarJtriT. njįvamnuoje. aopiycjcs niujai įreng
tai, jįw irūįijiinnnhc'

A. W. K0DB ir ^4- 
63-OėFtMlringAveu 

Maspeth, N.T. 11S73 * OA 642^8 

Turi laidojimo dfarefrt, leidimua.

WANTE£y EXP MEGHANIC 
Wų{-k near Home 

with Garage and Service Exp 
Steady w6ric mce working conditions 

JOHNS -raSCACO SERVICE 
-------BTATION-----  

50 Main St Bloomingdale NJ. 
.-<■ -Apply in Person.

SECnOtĮ FOREMAN 
ĖX>i&EHėEj* ON 
MOTI CLO+HiNG

Wonded^il Opportunity 
With Latgi National Cdncem 

Writejror details to

1 B.Srins-Safinskas
.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMA.ICA AVĖ. ' 

(prie Forest P*way Station) 
W«dhaven, N- Y.

Suteikiani garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

Tel Vlrginia 7-4499

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėle arba užsakyti 
adresu:

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Modemiika. koplyčia au
. ■ik' AirComdUlon
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KONCERTAS
1967 m. balandžio 15 d.

7 vai.
PROGRAMOJE:LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJ

PROGRAMOJE:

ATSIMAINYMO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE

4 Rooms to fet Ali improve- 
ments. Rent control. Call HY 
5-1727.

Jurgis Simonaitis greitai ir 
sąžiningai atlieka įvairius na
mų, stogų, vandentiekių ir kt 
pataisymus. Skambinti 6-9 vai 
vakaro telef. 388-0958.

RADIJO KONCERTU-ŠOKIUS

sterdamo LB apylinkė, esanti 
už 400 mylių, savo atstovo ne
atsiuntė, nepranešė nei raštu 
apie savo veiklą.

Suvažiavimą atidarė apygar
dos valdybos pirmininkas. Mal
dą sukalbėjo Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OJ'.M. Suvažiavi
mo prezidiumą sudarė: St. Lū
šys, H. Miklas ir R. Šidlaus
kienė.

41 mbiA n?* — ■ - V* T _u mnastos us ttnį msnangy- 
kitę įlotuvte tehmą btiandžto 
16 Apreiškimo parapijos salė
je Brooklyne. Pradžia 4 po
piet Teisėjų kolektyve bus dr. 
O. Labanauskaitė, LMK Fede
racijos pirm. V. Jontfškaitė-Les- 
kaitienė ir Nastutė Umbrazaitė. 
Bus nagrinėjamas lietuvės tau
tini* susipratimas ir jos visuo
meniškumas bei idealizmas. .

švč. Trejybės parapijai, Nev
ari, NJ., reikalingas vargoni
ninkas, galįs truputį pagelbėti 
zakristijoje. Kreiptis į prti. L 
Kelmelį, 207 Adams St, Neb
ark, N. J. 07105.

Išnuomojami du butai po S 
kambarius, abu m aukšte, Kni- 
ckerbocker Avė., arti Halsey 
St Ridgeuoode. Apšūdomi gu
ra, kiekvienas po 50 doL Skam
binti popietėm ir vakartis VI

Paira parapinės mokyk- 
Ik - umbIAs InisiF
džio 26 parapinėje mokykloje 
prie I gatvės registruos naujus 
mokinius ateinantiem. mokslo 
metam. Registracija vyks nuo 

Mtiraoo simfoniniam orfotst- vai. ’Tto iki 2 vat popiet 
rui, kuriam jau 6 metai vado- Pyragą išpardavimą ruošia 
vauja komp. Jeronimas Ka- CYO balandžio 16 po kiekvie- 
čmskas, kitą sezoną sukanka 
50 gyvavimo metų. Į pirmąjį 
sukaktuvinį koncertą numato
ma kviesti Mass. gubernatorių 
Volpe ir kitus valdžios pareigū
nus. Taipgi bus kviečiami kiti 
Bostono metropolijos dirigen
tai ir muzikai. Po koncerto į- 
vyks svečių priėmimas ir vai-

Apygardinis LB atstovų su
važiavimas šaukiamas kasmet 
Aptariami Bendruomenės ak - 
tualieji reikalai, valdyba gi ren
kama kas dveji metai

Šiemet apygardinis suvažia
vimas buvo balandžio 8 Atletų 
Klubo salėję, ši kartą jis su
šauktas porą mėnesių -anksčiau 
nei kadencija baigiasi, nes ilga
metis apygardos valdybos pir
mininkas J. Šlepetys dėl pagau
sėjusio darbo organizacijose iš 
apygardos pirmininko pareigų 
pasitraukia. Atsistatydinimo 
raštą valdybai jis įteikė sau
sio 26.

Suvažiavime dalyvavo LB 7 
apylinkių atstovai, viso 35. Am-

Bi lietai į “Pypkės” ir “Barz
dos” vaidinimą, įvykstantį ba
landžio 29 d., 8 v.v., gaunami 
pas platintojus: Romuvoj (Ga
minas) 84-20 Jamaica Avė., 
Woodhaven, Tel: 8464226. Ha- 
ven Realty (Andriušis), 87-09 
Jamaica Avė., TeL: VI 74477. 
Spaudos Kioske (Pašukoms), 
94-17 Jamaica Avė., Tel: HI 1- 
7747. Bilietų kainos —3, 4, ir 
5.doL

BOSTONO NEMUNO 
TUNTO VEIKLA •

Sausio 28-29 penki Naručio 
laivo jūrų skautai, vad. j.s. M. 
Manomaičio, BSA žiemos iš
tvermės stovykloje sėkmingai 
išsilaikė ir įsigijo praktinių, ži-

T reti ninku brolijos pamaldos 
bus balandžio 16 d. 2:30 v. po
piet parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų — draugijos susirinki
mas.

.Nukryžiuotojo Jėzaus šaša
is vienuolyno rėmėją Bostono 
skyriaus susirinkimas bus ba
landžio 16 d. 3 v. popiet šv. 
Petro parapijos salėje po baž
nyčia. Bus tariamasi apie sky
riaus dalyvavimą rėmėjų sei
melyje, kuris įvyks gegužės 7 
seselių vienuolyno motiniška
me name Brockton, Mass. Rė
mėjai taip pat-pagerbs buvu
sį tėvelių rėmėjų pirmininką 
kun. Al. Kontautą, kuris ne
nuilstamai darbavosi septyne
rius metus ir tame laikotarpy 
pagelbėjo seselėm pastatyti gra
žią koplyčią ir senelių prie
glaudą. Seimas galės pasveikin
ti kardinolo ' Cushing naujai 
paskirtą rėmėjų pirmininką ku
nigą Joną; Paulauską ir su juo 
aptarti seselių rėmėjų veiklos 
ateities planus.

Komp. Jeronimas Kačinskas 
pakviestas į Barkeley muzikos 
mokyklą skaityti paskaitą apie 
kompozitorių Alois Haba ir jo 
sukurtą ketvirtatonių muzikos 
sistemą.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
naujai parašytas kvartetas sak
sofonam bus atliekamas gegu
žės mėnesį Berkeley muzikos 

Baigtas nfokykloje. Tikslią datą moky- 
' kla paskelbs bėliau..

' •• ' ' ■ .. ■

Darbininkes naujai yra gau
namas prie bažnyčių Brockto- 
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, 
kurie nėra užsisakę Dailinin
ko, kviečiami pasiimti išeinant 
iš bažnyčios. Darbininko paski
ras numeris kaštuoja 10 centų. 
Susipažinimui duodama dova
nai

Moteriftę rūbą krautuvei 
reikalinga moteris, suprantan
ti moteriškų drabužių siuvimą 
ir ' pataisymą. Informacijai 
skambinti 847^7240.

Parduodamas didelis namas 
prie upelio su sklypu 13 akrų, 
kurių 5 akrai miško. Visi pato
gumai, naujas krosnis, gera pa
dėtis, žemi mokesčiai. Gražus 
namas — pastoviam apsigyve
nimui ar vasarvietei. Galima 
pirkti su visais baldais ar be 
jų. 3 mylios nuo Amsterda
mo, 26 nuo Saratogosir 32 my
lios nuo Albany, N.Y. Būtina 
parduoti dėl palikimo sutvarky
mo. Rašyti: S.N. Saldis,. P. O. 
Box 42, Amsterdam, N. Y. 
Skambinti dieną (518) VI 2-59- 
20, vakare (518> VI 3-2947.

• Hartfordo AIDO Choras, vadovaujamas muz. Jurgio Petkaičio

• OPERETES MOTERŲ CHORAS, vad. muz. Mykolo Cibo
• Dailiojo žodžio menininkė -IRENA VEBLAITIENE

Lito bendrovė New Yorke į- 
sisteigė prieš keletą metų. 
Bendrovės pirmas investavimas 
į nekilnojamą turtą — prieš 
kelias dienas Chicagoje įgyti 
namai už ketvirtį milijono dol. 
Įsigijimui ieškoma namų ir 
New Yorko apylinkėje. Litas di
džiausią turto dalį skiria pasko
lom. Vertybės popierių rinko
je bendrovė perka gerų bei ži
nomų kompanijų akcijas.Bend- 
rovė Litas metai iš metų auga, 
mokėdama akęįninkam aukš
tus dividentus. šiuo metu bend
rovė turi didelį lietuvių pasiti
kėjimą, nes eilė asmenų įdėjo 
tūkstantines' sumas santaupų 
formoje, gaudami aukštus nuo
šimčius. Dabar . bendrovės me
tinė apyvarta siękia keletą šim
tų tūkstančių dolerių.

hų mišių parapijos, salėje prie 
E. 74os gatvės ir taip pat salė
je po bažnyčia. Gautasis pelnas 
eis CYO orkestro palaikymui.

Bostonas atvyksta į Bostoną. 
Tai Bostono jaunimo dalyvavi
mas dviejose milžiniškose Lie
tuvių Dienose, kurios. įvyko 
New Yorko pasaulinėse parodo
se. 1939 parodos iškilmių eise
noje matyti Bostono moterys 
legiojonierės, legijonierių Da
riaus postas ir Gabijos choras. 
1964 dalyvauja šv. Petro para
pijos jaunimo orkestras, kuris 
grojo visam paradui. Visi šie 
Matuzų filmų vaizdai liudija 
apie Amerikos lietuvių meilę 
Lietuvai. Kartu su nepriklauso
mos Lietuvos vaizdais šie fil
mai specialiai bus rodomi Bos
tono ir apylinkių jaunimui Lie
tuvių Piliečių klubo salėje ba
landžio 23, sekmadienį, 3 v. po
piet. Kviečiami visi — jauni ir 
seni.

Woodhavane išnuomojami 
du butai: vienas butas iš 4 kam
barių antrame aukšte ir kitas 
butas su baldais iš 3 kambarių. 
Pagedaujama suaugusių pora 
arba moteris. Skambinti 846- 
4S57.

Kaltins mokytoja J. Gerdvi- 
lienė ir L. Šileikytė, dirbanti 
socialinės globos srityje. Gins 
žurnalistė E. čekienė, stud. S. 
Gedvįlaitė. Dalyvaus visa eilė 
lietuviškų liudininkų-ių. Visi 
kviečiami atsilankyti. < -

Onutė ir Marytė Povilaity* 
tės, ilgesnės atostogas pralei- 
dusios Argentinoje, kur dalyva
vo Pietų Amerikos lietuvių IV 
kongrese, grįžo į Brooklyną pas 
savo tėvelius. Abi Povilaitytės 
yra gimusios Argentinoje ir 
prieš keletą metų kariu su tė
vais pastoviai apsigyveno JAV.

Ona Lukoševičienė, neseniai 
apsilankiusi Amerikoje, mirė 
Lietuvoje balandžio 9. Paliko 
nuliūdime vyrą Jurgį Lukoševi
čių, gyvenantį Amerikoje.

Pavasarinė išvyka į Wash - 
ington, D.C., organizuojama ge
gužės 20-21. Numatyta aplanky
ti svambesnes 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.

NEWARK, N. J.
Šv. Jurgio ligonių globos ri

jo* metinė komunija ir pusry
čiai įvyks balandžio 23, sekma
dienį. Ta proga bus paminėtas 
ir organizacijos globėjas šv. 
Jurgis. 12 vai mišias Švč, Tre
jybės bažnyčioje Newark, NJ., 
laikys kun. P. Totoraitis. Po to 
pusryčiai St George Hali pa
talpose, 180 New York Ave- 
nue. Iškilmėm vadovauja Eva 
Sharon. Draugijai dabar pirmi
ninkauja Vincas Lengvenis.

Liet. Bendruomenė* N. J. a- 
pygarda balandžio 29 šeštadie
nį, šv. Trejybės parap. salėse, 
Adams St ir New York Avė., 
kampas, Newark, N.J., rengia 
je^^nųią talentę vakarą su dai
lininkę paroda. Po programos 
šokiai. Veiks užkandinė ir ba
ras. Pradžia 7 v. vak. Paroda 5 
vaL vakaro.

MONIKOS KRIPKAUSKIENĖS 
SUKURTI RŪBAI MADŲ 

PARODOJE
Monika Kripkauskienė, ope

ros solistė, dažnai dainavusi į- 
vairiuose lietuvių kolonijose, 
surado naują dirvą savo talen
tų išraiškai, šešeris metus jį 
jau dirba Angelaif Bridal Mfg. 
Co^ Ine., Chicagos vestuvinių

Frederick ScMdt, N. Y. val
stybės asamblėjos narys, balan
džio 22 dalyvaus Laisvės žibu
rio koncerte ir ta proga bus 
pagerbtas už jo iniciatyvą, pra
vedant Baltijos laisvės rezoliu
ciją N. Y. asamblėjoje.

Lietuvių Katalikių Moterų Są* 
jungo* New Yorko ir New Jer- 
sey apskričių kuopų atstovių 
suvažiavimas įvyks balandžio 
30 Elizabeth, New Jersey. Su
važiavimą globoja 66 kuopa. 12 
vaL mišios šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. 1 vaL popiet para
pijos salėj iškilmingi pietūs. 
Po pietų posėdis. Tą dieną 66 
kuq»a švenčia 40 metų veiklos 
jubiliejų.

Veronika Milton-Milušauskie- 
nė, 74 metų, mirė balandžio 11. 
Gyveno 21-77 East 21 St, 
Brooklyn. Pašarvota Aromiskio 
laidojimo koplyčioje. Laidoja
ma šeštadienį, mišios Apreiški
mo parapijos bažnyčioje 10 v. 
Laidojama šv. Jono kapinėse. 
Liko du sūnūs: Pranas ir Edvar
das ir 5 anūkai

Petronėlė Kruzas, 80 metų, 
Bruno Kruzo motina, mirė ba
landžio 6. Palaidota balandžio 
12 iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios šv. Jono kapinėse. Laido
tuvėm patarnavo Aromiskio lai
dojimo koplyčia. Be kun. Bru
no dar liko duktė Albina, sū
nus Antanas, brolis Jonas Rač-

Savo darbovietei ji yra sukū- Ii ;
rusi net šimtus atskirų sukne- 
lių modelių, kurių iškarpos, Ii- 
nijos ir siuvimo priežiūra yra 
jos atsakomybėje.

M. Kripkauskienės profesija ■
verčia ją taikytis prie amerikie- ■f-*;,. :■
čių skonio rūbų. Betgi savo 
laisvalaikiais ji kuria rūbus pa- 
gal savo europietišką jausmą. 
Jos asmeniški rūbai, pačios siū- 
ti, išsiuvinėti, megzti, ir iš- ■ 
puošti, jau žavėjo susirinku- B 
sius lietuvių madų parodose B 
Chicagoje, Detroite ir Cleveian- B 
de. Nors M. Kripkauskienė ne- B 
galės pati dalyvauti ir mode- B | 
liuoti New Yorko madų paro- B£-5'lč£^ 
doje, ji maloniai sutiko mums ■ 
paskolinti savo rūpestingai pa-' B I 
ruoštą rūbų rinkinį. Šios suk- Monika KrMtteŪeė, kerite prv- 
nelės bus modeliuojamos ba- jektuoti ir pagaminti drabniai bu* 
landho 30, 2 v. popiet, Le Cor- £2. «

don Bleu salėje. -Htit- toje.

Pranešimus apie savo veiklą 
padarė: valdybos pirmininkas, 
kultūros reikalų vadovas, jau
nimo reikalam vadovas, iždi
ninkas, kontrolės komisija. Pra
nešimai susirinkimo priimti. 
Valdybai už rūpestingai atliktą 
darbą pareikšta padėka.

Po 15 minučių pertraukos 
vyko apygardos naujos valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai.

Slaptu balsavimu į naują val
dybą išrinkti: V. Padvarietis, Z. 
Dižpinigaitis, A. Vakselis, R. 
Šidlauskienė, A. Sperauskas, 
V. Radztvanas, K. Giedraitis. 
Kandidatais lieka: A. Reventas, 
Henr. Miklas ir V. Banelis.
Į kontrolės komisiją išrink
ta: A. Sabalis, J. Balsys, A. 
Ošlapas.

Suvažiavimas, prasidėjęs 10 
vai. ir pasibaigęs 4 v. popiet, 
praėjo darbingai. ] . 
Lietuvos himnu. /

Solistė NERIJA LINKEVIČIŪTE iš Čikagos 
e Poetas - humoristas ANTANAS GUSTAI
TIS iš Bostono o NEW YORKO VYRŲ 
OKTETAS, vad. Alekso Mrozinsko • Pro
gramos vedėja — Karilė Baltriiiaitytė. • 
Šokiams gros JOE THOMAS ir jo orkestras. 
Šokių metu veiks turtingas valgių ir gėrimų 
bufetas, bus laimėjimų ir kitokių įvairumų. 
Savo atsilankymu paremsite "Laisvės Žiburį" 

Lietuvių Radijo Klubo valdyba

PLAUKŲ PAŠAUNIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai jr ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas. 
Boston. Mass.; Tel. 420-1340 

Miss O’Sullivaa

• Šokiams gros ALGIO STAROLIO orkestras
J Akomponuoja muz. Aleksas Mrozinskas 

Veiks gausus bufetas 

įėjimo auka 3 dol. ir 2 dol.

Vasario 4 tuntas iškilminga 
sueiga gražiai paminėjo 44 m. 
Klaipėdos atvadavimo ir 49 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukaktis.

Kovo 5 dalyvavo vietos vy
čių šv. Kazimiero šventėje.

Balandžio 18-19 Nemuno 
tuntas dalyvaus Bostono BSA 
skautų didžiojoje parodoje, ku
ri bus Commonwealth Armory. 
Mūsų jūros skautai parodos lan
kytojus supažindins su vandens 
saugumo (priemonėmis ir k.

Gegužės 13 tautinės sąjungos 
namuose iškBiaingai minės 45 
metų lietuvių jūrų skautų įsi- 
steigimo sukaktį.

Gegužės 21 j. skaučių Undi
nių valties iškyla į New Bed- 
ford, Mass., kur bus apžiūri
mas istorinis laivas U. S. Mas- 
sachussetts.

Birželio 3 tautinės sąjungos 
tunto darbo sueiga. -

Birželio 11 Natick, Mass., Co- 
chituote ežere atidaromas plau
kiojimo sezonas.

Rugpiūčio 2 Nemuno tun
tas išvyksta stovyklauti į LJS 
jubiliejinę' stovyklą, kuri bus 
Kanadoje, apie 70 mylių nuo 
Toronto, New Wasaga tėvų 
pranciškonų vasarvietėje .. Ne
muno tuntas savo atskiros sto
vyklos nerengs.

Bronius Kovas


