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Prezidentas L. B. johnsonas ir — žydai 
Žydų spauda sudomino ir pašalietį: kodėl vieni žydai 
galvą guldo už LBJ, kiti jį piktai kritikuoja

Po Amerikos riaušes gastroliuoja Vokietijoj
Komunistine taktika siekia silpninti karinį spaudimą Vietna
me, išnaudodama vidaus riaušes Amerikoje ir Europoje

se riaušėm kibirkštis buvo ^šū
vis į dr. Kingą Memphis mies
te, Vokietijoje kibirkštis buvo 
šūviai į Rudi Dutschke vaka
rų Berlyne. J. Valstybėse šū
vis į Kingą buvo paleistas ba
landžio 4, ketvirtadienį, vaka
rų Berlyne balandžio 11 — ki
tą ketvirtadienį. Kingo žudikas 
lig šiol nesurastas; šovęs į 
Dutschke buvo policijos taip 
pat sužeistas ir suimtas ir abu- 

paauglių rankom, vakarų V o- du gydosi ligoninėje. Dutshke 
kietijoje kairiųjų ekstremistų yra 28 metų ekstremistas kai- Prezidentas LBJ Honolulu 
studentų rankom. J. Valstybė- rysis, kuris save vadin«;;"P^-^ balandžio 16 tarėsi Su admiro

lu Grant Sharp, Padūko jėgų 
vyriausiu vadu ir kitais parei
gūnais. Balandžio 17 tarėsi su 
P. Korejos prezidentu C. H. 
Park. Spaudoje buvo reiškia
mas P. Korejos ir kitų Azijos 
sąjungininkų susirūpinimas A- 
merikos galimom nuolaidom A- 
zijoje.

Tai atiduotų visą Aziją ko
munistų malonei. Filipinuose 
buvo skelbiama: jei Amerika 
traukiasi iš Azijos, tai laikas 
jau Azijos antikomunistinėm 
valstyjiėm glaustis- prie kom. 
Kinijos. P. Korėja turi spelia- 
lų susirūpinimą, nes prieš ją

MAŽA PARALELĖ: Amerika ir 
Vokietija

Sovietų ir Kinijos komunisti
nės propagandos du labiausiai 
puolami kraštai yra Jungtinės 
Valstybės ir vakarų Vokietija. 
Lieka atviras klausimas, kiek 
tos propagandos įtakoje, kiek iš 
vidaus abiejose šiose valstybė
se buvo suorganizuotas riaušės.

J. Valstybėse riaušės buvo 
vykdomos ekstremistų negrų

skelbė atsišaukimą prieš riaušes.

RIAUŠIŲ ATGARSIAI: 
piešimam pasipriešinti 
ar jy nematyti?
Ryšium su riaušėm suskilo 

nuomonės dėl policijos takti
kos. Vieni smerkia policiją ir 
vyriausybę, kad leido plėšikau
ti (o Bronxo smulkūs prekybi
ninkai negrai apkaltino majorą 
Lindsay, kad jis nedavė apsau
gos piliečių turtui, ir reikalau
ja kompensatos!). Kiti laiko iš
mintimi, kad policija nepasiro
dė “brutali”. Pirmieji sako, kad 
policija neatliko pareigos, ku
riai ji skirta ir kuriai piliečiai 
moka mokesčius; jei šaukiama 
atsisakyti nuo mokesčių karo 
reikalam, tai toki piliečiai galį 
kelti reikalavimą atsisakyti nuo 
mokesčių policijos reikalam, 
kada ji nesaugo piliečių nuo 
kriminalinio elemento. Antrie
ji aiškina, kad policija, užmerk
dama akis, išsaugojo žmonių gy
vybes ir išvengė, didesnių riau- 
•šių. O esą geriau paaukoti tur
tą, negu gyvybes.

Pastarąją teoriją paskelbė ko
misija, kuriai prezidentas LBJ 
buvo pavedęs ištirti pereitų 
metų riaušes. 0 tai komisijai, 
kaip informuoja N. Y. Daily 
Column balandžio 10, tokią teo
riją įsiūlė komisijos narys, ku
rio pavardė Amold Sagalyn.

Kiek iš tikrųjų gyvybių išsau
gojo anarchija, kiek rūsti tvar
ka, kiek plėšikaujančių čia 
pat sudrausminimas, kiek akių 
užmerkimas, rodo pereitų ir šių 
metų palyginimas. Pernai, kada 
policija buvusi ‘žiauri’, žuvo 85 
per vieną vasarą, šiemet, kada 
policijai buvo įsakyta akis už
merkti, žuvo 39 — per vieną 
savaitę.

fesiniu revoliucionierium”. Jo 
žudikas Josef Bachmant, 23 
metų, kitas ekstremistas, Hitle
rio garbintojas.
VOKIETIJOS RIAUŠININKAI: 
Ho Chi Minh garbintojai?

Studentų riaušės prasidėjo 
vakarų Berlyne, persimetė į 
Frankfurtą, Muencheną, Stutt- 
gartą, Esslingeną, Hamburgą ir 
kt. Taip pat į Londoną ir Ro
mą. Rengė Vokietijos “studen
tų socialistų lyga”. Anksčiau ji 
mėgino prisiplakti prie soc. de
mokratų bendrai, kovai prieš 
režimą, bet kai soc. dem. nu
ėjo į koaliciją su krikščionių 
dem. unija, “lyga” ėmėsi at
skiro “judėjimo”.

Demonstrantai Berlyne 
kitur šūkavo už “Ho Chi Min 
ir “Rudi Dutschke”, pri 
“žmogžudžius”, “nacius” 
kaip jie vadino policininki 
Veiksmai buvo nukreipti p 
moję eilėje prieš Amerikos 
taigas — Rias radiją Berlyi 
kitur prieš Amerikos atsto1 
bes su langų daužymu; k 
veiksmų dalis buvo nukrei] 
Vokietijoje prieš spaudos m; 
natą Springer, kurio rankc 
yra 40 proc. visos Vokieti] 
spaudos. Reikalavimai: kad 
menka atsisakytų nuo Rias i 
dijo kontrolės; kad pasitrauk 
Berlyno senatas ir burmistr. 
kad būtų sudaryta "darbo žn 
nių taryba"; kad pasitrauli 
prezidentas Luebke.

Policija kovojo prieš riau 
ninku akmenis, butelius, ba 
kadas vandens švirkštais. S 
žeistų per penkias dienas c 
per 200.

Akių užmerkimo teorija 
būti tokios strateginės m 
kaip McNamaros .. karia 
strategija "graduaHzmas", 

vė galimybę jam pasirengti.
Chicagos majoras Daley i 

skelbė savo, išvadą, nepalanl 
akių užmerkimo teorijai, ir < 
vė ateičiai įsakymą policijai — 
padeginėtojus šaudyti New 
Yorko majoras Lindsay prie
šingai — paskelbė, kad išsau
gojimas gyvybės svarbiau nei 
išsaugojimas nuosavybės ar ko 
kito. ‘*Ir New Yorko mieste 
mes nešaudysime kūdikių”...

N.Y. Times vedamajame pri
taria Lindsay, bet pripažįsta, 
kad ir tie smulkūs prekybinin
kai, daugiausia negrai bei por- 
torikiečiai turi teisę būti poli
cijos apsaugojami nuo jų įmo
nių sprogdinimo bei padeginė
jimo. Esą gal jiem atlyginti tu
rėtų valstybė? Bet tai reiškia: 
plėšikautojai plėš, padeginės, o 
piliečiai turės mokėti naujus 
mokesčius už jų padarytus 
nuostolius.

TOTALIZMO KĖSLAI PRIEŠ 
DEMOKRATIJĄ: smurtas prieš 
opiniją

Rudi Dutschke buvo tik pro
ga prasiveržti smurtui. O jis 
buvo telkiamas prieš minėtą A. 
C. Springer leidyklą. Jos žinio
je yra spauda, kurios savaiti
nis tiražas siekia 50 mil. egz.:

dyklos spaudinių išplatinimą 
tiesiog fizine jėga.

Springerio atstovas pareiškė: 
“Jei policija nepajėgia sukliu- 

tarp jų septyni magazinai su <jyti studentų veiksmų prieš 
Bild Zeitung, turinčiu 4 mil. ti- spaudos platinimą, tegalima pa

sakyti: sudiev Vokietijos demo
kratija ..... 

Bet to 
jai” kaip 
studentai 
smurtu. Pažymėtina, kad kai 
kurios partijos (Vokietijos lais- Nors vyriausybė oficialiai susi- 
vieji demokratai) nori panau
doti studentų revoliucines nuo
taikas savo naudai, rodydami 
riaušininkam pritarimą.

ražo; du savaitiniai, tarp jų 
rimtasis ir įtakingasis Die Welt 
su 280,000 tiražo, 5 dienraš
čiai. Esą niekas neturėjo Vo
kietijoje tokios įtakos nuo Bis
marko ir Hitlerio laikų kaip 
Springer. O ta įtaka nėra pa
lanki kairiajam ekstremisti
niam sparnui. Nuo pernai spa
lio mėn. socialistų studentų ly
ga jau mėgino sukliudyti lei- 

PREZIDENTAS LB J Honolulu—sąjungininkai baiminasi
š.Korėja agresiją jau vykdo. 
P. Korėjos spaudoje reiškiamas 
nusistatymas, kad Vietnamo 
karas tegali būti baigtas tįk_ 
pergale; kad P. Korėja laukia iš 
Amerikos didesnių garantijų

DERYBOS — nesusidera net dėl vietos
Prez. LBJ Honolulu balandžio 

15 pakartojo kvietimą š. Viet
namu!, kad atstovai susitiktų 
neutralioje valstybėje — Lao
se, Burmoje, Indonizijoje ar In
dijoje. š. Vietnamas tesiūlė 
Cambodiją ir Lenkiją, nekreip
damas dėmesio į kitus prezi
dento siūlymus: - Tiek Hanoi, 
tiek Maskva ėmėsi kaltinti pre
zidentą, kam jis nesilaiko savo 

RINKIMŲ FRONTE—STAIGMENOS IR NEAIŠKUMAI
Nors Humphrey dar nepasi- kritikos, kad tai nesuderinama 

skelbė eisiąs į rinkimus, nors su Pasaulinio Banko valdytojo 
Rockefelleris pasiskelbė nei
siąs, bet spėjama, kad prieš 
konvencijas susidarys tokia 
kandidatų kombinacija: Hum
phrey, Kennedy, McCarthy ir 
Nbconas, Rockefelleris, Lind
say.

— Gallupo žiniom, 35 proc. 
demokratų remia Kennedy, 31 
Humphrey, 23 McCarthy.

— McNamara padarė staig
meną, kad perėjo į Kennedy 
rinkimų štabą. Po aštrios Mc 
Carthy ir paties N. Y. Times

prestižu, McNamara iš banko 
pasitraukė ir paskelbė raštą — 
pagarbinimą šen. R. Kennedy, 
kuriam priskyrė politinius ir 
organizacinius laimėjimus, nu
stelbdamas prezidento JFK dar
bus.

— J. K. Galbrafth, Ameri
cans for Democratic Action pir
mininkas, išliko ištikimas tos 
organizacijos nutarimui remti 
šen. McCarthy.

siąs nominuotas į prezidentus,

“sudiev demokrati- 
tik ir siekia ne tik 
ekstremistai savo

nuo S. Vietnamo agresijos, ki
taip P. Korėja turės atsisakyti 
nuo savo kariuomenės siunti- 
moį P. Vietnamą; kad Vietna- 
me negali būti koalicijos su ko
munistais.

žodžio; jis buvo pareiškęs, kad 
derėsis bet kada ir bet kur. A- 
merika nori neutralios valsty
bės, kad turėtų nekontroliuo
jamą susisiekimą abidvi pusės. 
Dėl susitikimo vietos ir eina 
trintis, o tuo tarpu karas taip 
pat' eina. Amerika taip pat pri
siėmė komunistų taktiką: “de
rėtis ir sykiu kariauti”.

remsiąs Humphrey, ne McCar
thy. Taip pat už Humphrey pa
sisakė ir buvęs New Yorko ma
joras Wagneris.

— Prez. LBJ popularumas 
kovo mėn iŠ 36 proc. pakilo 
iki 49 — skelbia Gallupas.

apšaudė amerikiečių

— S. Korejos kariai balan
džio 14 peržengė paliaubų sie
ną ir 
sunkvežimį — nužudė 2, su
žeidė kitus 2, o taip pat nužu
dė 2 drauge buvusius p. korė
jiečius. Amerika teparerškė pro
testą. Nieko daugiau ir 
Pueblo laivo įgulos likimo.

dėl

Amerikos visuomenė plura- 
listinė: joje visokių klodų — 
tautiniai, rasiniai, religiniai, re
ligiją praradę ir kt. Jei šiom 
dienom Ameriką sukrėtė rasi
niai subangavimai, tai bangavi
mus, tegul ir mažesnius, ran
dame ir kitame visuomenės 
klode — žyduose. Tas banga
vimas pasirodė dėl santykių su 
prezidentu LBJ.

ŽYDAI UŽ LBJ: kito tokio ge
ro nebuvo...

{domūs Jewish Press pasisa
kymai (balandžio 11). Laikraš
tis informuoja, kad Izraelio vy
riausybės nariai ir gatvės žmo
nės sutiko prezidento pareiški
mą, jog jis nebebus preziden
tas, kaip bombos sprogimą.

laikiusi nuo komentarų, tačiau 
ji buvusi giliai to sprendimo 
sukrėsta. “Visuotinai pripažįsta
ma, kad Johnsono vyriausy
bės politika vidurinių rytų rei
kalu buvo pati simpatingiausia 
Izraeliui iš visų ligšiolinių A- 
merikos prezidentų”.

“Visuotinai pripažįstama, 
kad Johnsonas pardavė Izrae
liui daugiau ginklų nei bet ku
ris kitas Amerikos prezidentas 
b* tik viena Amerika sūlaikė J. 
Tautas nuo reikalavimo, kad 
Izraelis vienapusiškai pasi
trauktų iš išlaisvintų sričių per
eitų metų birželio mėn.”

“Net Jungtinių Valstybių pri
tariamas paskiausiam Saugu
mo Tarybos Izraelio smerki
mui už Jordanijos bazės Fatah 
Kąramoje puolimą nepalaužė 
Izraelio pasitikėjimo Johnsono 
draugiškumu. Manoma, kad tik 
Jungtinių Valstybių opozicija 
apsaugojo nuo komunistų, ara
bų ir afro-azijiečių griežtų 
sankcijų reikalavimo prieš Iz
raelį”.

Kitame straipsny į klausi- 
ną, ką LBJ pasitraukimas reiš 
:ia Izraeliui, atsakoma: “Jung
inės Tautos, komunistų ir kse- 
lofobiškų afro-azijiečių varto- 
amos kaip prostitucinė mergio- 
ė, šiandien kybo kaip Damok- 
o kardas viršum Jeruzalės. Jei 
le Johnsono politikos parama 
zraeliui pereitų metų birželio 
nėn., nesunkiai įsivaizduojami 
sovietiniai ‘savanoriai’ būtų už
lindę Tel Avivo paplūdimius, 
sovietiniai Migai ir raketos žy- 
lų gyvenamų centrų padanges, 
r (prieš akis stoja) baisi vizija 
įpie mylimo Izraelio sunaikini-

Žinia, kad šis laikraštis nie
kad geros akies neturėjo vals-

MP LINDSAY SUMAŽINO 
darbių skaičių
Daily Column pareiškimu, 
ajoras Lindsay, pradėdamas 
ew Yorką valdyti, reikalavo, 
id įstaigose vietoje atleidžia- 
ų nebūtų samdomi nauji tar-

Po dvejų valdymo 
metų paaiškėjo, kad tarnautojų 
skaičių padidino 26,569 —da
bar viso yra 282,169. Išlaidos 
jiem padidėjo 18 proc., arba 
342 milijonais per metus, per
nai buvo išmokėta algom 2 
bil. 252 mil.
SU DIALOGAIS JAU 
NEGERAI

Ženevoje vyko 45 filosofų 
bei teologų — katalikų, protes
tantų, ortodoksų ir marksistų 
dialogas. Skirtumų pasirodė 
daugiau, negu laukta. Pasaulio 
Bažnyčių tarybos suvažiavime 
Švedijoje liepos 4 svarstys, ar 
dialogus su komunistais tęsti 
tokiu būdu kaip lig šiol.

— Vatikano atstovas (grei
čiausia valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Agostino Casa- 
roli) vyks į Prahą derybų.

— Vakarų Vokietijos povan
deninis laivas balandžio 14 su
sidūrė su rytų Vokietijos krei
seriu, kuris norėjo sugauti iš 
laivo iššokusį bėglį. Jį išžvejo
jo povandeninis laivas. 

tybės departamentui, o paskuti- « 
niu laiku jį aštriai puldinėjo. 
Dabar jis rašo: “Prezidentas L. 
Johnsonas atlaikė stiprų spaudi
mą valstybės departamento ir 
Pentagono, kurie nėra toki 
draugiški Izraeliui. Jis atmetė 
argumentus dėl bazių bei naf
tos ir parėmė mažos tautos ko
vą dėl išlikimo... Kiekvienas 
žydas, kuris žygiuoja prieš 
Johnsoną; kuris kvailai ir ne
mokšiškai laido šūkius prieš jį, 
dabar turėtų perkratyti savo są
žinę”.

Ta pačia proga laikraštis su 
pasitenkinimu sutiko preziden
to LBJ naujausią skyrimą Į 
sveikatos, gerovės bei švieti
mo sekretorius. Paskyrė Wil- 
bur Joseph Cohen, 55 metų, 
kuris buvęs “pagrindinis ‘me- 
dicare’ įstatymo architektas” ir 
kuris didžiuojasi savo žydiškos 
kultūros paveldėjimu ir kuris 
savo vaikus 1964 vasarą buvo 
pasiuntęs į ‘kibutz’ Izraely.

Galėtų laikraštis pasidžiaug
ti, kad tarp artimųjų patarėjų 
LBJ turi ir eilę kitų įžymių žy
dų: ambasadorių Goldbergą, į 
jo vietą paskirtą į vyriausią _ 
teismą asmeninį patarėją* Abe 
Fortas; pasilaikė taip pat ap
saugos reikalam Kennedy skir
tą patarėją Walt Rostową, vals
tybės sekr. pavaduotoju pasky
rė Katzenbachą, o taip pat į 
departamentą antrą Rostową.

Bet...
ŽYDAI PRIEŠ LBJ: kito tokio 
negero nebuvo...

Turėjo LBJ ir daugiau pata
rėjų — žydų — Schlesingerį, 
Goodvviną ir kt., kurie buvo 
pakviesti prėzidento JFK. .Bet 
jie vienas po kito pasitraukė 
nuo Johnsono ir virto aštriau- 
siais jo kritikais. Schlesingeris 
gi vicepirmininkas Americans 
for Democratic Action, tos li
beralų ekstremistų organizaci
jos, kuri nori vaidinti tokį 
vaidmenį tarp intelektualų kaip 
unijos tarp darbininkų.. O 
Goodwinas rašė kalbas prezi
dentui Kennedy, rašė preziden
tui Johnsonui, nuo jo pasi
traukęs rašė kalbas šen. Mc- 
Carthy, tik dabar su Schlesin- 
geriu ir kitais meta McCarthy 
ir grįžta prie šen. R. Kenne
dy. Šio tipo žydai spaudoje bu
vo pasmerkę šen. Kennedy, ap
šaukę jį “oportunistu”, prezi
dento kėdės ištroškusiu, lipan
čiu per galvas, bet dabar susi
rinko apie jį ir per jį tikisi pa
siekti tai, ko nepasisekė pa
siekti per prezidentą JFK, ku
ris prezidentavimo eigoje buvo 
pamatęs jų ekstremizmą ir nuo 
jų įtakos ėmęs šalintis.

TIE DVEJOPI: vieni ortodok
sai, antri liberalai

Tie dvejopi žydai sugriauja 
popularų argumentą, kad vie
nybės turime pasimokyti iš žy
dų. Ir jie nevieningi, čia sumi
nėtos tik dvejopos grupės. Vie
nai jų atstovauja laikraštis Je- 
wish Press — tai ortodoksai, 
ištikimi savo tikėjimo tradici
jom, remia Izraelį, priešingi e- 
kumeniniam bendravimui, no
ri išlaikyti savo gryną žydišką 
charakterį. Antri atstovauja ta- 
riamiem liberalam, kurie su 
“patriarchu” W. Lippmannu 
per N. Y. Times. N.Y. Post, 
Washington Post ir kt įtaltin- 
gą spaudą aistringai puola 
Johnsono politiką. Jie daugiau 
ar mažiau abejingi savo religi
jos tradicijom, o politinis idea
las — Amerikos vienybė su 
Maskva, šis idealas jiem aukš- 
tesnis ir už Izraelio valstybę. 
Jie gal nepamiršo kito po ant
rojo karo labai popularinto 
idealo, nors apie jį dabar ma
žiau kalbama, — vienos pasau
lio valstybės vienos valdžios 
valdomos...

Be abejo, jie žino, į kur veda 
ta Amerikos ir Maskvos vieny
bė. bet viešumai skelbia, kad 
i taiką. '
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šių metų kovo Zagrabijos a- 
pygardos teisme kaltinamųjų 
suole sėdi vienuolis Tėvas Ivon 

. Cuk, redaktorius mėnesinio ka
talikų laikraščio “Glasnik sv. 
Antaną” (Sv. Antano Pasiun
tinys), kuris, turėdamas 42,000 
prenumeratorių, yra laikomas 
moderniu ir dinamišku balsu, 
pasižymįs savo religinių temų 
aktualumu, dėl to turįs didelės 
įtakos studentų ir intelektualų 
tarpe.
KUO TAD APKALTINTAS TA
SAI TĖVAS REDAKTORIUS?

Kaltinamajame akte pasa
kyta: “Skleidė klaidingas ži
nias, galinčias sudrumsti viešą
ją tvarką”, o ypačiai atspaus
dinęs Visą eilę straipsnių, ku
riuose tasai vienuolis “klaidin
gai nušvietęs religijų ir religi
nių bendruomenių padėtį socia
listiniuose kraštuose”. Teismas TĖVO CUK lt TIKRŲJŲ PRI- 
buvo trumpas ir tuojau spren
dimas Tėvas Cuk gavo 9 mėn. 
kalėjimo, be to sumokėti 4 mi
lijonus dinarų baudos, o laik- 

. rastis konfiskuotas ir sunaikin
tas. Šios didelės bausmės tiks
las aiškus: nusmogti vieną iš 
geriausių katalikų žurnalistų, 
sukliudyti laikraščio leidimą ir 
įbauginti kitus katalikų laik
raščius ir žurnalus.

Del skaitytojo nuomones redaktorius atsidūrė kalėjime

Faktas, įvykęs Jugoslavijoje, 
liko beveik nepastebėtas Vaka-

gas, nes rodo, kad modos vi- 
vendi sutvarkyta* 1966 m. lie
pos mėn. susitarimu tarp Vati-

vino kataliku padėties Jugosla
vijoje. Komunistinis to krašto 
režimas, nepaisant skelbiamo li- 
berališkumo religijos atžvilgiu, 
lieka ir toliau diktatūra, smau
gianti spaudos ir minties lais
vų. Taigi iš atžvilgio į religiją 
Jugoslavijos komunizmas nė 
kiek nepakeitė savo metodų ir 
savo nusistatymo.
PAŽVELKIME, DĖL KO PRIE

SPAUDA

tavus ir mahometonus, duodam' tetikai žudę savd brolius kroa- 
suprasti, kad visi brolžudiški 
praeities karai buvę tik dėl ka
talikų kaltes. Tai nepatiko kroa
tams katalikams, nes, jų Duo

labiau skatins komunistus kal
tinti katalikus, kad jie esą žu
dikai’.

Taigi tame laiške kroatas ka
talikas rašo: “Gerbiamas Re
daktoriau, esu intelektualas ka
talikas. Su kartėliu prisipažįs
ta negalįs suprasti kai kurių 
reiškinių. Einu tuoj pat prie 
reikalo. Prieš keleris metus iš 
Banjaluka pasiskardeno balsas 
tvirtinąs, kad mūsų tauta yra 
nusikaltusi ir dėl to turime at
gailoti. Dabar gi laikraščio 
“Crkva u svijetu” (Bažnyčia pa
saulyje) 5 numeryje skaitau, 
kad mūsų kovotojai kroatai ka-

tus musulmonus. Vataas, #- 
vada: “Tai mūsą nuodėmė, už 
kurią dar ir šitatan turime 
daryti atgailą” ... Neneigiu, 
kad tiek paskiri asmenys, tiek 
ir grupės yra padarę nusikal-

ma tautai, {dėkite šį ntean laiB 
ką matomoje vietoje, jei turė
site drąsos”.

Redaktorių Cuk, kuriam nie-
MATtHEW A BALLA* FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
SitiodML A. J. Badton-BSltrūnas, Ueensed Manager and Notary Public. 660 
qąan» Et, BrooMy^N.Y. H211; 8T 2-5043.

KIBO?
Pereitų metų gruodžio mėn.

12 numeryje “Glasnik sv. An
taną” įdėjo trumpą vieno kroa
to kataliko laišką. Jame buvo 
kritikuojami tam tikri pareiški
mai, pasakyti Spalato vyskupo peros teatre buvo gauta tele- 
Franič ir Banjalukavyskupo gramą" iš Maskvos 
Pichler, kurie ekumeniškojo uo
lumo vedami, paglostė pravos-

bet ar tai galima priskirti visai 
tautai? Ar žino tie asmenys, 
kurie tai tvirtina, kas mus žu
dė? Ar buvo toks istorijos lai
kotarpis, kad nereikėjo mums 
gintis? Ar girdėjome bent žo
dį atgailos tų, kurie mus kru
vinai naikino? Ar jie bet kada 
viešai išpažino savo kaltę? Kam 
tad įtaigoti taip primygtinai vi
sai tautai nusikaltimą, kai, tie
są sakant, vienintelė mūsų 
kaltė yra tik ta, kad mes gy
vename ir egzistuojame? Pana
šiais manevrais nepasitarnauja-

je su pastaba: “Kaip matote, 
įdėjome”. Valdžia tuojau kon
fiskavo tą numerį ir apkaltino 
redaktorių, kad jis kurstąs tau
tinę neapykantą. Bet tikrasis 
apkaltinimo motyvas buvo ki
tas. Redaktorius Tėvas Cuk ta
me pačiame numeryje paskel
bė pasikalbėjimą su žurnalistu 
Igor Bielinski, kuriame palietė 
keturis labai svarbius klausi
mus: 1) Bažnyčia ir socialisti
niai kraštai, 2) Ideologinis są
jūdis katalikų bažnyčioj po Va
tikano n Susirinkimo, 3) da
bartinė ekumeninio sąjūdžio 
padėtis ir 4) Vietnamo karo eti
ka.

Dr. V. Mar.
(Bus daugiau)

KODĖL PAVĖLINO ĮTEIKTI PAKVIETIMĄ
Vasario mėnesį Vilniaus o- LIETUVOJE

Barni. iMffrfiil «n Mettopomaa Avenue Brooklyn. N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOL1NNIN, INC. — E. Joeeph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Modami koplyčia. 123 E. Tth Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
tek 277-5604.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandvievv Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11227. Tel. EM 6-3200.

DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 

jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 

Congress Avė. Waterbury, Conn. 06708; tek 753-6181.

SIMONŠON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

DR. A. DAMUŠIS APIE LIETUVOS 
PIRMĄJĮ CEMENTU

Technikos Žodis š.m. Nr.l 
paskelbė pasikalbėjimą su dr. 
Adolfu Damušiu jo angliškos 
knygos “Sealants” proga. Pasi
kalbėjime paliestas ir vienas į- 
domus praeities klausimas — 
apie pirmuosius cemento dar
bus Lietuvoje. Apie juos dr 
Darnusis informavo: .

“Cementas buvo mano diplo
minio darbo ir laboratorinių 
tyrimų objektas daktaro laips
niui gauti. Entuziazmą tai pra
monei realizuoti paveldėjau iš 
savo šviesios atminties profe
soriaus Prano J odelės, kuris 
buvo pirmasis cemento pradi
ninkas Lietuvoje. Jo vadovybė
je dirbdamas Energijos Komi
tete Lietuvos Žemės Turtams 
Tirti sekcijoje, su eile bendra
darbių ir grupe studentų per 
keturias vasaras ištyrėme visas 
kalkines padermes Lietuvoje.

“Skirsnemunėje buvo pradė
tas statyti moderniškas cemen
to fabrikas. Ten prie Nemuno, 
ypatingai Molinės kaimo lau
kuose, buvo rasti dideli krei
dos klodai. Mašinos ir krosnys 
buvo užsakytos čekų Škodos į- 
monėse. Pamatai jau buvo iš
lieti, dalis mašinų ir konstruk
cijų atgabenta, bet karas staty
ba sutrukdė.

“1939-40 metais buvo ištirti 
kalkiniai cechšteino klodai 
Menčių-Vegėrių -Karpėnų kai
mų laukuose Akmenės srityje. 
Tam darbui vykdyti geležinke
lių dirbtuvėse pasigaminome 
15 gręžimo įrankių komplek
tų '20 metrų gilumo gręžiniam 
ir įsigijome vieną 100 metrų gi
lumo gręžimo mašiną. Su gru
pe studentų technikų ir su vie
tiniais talkininkais ištyrėme 
apie 1000 hektarų kalkinio ak- 

. mėtis klodų, {rengtoje lauko 
cheminėje laboratorijoje išaiš-

r kinome tinkamo cementai kal
kinio akmens reljefą. Ten ras
ta pakankamai medžiagos ki
tam cemento fabrikui. Kiekio 
ir. kokybės atūvilgiu ten buvo 
pagrindinės Lietuvos kalkinės

. atsargos.
“Prieš dešimtį metų ten bu

vo pastatytas fabrikas ir ‘vyres
niojo brolio’ įjungtas į visasą
junginį sovietų Rusijos ūkį.

“Pirmuoju cemento fabriku 
Lietuvoje tenka laikyti profeso
riaus Prano Jodelės įkurtą įmo
nę su ‘šachtine krosnimi ir ru
tuliniu malūnu Pdmerkyje. Dar 
prieš Pirmąjį Didįjį karą, jis, 
būdamas Kijevo politechnikos 
profesoriumi, vasaros atosto
gų metu ištyrė kreidos klodus,

Dr. A. Damušis kalba Dainavos 
stovykloje. Nuotr. V. Pliodzinsko

išbandė juos laboratorijoje, 
1913 m. įkūrė įmonę ir pradė
jo gaminti cementą. Profeso
rių mobilizavus kariuomenėn, 
gamyba sustojo.

“Vilniaus kraštą atgavus, vy
kau su profesoriumi į tas sri
tis. Susirinkę dzūkai, seni pro
fesoriaus bendradarbiai, džiu
giomis akimis lydėjo asmenį, 
kuris tiek gyvumo buvo įnešęs 
į jų apylinkę. Apėjome įrengi
mus, kurių kiekvienas turėjo 
savo įdomią istoriją. Tą visą į- 
vykį gražiose Pamerkto . pa
krantėse šviesiai pergyvenau. I 
Mano vaizduotėje tas viskas at
rodė kaip nuostabiai gražus 
anų laikų jauno inžinieriaus 
Prano Jodelės pionieriškas dar- I 
bas. Gyvendamas svetur, gerai | 
įsikūręs, savo žvilgsnį ir kon
kretų aktyvumą kreipė į savo 
kraštą, vedamas idealistinio no
ro pakelti savo tautos žmonių 
gerbūvį... Manyčiau, kad toks 
gyveniman prasimušusio profe
sionalo nusistatymas galioja 
kaip pavyzdys visoms ateities 
kartoms. Kiekvienas jaunas in
žinierius turėtų planuoti pana
šiai, savo sugebėjimais savo 
tautai pasitarnauti. Neabejoju, 
kad jauniem profesionalam 
palanki proga tokiam pasitar- 
navimui tikrai susidarys, o gal 
ir netrukus”. (Prof. P. Jodelė, 
pirmasis technikos fakulteto 
dekanas, universiteto rektorius, 
fnirė Lietuvoje 1955 gruo
džio 13. Red ).

praneši
mas, kad dirigentas J. Aleksa 
kviečiamas dalyvauti dirigentų 
patikrinime, kuriame turėjo bū
ti’ atrinkti Sovietijos dirigentų 
atstovai dalyvauti tarptautinia
me konkurse Romoje. Apie tai, 
tačiau, J. Aleksai nebuvo laiku 
pranešta, ir jis nenuvyko į tą 
patikrinimą.

Keletas menininkų (J. Čiur
lionytė, V. Klova, K. Kali
nauskaitė, J. Livontas ir kt.) 
viešame laiške griežtai smerkė 
operos direktorių (kompozito
rių V. Laurušą) už toki kvieti
mo nuslėpimą. Nors ir nežinia, 
ar rusų komisija būtų siuntusi 
Aleksą į Romos konkursą, bet 
dabar dėl nesiuhtimo kalte li
ko Laurušas, nes nedavė pro
gos Aleksai nė pabandyti...

Ta žinia sukėlė nemaža susi
jaudinimo. L. ir M. redakcija 
gavo pasiaiškinimą iš vietinės 
meno reikalų valdybos virši
ninko pavaduotojo, kuriame sa
koma, kad direktorius V. Lau
rušas dėl telegramos tarinio 
laiku nepranešimo Aleksai esąs 
įspėtas, tačiau esą nerasta pa
grindo tvirtinti, jog operos di
rekcija taip pasielgė tyčia.

Daugelyje laiškų buvę klausia
ma, ar Aleksa negalėtų būti vė
liau pakviestas į patikrinimą. 
L. ir M. redakcija praneša, kad, 
deja, nors gal operos direkci
jos kaltinimai ir nebuvo tenden
cingi, bet jau vėlu: “kandida
tai atrinkti ir praktiškai nieko

Taip lietuviai kultūrininkai 
Vilniuje dar kartą pajuto vei
kimą dėsnio — “Maskva nu
sprendė — byla baigta’’. Jeigu 
Lietuva nebūtų nuo Maskvos 
taip priklausoma, kaip yra, tai 
Lietuvos kandidatų į tarptauti
nius konkursus atrinkimas bū
ta atliekamas ne Maskvoj, o

Vilniuj, ir" jis nepriklausy
tų nuo tokių “mobilizacinių 
šaukimų” iš Maskvos, kuriuo
se pirminė atranka jau padary
ta, lietuvių menininkų nuomo
nės nė nesiklausus. Prieš tokią 
tvarką Lietuvos menininkams 
yra daugiau pagrindo protes
tuoti, negu prieš Laurušo pavė
lavimą įteikti rusų komisijos 
šaukimą. Bet tam protestui (ir 
jo adresui) patikslinti jiems dar 
stigo drąsos — gal ir susiprati
mo, — ir visiškai nėra galimy
bės. ’ (Elta)

Maskva nuspręs, kas 
turi važiuoti

Komunisto ir komsomolo
centras Maskvoj šią vasarą ir 
vėl organizuoja “tarptauti
nį jaunimo festivalį”. Sį kartą 
jis numatomas Sofijoj, Bulgari
jos sostinėj, liepos 28 — rug
pjūčio 6. t.

Iš Lietuvos irgi numatoma 
siųsti “delegacija”, kaip dalis 
bendros sovietinės — papras
tai visur rusų vardu vadinamos 
— grupės. “Delegatais” nu
matomi ne tttd nors nuomo
nių reiškėjai, o iš gaidų dai
nuoti, šokti bei groti išmokyti 
ir dirigentų vadovaujami jun
giniai: “Lietuvos” ansamblio 
dalis (kaip Montrealyje buvusi), 
pučiamųjų orkestras "Trimi
tas” pora solistų, dvi pramogi
nių šokių šokėjų poros.

Bet ir čia ne Vilniuj, o Mask
voj bus tartas lemiamas žodis, 
kas važiuos į tą festivalį. Vil
niuj numatytieji kandidatai 
(daugiau kaip 80 jų) birteito

tinka būti "didžtostos tėvynės’

testigdamas iki 50 m. amžiaus, 
staiga mirė kompozitorius, di
rigentas ir buvęs operos solis- karlonas funeral home — 280 chestnut street, new 
tas Juozas Indra (anksčiau Pad- britain, conn. Tet ba 9-usi.
leckis), buv. prof. V. Jakubėno ~ • ________
mokinys Kauno konservatori
joje. Pradėjęs, kaip solistas (te
noras) reikštis operoj vokiečių 
okupacijos metais, rusams vėl 
užėmus Lietuvą, J. Indra netru
kus pateko į čekistų “apyskai
tą” ir atsidūrė Vorkutoje, bet, 
palyginti, greit iš ten buvo iš
trauktas it vėl grįžo į teatrą. 
Šis jo biografijos laikotarpis 
dabar Tiesoj paskelbtame nek
rologe “ištrintas” taip, lyg J. 
Indros teatrinė veikla būtų 
prasidėjusi tik 1948 metais.. 
O tuo metu jis kaip tik jau 
traukėsi iš scenos, kaip daini
ninkas (buvo finelių, Mad Vor
kuta atsiliepė į sveikatą), pa
krypo į kompoziciją ir dirigavi
mą. Nuo 1954 metų buvo vyr. 
dirigentas Kauno muzikiniame 
teatre. (Elta)

— Sovietu Sąjungos Vilniu
je pasistatydinto grąžtų fabri
ko gaminiai esą eksportuojami 
į' 40 šalių. Neseniai 18,00 0 
Vilniuje pagamintų grąžtų 
komplektų nupirkusi švedų fir
ma “Profila”. Anot sovietinės 
žinių agentūros, įmonės direk

Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BANDŽIŲ KO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond Hill, N. Y. 11418; teL 846-9286.___________________________________

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas— vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir 1 kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn,- N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

pardavimą vadina dideliu lai
mėjimu, nes, esą, švedai gi ir

minti.
Akstinas švedam* pirkti iš

gaminių grązuĮ, Mut ]MMki- 
namos kokybės, ttftjB MB ir 
temetate kaina, kurt ĮtfMBlinie 
apie tą laiittejiffią fttmtUma. 
Bovietates praniobte ievtain-

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Western Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.________

JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

REPUBL t C GĖRIMŲ KRAUTUVE 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.________________

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Wedding8 and Parties. Home-made Bologna.______________________

SUFERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

įsi ar kituose kfkŠtMO- maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios
™ ______ . - -- rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į
89, Imyg MM 8BBa.(HilJ Europą. Užeikite ir įsitikinsite! ___________ _______________ ______

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West l4th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 
19011; tM. CH 3-9005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
Irtsakymil* šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar 
Certiflcates", butams ir Lt. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumai turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai, p.p. Kitu laiku — susitarus._____

RICHMOND HILL DORAN'8 FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue RRh- 
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nt>0 9 vai. ryto Iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa- 
Stahėiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Dorąn ir AUce Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.
RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ f STAIGA siunčia dovanų 
siuntinius | Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis karnomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paltu. Užsakomi reriški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon’o lietpalčiai. Parūpinami ' dolerio 
krautuvių" kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. ET 4-4952.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.___________________________________________
DOVANŲ SIUNTINIAI f LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tour* egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui, išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, tnipaksvimu, ir tų siuntinių išstun- 
Ofrtu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime dideli 
pasirinkimą įvairią siuntiniams daiktą — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
fr giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 Best 99U1 SL New York, N.Y. 10018. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
M- 2219 W. Chicago Avė. 00622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Bre*
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Australijos Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas S. Naru
šis balandžio 2 rašytame laiške 
praneša, kad Australijos L. B. 
Krašto valdyba savo ir dic’žiųjų 
Australijos lietuvių kolonijų 
vardu reiškia pasitenkinimą dėl 
Vliko pirmininko dr. J. K. Va-

pridėjo tris pavyzdžius iš Syd- 
ney ir Adelaidės, kitus pažadė
jo atsiųsti vėliau.

“žodžiu”, baigia pranešimą 
Australijos LB pirmininkas, 
“Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas atliko dideli darbą 
Australijoje. Ne tik plačiau su-

Tha Advertiser Adelaide, 
kovo 25) antraštėj pareiškė, 
kad . “Rusų okupacija Lietuvoj 
Jungtinėms Tautoms” (spręsti), 
nes — cituojama iš dr. Valiū
no atsakymo — “Baltijos vals
tybės — Lietuva, Latvija ir Es

tija — yra vienintelės Europoj 
dar likusios kolonijos”.

Daily Mirror (Sydney, kovo 
21): “Egzilas prašo pagalbos. 
Nori, kad Australija padėtų lais
vės planui”. (Atpasakota, kas

yra Vlikas, ko jis siekia, ką da
ro, pridėta pirmininko nuotrau
ka). “Jei pajėgsiu išlaikyti žmo
nėse susidomėjimą Lietuva, ji 
tikrai vėl atgaus nepriklauso
mybę”, cituojamas vienas iš dr. 
Valiūno pareiškimų. (Elta)

Naujas genocidas Lietuvoje
Ištraukoje iš Aidų paskuti

nio nr. pereitą kartą Darbi
ninke vaizdžiai aprašyta, kaip 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
bažnyčių du trečdaliai yra pa
verstos sandėliais, klubais, mu
ziejais.

Blogiausia betgi: jos visos

vitražai, vargonai sunaikinti, o 
chuliganai ir lytūs pribaigia 
nykimo procesą. Taip daroma 
su bažnyčiom Vilniuje, kai tuo 
tarpu Maskvoje cerkvės palai
komos, remontuojamos, auksi- 

1 narnos.
Tas sugretinimas rodo skir

tingus matus, Sovietų komunis
tinės valdžios taikomus Mask
voje ir Vilniuje. Ji saugoja ir 
palaiko Maskvos cerkves, nes 
tai rusų tautos kultūrinis pali
kimas. ji naikina ar leidžia nai
kinti Vilniaus bažnyčias, nes 
tai lietuvių tautos kultūrinis 
palikimas, liudijąs artimumą 

„su Vakarų kųbtųra. Ji „naikina., 
katalikų bažnyčias, kurios bu
vo didelė moralinė atspara lie
tuvių tautai, kai ją Maskva sie
kė supravoslavinti ir surusinti 
carų laikais; kai siekia suko- 
munistinti ir supravoslavinti so
vietinio režimo laikais.

Naikina, kad auganti karta ne
matytų prieš akis tų praeities 
kultūrinės didybės liudininkų; 
kad prieš akis teturėtų tik vie
nodus kultūrinius pavyzdžius— 
rusiškai komunistinius. Tam 
ir Vilniaus “meno paminklų” 
simboliu pasistatydino... Le
nino paminklą — kaip seniau 
Muravjovo.

Lietuvą okupavusi, Maskva 
puolėsi pirmiausia šimtais tūks
tančių naikinti Lietuvos žmo
nes, kurie išaugo nepriklauso
moje Lietuvoje ir susigyveno 
su laisvių reikalavimais žmo
gui. Toki netinkami sovieti
niam totalistiniam režimui. Ir

Lietuvos kultūriniam pa
minklam naikinti dabar pato
gus “nonviolent” metodas — 
neduoti pinigų remontam. Pa
togus, net labai patogus ir lai- , 
kas — Vakarai visą dėmesį da
vėsi nukreipiami į laisvės bei 
kultūros naikinimus Afrikoje, 
Azijoje, ir Sovietai pasijuto tū
lį laisvas rankas.

Net daugiau: Vakarų teolo
gai siunčia delegacijas i Le
ningradą, Maskvą, ieškoda
mi kolaboravimo, ir dėl to ge
nocido reiškinių nenori maty- 

-tę-e .juo labiau pakelti dėLJų 
balsą.

Kas mėgintų prikaišioti so
vietiniam režimui kultūrinį ge
nocidą, prievartinį kultūros u- 
niforminimą, sukirpimą pagal 
vieną mastelį, jie galės su iro
nija atsikirsti Chicagos pavyz
džiu, kur lietuvių kapinės “nu
savintos”, suuniformintos, nors 
tai būtų tik išimtinis pavyz
dys. svetimas ir Bažnyčios su
sirinkimo dvasiai ir Amerikos 
pluralistiniam charakteriui.

liūno apsilankymo.
“Visose kolonijose tautiečiai 

laukė gerb. dr. Valiūno su di
deliu susidomėjimu ir išklausė 
jo pranešimus su pasigėrėjimu. 
Negalite įsivaizduoti, kad kiek
vienoje kolonijoje dr. Valiūnas 
kalbėdavo daugiau kaip po va
landą, o paklausimai ir atsaki- 
nėjimai užtrukdavo iki pustre
čios valandos. Bet visur tai vy
ko sklandžiai, nuoširdžiai ir 
kultūringai.”

“Vliko pirmininko apsilanky
mas Australijoje plačiai nu
skambėjo Australijos spaudoj 
ir radijo bangose. Dr. Valiūną 
priėmė Sydney arkivyskupas 
kardinolas Gilroy, o The Catho- 

' lic Weekly įdėjo pasikalbėjimą 
su juo.”

Toliau Australijos LB pirmi
ninkas rašo, kad Vliko pirmi
ninką Canberroj priėmė užsie
nių reikalų viceministeris (nei 
paties užs. reik, ministerio nei 
premjero tą dieną sostinėj ne
buvo), po to Vliko pirmininkas 
turėjo pasikalbėjimą su žurna
listais. Tokį pasikalbėjimą pir
mininkas turėjo ir Melbourne. 
Adelaidėj pasikalbėiimas buvo 
perduotas per radiją. Rašyda
mas laišką, Austrai. LB pirmi
ninkas dar neturėjo Canberros 
ir Melbourno laikraščių, tad

pažindino Australijos gyvento
jus australus su Lietuvos byla 
ir lietuvių tautos kančiom So
vietų Rusijos okupacijoje, bet 
praskaidrino ir lietuvių tarpe 
per daugelį metų susidariusias 
nepalankias nuotaikas Vliko at
žvilgiu. u

DUOKIME EIGĄ LIETUVOS BYLAI
Admirolą* Radford, Respubli
konę partijos šulas Goldwa- 
ter ir kiti žymūs amerikiečiai 
įsijungė j 
Komitetą

Rezoliucijoms Remti

Tikim, kad kiekvienas viena
šališkumas. ekstremizmas, ku
ris pažeidžia žmogaus natūralią 
prigimtį, atsikeršija neigiamais 
veiksmais. Sovietinis totaliz- 
mas pačioje Rusijoie pagimdė 
atskirus maištininkus prieš 
minties uniformą. Lietuvoje 
kultūrinis genocidas gimdys pa
nieką genocido vykdytojam. O 
laisvojo pasaulio lietuvis sustip
rins pastangas giliau pažinti

Dabar Maskva vykdo genoci- naikinamo kultūrinio palikimo 
da ki»^ rūšies — kultūrinį paminklus.
genocidą. Dabar ji naikina me- §ios prasmės turi ir atskira- 
no paminklus, kurie liudija tau- me ouslapvje naikinamu pa- _ „ w... . ... ......i.
tos šimtmečių kūrybos eigą, minklu pavyzdžiai. pavaduotoju ingies.

tokius žudė kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose Lietuvo
je, o daugumą išgabeno į Ru
sijos gilumas. Darė taip, kaip 
ir caro laikais Muravjovas po 
1863 metu sukilimo. Tik sovie
tinis režimas darė šimteriopai
pralenkdamas Muravjovą.

Tai buvo žmonių, tautos nai- 
kinimas — genocidas.

Dėmesį patraukiančios ant
raštės Australijos laikraščiuose 
prie juose paskelbtų pasikalbė
jimų su Vliko pirmininku dr. 
Valiūnu liudija, kad laikrašti
ninkai jį gerai suprato.

The Catholic Weekly (Syd
ney, kovo 28) pateikė klausi
mą — Kodėl Lietuva siekia ne
priklausomybės? Ir atsako į 
antrašte iškelta klausimą iš
trauka iš dr. Valiūno pareiški
mu:

“Nauru (6900) gyventojų) ga
vo nepriklausomybę. Mes terei- 
kalaujam to paties Lietuvai”.

Ir teksto vidury pabrėžtas 
australams plačių aiškinimų ne
reikalaująs pavyzdys:

“Kraštas (Lietuva) — maž
daug- Tasmanijos .-dydžio — 
techniškai yra sudėtinė SSSR 
daHs. Pet tai tik pražus vardas 
dalukui, kuris iš tikrųjų yra ru
su kolonija. — ir tai tokiu me
tu. kai kolonializmas miršta” ..

“Nieko
duoti eigą Lietuvos bylai Jung
tinėse Tautose”, — taip šiomis 
dienomis rašė admirolas Arth- 
ur W. Radford, buvęs JAV ge-

nelaukdami turime

zoliucijoms Remti Komiteto va
dovybei, įsijungdamas į tą vie
netą. Į Rezoliucijoms Remti 
Komitetą įsijungė Barry Gold- 
water, Respublikonų partijos 
šulas. Jis komiteto vadovybei 
rašo: “ .. .Jau seniai turėjo bū
ti pajudintas Lietuvos laisvini
mo reikalas ...” Richard C. 
Steele, dviejų dienraščių leidė
jas (Worcester Telegram ir The 
Evening Gazette), įsijungda
mas į Komitetą rašo: “ .. .Jū
sų žygis yra žygis už tiesą, ir

mes negalime jam leisti numir
ti. Daugiau jėgos jums...”
Legislatoriai jungiasi į Komite
tą

Admirolo Radford, Goldwa- 
ter ir Steele pėdomis pasekė 
šiomis dienomis eilė legislato- 
rių įsijungdami į Rezoliucijom 
Remti Komitetą. Štai, jie: se
natorius Thomas J. Dodd (D. 
Conn.), senatorius Gaylord Nel- 
son (D.-Wisc.) ir šie kongres- 
manai: J. H. Buchanan, Jr. (R. 
-Ala.), H. L. Carey (D.-N.Y1), 
M. A. Feighan (D. -Ohio), D. J. 
Flood (D. -Penn), W. D. 
Ford (D.-Mich.), H. Helstoski 
(D.-N.J.), J. C. Kluczynski (D.- 
111.), R. L. Ottinger (D.-N.Y), 
P. J. Philbin (D.-Mass ), C. T. 
Reid (R.-m.), R. Taft, Jr. (R.- 
Ohio) ir R.O. Tiernan (D. R.I.).
Tankinamos Komiteto nariu 
gretos

Be suminėtų amerikiečių, ži
nomų per visą kraštą, įsijungė

Barry Goldwater, vienas iš žymių
jų respublikonų partijos veikėjų ir 
darbuotojų, šiomis dienomis įsijun
gė į Rezoliucijoms Remti komitetą.

karo metu užimtose teritorijo
se. Autorius labai abejoja, ar 
tarptautinis teismas pripažintu 
tokį sandėri teisėtą, jei būtų 
iškelta byla. Ir visiškai neabe
joja, kad toks pasielgimas 
esąs gėdingas smūgis geram

Ar Baltijos atstovai Anglijos premjerą 
skųs už kriminalinius nusikaltimus

Londono dienraštis The Daily 
Telegraph kovo 26 paskelbė 
parlamento nario Sir Tufton 
Beamish straipsnį apie netiku
sį sandėrį Baltijos valstybių 
sąskaita.

Pareiškęs, kad viena iš ne
daugelio gerųjų pirmejo pašau- Anglijos ir jos banko vardui, 
linio karo pasekmių buvo ne- aiškus pasitikėjimo apvylimas 
priklausomų Baltijos valstybių 
išltilimas, autorius nurodė, kad, 
antrajam pasauliniam karui ar
tėjant, tų valstybių bankai kė
lė mintį, jog jų auksą gal rei
kėtų perkelti toliau iš Europos. 
Bet Anglijos Bankas užtikrinęs, 
kad ir čia auksui visiškai sau
gu...

Ir štai dabar tas auksas ty
lomis jau parduotas, pusė mili
jono svarų kredituota sovie
tams, iš kitų rengiamasi apmo
kėti bent dalį nuostolių tiems 
britų piliečiams, kurie nustojo 
savo kapitalų, kadai investuotų 
ne tik Baltijos valstybėse, bet 
ir kitose sovietų II pasaulinio

ir duoto žodžio sulaužymas; ,
Tas sandėris turėsiąs bū5 pa

teiktas tvirtinti parlamentui. 
Autorius mano, kad čia, bent 
opozicija, iškelsianti visus prie
kaištus. Mažiausia, kas, auto
riaus manymu, turėtų būti pa
daryta, tai — pasižadėti, kad, 
kai tik Baltijos valstybės at
gaus nepriklausomybę, su jo
mis bus teisingai už ta auksą 
atsiskaityta. (Elta)

į Rezoliucijoms Remti Komite
tą dar šie: F. P. Adams, žy
mus Kalifornijos respublikonų 
darbuotojas iš San Francisco; 
J. F. Burgess (lietuvis), George- 
town universiteto profesorius 
ir Respublikonų partijos cent
ro komiteto pareigūnas; E.H. 
Nickerson, Nassau county, N. 
Y., administracijos viršininkas; 
ir kit.

Žymūs amerikiečiai noriai 
jungiasi į Rezoliucijoms Remti 
Komiteto žygį. Tai turėtų būti 
paskatinimas visiems geros va
lios lietuviams šį darbą viso
mis išgalėmis remti. Šiame žy
gyje nei darbo rankų, nei pini
ginės paramos niekad nebus 
perdaug. Tai yra milžiniškos 
apimties užsimojimas, ir tam 
reikalui mes turime skirti visą 
savo dėmesį.

Visais šio žygio reikalais ra
šyti: Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, P. O. Box 77048, Los 
Angeles, Califomia 90007.

DR. P. MAČIULIS

MEDINĖ ŠIRDIS

APMATAI

kam. Svarbiausia buvo susiras
ti pastovesnę pastogę, kas ne
lengvai tesidavė. Paskui kiek
viena šeima susirūpino gauti 
maisto korteles. Kai ir šis rei
kalas apsitvarkė, gauta darbo 
smulkesnėje pramonėje arba

kam jau pusmečiui buvo din-

KHkftykloa fragnw«tM Mainrvffle, Pa. NetMvIg naujoj* batnyttoj*. Dali.
V. K. Jonyno skulptūra. Nuotr. V. Maželio

tos mokyklos buvo pasiekusios, 
čia mes jam palengvinsime tą 
galvosūkį. Jos buvo daugiau pa
siekusios negu buvo tikėtasi, 
nes universitetai Amerikoje 
mūsų gimnazijų tremtyje iš
duotus atestatus pripažino ir a- 
titinkamais punktais pagerbė.
Jei kas klaustų, o kaip su au- 

klėjiniu? Ir čia be baimės atsa
kome, kad jis nebuvo prastes
nis už turėtą savose mokyklose

Kuomet tėvai šeimoje pir
miau sutelkia visą dėmesį į e- 
konominę būklę, rūpintis vai
kais laiko neberšsitenka, o pas
tarieji be nuolatinio užsiėmi
mo nenustigdami vietoje, labai 
greit susiranda panašių draugų 
kad ir nelietuvių.

Daug vėliau, kai tėvai galė
davo vaikam padėti tęsti išsi
mokslinimą vietinėse aukš
tesnėse mokyklose ar universi
tetuose, staiga apstulpdavo sū
nui ar dukrai parodžius savo 
simpatijas bei būsimo gyveni- 

vėliau ir sąjungininkų karinės mestina visam'mokyklinio am- mo vyrus ar būsimas 
valdžios įstaigų. Tie komitetai 
ir pradėjo organizuoti tremti
nių vaikam pradžios mokyklas,

Didesniein tremtinių telki- 
esti niam apsistojus miestuose, su-Daugelis įvairių sričių moks

lininkų, ar pasišovusių tokiais daug sunkiau, čia reikalingas sidarė tremtinių komitetai tar- 
būti, vardu kiekvieną žmogų ilgesnis stebėjimo laikas. Svei- pininkauti tarp savo žmonių ir 
skirtingai aptaria. Vieni nuo ko auklėjimo būdu galima “ne- vietos vokiečių įstaigų, o 
kitų žmonės skiriasi ne vien tik
tai išore: ūgiu, akių ir plau
kų spalva bei visa savo povy
za — iš stuomens ir iš lie
mens — kaip žemaitis pasaky
tu, bet daug skirtingesni žmo
nės savo vidiniu pasauliu.

Kaip žinia, tie įvairumai žmo
nėse užtinkami nuo gyvena
mos vietos, nuo aplinkos, ku
rioj žmogus gimsta, auga, bręs
ta ne vien tik fiziškai bet, svar
biausia dvasiškai.

Iš medicinos ir psichiatrijos 
mokslų žinome, kad žmogus pa
siima iš tėvų daug išorinių ir 
vidinių savybių. Jei gimęs vai- didžiuotis savu pavyzdžiu auklėj rų savo dalykų žinovų. Visos 
kas turi kai kurių fizinių trū- jime. 
kūmų, esant gerai priežiūrai, 
tie trūkumai arba visai pašali- didysis pasitraukimas iš tėvy- vežtus mokyklų nuostatus bei 
narni arba labai sumažinami. nės įvyko vasaros metu, daugu- programas. Tik vėliau atsirado

0 kaip su dvasiniais trūku- moję birželio — spalio mėne- Vliko žinioje sudaryta Švieti
mais? siais. Vokietiją pasiekus, pra- mo Taryba ir visa kita.

tus, ir pastebėti juos

lygumus palyginti bei visai juos 
išlyginti”. Tik čia, kaip tam so
dininkui, besirūpinant, kad me
delis tiesiai augtų, reikia dide
lės meilės ir kantrybės.

Auklėjime atsakomybė tenka Nelengva buvo susirasti ir 
ne tik tėvam, bet ir mokyklai, gauti leidimus iš okupacinių fi- 
Visi mokytojai mokinių labai nybų užimti kokius buvusius 
stebimi, o religijos mokytojai karo belaisvių “barakus” ar bu- 
net daugiau už kitus. vusias vokiečių kareivines, nors

žiaus jaunimui.

plėšę iš UNROS globos, kiek
viena šeima stengėsi patekti į 
anglosaksų kraštus, nes j A- 
meriką visiem patekti buvo 
neįmanoma. Jon gal pateko 
apie 60 proc., koks 15 apsi-

Tuomet ramūs, kieti pasikalbė
jimai, arba triukšmingi ir gra
sūs nereikalingais žodžiais ap
sisvaidymai reikalo nebepatai
so, greičiau jį giliau apgadina..

Kas kaltas? Niekas nekaltas, 
ir visi kalti, mažiausia gal pa
tys vaikai, kuriem nuo pat ma-

Ar visos mūsų mokyklos gali tuose pastatuose nieko nebuvo, senesnių laikų buvo susidariu- religinių bei moralinių pagrin-
pasididžiuoti puikia mokomojo ko mokyklai reikia, ir visu tuo si apie 5-60 0 0 lietuvių pasi- du. Dažnai labai maža teparo-

du-trys dyta karštos motiniškos meilės 
šimtai pateko į N. Zelandiją, o tuos dėsnius įdiegti vaikų širdy-
viengungių dauguma užsirašė se, todėl tik tuomet tėvai atsi-
miškų darbam Kanadoje, o ki- gosta, kai ką nors bepataisyti

ti į Belgijos anglių bei rūdos jau pervėlu... '
kasyklas.

Patekus į užjūrius su mokyk
linio amžiaus ar jau tremtyje 
prasilavinusiais vaikais, sun
ku buvo pradžioje apsitvarky
ti: reikėjo mėnesiais atidėlioti, 

Kai istorikas ateity tyrinės, kol atsirado savas sunkiai už- 
kokio lygio per tuos 4-5 metus dirbtas doleris ar svaras...

personalo atranka, sunku būtų patys tremtiniai su savo komi- sklaidžiusi kolonija, 
atsakyti. Kaip ne visi mokyto- tetais pasirūpino.
jai yra geri savo dėstomo daly
ko žinovai, taip ne visi galėtų nio pasirinkimo mokytojų, ge-

Lygiai taip pat nebuvo dides-

mūsų mokyklos tremtyje buvo 
Visi tremtiniai pamena, kad suorganizuotos pagal savo atsi-

mais? siais. Vokietiją pasiekus, pra-
Visų pirma, vaikui užgimus, džioje negalvota apie jokias mo- 

jie ne tuoj pastebimi. Kita ver- kyklas mokyklinio amžiaus vai-

Taip mūsų Danutė išteka už 
Jonuko ar Džionio, o Arvydu- 
kas veda Lucilę ar Rožytę. Ret
karčiais jie abu būna baigę 
aukštuosius mokslus, dažniau 
tik įpusėję, arba tik vienas įsigi
jęs kokią specialybę.

(Bus daugiau)



Pranciškonų bažnyčia (k.), domininkonų (v.) ir šv. Kazimiero (tolumoje dešinėje).
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Vilniaus katedra, paversta j meno galeriją

KULTŪRINIS

GENOCIDAS

VILNIUJE

Pratęsiant šio nr. vedamąjį 
(3 psL), apie Maskvos vykdomą 
Vilniuje kultūrinį genocidą, žy
mėtina:

• Vilniuje uždarytos, paverstos 
sandėliais, muziejais, klubais 
25 bažnyčios; iš tų, kurios 
buvo 1939, tarnauja religi
jos reikalam tik I 2.

• Visos uždarytos bažnyčios 
apleistos, apiplėštos, naiki
namos ir jais kaip kultūriniais 
paminklais Maskva neleidžia 
pasirūpinti — neskiria kredi
tų.

9 Kaune iš 1940 metais buvu
sių 17 bažnyčių ir 13 koply
čių beliko religijos reikalam 
9 bažnyčios ir nė vienos 
koplyčios.

• Visoje Lietuvoje uždaryta 
448 bažnyčios, veikiančių 
dar yra 574.

Misionierių bažnyčia

4v. Jono bažnyčia Bazilijonų vienuolyno vartai

■iii |

Bernardinų bažnyčia

šv. Mykolo bažnyčia pave rsta medžiagų sandeli11



UTVIV TAUTA SAVO GROŽY IR KANČIOJ
< Šiais metais, kaip žinome, ir 
latviai švenčia nepriklausomy
bės paskelbimo 50 m. sukaktį.

kime mūsų teęSką latvių kul
tūrines pastangas, o tuo pačiu

6 v.v. — 15300 Detroit Avė.,

kultūrinio pobūdžio minėjimų 
pažymėtinas latvių profesiona-

Ansis 
latvių 

Vija

mą. Vienas ir tas pats tiki
mas jungia visas tris Pabaltijo 
tautas, viena ir ta pati tragedi
ja.

žemiau spausdiname tvarka
raštį, laiką ir vietą, kad lietu
viai galėtų apsilankyti, šiai tru
pei atvykus į jų miestą.

Tvarkaraštis
Los Angeles, Calif. — ba

landžio 20, 8 v.v. — 647 N. San 
Vincente, W.

San Francisco, Calif. — ba
landžio 21, 7 v.v. — 425 Hoff- 
mann St

Portland, Oregon — balan
džio 24, 8 v.v. 1220 S. W. Tay- 
lor St

Tacoma, Wash. — balandžio 
26, 8 v.v. — 401 Broadway.

Vancouver, B. C. — balan
džio 27, 8 v.v. — 6520 Oak St.

Seattle, Wash. — balandžio 
28, 6 v.v. Latvian Hali, Dens- 
more and 43.

Denver, Colo. — gegužės 3, 
8 v.v. — 940 Lincoln St.

Lincoln, Nebr. — gegužės 5, 
8 v.v. — Recital Hali of the 
Umv. 51 St and Huntington.

Dės Moines, Iowa — gegu
žės 6, 7:30 v.v. — 1372 E. 12 
St.

Sioux Falls, S. Dakota —ge
gužės 8, 8 v.v. — 101 W. 17 
Street.

Minneapolis, Minn. — gegu
žės 10, 8 v.v. — 1130 Nicollet 
Avenue.

Chicago, m. — gegužės 11, 
8 v.v. — 5835 N. Lincoln Avė.

Mitoaukee, Wis. — gegužės 
12, 7 v.v. — 610 N. Jackson 
St

Indianapolis, Ind. — gegužės 
17, 8 v.v. — 1008 West 64th 
St.

Columbus, O. — gegužės 18, 
8 v.v. — Derby Hali of the U- 
nivers.— N. Oval St

Angeles mieste, šis teatras pa
rengė specialią nepriklausomy
bės minėjimo programą.

Aktorius-režisierius 
Tipam ir gerai žinoma 
choreografė — šokėja
Vėtra lankysis JAV ir Kanado
je su specialia žodžio ir šokio 
programa. Tai bus nelyginant 
Latvijos likimo drama, prista
tyta banguojančio laiko atmos
feroje. Latvių tauta Iras paro
dyta visame savo grožyje bei 
kančioje taikos ir karo metu, 
sunaikinime ir prisikėlime ir, 
pagaliau, tremtyje. JAV ir Ka
nados latviai 33 vietovėse su 
dideliu dėmesiu laukia šio ne
paprasto jų svarbiųjų aktorių 
pasirodymo.

Vija Vėtra yra gimusi Latvi
joje, Rygoje, studijavo Vieno
je, Indijoje, Ispanijoje. Ji daug 
kartų šoko solo įvairiuose teat
ruose, operose, filmuose ir te
levizijoje, Europoje, Australijo- 
je ir Amerikoje.,. Pastebėtina, 
kad V. Vėtra yra įvedusi “šven*. 
tuosius šokius” į religines a- 
peigas ir yra šokusi apie 40 
bažnyčių Australijoje, Anglijo
je ir JAV.

Ansis Tipams yra gimęs Lat
vijoje, studijavo teatro meną 
teatro fakultete, Latvijos muzi
kos konservatorijoje, Rygoje, 
pas žinomą pasaulinio masto 
režisierių Mykolą Čechovą. Ry
goje Tipans dirbo Latvijos tau
tiniame teatre ir Rygos Rime. 
Atvykęs į JAV, su pasisekimu 
vaidino įvairiose Hollywoodo 
programose, kaip Combat, U.S. 
Marshall, Troublėshooters, Da- 
vid Niva Sfaow, Day in Court, 
Morning Court ir kt. Kartą per 
metus Ausis Tipans su jaunų 
aktorių grupe keliauja per JAV 
ir Kanadą, duodamas spektak
lius latvių bendruomenės cent
ruose.

Šį ypatingą parengimą pama-
tyti yra nuoširdžiai kviečiami Gerb- Tev- Bučmy, 
ir lietuviai. Kad būtų lengviau Bravo už sumanų atsakymą 
sekti spektaklio eigą, progra
ma bus atspausdinta ir angliš
kai, kitų tautybių svečiam. Ne
reikia priminti, kad šioji lat
vių tautos drama yra nema
žiau artima ir mum, lietuviam.

Washington, D.C. — gegužės 
22, 8 v.v. Information, tel. 564- 
2083.

Philadelphia, Pa., —
24, 8 v.v. — 571 North 7tb 
St

New York, N.Y. —
25, 8 v.v. — 225 W. 23 rd St, 
Manhattan.

Boston, Mass. — gegužės 26,
7 v.v. — YWCA — 140 Clare- 
don St.

New Brunswick, N. Jersey, 
gegužės 30, 7 v.v. — Latvian 
Hali, Rt. 33 —5 miles E. of 
Freehold.

Albany, N.Y. — birželio 1, 8 
v.v. —351 Hudson St.

Willimantic, Conn. —
želio 2, 4 v.v. — 76 Wind- 
ham Rd.

Syračuse, N.Y. — birželio 4,
8 v.v. — 915 Park Avė.

Rochester, N.Y. — birželio
6, 8 v.v. — YMCA, 175 N. Clin- 
ton Avė.

Hamilton, Canada — birželio
7, 8 v.v. — YWCA, 79 James 
St., South.

Toronto, Canada, — birželio
8, 7:30 and June 9, 6 v. v., 
St. Andrew’s Church, Carlton 
and Jarvis.

Montreal, Canada, — birželio 
11, 7:30 v.v. Information tel: 
748:7177.

London, Canada — birželio 
14, 8 v.v. — 419 Hill St.

Detroit Mich. — birželio 
8 v.v. — 111 E. Kirby St.

Saginaw, Mich. — birželio 
7:30 v. v. — Presbyterian 
Church Hali, comer Warren 
and Millard.

Grand Rapids, Mich. — bir
želio 19, 8 v.v. — Latvian Hali, 
504 Grand St. NE

Kalamazoo, Mich. — birželio 
20, 8 v.v. — Civic Audit., W. 
South and So. Park St.

i Anatolijus Kairys

Laiškai redakcijai

AUKSINIO JUBILIEJAUS
DIENOS 

CASTELNUOVO DON 
BOSCO, ITALIJA

50-ties metų Lietuvos nepri-

senatoriui Kennedy.
Mes su Vyčiais padiskutuo

sime senatoriaus laišką ir jūsų 
išsamų atsakymą. Tamstos laiš
kas viršija tūkstančius laiškų 
senatoriui Kennedy.

Su pagarba
Kun. A. Janiūnas
So. Boston, Mass.

IŠ VISUR I

Prie Velykę stato

CHICAGOS LB APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

15,

16,

ties minėjimas Castelnuovo 
Don Bosco saleziečių įstaigoj 
atšvęstas kartu su šv. Kazimie
ro švente kovo 10.

Prie pastovių įstaigos gyven
tojų - auklėtojų ir jaunimo— 
prisidėjo keletas svečių lietu
vių iš šiaurinės Italijos, o taip 
pat visos seselės salezietės. Pa 
tį šventės rytą pasirodė ir sve
čias iš Romos prof. kun. J. Ze 
liausiąs.

šventė pradėta iškilmingi 
vėliavos pakėlimu. Įstaigos baž 
nytėlėje koncelebruotos lietu 
viškos mišios, kurių metu įstai 
gos direktorius kun. Pr. Gavė 
nas jautriais žodžiais pristatė 
dienos šventąjį — šv. Kazimie
rą.

šiose pamaldose dalyvavo ii 
žmonių iš miestelio.

Svečias iš Romos skaitė pa 
skaitą apie Vasario 16 aktą. Pa 
skaita buvo prieš piet centri
nės įstaigos salėje.

Po pietų, kuriuose dalyvavi 
visi šventės dalyviai, buvo me 
ninė dalis. Pasirodė jaunimas 
Buvo įscenizuotų eilėraščių, tai 
tiniai šokiai, parodyti kun. J. 
Zeliausko pagaminti vaizdai ii 
Lietuvos.

Meninei programai vadovavi 
mokytojas kun. M. Burba. Pro 
granų baigiant, kalbėjo įstaiga 
direktorius ir svečias iš Romos.

Didž. Gerb. Redaktoriau,
Su malonumu perskaičiau 

paskutinių Darbininko laidų 
virš išvardintus (nr. 26, 27, 28) 
straipsnius ir už jų tikslumą 
bei reikšmingumą nuoširdžiai 
Jum dėkoju.

Prez. Eisenhowerio pirmųjų 
rinkimų metu man teko nema-

mus laimėjusį prez. D. Eisenho- 
werį. Po to visą laiką sekiau 
jo darbus. Dabar, perskaitęs 
Darbininko nr. 26 straipsnį 
“žodžiai taurūs, bet ką jie reiš
kia .negaliu nepadėkoti 
Jum už taip tikslias ir teisingas 
pastabas. Jūsų atsakymas se
natoriui R. F. Kennedy į jo 
Jum rašytą laišką (Darbinin
kas nr. 27) mano nuomone yra 
labai prasmingas ir vertingas 
lietuviškų reikalų atžvilgiu, o 
ypač dabartiniais 1968 — Lie
tuvos Laisvės Kovos metais.

Straipsnis “Dr. M. L. King, 
smurtas ir — kas toliau....” 
(Darbininkas nr. 28) labai efek
tyvus ir pačiu laiku pasiekė 
Darbininko skaitytojus. Jis at
sako daugeliui į kilusias mintis 
dėl dr. M. L. King nušovimo

Kovo 24 Jaunimo centre įvy
ko LB Chicagos apygardos apy
linkių atstovu suvažiavimas. Iš
kilmingai daliai vadovavo stud. 
Platakis. Vėliavas įnešė skau
tai, himnus sugiedojo jaunimas. 
Kun. J. Borevičius sukalbėjo 
maldą. Sveikino gen. kons. dr. 
P. Daužvardis, LB c.v. pirm, 
inž. Br. Nainys, LF pirm. dr. A. 

, Razma. Lietuviškosios studenti
jos vardu sveikino stud. Plata
kis.

Suvažiavimui pirmininkavo 
dr. A. Razma, J. Jasaitis, A. San
taros ir A. Pužauskas. Sekre
toriavo K. Radvila ir S. Jonynie
nė. Registraciją vykdė L. Rad
vilienė, A. Juškevičius, J. Pu- 
pelienė, V. Motušis ir J. Paulė- 
nas. Rezoliucijų komisija —L. 
Prapuolenis, P. Narutis, .D. šu
kelis, K. Drunga ir dr. Šidlaus
kas. Mandatų komisija — J. 
žadeikis, J. Breivė, V. šilas, G. 

; Valentinas ięiMarma.
Praeitų mėtų metinio suva

žiavimo protokolą perskaitė A. 
Gintneris. Priimtas be pataisų. 
Iš LB Chicagos apyg. valdybos 
pirm. St. Ingaunio pranešimo 
patirta, kokie darbai atlikti ka
dencijos metu: buvo 22 valdy
bos posėdžiai; išleista 18 apylin
kėm skirtų aplinkraščių; 12 po
sėdžių su švietimo komisija; 6 
posėdžiai sųįĮėšų telkimo ko
misija; 5 posėdžiai su jaunimo 
organizacijomis; dalyvauta 
pavergtų tautų komiteto 8 po
sėdžiuose; palaikyti glaudūs ry- 

’ šiai su JAV LB centro valdy
ba, Chicagos miesto valdyba ir 
su lietuviška spauda; suorgani
zuotos antikomunistinės de- 

, monstracijos 1966 m., prez. L. 
" B. Johnsonui lankantis Chica- 

goje; suorganizuota solidarumo 
eisena 1967 Chicagoje; suorga
nizuotos dvi eisenos Chicagoj

drauge su kitom tautom; su
ruošti kasmetiniai birželio įvy
kių minėjimai; pasiųstos 36 re
zoliucijos į Jungtines Tautas 
ir eilė laiškų senatoriam ir 
kongresmanam Lietuvos laisvi
nimo reikalais; kartu su švieti
mo komisija pravestos dvi 
moksleivių pavasario šventės; 
suruoštas Chicagoje Hamiltono 
teatro pastatymas “Gulbės gies
mė”; suorganizuota 70 radijo 
valandėlių per “Margutį” (tarp 
jų buvo 6 paskaitos); suorgani
zuotas Tautos šventės minėji
mas; dalyvauta dviejose tautų 
parodose Navy Pier (parodų or
ganizavimo darbus atliko Brigh- 
ton Pk. ir Marąuette Pk. apy
linkės); kartu su švietimo ko
misija pravestos dvi moksleivių 
pavasario šventės. Valdyba at
liko 90 proc. užsibrėžtų darbų. 
.Apie iždo stovi pranešimą pa
darė ižd. J. švedas. Nuo 1967 

10 iki 1968 kovo 15 pa- 
jamiįr tūrėta 13,853.73 dol., o

per tą patį laiką išlaidų turė
ta 12,913.62 dol. Kontrolės ko
misijos pranešimą padarė inž. 
K. Dočkus, o švietimo komisi
jos — J. Masilionis. Sužinota, 
kad lituanistines mokyklas lan
ko apie 1,600 mokinių ir dirba 
130 mokytojų. Pasauliečių tei
sėms apsaugoti Lietuvių šv. Ka
zimiero kapinių komiteto var
du pranešimą padarė A. Regis.

LB c.v. pirm. inž. Br. Nai
nys suvažiavimo dalyviam pa
pasakojo apie atliktus ir bū
simus darbus, išreiškė padėką 
Chicagos apygardos valdybai 
už nuoširdų bendradarbiavimą.

Suvažiavime dalyvavo iš 13 
apylinkių 135 atstovai ir nema
žai svečių. Į valdybą išrinkta 
7 asmenys: J. Smieliauskienė, 
St. Ingaunis, D. šukelis, A. Bū
ga, S. Jonynienė, K. Avižienis 
ir A. Juškevičius. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: inž. K. Doč- 
kus, Vyt. Galvydis ir J. -Berta- 
šius. J. I&vjfcfe

— Dr. Elena Tumia nė, Cali- 
fornijos valstybinės kolegijas 
Fullertone profesorė, balandžio 
18-20 dalyvaus Indianos univer
sitete (Bloomington, Ind.) vyks
tančioje pasaulinės literatūros 
dėstytojų konferencijoje. To
kios konferencijos kviečiamos 
kas treji metai. Prof. E. Tu
mienė konferencijoje atstovaus 
Fullertono kolegiją.

— JAV LB centro valdyba 
nutarė steigti Ohio Lietuvių 
Bendruomenės apygardą. Apy
garda apims abi Clevelando a- 
pylinkes, Akrono, Daytono, 
Columbus, Pittsburgho ir Cinči- 
natti LB apylinkes, seniūnijas 
ir kitus LB padalinius. JAV LB 
Tarybos narys dr. A. Butkus pa 
kviestas sudaryti steigėjų ini
ciatorių grupę.

— Tautos Fondo valdyba 
praneša apie naujus nepapras
tus rėmėjus: Elizabeth Klemka 
iš Philadelphijos, įnešusi 100 
dol. — per (kun. C. A. Batutį), 
prof. Konstantinas Račkaus - 
kas iš Bronx, N.Y. — 50 dol., 
dr. Vikt. Jasaitis iš Lewiston, 
Idaho, St. Jankauskas iš Wood- 
hayen, N.Y., dr. D. Krivickas 
iš Wašhingtono, D .Čir A. J. 
Vasaitis iš Hyattsville, Md., — 
po $25. — Kaip padėkos ir į- 
vertinimo ženklą, T. F. visiem 
užsako metam lietuviškus Eltos 
Informacijų biuletenius.

Su

BALTINOSE, M D.
Baltimorės miesto tragedija 

prasidėjo šeštadienį, balandžio 
6, rytiniame miesto rajone, kai 
jauni negrai, nuo 14 iki 22 me
tų, pradėjo daužyti krautuvių 
langus, plėšti jas ir nešti Įvai
rias prekes. Padegė namus, mo
kyklas, krautuves. Ugniage
siam neleido gesinti padegtų 
namų. Toks sumišimas buvo ap
ėmęs bent kelis rajonus. Ke
lias dienas kareiviai ir policija 
saugojo įvairias gatves, ypač 
tas vietas, kur buvo daugiau
sia riaušių. Mieste buvo uždary
tos krautuvės, mokyklos ir dirb
tuvės. Nuo 4 v.v. iki 6 ir 7 
v. ryto buvo uždrausta pasiro
dyti gatvėse. Riaušės sulaikė 
žmones ir nuo Didžiosios Savai
tės pamaldų.

Suaugusių klubas “bowling” 
žaidimus rengia balandžio 21„
Visi nariai, kurie mėgsta 
sportą, kviečiami su seimo 
dalyvauti.

tikra pagarba
: A. S. Trečiokas

kun. klab. J. AleksiOnu. -
Nuotr. R. KMeiiaus

Lietuvių posto 154 pagelbi- 
ninkės savo šokius rengia ba
landžio 21, sekmadienį, lietu
vių namų klevų kambary. Pra
džia 1 v., baigsis 6 v. Bilie
tus galime įsigyti pas narius ar 
tą dieną prie durų, šokiam 
gros orkestras.

Maldininkų kelionė į Liur- 
dą Mt. St. Mary’s kolegijoje 
Emmitsburgh Marylande bus 
balandžio 28. Kelionei vado
vaus prel. L. Mendelis. Auto
busas išvyks 9 v.r. Kas nori 
važiuoti, prašomas iš anksto į- 
sigyti bilietą klebonijoje. Liur- 
do koplyčioje mišias aukos pre
latas L. Mendelis. Po mišių pus
ryčiai kolegijos valgykloje. Ke
lionė baigiama šv. valanda šv. 
Juozapo kolegijos koplyčioje, 
kur yra palaidota palaimintoji 
Elizabeth Seton.

Šv. Vardo draugijos metinis 
seimas bus balandžio 28 Balti- 
more Civic Center. šv. Alfonso 
parapijos vyrai rengiasi gausiai 
dalyvauti seime. Seimas bai
giamas iškilminga vakariene.

šv. Kazimiero seserų rėmė
jų seimas bus balandžio 28 
Newtown, Pa. Baltimorės sky
riaus narės važiuoja autobusu 
tuojau po 7 vai. mišių.

Jonas Obelinis

WORCESTER, MASS.

Motinos Dienos minėjimas 
gegužės 12 d. 3:30 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

naudai birželio 9 Maironio par
ke. Programą atliks daininin
kė Violeta Balčiūnienė iš W. 
Roxbury, Mass.

— JAV LB centro valdyba, 
paskatinta gerų atsiliepimų 
apie jos Vasario 16 proga pa
gamintas radijui juosteles apie 
Lietuvą, planuoja panašių juos
telių pagaminti ir birželinių į- 
vykių minėjimo proga. Asme
nys ir institucijos, norinčios to
kių juostelių įsigyti, prašomos 
centro valdybą painformuoti iš 
anksto.

Tradicinė margučių šven-
Maironio parke, Worcester, 

Mass., įvyks balandžio 21 p.p.

Birutės rytą" išleidus j
pasaulį, širdingiausias pagar
bos ir padėkos pareiškimas te
pasiekia mano brangius gimi
nes: chemiką Faustą Rajacką, 
inž. Gediminą Rajacką ir jų 
motinėlę Veroniką Rajackienę 
už moralinę ir finansinę para
mą minėtai knygelei Kolumbi
joje, Pietų Amerikoje, išleisti. 
Taip pat prašau atleisti man ir 
tolimo krašto spaustuvininkam 
už įvykusią klaidą — “Birutės 
ryte” padėkos teksto ir spaus
dinimo metų praleidimą. —Pa
garbiai Janina Narūne.

— Domas Valenti, studijuo
jąs popiežiškoj lietuvių kolegi
joj Romoje, painformuoja, kad 
Darbininko kovo 5 d. 1 psl. pa
raše po nuotrauka esą netikslu
mų. A. Trimakas esąs ne jau
niausias, bet vienas iš vyres
nių, o taip pat ne teologijos, 
bet filosofijos studentas.

— A. Pūras iš Richmond 
Hill, N.Y., į III tautinių šokių 
šventę vykstančio jaunimo ke
lionės išlaidom sumažinti komi
tetui prisiuntė 5 dol. auką.

— Lietuvių tautinių šokių in
stitutas labai kruopščiai šokė
jam. dalyvaujantiein liepos 7 
šokių šventėje Chicagoje. pa
ruošė tautinių drobužių aprašy
mus. Apibūdinti tautiniai dra
bužiai vyram, moterim ir vai
kam. Tas drobužių aprašymas 
išsiuntinėtas visiem tautinių šo
kių grupių vadovam, kurie pri
valo pasirūpinti, kad šokių 
šventėje toki drabužiai būtų 
naudojami kaip nurodyta ap
linkrašty.

PADĖKA
Tėvai Pranciškonai nuoširdžiai dėkoja poniai E. 

Brooklyn, N.Y., už 500 dolerių auką, paskirtą naujai 
Tėvų Pranciškonų vienuolyno — Kultūros centro 
Brooklyne, N.Y.

Teatlygina Visagaliai

Galchus, 
statomai 
koplyčiai



DARBININKAS

Jonas K. Karys, sulaukęs 65 metų amžiaus savo namuose Bridgeport, Conn.

------Gražus senų draugų Jr bičiu
lių būrelis kovo 3 gausiai susi
rinko į Joanos ir Jono Karių 
jaukų butelį pasveikinti Joną 
K. Karį 65 metų amžiaus su
kakties proga. Sukaktuvinin
kas yra didelis lietuvis patrio
tas, nepriklausomos Lietuvos 
savanoris kūrėjas, mokslo sie
kęs sunkiose sąlygose ir aukš
tąjį mokslą baigęs suaugęs ir 
vedęs. Tremtyje yra parašęs 
dvi knygas — Nepriklausomos 
Lietuvos pinigai ir Senovės lie
tuvių pinigai. Kiek teko nu-| 
girsti, yra spaudai paruošęs ir 
trečią knygą, kurią galvoja ki
tais metais išleisti. Daug pade
da p. Karienė, prisidėdama ne 
tik perrašinėjimu mašinėle, bet 
ir leidinių finansavimu. Gerai 
žinoma, kaip sunkiai lietuvišką 
knyga parduodama. Geriausiai- 
žino autoriai ir leidėjai. šae| 
žmonės verti didžiausios pagar-| 
bos. Abu yra labai geros šir
dies, jautrūs. Savo šeimos ne
turi, bet įdomaujasi jaunimu, 
remia savo augintinę su šeima 
Lietuvoje. Kariai yra dideli lie
tuviškos knygos mylėtojai. Jų 
dovanos kitiėm būna lietuviš
ka knyga. Nenuostabu, kad ir 
pats šia proga buvo apdovano
tas Pauliaus Augiaus mono
grafija. Neatrodo, kad po šios

' sukakties J. Karys ruošiasi pen
sijon, bent ne iš rašymo, šia 
proga norisi autoriui prie visų

■ kitų gausių linkėjimų dar pa-. Sekretoriauti pasikviesta Vlada 
linkėti daug darbingų metų lie- žemliauskienė.
tuviškosios spaudos ir kultūros skaitą padarė Teresė Strimaitie- 
laukuose!

NEW HAVEN, CONN.
Vietos lietuviškos mokyklos 

tėvai ir mokytojai susirinko ko
vo 19 mažojon parapijos salėn 
aptarti kai kuriuos mokyklos 
reikalus. Tėvų nesusirinko nei 
pusė, o reikalai juk visų. Mo
kytojos susirinko visos. Susirin
kimą atidarė LB vald. narė 
švietimo reikalam A. Lipčienė.

Finansų apy-

vai, mokėdami kas mėnesį tris 
dol. už vaiką ir po keturius su 
puse už du vaikus šeimoje. Nuo 
šio mokesčio neatleidžiamos 
nei mokytojos. Mokytojom mo
kamas minimalinis atlyginimas 
valandai. Dirba po dvi valan
das šeštadieniais. Už patalpas, 
šiais metais amerikiečių moky
kloje, mokėti nereikia. Mokyk
lą lanko 20 mokinių. Amžius 
4 — 15 metų. Iš kasoje dar 
esamų pinigų nutarta įsigyti 
mokyklai vieną 
Kanados 
misijos 
tinėm
Lietuvos žemėlapi.
tytas JAV LB švietimo ta
rybos raštas lietuviškojo švie
timo vajaus reikalu. Pranešta, 
kad mokykla ruošiasi pasirody
mui gegužės 5. Pasiūlyta po 
programos padaryti vaikam už
kandžius, o suaugusiem kavutę. 
Vėliau, kada nors birželio me
nesyje, padaryti mokslo metų 
baigimo proga gegužinę —išky-

nė. Mokyklą išlaiko patys tė-

FIRMOS

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

kitą rinkinį
LB švietimo — 
paruoštų lituanis- 

mokyklom skaidrių ir 
P e r skai- 

švietimo

Vieno lietuvio iš Woodhaveno senukai tėvai Lietuvoje

Mokvklos vedėja Dalia Mac- 
kevičiūtė-Baker pageidavo dau
giau mokytojų, nes jos klasę 
sudarančios kelios grupės. 
Kaip paaiškėjo iš kitų mokyto-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

Tel. (212) 581-6590 
(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūšy firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatvmas garantuotas. Visi muitai apmokami mūšy įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyriy yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktu, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street____

• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street________
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ____
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue_______
CHICAGO, ILI____ 1241 No. Ashland Avenue___
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenitworth Avenue

• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue 
FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acres____

HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hilhdde Avė.............
JERSEY CITY. NJ. — 219 Montgomery Street .._.....
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .... 
NEWARK, NJ. — 250 Market Street ----------------------
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue -----------------
PHILADELPHIA, PA------ 631 W. Girard Avenue ____
RAHWAY, N J. — 717 W. Grand Avenue ..................
ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ....... .........
SO. BOSTON, MAS*. — 396 W. Broadway ................
SOUTH RIVER, NJ. — 46 Whitehead Avenue -------
SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street — 
TRENTON, NJ. — 1152 Deutž Avenue --------------------
UTICA, N.Y. — 963 Btaeeker Street -----------------

. HE 5-1654. 
_ Dl 2-4240 
„ IN 7-6465 
.. TX 5-0700 
. HU 6-2818 
_ PR 1-0696 
.. 365-6780 
__ 363-0494 
.... 365-6740
... 249-6216 
.. HE 5-6.-169 
.. DU 5-6550 
. Ml 2-2452 
. OR 4-1540 
_ PO 9-4507 
... 381-8997 
.„ 232-2942
. AN 8-1120 
.. CL 7-6320 
... 475-9746 
. EX 2-0306 
. RE 2-7476

jų — visose klasėse esama 
grupių. Gintarė Ivaškienė pa
pasakojo apie susidarančius 
sunkumus klasėje tarp nevie- ^e’ Heinnway Corp. Ji pri- 
nodai pajėgių mokinių. Plačiau 
kalbėjo dr. E. Vaišnienė, mo
kytojaujanti mažiausių (4-8 me
tų) klasėje. Supažindino tėvus 
su naudojama literatūra-ir pa
mokų pravedimo tvarka. Dr. J. 
Vėbra, pasiūlė pakelti atlygini
mą mokytojom, šis ir kaikurie 
kiti reikalai atidėti kitam susi
rinkimui, kuris turėtų įvykti 
prieš mokslo metų pabaigą. 
Mūsų mokyklai daug padeda 

"ko^ Bridgeporto lietuviai, siųsdami 
savo vaikus, kurių yra septyni.

A.L.R.K. Mot. s-gos 33 kp. 
susirinkimas Įvyko kovo 17 ma
žojoj parapijos salėj. Oras pasi
taikė labai blogas, bet narių 
atsilankė 15. Susirinkimą mal
da pradėjo pirmininkė. Pasku
tinio susirinkimo protokolas 
priimtas be pataisų. Pirminin
kės pranešimas buvo daugiau 
finansinio pobūdžio. Perskai
tytas LB New Haveno apyl. v- 
bos padėkos laiškas už finansi
nę paramą. Po to finansų rašt. 
pranešimas. Motinos dieną, ge
gužės 12, nutarta šv. mišiose ir 
komunijoje dalyvauti organi
zuotai. Apskrities suvažiavime 
New Britain kuopą atstovaus E. 
Šaulienė ir A. Plečkaitienė. Ser
gančias kuopos nares Barborą 
Tautvydienę ir Marijoną Savic
kienę nutarta aplankyti ir i- 
teikti dovanėles. A. Lipčienė 
pranešė, kad Matulaičio poilsio 
namai Putname bus šventina
mi gegužės 19. Bus samdomas 
autobusas. Būtų gera, jei maną 
važiuoti jau dabar užsiregist
ruotų. Iškelta mintis susirinki
muose Įsivesti bent 15-20 min. 
nasikalbėjimus-diskusijas kata
likės moters saviauklos, religi
jos ir kitais klausimais. Šis klau
simas atrodo labai svarbus ir

New Havene, Conn., 33-člos kuopos narės susirinkime kovo 10. l-je eilėje ii k. j d. R. Kisielienė, J. tilkienė, 
M. Ramanauskienė, M. Kronkaitienė, G. Židonienė: II eilėje A. Pleekaitienė, V. Norkūnaitė, A. Lipėienė, M. 
Jokubattė—pirm- J. Kronkaitienė, E. Šaulienė ir T. Strimaitienė. Nuotr. St. UpCiaus

PADĖKA
Kovo 3 mirė mūsų vyriau^ karsto nešėjam: Stan ir Louis 

šia dukra Katerina Teresė Ve- Roman, E. Stulginskiui, A. Ta- 
turis Pekarskis, 197 Alder St., 
Waterbury, Conn. Buvo 36 m. 
amžiaus. Didžiam nuliūdime pa
liko savo vyrą Danielių, savo 
tėvelius — Viktorą ir Elzbie
tą (Tenis) Veturius, tris brolius 
— Viktorą Los Alaimitus, Ca- 
lif., Juozą Waterbury, Joną 
N e w Yorke, dvi seseris: 
Mrs. Antony Puzenus ir Agnės 
Veturis Waterbury, dėdę An
taną Tenis, tetas Rozalytę Ka- 
lazuk ir Ceciliją Burn, Palisa- 
des, N.Y., ir Cną Sirtautas, 
Union City, Conn. Pusseserės: 
sesuo Joseph Ann U.R. Mt. St. 
Ursula, Oyster Bay, N.Y., ir 
Roseceil Sirtowt St. Joseph Col- 
lege, West Hartford, Conn.. Ag
nės Smith, Toylor, Mich. Pus
brolius Robert Bum, Brewster, 
N.Y. ir Alfonsas Veturis, Phila, 
Pa. ir daug kitų giminių čia 
Amerikoje ir Lietuvoje iš tėvų 
pusės.

Velionė gimė Waterbury, 
baigė šv. Juozapo parapinę mo
kyklą ir Waterbury katalikų 
aukštesnę mokyklą, dirbo Cha
se Brass įstaigoje, Colonial ban-

klausė RKSA 11 kuopai nuo 
jaunų metų ir kitom organiza
cijom.

Jos vyras Danielius ir visa 
Veturių šeima jiupširdžiai dėko
ja šv, Juozapo parapijos klebo
nui kun. Edvardui Gradeckui, 
kun. P. Sabuliui, kun. R. Jan
kauskui už iškilmingų gedulin
gų mišių giedojimą, už lanky
mą ligoninėje, už paskutines 
maldas koplyčioje ir ant kapi
nių. Dėkojame muzikui A. A- 
leksiui už solo giedojimą mišių 
metu “Jėzau, ateinu pas ta
ve” ir Sofijai Stulginskaitei 
už jautrų giedojimą “Avė Ma
ria”.

Padėkos žodis taip pat pri
klauso ThOmas Delinks už jo 
didelę pagalbą, gerus patari
mus ir jo užuojautą šioje skau
džioje valandoje. Dėkojame 

turėtų būti katalikių moterų 
veiklos pagrindu. Kavute ir 
mielos J. šilkienės bei kitų na
rių pagamintais skanumynais 
besigardžiuojant, nuotaika bu
vo visai giedri. Kitam susirin
kimui data nenutarta — iki 
birželio vidurio visi sekmadie
niai užimti. Baigiant malda su
kalbėta už neseniai mirusią 
kuopos narę Elžbietą Lagos.

Tėv. Klemensas Kasinskas, 
C. P., kovo 11-15 šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je pravedė rekolekcijas. Per vi
sas penkias dienas buvo laiko
mos. mišios su pamokslais ry
tais ir vakarais. Dvi pirmas 
dienas tik lietuviškai, kitas 
angliškai. Tėvas Kasinskas la
bai gražiai, paprastais žodžiais 
angliškai ir lietuviškai sugeba 
iškelti daug gilių ir vertingų 
minčių.

Agurkų rauginimas
Agurkai Lietuvoje buvo rau

ginami vasarai ir žiemai.
Rauginant vasarai, nupiausto 

mi abu agurko galai, kad grei
čiau Įrūgtų, ir užpilama nevi
rintu vandeniu.

Rauginant žiemai, galai ne- 
nupiaustomi, užpilama atšaldy
tu virintu vandeniu.

Iš prieskonių Į rauginamus a- 
gurkus dedama vyšnių ar ąžuo
lų lapų, krapų, druskos, o kai 
kur dar juodųjų serbentų ar

Albina Lipčienė krienų lapų.

moliui, Vincui Yarusavage ir 
Ed. Bendžiūnui. Dėkojame J. 
Adams už dukros paminėjimą 
per lietuvišką radiją.

Mes niekad negalime atsily
ginti, trūksta žodžių tinkamai 
padėkoti visai gausiai miniai 
žmonių, kurie lankė jos karstą, 
dalyvavo mišiose, lydėjo. j ka
pines. Dėkojame už gausias gė
les, užprašytas mišias, už amži
ną Įrašymą į vienuolynus, už gė
lių puokštes nuo Conn. R. ir L. 
Co., G.N.E. Tel. Co., YMCA, Ci- 
priano’s Ręst., ir daugeliui ki
tų žmonių už aukas, pagalbos 
suteikimą skaudžių dienų me
tu. Geras Dievas tegu laimina 
jus ir visiem atlygina.

Ilsėkis ramiai gražioje šven
toje Kalvarijos žemėje tarp mū
sų brangių mirusių. Tu taip 
norėjai gyvent, Bet Gailestingas 
Dievas pasiuntė ' savo angelą, 
kuris tau pasakė: “Užtenka ken
tėti, užtenka tamsoje vaikščio
ti. Eik pas mane, ištikima tar
naite.”

Dieve, duok mum likusiem 
kantrybės širdies skausmo va
landose. Būki su Dievu amži
nai. Būsi mūsų širdyse visados.

Tavo mama, tėvelis ir visa 
tavo brangi šeima, tavo vy
ras Danielius .

Varnos plėšikės

Ne tik kiaušiniai, bet ir jau
ni paukščiai esti varnų kasdie
ninis laimikis. Ypačiai medžio
jamiems paukščiams jos pada
ro daug nuostolių. Nemažiau 
jos yra nuostolingos vals
tiečiui, pagrobdamos jaunus žą
siukus, ančiukus, viščiukus, o 
vieną kartą prijunkusi varna 
sistemingai aplanko tą pačią so
dybą.

Tam reikalui jos dažniausiai 
parenka ankstyvo ryto valan
das, kai sodyboje tikras judė
jimas dar neprasidėjo, ir todėl 
jos jaučiasi saugesnės.

šiaip ir suaugę paukščiai nė
ra nuo varnų puolimų apsaugo
ti, ypačiai paliegėliai, patekę į 
kilpas, pašauti ir t.t.

Per medžiokles sužeisti kiš
kiai paprastai ne vėliau kaip ki
tą rytą esti varnų surandami 
ir pribaigiami.

(T. Ivanauskas
“Lietuvos paukščiai”)

1968 m., balandžio 17 d., nr. 29

"Toks musę tikimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys. Vasara ateina,Lop- ~ 
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis. Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli. Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 50tf.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina. Prieš tolimą kelionę. Pa
vasario linksmybės. Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę. Aš au
gau pas tėvelį. Tinginė boba. 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 doL

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros. lapai.Jau^niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 doL

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato. 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol.

"Peilio ašmenimis", rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurias 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 doL

Introduction to Modom LL 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo
kantieji! 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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader jor 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje.



Nauji Darbininko 
skaitytojai

D. Draugelis, Hartford, Con- 
neetieut, L. Saldukas, B’klyn, 
N.Y., A.H. Buividas, Glendaie, 
N.Y., S. Radiuas, E. Hartford, 
Conn., C. Skarbalius, Detroit, 
Mich., V. Petrovas, Sudbury, 
Canada, E. Berston, Phila, Pa., 
A. Vosylius, Los Angeles, Ca- 
lif., A. J. Sabalis, Woodhaven, 
N.Y., A. Tylius, Washington, 
D.C., M. Mitchell, Howard 
Beach, N.Y., O. Miliauskienė, 
Hicksville, N.Y., P. Labanaus
kas, Bethesda, Md., A. Nagai, 
Whrrington, Pa., A. Kepalas, 
Woodhaven, N.Y., B. Saladžiu- 
vienė, Rochester, N.Y., F. Pū
kas, No. Chicago, III., J. Jan
kauskas, Chicago, III., P. Kris- 
čiukaitis, Hartford, Conn., H. 
Andruška, Woodhaven, N.Y., 
Kun. B. J. Rusteika, Colwich, 
Kansas, M. Klumbys, Notting- 
ham, England, K. Grudzinskas, 
W. Germany, A. Kavaliūnas, 
Cleveland, Ohio, A. Masandas, 
Mattituck, N.Y., A. ‘Burke, 
Brooklyn, N.Y. L. Tamulonis, 
Nashua, N.H., A. Raslanas, Vo
kietija, A. Petraitis, Richmond 
Hill, N.Y., J. Šukys, Providen- 
ęe, R.I., S. Paulin, Richmond 
Hffl, N.Y., M. Kvedaras, Isšėlih, 
N J., J Stoškus, Providence, R. 
L, J. Boudas, Auburn, Mass.

Sveikiname naujus skaityto- 
. jus ir dėkojame užsakytojams. 

Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Prenumeratos rei
kalais kreiptis j administraciją: 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221.

KAIMO HO»AMOS
NEW YORKE 

MtaAeMata nuo 5 RdB v»L WBVD
1330 KU Mg.Fm. Direktorius
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei-

289-63T&

Laisvė* žibury* — NEW YORK —

dieniais 9-10 vai ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle VU-

BOSTON. MAS8
Vedėjas

ŠTKP. MlNKUb

ir FM 101-7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p*.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, - 
Vedėjas P. VISGINIS 

178 Artbur SC, Brockton 18, Masą 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC

Sekmadieniai* 8-9 vai. ryt* 
WHIL. ■ 1430 KiL Medtord, Mas*. 
Sekmadienuu* nuo 11 iki 12 vM.

UETUVI9KŲ meuoduv 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400

Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2Ž24.

NARTFdRD, Conn.
Ved. ALG. DRAGUNAV1CIUS 

WBMI-FM 95.7
273 Vlctoria Rd., Hartford 14, Conn. 

TeL: 249-4502 
Sekmadienį — nuo 12 iki i |ko.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgb., Penna. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniais 12dX) Iki 12:30 v. pų>.

-mr

Ettore Galeno,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami

taiga: prie St. Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
LX,-N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Weliwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), LJ, N.Y.

Parengtai New Yoie
Balandžio 20 — Jaunimo simpo

ziumas: “Hippics”, jų filosofija ir 
praktika. Rengia ALT. Są-gos I-sis 
skyrius New Yorke.

Balandžio 20-21 — Vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų studijų die
nos Patersone, N J. Rengia rytinio 
pakraščio moksl. ateitininkų vado
vybė.

Balandžio 21 — Velykų stalas, 1 
v. popiet, Apreiškimo parapijos salė- 

' je. Rengia Liet. Kat. sąjungos 29 
kuopa.

Balandžio 21 — Velykų stalas ir 
paskaita, Knights of Columbus sa
lėje, 616 Jamaica ir Hale Avė. kara

Rengia UeL Moterų Fed. Klubas 
Ne* Yorke.

Balandžio 27 — šeštadienio popie
tę, Pabaltijo Moterų Tarybos minė-

PHILADELPHIA, PA. 
VVTEL, 860 kilocydes 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SL, Piiila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniai* nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Vėd. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik* 10:30 ryto

Edenwald 
Contracting Co. 
GfeNMRAL CONTRACTORS

151-45 Statu Road

212 IN 1-9080

Best Wisbes and Congratulations 
. The Most Rev. Terrence J. Cooke

of Ne* York

Pėter’B 
Backyard 

64 Węst 10th Street 
New York City 

Tel. 212 GR 3-2400

“Holiday Magazine Award”

AR ESI SOTUS?

Tai senų laikų klausimas. Jo 
kilmės nėra reikalo aiškinti, 
nes kiekvienas gali lengvai su
prasti. šiandien jau to neklau
siame ir rūpinamės kuo kitu— 
gauti ir valgyti sveiką maistą. 
Tačiau čia šeimininkės ir susi
duria su, reikia pripažinti, 
sunkia problema — kur, pas 
kuri mėsininką, kurioje krau
tuvėje pirkti šeimai reikalin
gus produktus. Svarstant tai, 
pagalvojame ir apie mūsų vi
sos šeimos narių sveikatą. Šian
dien pilni laikraščiai, žurnalai, 
radio ir televizija ir tai ne skel
bimų skyriuose, bet nagrinėji
muose, — kuo maitintis, kaip 
išlaikyti stiprią sveikatą.

Jei pasvarstysime ir pasitar- 
• sime, sužinosime, kad New

r ih •• d ruiiM; - Yorke yra mėsos gamyklų, tu-
a ep rambhai didžiausias rūpestis patiek-

Ponas daktare, — skam- {į pirkėjui sveiką produktą, 
bina iš pat ryto įžymiam gydy
tojui literatas, — linksmai pra
leidome naktelę ir dabar esame

Galima atsakyti, juk yra val
džios kontrolė ir to užtenka.

.............. ... , „ Bet ar kontrolė leidžia parduo- 
susirupmę dėl kolegos P. svei
katos stovio.

— O kas jam yra?
— Žinote... Kaip čia pasa

kius ... Kalba eina apie dram
blius ...

— Ar mato baltus dram
blius?

— Ne, ne! Priešingai. Nema
to nė vieno, nors jų pilnas 
kambarys.

imas. Rengia Pabaltijo Moterų Ta- _ * - IQ 
ryv*- FrankUn

Balandžio 27 d. — Operetės Choro 4 ,
metinis koncertas šeštadienį 7 v.v. *2.
Knights of Columbus salėje 86-22 ,,
85th Street, Woodhaven. Maspetno sbi

Balandžio 28 — Lietuvių Kat. Mo- remti komite

gos 45-ių metų sukakties minėjimas.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas, Town 
Hali, New Yorke, 5 vai. 30 min.

Gegužės 4 — šeštadienį. 7 v. v.

Mr. Lta* lOemesiowtea, 
FMAl Director 
Č8B BV 9*4171

HOUBft OF HAIR 
FABH1ON

FIM8 HAIR STYUNG 
Late Nite Ttarsday A Friday 

CSfi SU 7-3543

ti tik vienos rūšies mėsos pro
duktus? Ne. Kontrolė žiūri, 
kad produktai nesukeltų pavo
jaus, bet nerūšiuoja. Todėl 
svarbu rasti vietą, kurioje mes 
gautume sveikiausius produk
tus ir aukščiausios rūšies.

Tai plati tema, kaip platus ir 
New Yorkas, tačiau jau ir šia-

rios pasišventusiai dirba, kad 
pirkėjui patiektų aukščiausios

tad

žttkštttfiią. Todėl daugelis šei-
ros •‘Gražina” pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia “Laisvės Ži
burio” Radijo Klubas.

Birželio 8 — Maironio mokyklos pripranti IT nustoji Stebėtis, 
abiturientų^išleistuvės, ^kilmingas g tolimo

ucguAcs ■» — • v. v. aktas ir vaišės. Rengia Maironio __ >. T_ ,
pavasariniai šokiai, Knights of Co- mokyklos Tėvų komitetas Maspetbo Iffašt© moterys važiuoja į
lumbus salėje, 616 Jamaica Avenue, parapijos salėje. SCHALLER and WEBER, IBC.
B^oklyne. Rengia Motery VienyM. mėginės produktą pirkti. Nei

Gegužės 5 — Stipendijų popietė, LB New Yorko apygardos švietimo laiko, nei Žygio nesigaili, kada
Maspetho parapijos salėje 4 v. po- -------------“------ "*-----* ”
piet. Rengia Liet. Kat. Moterų Kul
tūros draugija.

New Yorko apylinkėse esančias 
SchaHer ir Weber mėsines. Ir

šios firmos produktais dalinasi

TERMINAI. REALTY

HOMAlN CHiNEtt 
HESTAUftANT

OUTBTAiibtNa UfeilNMBI 
JkXHJ

Take Out Ordėrs

1968 Flatbush Avenue
Brooklyn 
ES 7-3776 

Ask for Mr. Jimmy Lee, 
Your Host

JOŠEPH MERTL 
PORK STORE
1508 2nd AVENUE 
New York City 
Call RH 4-8292

WE DELIVER

WA1TER’S 
BODY REPAIRS

COMPLETE AUTOMOTIVE 
REPAJOR SERVICE

429 Edgėcomb Avenue 
Nė* York City 

For Prompt Service 
Call

AV 1-7040

Greetings to all our Friends 
and ^CuMomers

TOWN HOUSE 
DINER

Under Ne* Management

1065 CHMM Avenue 
Irvingtoil, N. J. 
2b1 - 374-1272

SACHER
RESTAURANT

FAMOUS FOR AMERICAN 
VIENESE CUISINE

303 Madison Avenue

Call MU 7-3720

For Reservations ask for

PASSAIC

STATION

We do general 
Auto Repairs

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NKW YORKE

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYB8B PRODUKTAI

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Ridgewoode: 54-54 Myrtle Avenue • 
Astorljoje: 20-28 Steimvay Street • 
Florai Park, L.I.: 258-17 HIIMde Avė. — 343-4114 
E. Northport, UI.: 250-A Lark Fteld Rd. 514-757-0501

VA 1-7045 Flu*hlnge: 41-06 M«M 0trwt , 
A8 4-3210

-437-7577
Hl 5-2982

Jackaon Heightaj 02-10 37th Avtnot 0E 5*1194

Puughkeapai*, N.Y.: 450 MMn 8L — •14-454-007#

PASSAIC, N. J.
Call Ž01-TT9-9796

BUTCHKO 
AUTO WteCKEM

735 Ridgedale Avenue

Catl
201-887-0263

TO PLACB
CANCKL oa CHANGt

Nurota AŪn, ated aidės for Nėw-

Oran Antie day vrorkers and cleaning 
Wemen. AH fringe benefits call only

- - ■ ■

VITO LO CAPUTO

KITCHBNB-BOAT WORK

Call 857-8539 
109 Bearia* Avė Staten Island

OPERATORS
NEEDLE and MERROW

Rara apį>iwdniately 0100 Wtakly
Neat your homė 

Big Modern Factory 
Near Subways, Bus, etc.

637 BLAKE AVENUE 
(nėar Hinšdale St.) 

EV 5-1400

DUNN’S WHOLESALE 
BEER DISTRIBUTORS

82 W. 127 St. NYC — Tel. 348-2434. 
Discount on Bąllantine, Miller Hi 
Life and Schlitz, also Jamaica Red 
Stiipped Beer f tom Jamaica. Send 
in your orders today.

Sale on all kinds of Ittaurious furs, 
reasonably priced for cleararice. Al
so slightly used, būt restyled coats, 
jackets, stoles, capes. Come in and 
Idok around. No obligation. Lay- 
Away Plan. Frank Schneider Furs 
305 7th Avė., 7th Floor. AL 5-1560.

MEN WOMEN
Hair Permanently Removed 
NICHOLAS J. FRITZLO, 

Electrolysis Expert
Open 6 days a week 11 AM to 8 PM. 
363 West 57 Street. For appoint- 
ment call 265-7144

Reading — 65 Acre HORSE FARM 
1830 restor cape cod, new seeded 
fields, fencęd, unfin. guest house, 
ne* stable, artesian well. 047,000. 
G. HUTCHINS Shattuck Hill Farm 
RFD, 1 Reading, Vt. 05062. Phone 
(802) 484-7830.

OPERATORS EXP
on Singer and Merro* machine for 
Sports Wear section or complete. 
Steady work nice working conditions 

BOBBIE MFG. CO.
441 Chapel St., New Haven, Conn.

Call 203 - 562-5118

ONE WAY MOVING INC
Lic and Bonded Movers 

Lodai Bronx, Manhattan, Brooklyn 
993 Freeman Street Bronx 

Call 887-1221 — Mr. H. Alers
P. S. C. No 1087

DRESSMAKING 
& ALTERATION

All work done at reasonable prices 
Call 297-6838 Miss Berry 

104-11 169th Street Jamaica

ALDRIDGE CONTRACTORS
Alterations — Fire Jobs 

Plastering Tile Brick and Block lay- 
ing Carpentry all work guaranteed 

1488 Sterling Place Brooklyn 
Call 772-5827

"If you reahy want your car to go 
— see MARIO” Mario’s Auto ln-

Auto repairs. Skilled mechanics — 
Shell Bay Rd., Mayville (Opp. E3dt 
of. State InspectiOn Station) Phonė: 
445-5407 — Cape May Court House

PRINTING SERVICE 
10,000 1 coior i side 028.00. Call 
for estftnates on flyers, booklets A 
4-coior process ptinting — 855-7296 
257 Pacific SL, Brooklyn N.Y. 11251

Business Opportunity —

COCKTAIL LOUNGE
ist CLAS8 RESTAURANT

Dinihg fetea feats 100 people, ban- 
quet hall seats 230. Continental de- 
cdr. Eaceltent bdMnešs. Cocktail 
lounge 03,000 treekly; Dfning room 
02.000 weekly, many advanced book- 
inga for 1968. Establishcd 22 years.

Conn. T». (203) 233-6217 
(Hugo)

8DEXTERPARK
PHARMACY |£|

WHl AnasUMi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE

WM0Mv*n, N.Y. 11451

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus1’ 
ALFRED W. ARCHIBALD 

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 0132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus.

LABIAUSIAI POPULIARI YORKVILLE VIETA

VokiJka-amerikoniška virtuvė Ji <

Vakarienė ir šokiai kas . vakarą 
sekmadieniai mfo 4 po pietų

231 East 86th Street
Tel. SA 2-9926 dorelei

Savininkas — Helmut Volhner 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
/į Ne* York, N. Y. 

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai p.p.
- Užkandžiai iš nuosavos virtuvės. ..... 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobili.

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir įiaug kitų i& Vokietijos importuotų baldų /;
nū4gamų^ apstatymu i. I & -...,

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 Ėast 86th Street Tel. TR 9-0400

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

12-6 5 (2^ 2ųų -1346

šandor^urs^nc.
GERIAUSI KAILIAI

. ŽAVĖTINAI PUOSAIOS

305 SIVENTH AVE.(cor.27^tST),WTW YO&KJiY 10001

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

au«wu, žie&ai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik- J
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REdGHYA ’OSKlUIKNft

Plaukų dažymas
267 St Nichobs Avė., Ridgewood, N.Y,

Universal šermeninėje A 
laidotuvės yra tikėjimo v 
paliudijimas.

RMERML CNM«L,INC.

Ray KerbelU, Dlr.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

garantuoja tinkamą patarnavimų

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN. N.Y. 

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS !
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y. • 

DA 4-2123
W. Bielanski - C. Kardovich

E Novak
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Bostono Jauniausi šokėjai, kurie balandžio 21 pasirodys John Hancock salėje.

- Riaušių motu praeitą savaitę 
Darbininko administracijai 
naktį iššovė langą. Kulka pa
taikė į antro aukšto laiptų kam
barį, perėjo per lovos galą ir

. duris. Įvykio tirti buvo atvyku
si policija. Praeitais metais nak
ties metu į redakcijos langą 
buvo paleisti du šūviai.

Informacinę knygelę anglų ir 
prancūzų kalba apie Lietuvą, 
katalikių moterų vaidmenį lei- 

;- džia Liet Kat Moterų Orga
nizacijų Pasaulinė Sąjunga.

Pr*l. Jonas Balkūnas apmo
kėjo visas Laisvės Žiburio ra
dijo velykinės programos išlai
das. Radijo vadovybė gerb. 
prelatui nuoširdžiai dėkoja.

Jaunimo simpoziumas apie 
"hippies" bus balandžio 20 d. 
7:30 v.v. Lietuvių Atletų Klu
be, Halsey St. Brooklyne. Bus 

y diskutuojama “hippies” filoso
fija, praktika ir bus bando
ma prieiti išvados. Simpoziume 
dalyvaus: Tomas Sperauskas — 
psichologas, Rima Mironienė— 
pedagogė ir Vytautas Jurgėla, 
kuris gerai pažįsta “hippies”. 
Simpoziumą rengia ALTS .pir
masis skyrius. Jis ir kviečia 
New Yorko ir New Jersey lietu
vius atsilankyti į simpoziumą.

Velykę stalą rengia kat. mo
terų 29 kuopa balandžio 21, šį 
sekmadienį, 1 vai. popiet Ap-

- reiškimo parapijos salėje.

GL 2-6916

Adminlstraciįa___GL 2-2923

RadakcRa________. GL 5-7231

PLB III seimas bus rugpjū
čio 29 — rugsėjo 2 New Yor- 
ke. Delegatų suvažiuos iš viso 
laisvojo pasaulio. Seimui reng
ti komitetas žiemos metu dau
giausia dėmesio skyrė bend
riem darbam, programai. Da
bar daugiausia reiškiasi atski
ros to komiteto sekcijos. Komi
teto garbės pirmininku yra 
prelatas J. Balkūnas, pirminin
kas — Jonas Šlepetys, vykdo
masis vicepirmin. — Aleksand
ras V akselis, sekret — Irena 
Sandanavi&ūtė, iždininkas — 
Ignas Grigaliūnas, protokolų se
kretorius — Juozas Vilpišaus- 
kas.

Inž. Jonas Utenas Plainview, 
Long Island, N.Y., keletą metų 
šalia darbo ruošėsi doktoratui 
Polytechnic Institute of Brook
lyn, ir š.m. balandžio 8 išlai
kė privalomuosius doktorato 
egzaminus “Operations Re
search” srityje. Po egzaminų 
su žmona Nijole išvyko porai 
savaičių atostogų į Aspen, Co- 
lorado kalnus.

gegužes 21 d,

Operetės choro dirigentas Mykolas 
Cibas. Choro metinis koncertas 
bus balandžio 27 Kolumbo vyčių 
salėje Woodhavene..

1332 Halsey Street 
Brooklyne
Programą atliks pasižymėjęs 
akordeonistas. Veiks bufetas. 
Įvairūs laimėjimai.
Auka $2.00

8:30 v. v.
LIETUVIŲ ATLETŲ

PAVASARINIAI 
ŠOKIAI

MASPETHO ŽINIOS

Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos 60 m. sukakties proga 
parapijos salėje balandžio 20 
rengiama vakarienė su šokiais. 
Bus taip pat galima laimėti ver
tingų ir gražių - daiktų. Sukak
ties minėjimo pelnas skiriamas 
parapijos salei atnaujinti.

Pranciškonių seselių rėmėjos 
balandžio 27, šeštadienį, 9 v. 
v. parapijos salėje seselių nau
dai rengia balių. Bus šokiai ir 
įvairių premijų laimėjimai.

Kun. Jonas Kartavičius, ilgą 
laiką buvęs Maspethe Atsimai
nymo parapijos vikaras, balan
džio 21, sekmadienį, per* vi
sas mišias sakys - pamokslus 
apie akluosius ir jiem reikalin
gą pagelbą. Kun. Kartavičius 
pats neteko regėjimo ir vysku
po yra paskirtas aklųjų reika
lam.

Rengiama ekskursija autobu
su iš Maspetho Atsimainymo 
parapijos į Putnamo Matulai
čio namų šventinimo iškilmes 
gegužės 19. Lietuviška visuome
nė kviečiama iškilmėse dalyvau
ti ir įvertinti seselių ryžtą pa
dedant lietuviam seneliam.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Pasaulinė Sąjunga 
Maspetho parapijos salėje ba
landžio 28 d. 4 vai. popiet ren
gia Katalikių Moterų veiklos 
60 m. ir Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 50 m. minėji
mą.

Stipendijų popietė ivyks ge-
_,xa, r a a n ~ Sol. Benediktas Povilaviėius dai-gUŽes 5 d. 4 vaL p.p. Maspe- nuos Operetės metiniame koncerte 

-tho lietuvių parapijos salėje, balandžio 27. .

Kviečiame atsilankyti į

MOTERŲ VIENYBES
PAVASARIO ŠOKIUS

BALIŲ
GEGUŽES 4 — ŠEŠTADIENĮ, 7 v. v.

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE 
616 JAMAICA AVĖ, BROOKLYNE

Šokių varžybos, loterija, įėjimo premija, narių pagaminti 
valgiai; dešimčiai žmonių degtinės butelis.

Prašom stalus užsisakyti iš anksto pas M. V. nares arba

Mrs. Petrush — VI9-6254; 94-32 lllth St., Richmond Hill 
arba

EI. Andružis — VI7-4477; 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven

Įėjimo auka $7.00

MM 
MNIOS__

Naujų vargonų dedikacija su 
koncertu šv. Petro parapijoj 
įvyko balandžio 7, Verbų sek
madienį. Programoje buvo:

Pagrindinį žodį tars raš. Pau- kitės pas J. Kregždienę, telef. 
liūs Jurkus; tautinių šokių py- 846-0510. Laimėjusiem stipen- 
nę atliks Jadvygos Matulaitie- dijoš bus įteiktos rengiamos po- 
nės šokių grupė. Tuo parengi- pietės metu, 
mu, kaip ir praeitais metais, 
norima sutelkti lėšų stipendi
jom lituanistikai _ studijuoti 
Fordhamo universitete, New 
Yorke. šią vasarą kursai tęsis 
8 savaites ir gali būti užskaity
ti studentam, reikalingiem sve
timos kalbos kreditų, šių me
tų gimnazijų (HS) abiturientai 
ir kolegijų studentai registruo-

New Yorko Operetės Moterų Choro
METINIS KONCERTAS

įvyksta

balandžio 27 d.

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE
86-22 85th St, Jamaica Avė, Woodbaven, N. Y.

Programoje:'
solistas BENEDIKTAS POVILAVICIUS 
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 
OPERETĖS MOTERŲ CHORAS, 
vadovaujamas Mykolo Cibo
Solistui ir chorui akomonuos pianistė 
ALDONA KEPALAITĖ

Šokiams gros Algio Starolio orkestras. — Veiks bufetas.

Dail. Romo Viesulo grafikos 
kūrinių paroda vyksta Weyhe 
galerijoje, 794 Lexington Avė., 
Manhattane. Paroda atidary
ta balandžio 6 ir tęsis iki ge
gužės 4.

Pirmoji šių metų ekskursija 
organizuojama pas TT. Pran
ciškonus į Kennebunkport, Mai
ne, birželio 7-9. Ekskursijoje 
gali dalyvauti iš New Yorko, 
Elizabeth, Newark, Linden, ir 
Keamy, N.J. bei iš New Ha- 
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže
lio 7 d. 1 vai. pp. prie lietuvių 
bažnyčių: Elizabethe ir Keamy, 
N.J. Brooklyne prie pranciško
nų vienuolyno, 680 Bushwick 
Avė. apie 3 vai. p.p. Kelionė, 
nakvynės viešbuty ir 4 kartus 
valgis — asmeniui 38 dpi. Ga
lima iš anksto rezervuoti kam
barius su privačia vonia ir ki
tais patogumais. Bus aplanko
mos šventovės, nauja koplyčia, 
dalyvaujama šv. Antano gim
nazijos mokslo metų pabaigos 
programoj — išleistuvėse. Su
sidarius didesniam skaičiui, 
vykstama su dviem patogiais 
modemiškais autobusais. Grįž
tama birželio 9 vakara. Rezer
vacijom kreiptis pas T. Petrą 
Baniūną, 680 Bushwick Avė. 
Brooklvn, N.Y. 11221. Telef. 
(212) GL 2-2923.

Jaunamačiai vyčiai iš Naujos 
Anglijos susirinks šv. Petro pa
rapijos salėje balandžio 21. 
Prof. Edvardas Zaleskas pra
ves jaunimui diskusijas. Bus 
rodomi spalvoti filmai iš dabar
tinės Lietuvos. Suvažiavimas 
baigsis su šventąja valanda 
bažnyčioje ir vakariene salėje. 
Visas lietuviškas jaunimas nuo 
8-12 skyriaus maloniai kviečia
mas dalyvauti . Pradžia 2 v. 
popiet.

Lietuvos vyčiai ir sendrau
giai turės savo pusmetinį Nau
jos Anglijos apskričio suvažia
vimą balandžio 28 šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje, Pro- 
vidence, R. L. šį seimą suti
ko globoti pats klebonas kun. 
V. Martinkus. Tėv. Antoninas 
Jurgelaitis, O.P., Vyčių kuopos 
trečio laipsnio narys, pasakys 
kalbą. Kun. Albinas Janiūnas iš 
So. Bostono, Naujos Anglijos 
vyčių dvasios vadas, atlaikys 
mišias 5 v. popiet atvykusiem 
delegatam ir svečiam iš visos 
Naujos Anglijos. Reikia pažy
mėti, kad Tėv. Jurgelaitis, O.P, 
yra tėvų domininkonų kolegi
jos profesorius Providence.

Bostono LB Kultūros Klubas 
balandžio 27 Tarptautinio In
stituto patalpose, 287 Common- 
wealt Avė., minės pereitais me
tais Lietuvoje mirusį poetą Pu
tiną. Apie Putiną ir jo kūrybą 
skaitys iš Chicagos atvykęs poe
tas Kazys Bradūnas, buvęs jo 
studentas ir pas Puti
ną parašęs lietuvių literatūros 
diplominį darbą. Putino kūry
bos skaitys Giedrė Karosaitė ir 
Kazys Barimas. Labai gaila, 
kad tuo pačiu metu kitas, LB 
paneigusiųjų, ‘kultūros klubas’ 
ruošia kun. dr. F. Jucevičiaus 
paskaitą.

Bostono lietuvių tautinių šo
kių šventė bus balandžio 21, 
sekmadienį, 2 vai. popiet 
John Hancock salėje, 200 Ber- 
keley St. (kur buvo Vasario 16- 
tos minėjimas). Programoje: 
100 lietuvių šokėjų (studentai, 
moksleiviai, vaikai ir vyresnie
ji), latvių šokėjai, šv. Anta
no gimnazijos berniukų choras 
iš Kennebunkporto, aktorius 
humoristas Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko. šventės tikslas su
rinkti lėšų sambūrio kelionei į 
trečią tautinių šokių ŠVentę.

Marche Religieuse — Alexan- 
dre Guilmant; Hark, a Voice 
Saith, Ali are Mortai — Johann 
Sebastian Bach; Credo—Franz 
Liszt; Panis Angelicus — Cesa- 
re Franck; Suite Gothiųue— 
Leon Boellmann. šią koncerto 
dalį atliko vargonų solistas 
Douglas Rafter. Reųuiem —Ga- 
briel Faure: Introit, Kyrie — 
Šv. Petro parapijos choras; Hos- 
tias et preces—svečias barito
nas Rafael Ramirez; Sanctus— 
choras; Pie Jęsu — viešnia sop
ranas Marie Fitzgerald; Agnus 
Dei — choras; Libera me, Do
mine — baritonas ir choras, In 
paradisum — choras. Passacag- 
lia — Gordon Young ir Tocca- 
ta — Eugene Gidout atliko var
gonais Douglas Rafter. Kon
certą dirigavo muzikas Jeroni
mas Kačinskas, o chorui ir so
listams vargonais pritarė prof. 
Vytenis Vasyliūnas. Tai buvo 
gražus įvadas į Didžiąją savai
tę. Parapijos chorui talkino ke
letas amerikiečių choristų. Pro
grama buvo gerai atlikta. Nau
ji vargonai, nors ir senoj baž
nyčioj, skamba gražiai.

Aldona Labuckaitė, pažįsta
ma skaučių veikėja, dirbanti 
Tufts universiteto New Eng- 
land Medical centro tyrimų sri
ty, atostogauja Floridoje.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas buvo kovo 30 Stasės 
Leimonienės bute. Jį malda 
pradėjo kun. V. Martinkus. Pra
džioje prisiminta kun. St. Ylos 
60 metų sukaktis. Ta proga kal
bėjo ir sukaktuvininką pasvei
kino dr. Juozas Girnius, linkė
damas ir toliau sėkmingos kū
rybos. Susirinkusieji sugiedojo 
ilgiausių metų ir įteikė simbo
linę dovaną. Toliau kun. St. 
Yla skaitė paskaitą apie arki
vyskupą J. Matulaitį kaip neį
vertintą lietuvių asmenybę. Pa
skaita buvo 50 metų sukakties 
proga, kaip vysk. J. Matulaitis 
buvo paskirtas Vilniaus vysku
pu. Prelegentas išryškino jo 
plačią veiklą, nušvietė jį kaip 
sociologą, teologą, vienuolį as
ketą, vyskupą, politiką, kaip jis 
parengė Vatikano konkordatą 
su Lietuva. Po paskaitos buvo 
gyvos diskusijos, kuriose daly
vavo S. Sužiedėlis, dr. J. Gir
nius, J. Vembrė, Keturakis ir 
k. Susirinkimas baigtas malda. 
Vėliau buvo vaišės. (Pr.)

Bostono tautinių takių sambOrls balandžio 21 rengia tautinių šokių šventę. Čia jj matome šokant Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. Nuotr. P. Plikšnio

NAUJA KNYGA
Amam In Amber, Leonardo 

Andriekaus angių kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Pagrindinį kalbą panoky* Tiv. Juvenalut Liauta, O.F.M.
Bus įvairi meninė programa, gausus namie gaminti val
giai. įėjimo auka 3.50 dol. Išlaikykime lietuviškas tradi
cijas. Atsilankykite į šį mūsų parengimų. Visi laukiami!

JUOZUI TRINKAI

Lietuvoje mirus, Operetės Choro narei, velionies seseriai
Elenai Trinkaitei-Vizbarienei gilią užuojautą reiškia

OPERETĖS CHORAS su
vadovu muz. Mykolu Cibu

LIETUVIŠKA VELYKŲ STAL|

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA

1968 balandžio 21—Atvelykyje 
1 vai. popiet 

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
Brooklyn, N.Y. 

rengia 
TRADICINĮ

Bay sekcijoj* Brooklyn* par
duodamas 2 šeimų mūrinis na
mas iš 10 gražių kambarių su 
dviem garažais. Vienas butas 
yra laisvas. Kreiptis-tarp 7:30- 
9 vaL vak. Tel. 499-2302.

Išnuomojama 1 arba 3 kam
bariai su patogumais ir baldais. 
Ramus rajonas. Už dviejų blo
kų DeKalb arba Jefferson sto
telės Canarsie 14 St. traukinio. 
Skambinti po 6 vai. vakaro EV 
6-0923.

Parduodam* vaistų laborato
rija ir 
vaistai 
tizmo.
Rašyti:
P. O. Box 9112, Newark, 
07104.

ofisas. Plačiai žinomi 
bei mostė nuo reuma- 
Labai pelninga įmonė. 
P. Deken, North Sta, 

N. J.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Klubas 

balandžio 21, sekmadienį
5 v. popiet

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE 
rengia

ATVELYKIO POPIETĘ
• Karite Baltrušaitytė deklamuos eilėraščius apie Vely

kas ir pavasarį
• Dail. J. Bagdono paveikslo loterija
• Velykų stalas su tradiciniais valgiais, pagamintais pa

čių klubo narių. Margučiai. Koktailis.
• Įėjimo auka $5.00.
Apie dalyvavimą būkite malonus pranešti tel. VI 7-6475 
arba VI9-2197 ne vėliau balandžio 19 d.
Maloniai kviečia visus atsilankyti ir senu Velykų papro
čiu keletą valandų pabendrauti su draugais ir pažįstamais, 
pasivaišinti prie bendro stalo.

Klubo Valdyba

Į


