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Įvykiai lotynų Amerikoje po prezidentų konferencijos
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KAROINOLJkS MINOSZENTY aukoja iv. Mišias Amerikos gtobo-

Lotynų Amerikos įvykiai trau
kia į save dėmesį po preziden
tų konferencijos. Nauji įvykiai 
rodo, kaip anoje teritorijoje 
žaidžia trejopos jėgos — Jung
tinių Valstybių, Sovietų pro 
Kubą ir vietinių vyriausybių.

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ po
litikoje šiuo metu rodosi trejo
pos žymės: — pilti į lotynų 
Amerikos valstybes pinigus, 
kad būtų stabilizuotas ūkinis 
gyvenimas, — veikti lotynų A-

Rieda ne pagal Amerikos norus: sustiprinus komunistam infiltraciją, demokra
tinė santvarka turėjo užleisti vietą karinei valdžiai Guatemaloje, Argentinoje

merikos vyriausybes, kad jos 
laikytųsi demokratinės sant
varkos, nes, pasak prezidento 
Kennedy, demokratinė santvar
ka geriausiai gali sulaikyti nuo 
komunizmo grėsmės,—sudraus
ti, kad ginkluota akcija nebūtų 
vartojama prieš Castro.

GUATEMALA: karinė diktatūra turi 
saugoti nuo komunistų diktatūros

Guatemaloje kovo 30 naktį 
kariuomenė pašalino preziden
tą Miguel Ydigoras. Valdžią 
paėmė pulk. Enriųue Peralta 
Azurdia, buvęs Ydigoro apsau
gos ministeris. Paleido parla
mentą ir žada tvarkyti kariš
kai, iki ateis laikas įvesti de
mokratinę santvarką. Paskel
bė. kad krašte buvo insifiltravę 
komunistai ir jiem buvo lei
džiama griauti valstybės pag- 
gindus. Perversmas padarytas 
po to, kai slaptai atvyko iš vyko po prezidentų konferen- 
tręmties buvęs prezidentas Are- 
valo. laikomas komunistu, nors 
jis to užsigina. Prezidentui Y- 
digorui buvo leista išskristi į 
Nicaragują. Ten nuvykęs, jis 
pareiškė, kad perversmas jo 
kraštui kaip ir vidurio Ameri-

YOIGORAŠ, Guatemalos
prezidentas, patenkintas,
kad iš valdžios pašalintas.

piamas nustebimas, kad tai

cijos, kurioje prezidentas Ydi- 
goras labiausiai buvo reikala
vęs akcijos prieš Kubą, nuro
dydamas, kad Guatemalos šiau
rinėje dalyje jau atsiradę sa
botažo grupių. Perversmas Gua-

kos kitom valstybėm išeis į gas tam, ką skelbė preziden-
sveikatą.

Amerika susilaiko oficialiai
tas Kennedy — kovai su ko
munizmu reikia laikytis demo-

nuo pareiškimų. Tačiau nesle- kratinės santvarkos.

Jeigu darbo partija
Anglijos darbo partijos nau

jasis .vadas Harold W i įso n 
lankėsi Washingtone ir kovo 
31 pareiškė, kokios linijos dar
bo partija laikysis, jei ji lai
mės rinkimus ir Wilsonas bus
ministeris pirmininkas. Jo pa-
grindinės mintys:

— Pritaria Amerikos užsie
nių politikai apskritai, — At- I 
sisakys nuo Anglijos nuosavos j 
atominės jėgos, palikdamas 
ją Amerikos rankose, — No- 1 
rėš pakeisti Kennedy susitari- j 
mus su Macmillanu dėl Pola- ! 
ris programos, nes darbo par
tija atsisakys nuo suprojektuo- . 
tų keturių Anglijos povandeni
nių laivų, — Išplės prekybą su 
komunistų valdomais kraštais,
— Derėsis dėl Berlyno ir už 
laisvą priėjimą prie Berlyno su
tiks pripažinti rytų Vokietiją,
— Pasisakys už vidurio Euro
pos, Formozos ir vidurinių rytų 
naftos sričių neutralizavimą, — 
Už kom. Kinijos priėmimą į J. 
Tautas.

ateis į valdžią . .
— Anglijos darbiečių vadas 

Wilsonas N.Y. Times vertina
mas labai palankiai. Jis to pa
ties amžiaus kaip prezidentas 
Kennedy ir panašiai galvojęs, 
skiriasi mintys tik antriniais 
klausimais. O su politikos pla
nuotoju Rostowu jis buvęs vie
noje klasėje.

MASKVOS POLITIKOJE lai
koma, kad jau atėjo laikas ko
munizmo invazijai į lotynų A- 
merikos valstybes. Komunisti
nė invazija vykdoma įvairiais 
būdais: insifiltruojant į vyriau
sybes, unijas, universitetus, 
rengiant mitingus prieš Ame
riką, organizuojant sabotažines 
grupes.

LOTYNŲ AMERIKOS -VY
RIAUSYBIŲ POLITIKA svyruo
ja tarp dviejų kraštinių —lai
kytis Amerikos siūlomos de
mokratijos ir leisti laisvai reikš
tis komunistų akcijai (Brazili
ja), imtis diktatūrinių priemo
nių prieš komunistų subversi- i 
ją ir infiltraciją (Guatemala, , 
Argentina). ' .

Šiom kryptim plėtojasi da
bar atskiri įvykiai , lotynų A- 
merikoje po septynių prezi
dentų konferencijos.

KUBA: Amerika už
draudė akciją prieš 

Fidel Castro
Amerikos vyriausybė kovo 

31 įsakė 18 Kubos egzilų ne
pasitraukti iš savo gyvenamos 
vietos Miami. Jie laikomi na
riais tų dviejų grupių, kurios 
valtim padarė du kartu inva
ziją į Kubos salą ir sužalojo 
sovietinius laivus.

Amerikos vyriausybė uždrau
dė Amerikos teritorijoje gyve
nantiem Kubos bėgliam daly
vauti ekspedicijose prieš Cast
ro po to, kai Sovietai pareiškė

protestus ir atsakomybę skyrė 
Amerikai. Amerikos vyriausy
bė ėmėsi priemonių egzilų ak
ciją prieš Castro stabdyti, kad 
nebūtų išprovokuoti konfliktai 
su Sovietų Sąjunga. ' •
ANGLIJOS 
JO KUBĄ

Anglijos 
vienoje iš 
mylių huo
torinę valtį su 17 Kubos egzi
lų, kurie buvo pasiruošę plauk
ti naujam žygiui į Kubą. Tarp 
suimtųjų buvo ir vienas ame
rikietis.

Kubos egzilai numato dabar 
savo veikimo centrą perkelti į 
Meksiką.

LAIVAI APSAUGO* 
NUO INVAZIJOS

karo laivai kovo 31 
Bahamas salų, 200 
Kubos, suėmė mo-

ARGENTINA: už ir

KARDINOLAS MINDSZENTY - ir vėl
Ar jis bus išleistas Į Romą ir ar jis dabar to nori?

Kardinolo Mindszenty var
das vėl iškilo ryšium su Vati- 
kano-Kremliaus santykiais. Pa? 
leidus iš Sovietų kalėjimo Uk
rainos arkivyskupą Slipyi, spau
doje pasirodė žinių, kad eilė da
bar atėjusi kardinolui Mindsž- 
enty ir arkivyskupui Beranui. 
Buvo net paskelbtas kardino
lo pareiškimas, kad jis darys 
tai, kas bus jam Vatikano nu
rodyta. Dabar Herald Tribūne 
paskelbė naujų ir kiek kitokių 
žinių. Laikraščio koresponden
tas iš Vatikano rašė, kad

BRAZILIJA: Laisvė 
akcijai už Castro

Tuo pačiu metu, kada Ame
rika ir Brazilijos min. Dantas 
pasirašė sutartį dėl paskolos, 
Brazilijos sostinėje įvyko soli
darumo su Kuba konferencija, 
propaganda prieš Ameriką. Mas 
kvos radijas konferenciją gyrė 
ir pranešė, kad tokios konfe
rencijos bus rengiamos ir kito
se lotynų Amerikos valstybėse.

— Amerika pripažins naują 
Guatemalos vyriausybę 10 die
nų eigoje. Paaiškino, kad ne
pripažinimas būtų naudingas 
komunistam.
Europos nuolaidos Amerikai
Europos ūkinėje rinkoje siekia
ma sumažinti muitus. Ameri
kos viščiukam — 12.5 cn. sva
rui iki 10.5 cn. Anksčiau buvo 
5 cn. Pakėlus muitus, Ameri
ka turėjo nuostolių 50 mil.

— Argentinos kariuomenė 
paspaudė prezidentą, ir pero- 
nistam bei komunistam nebus 
leista siūlyti savo kandidatų 
rinkimuose.

prieš peromstus
Prezidentas Guido kovo 27 

ragino netrukdyti rinkimuose 
statyti kandidatus ir Perono 
partijos šalininkam. Kariuome
nė priešinga, kad būtų leista 
peronistam ir komunistam da
lyvauti demokratinėje sant
varkoje kaip demokratijai prie- 
šingierrL. Dėk konflikto su ka
riuomenės nusistatymu pasi
traukė vidaus reikalų ministe
ris.

Amėrika ir Argentinai davė 
paskolos 322 mil.

PERONAS dabar Ispanijoje, bet 
jo šalininkai rengta jam keltus su
grįžti.

AMERIKOS POLITIKA IR KUBOS 
LAISVES KOVOTOJŲ VEIKLA

MĮSLĖ AMERIKIEČIAM: ŽO
DŽIAI APIE KUBĄ IR DARBAI

Tokia antrašte atsiliepė apie 
Kubos egzilų suvaržymą R. 
Drummond (NYHT). Esą dau
gelis amerikiečių turi jaustis 
nustebinti skirtumu tarp to, 
ką ‘ vyriausybė Kubos reikalu 
sako ir ką daro. Priminė pre
zidento žodžius, tartus išlais
vintiem iš kalėjimo invazijos 
dalyviam — prezidentas esąs 
tikras, kad jų “bataliono vė
liava su pergale plevėsuos Ha
vanoje”. Bet kai šie kubiečiai 
ėmėsi kovoti prieš Castro ir 
Sovietų jėgas, prezidentas no
ri juos sustabdyti.

Autorius kritikuoja uždrau
dimo argumentus ... Mes sa
kome, kad norime, idant Cast
ro būtų nuverstas. Mes sako
me, kad tik Kubos tauta tai ga
li padaryti. Kas gi turi pradėti 
tą vyksmą, jei ne pabėgėliai? 
Galime manyti, kad tokios in
vazijos yra tik nereikšmingas 
erzinimas. Bet ir Castro kovą 
prieš Batistą pradėjo nuo to. 
Tai vienintelis kelias pradžiai.

Palygino su Vengrijos suki
limu ... Taip, “išmintingas”

eloy __________ _____
YO grupės “Alpha 66” va
das, kovo 17 surengęs žygį į 
Kubą. Jis vadovavo ir 4000 
kovotojų prieš Batistą.

1. Esą Vengrijos komunisti
nis režimas neoficialiai prane
šęs Vatikanui, jog politinių ka
linių amnestija bus pritaikyta 
ir kardinolui, jei’ jis parašys 
tam tikrą pareiškimą. Kardino
las atsisakęs, nes tai būtų pri
sipažinimas, kad jis esąs kal
tas.

2. Vienos arkivyskupas kar
dinolas Koenig gavęs ypatingą 
misiją — nuvykti pas kardino
lą Mindszenty ir ji prikalbinti, 
kad nesispirtų ir pasinaudotų 
galimybe išvykti, jei Vengrijos 
valdžia jam leis išvykti Į Ro
mą. Kardinolas Koenig nuve
žęs ir popiežiaus laišką.

3. Korespondentas patyręs iš 
žmogaus, buvusio Amerikos at
stovybėje Budapešte, kad kar
dinolas Mindszenty tą galimy
bę išvykti, tą gundymą atmetė. 
Jis nenorįs pasitraukti iš Bu
dapešto, kur jis bent simboliš
kai reiškia pasipriešinimą. Spau 
dimas tik sustiprinęs kardino
lo pasipriešinimą.
. Laikraštis mini ir kai kuriuos' 
samprotavimus, ko siekia Ven
grijos režimas ir ko siekia Va
tikanas. Laikraščio aiškinimu, 
Vengrijos režimas nesijaučia 

dėl kardinolo Mind-
zsenty buvimo Budapešte A- 
merikos Atstovybėje. Pats tas 
faktas yra nuolatinis propagan
dinis priekaištas Vengrijos vai-, 
džios režimui. Jis būtų laimin
gesnis, jeigu Mindszenty Veng
rijoje nebūtu.

Vatikanas, pasak laikraščio, 
turi savo motyvų. Jis susirūpi
nęs, kad jau keturios vyskupi
jos nebeturi vyskupų. Pagal ko
munistinius įstatymus vysku
pus skiria valdžia. Vatikanas 
tikisi, kad kardinolo Mindszen
ty išvykimas iš Vengrijos pa
lengvintų išsiderėti iš režimo 
nuolaidas — paskirti į vakuo
jančias vietas, paties Vatikano 
parinktus vyskupus. Dėl to 
kardinolas Koenig ir turėjęs už
davinį paveikti Mindszenty, 
kad jis pasiaukotų vardan Baž
nyčios gerovės.

Kardinolas atsisakęs. Kores
pondentas tai vertina: atsižiū
rint į dihartįies politines ap
linkybes kardinolo atkaklus už
sispyrimas galėtų atrodyti don- 
kichotizmas... Koresponden
tas nepasako tiesos kitos pu
sės — kad kankiniai dėl tikė
jimo taip pat galėjo rodytis 
donkichotais. Bet jeigu Bažny
čia 
ne 
Šv.

Palanki departamento nuomonė rezoliucijų reikalu

žmogus būtų galėjęs sakyti 
Vengrijos laisvės kovotojam, 
kad būtų fantastiškai kvaila 
pulti sovietų tankus plika 
kumštimi ar savo darbo grana
tom. Bet jie tai darė. Jūs ne
galėjote jų nuo to sulaikyti. Ir 
nors sukilimas buvo numalšin
tas, bet sukilimas už laisvę bu
vo vertas tų narsuolių, kurie į 
jį ėjo. šiandien Vengrijos gy
venimas vis dėlto geresnis nei 
prieš tai.

Amerika rizikuoja, kad Cast
ro iš piktumo gali nuskandinti 
kokį Amerikos laivą. Bet ar ne
geriau rizikuoti tokiu inciden
tu, negu pasakyti, kad Kubos

Valstybės departamentai kei- organizacijos nariai. Kun. kleb. 
čia savo nuomonę rezoliucijų Jonas Jutkevičius (šv. Pranciš

kaus lietuvių parapijos klebo
nas, Athol, Mass.), Lietuvos Vy
čių organizacijos Lietuvos rei
kalų komisijos centro pirminin
kas, kiekviename savo biulete
nyje (išleidžiamas kas mėnesį) 
ragina Vyčius rašyti laiškus re
zoliucijų reikalu JAV-bių Pre
zidentui, Valstybės sekretoriui 
Dean Rusk ir Senato bei Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko
misijų pirmininkams (senatoriui 
J. William Fulbright ir kon- 

Chruščiovas susilaukė opozicijos9 that this GOTernment now has «resmanui “ E Mor«an)-

Da w;i HAROLD W ILSO N, galimasis An-Po Vizito Washmgtone Wil- min. pirmininkas, lankosi
sonas vyks į Maskvą. washingtone.

reikalu. Frederick G. Dutton, 
vienas iš valstybės sekretoriaus 
padėjėjų 1968 kovo 4 kong- 
resmanui Thomas E. Morgan. 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komisijos pirmininkui, rašo: 
“.. ,With regard to the inten- 
tion of House Concurrent Re- 
solution 66 (tai kongresmano 
John J. Rhodes iš Arizonos re
zoliucija). there can therefore 
be no disagreement. The Reso- 
lution reiterates an objective

ti Komitetas ruošiasi labai in
tensyviai. .

Šiame laisvės žygyje neturi
me gailėtis nei laiko, nei pas
tangų, nei darbo, nei pinigo!

IT.

laisvės kovotojai neturi spręsti, 
kaip jie turi kovoti už savo 
laisvę...

1960 Kennedy žadėjo, kad 
mes duosime daugiau pagalbos 
Kubos kovotojam “pačioje Ku
boje ir už Kubos”, atrodo iro
nija, kai F.B.I. siunčiama jų 
tikrinti.

Tokių reakcijų galimybę vy
riausybė, be abejo, žinojo iš 
anksto. Bet jeigu ji uždraudė 
ekspedicijas, jei prezidentas 
vidurio Amerikos prezidentų

Italijos komunistų šaltiniai — Popiežius Jonės XXIII Ve-* 
paskelbė, kad Sovietų vyriau- lykom išleis encikliką, vardu 
sybė turi didelių vidaus sunku Pacem in terris”. Joje bus kai-
mų. Ryšium su Kinijos komu- bama apie taiką, 
nistais, su ūkiniais sunkumais 
vyriausybė kritikuojama. Ch
ruščiovas net atsidūręs mažu
moje. Spėjama, kad opozicijai
vadovaująs Suslovas. Galį bū- pasisekė atkalbėti nuo to Vo
tį pakeitimų valdžioje. Reikia kietijos vyriausybę.
manyti, kalbama apie Chruš-

— Valstybė* sek. pavaduoto
jas Bali išvyko į Angliją tartis 
dėl vamzdžių, kuriuos anglai 
nori duoti Sovietam. Amerikai

George* Bideult gavo Bra-
čiovo priešininkų, ne Chruščio- zilijos-vizą, bet nežinia kaip il

and for whose fulfillment it 
has worked during four Admi- 
nistrations...”

Šis pareiškimas yra ir palan
kesnis ir ilgesnis negu valsty
bės departamento pareiškimai 
tuo pat reikalu 1961 metais. 
Be abejo, valstybės departa
mentą veikia tūkstančiai laiškų 
kuriuos tuo reikalu yra pa
rašę per paskutinius dvejis me
tus lietuviai, latviai, estai ir ki
ti. Ypač daug laiškų tuo klausi-

gam.

— Indija pakvietė nacionali- 
nę.Kiniją pasiųsti į Indiją savo 
gerai paruoštų šnipų prieš kom. ’ 
Kinijos infiltraciją. Patarė A- 
merika.

— Laoso užsienių reikalų mi
nisteris kovo 31 nušautas savo
bute. Jis priklausė neutralistų konferencijoje įtaigojo nerody- 
grupei, bet vis labiau ir la- ti griežtumo Kubos reikalu, tai 

yra ženklas, kad vyriausybė pa
siryžusi vengti visko, kas erzin
tų. Tokia šiuo metu atrodo vy
riausybės pasirinkta taktika.

Panašiai prieštaravimus tarp 
vyriausybės veiksmų ir pareiš
kimų kėlė ir D. Lewrence. Bet 
tas pats dienraštis vedamaja
me pritarė vyriausybės linijai. 
Pritarė vyriausybės priemonei 
prieš egzilus ir kongrese kalbė-

Prancūzijo* angliakasių jusieji — kad nebūtų išprovo- 
rezoliucijas gegužės mėnesį, streikas tikimasi greit baigsis kuotas konfliktas tarp Ameri- 

mu yra parašę Lietuvos Vyčių Tai akcijai Rezoliucijoms Rem- derybom. kos ir Sovietų.

biau dėjosi su komunistais.Kova už rezoliucijų privedi
me turi būti tęsiama su dar Streikas baigtas 
didesne energija ir užsidegi- 
mi.

Siame Kongrese jau turime 
20 rezoliucijų. Rezoliucijom 
Remti Komitetas dės visas pas
tangas, kad rezoliucijų skai
čius dar gerokai padidėtų.

Keli rezoliucijų autoriai yra 
patarę pradėti pilną akciją už

New Yorko laikraščių strei
kas baigtas, trukęs 114 dienu, 
leidėjam ir tarnautojam prida
ręs nuostolių 250 mil. Times 
leidėjai turėjo nuostolio 18.5 
milijono, tai juos nori atsiim
ti iš skaitytojų, pakeldami kai
ną iš 5 cn. iki 10. Taip pat ir 
Herald Tribūne.

išliko ir laikosi šviesi, tai 
tik dėl to. kad ją laiko 
Dvasios malonė, bet ir dėl 

to. kad atsirado tokių, kurie
sutiko už ją atiduoti kankinių 
kraują. R. Drummondas Įžiūrė
jo šią gilesnę tiesą ir rašyda
mas apie Vengrijos patriotus 
kankinius, kurie taip pat galėjo 
rodytis donkichotais.

Kun. Joną* Sa lemei k a
40 metų amžiaus. Salantų vi

karas. staiga mirė Salantuose 
Š.m. kovo vidury. Iš ten rašo
ma: "Kas metai pas mus, Lie
tuvoje labai sumažėja kunigų 
skaičius. Jau dabar daugiau pa
rapijų. kuriose yra tik po vie
ną kunigą".



Anas 1944 m. rugpttčio mėn.

žiaus gatvėm yra pats gražiau-

DARBININKAS 1963 rl, balandžio 2 <L, Nr. 25.

Kas išskyrė Bidault ir De Gaųlle?
mimnką "Mbm- Ctoan MtuKn). kai ateito partitoa 
ja vieton stojo BMautt. Tuo' laika Btoantt buvo tris

lė, taip aiNdai švietusi horizon
te, ima leistis vakarop. Per- 
greitai paėmęs dėl penfideho

tynis kartas virinto reikalų kritikai ir nepajėgiąs susitaiky-

išsipildymas, jo užsispyrimo 
vainikavimas. Kai Bidault sky
rėsi su Katalikų Akcijos jau
nuoliais draugais, juos tada mo
kė: “Būkite užsispyrę, kad iš
laikytumėte savo idealus, kurie 
nėra suderinami nė su vad. po
litiniu realizmu, nė su machia- 
velizmu, nė su išskyrimu mo
ralės iš krašto reikalų pagal 
obalsį “politiųue d’abord” (virš 
visko politika).

Bet po išlaisvinimo buvo ki
tas reikalas. Žmonės vėl grįžo 
prie savo įprastinių reikalų ir 
prie savo ydų. Grįžo prie ma
žų kombinacijų, po kuriom sle
piasi didelės ambicijos. Ar Bi
dault dabar nepraras politinio 
realizmo? Taip ir įvyko: jo už
sispyrimas dažnai nuslopinda
vo pajautimą, kas galima rea
lizuoti, ir kas ne, kas yra tei
singa, ir kas ne. Gal dėl to, 
kad pirmą kartą ministeriu pir
mininku tapo turėdamas tik 
46 metus, jau buvęs užsienio 
reikalų ministeriu tik 45 metų, 
Bidault pasidavė anai “politi- 
que de grandeur” (didybės po
litikai), kurios auka pagaliau ir 
pats tapo.

Kai De Gaulle pasitraukė iš 
politikos, Bidault su maža per
trauka nuo 1946 metų vadova
vo Prancūzijai. Jis tapo

ristom.
Visi svarbiausieji Europos 

atstatymo aktai tori jo para
šą, išskyrus De Gaulle 1944 m. 
atdarytą su Sovietų Sąjungą 
sutartį, kuriai Bidault neprita
rė. Nuo J. Tautų iki Marshallio. 
plano, nuo Vakarų Europos 
Unijos iki Atlanto paktui, vi
sur rasime Bidault ranką. Jam 
teko ginti Prancūzijos parla
mente Europos jungtinės ka
riuomenės projektą, kuris ne
praėjo tik dėl to, kad pasiprie
šino De Gaulle šalininkai.

Galima būtų rasti daug prie
žasčių, kurios išskyrė De Gaul
le ir Bidault. Kai Bidault buvo 
MRP pirmininku (1945-1955), 
De Gaulle veltui bandė iškil
mingai įžygiuoti į politikos sce
ną.

Bidault padarė tai, kad gene
rolas nelaimėjo katalikę rin
kikę balsę ir negavo absoliu
tinės daugumos.

O ir 1958 m. tik per plauką 
Bidault nesuardė De Gaulle pla
no ateiti į valdžią. Kai prezi
dentas Coty, po nevykusio ang
lų-amerikiečių tarpininkavimo-, 
dėl Tuniso, pavedė valdžią su
daryti De Gaulle, būtų jam ir 
pavykę tai padaryti, jei MRP 
nebūtų atsisakiusi paremti De 
Gaulle dėl jo užimtos linijos 
Alžyro klausimu. De Gaulle dar 
turėjo palaukti kelias savaites, 
kol įsėdo į valdžios balną.

Visa tai pasako daug ir nie
ko. Pasako daug apie Bidault 
opoziciją De Gaulle, bet nepa
sako nieko, kodėl Bidault pe-

r^ięs anksčiau turėtą įtaką, Bi
dault pergreit atsisakė siekti 
Prancūzijos atsinaujinimo ir

didybės normaliu evriiuejjos ku 
Ihl Jis nesuprato, kad jo užsis
pyrimas, kitados padaręs jį 
dideliu vadu, ’dabar iš jo pada
rė mažą žmogelį. Ir taip Bi
dault pamažu slydo žemys iki 
dešiniųjų ekstremizmo; greitai 
jis atsirado šalia SoustoDe, Pou- 
jade, Salan, Argoud. Tai aplin
ka ne jam ir ne jo būdui, bet 
jau kelio atgal nebuvo.

Manyti, kad Bidault išėjo 
prieš De Gaulle vedamas žemo 
politinio oportūnizmo yra klai
da, finant jo charakterį ir to 
tiesumą. Manyti, kad įs tik-

cūzijai, neleidžia jo mtdigenęi- 
ja ir istoriko jautrumas. Kas 
tad? žvaigždė kuri nusileido 
užsienyje atnešė tamsybes, 
kurios apgaubė vieną didžiau
sių mūsų laikų dramų — Bi
dault dramą. Dr. J. S.

VIELAVOS prie Jungtinių Tautų. Kada čia kabos lietuviška vSliava? Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIS STUDENTAS ŠAUA AMERIKIEČIO
ĮTAMPA TARP SENATO IR 
McNAMAROS

Senato komisija, pirminin
kaujama šen. John L. McClel- 
lan, tiria, kodėl apsaugos de- ..rėjo į sukilėlių eiles,
partamentas užsakymus atidą- \ Bidault buvo pirmas, ku- 
vė General Dinamics fabrikam^, L;- nritarė oanarolo Da Gaulle 
o ne Boeing. Užsakymai už 6,5 j vriSą, kai Prancū-
bilijonų. Tuo susirūpinę Ro- padėhs labiao
bert Kennedy ir McNamara, o įtrifįifca. Kas tad vertė Bidault 
šen. Jacksonas iš kitos pusės užimti generolo Salan vietą gar

sios "Armee Secrete" vadyvy- 
bėje?
Kai kas spėja, kad čia lėmė 
Bidault inteligentiška ir ambi
cinga žmona savo laiku buvusi 
pirmoji Prancūzijos dama, dar
gi padariusi diplomatinę kar
jerą ... Tačiau, kas arčiau pa
žįsta Bidault valią ir užsispy
rimą, kitaip aiškina jo paskuti
nį žygį. Tai yra stiprių asme
nybių tragedija, kada jų sau-

spaudžia, nes jis yra atstovas 
tos valstybės, kurioje veikia 
Boeing fabrikai. Kiekvienas 
Kongreso narys suinteresuotas, 
kad jo valstybė gautų užsaky
mų.

— Kongrese vyriausybės siū
lymas 5.3 bil. švietime reika
lam paketo forma būsiąs atidė
tas. Komisijose siūlymas sus
kaldytas dalim, ir jos svarsto
mos skyrium.

AUKŠČIAUSI BANKO PROCENTAI 
TAUPOMOMS SĄSKAITOMS 

BUS IŠMOKAMI DABAR

metams

(Tąsa iš praėjusio nr.)
“Alkoholio vartojimas ypač 

alaus yra labai populiarus uni
versiteto jaunimui, ši apžvalga 
toliau teigia, kad šokiai, alko
holis bei jazzas padeda susigy
venti taip, kad jaunuoliui nie
kur nieko netenka vienam da
ryti, nes visuomet atsiranda 
grupė draugų talkininkų.

“Atsiranda ir jaunuolių, ku
rie sako, kad Amerikos žmo
nės turi mokyti savo vaikus ir 
nepasodinant jų prieš televizi
ją. Jie turi jaunimą sužadinti ir 
įtikinti, kad tik žmogus, kurs 
nebijo atsiskirti nuo masės, 
gali ką nors vertingo padarytu

“Toks maždaug Amerikos 
jaunimo veidas Post žurnalo 
apžvalgoj.

“Kadangi nesu surinkus sta
tistinės medžiagos liečiančios 
visus lietuvius studentus, turė
siu riboti savo pasisakymus tik 
kiek galiu daryti išvadas iš to 
jaunimo, su kuriuo aš sueinu. 
Kaip galit spręst iš anksčiau 
minėtos apžvalgos, musę jau
nimas nelabai skiriasi nuo A- 
merikos jaunimo. Pas mus taip 
pat dvelkia toksai žiaurus pa
syvumas — nesidomėjimas ...

“Mūsų tarpe taip pat yra 
retas, kuris tikrai gerai nusi
mano šios dienos politikoj bei 
filosofijoj, ar mene ar litera
tūroj. Daugumas kaltę verčia, 
kad dėl laiko stokos visa palie
ka. Mums ypatingai dabar gre
sia nutautėjimo pavojus. Kiek

SPAUDA

poreles ir jų draugystes netu
riu. Bet jei tas gražus laikas 
yra grynai pašvęstas kiekvie
ną šeštadienio vakarą praleisti 
naktiniuose klubuose, tai man 
atrodo, kad jaunuolių vertybės 
yra kritusios. Apskritai mūsų 
jaunimas per daug laiko bei 
reikšmės teikia visokiems ba
liukams ir pasilinksminimams. 
Bet jei nrtėš bandom suruošti 
kokį nors vakarėlį be alkoho
lio, tai galim būti užtikrinti, 
kad linksmavakaris nepasiseks. 
Šiuo atžvilgiu gal Amerikos jau
nimas ir aukščiau stovi už mus. 

\ Kaip tik neseniai merginų gru
pė iš Loyolos universiteto bu
vo pakviestos į HT Fratemity 
vakarėlį. Ten, kaip merginos 
pasakojo, nebuvo jokio svaigi
nančio gėrimo, ir sako visi pui
kiai laiką praleido. Kažin kiek 
tos gražios studentijos dalyvau
tų LSS susirinkimuose, jei jie 
nebūtų ruošiami šalia baro ir 
jei po jų nebūtų šokių.

“Paimkim mūsų vasaros sto
vyklas. Dieną visi vaikščioja su

vargę, per paskaitas saldžiai 
snaudžia, o kai tik sutemsta, vi
si atgyja. Iš tikrųjų nemanau, 
kad tie naktiniai išvažiavimai 
yra daromi iš piktos valios, jie 
daugiau rodo, kad žmonės no
ri daugiau įvairumo arba sma
gumo.

“Kas liečia religiją, tai kai 
kurių mūsų SAS narių sąvo
kos yra iš tikrųjų svetimos ar 
net radikalios. Jei pasitaiko 
studentas, kuris rimtesnis ir tu
rįs gilesnį tikėjimą, jis tuoj ap
šaukiamas “davatka”. Ameriko
nų tarpe dar negirdėjau, kad 
kas nors už didesnę religinę 
praktiką taip pravardžiuotų. 
Yra net pasisakiusių, ir čia ne 
vien iš mūsų miesto, kad jie 
nebetiki ir į bažnyčią neina. 
Taip pat labai paplitęs papro
tys kritikuoti religiją bei nepa
sitenkinti Bažnyčia.

“Taip pat kaip iš Amerikos 
studentų tarpo, taip pat ir mū
sų tarpo, yra pasisakiusiųjų, 
kad žmogus turėtų tik savęs 
žiūrėti, o sąvoka padėti arti
mui yra pro langą išmesta.”

Lietuvoje

RENGIASI PAVASARIO SĖJAI

VĖLIAUSIAI NUSTATYTI DIVIDENDAI

- metų ketvirčiui, kuris baigiasi kovo 31,1963

Normalūs metams ir %% specialaus — jei 
pinigai pastoviai padėti nuo Sausio 15. 1962 viener' 
asmens sąskaitoms nuo. $10 iki $30.000 ir iki $60. 
dviejų asmenų sąskaitoms. x'“'

Pinigams padėtiems iki BALANDŽIO 12 — 
dividendai skaičiuojami nuo BALANDŽIO 1 

Po to. nuo padėjimo dienos dividendai skaičiuojami 
METŲ KETVIRČIAIS

THE

KINGS COUNTY i
SAVINGS BANK
Mcmber Fedcral Deposit Insurance Corp. 

Incorporated 1860

Dėl informacijų skambinkite PResident 3-7000 
Eastern Parkway Office: Broodvvay Offkc

539 Ea»tern Porkway at Nostrond Avs. 135BroodwayatB«dford Avė.
BrooMyn, N. Y. BrooMyn, N. Y.

Mostagavo Office: 
HidaviHe Road ond Jennolem Avenue 

Oppoiito Holidoy Porte Shopping Contor 
Mo»»apeqva, N. Y.

Sov. Litva Nr. 56 pranešė, autotransporto kontorą Nr. 4 
kad kompartijos žemės ūkio buvo grąžinta visa eilė sunk- 
biuras svarstė Mažeikių ūkinio vežimių, nes pakeliui inspek- 
rajono pasirengimą pavasario torius rado, kad mašinos su 
sėjai. Rado, kad jis nepaten- trūkumais. Kontoros viršinin- 
kinamas. Pagal planą numaty- kas Ponomarev sušaukė šofe- 

iš mūsų yra tuo susirūpinę? tos sėklos palikta ar parūpinta rius ir atskaitė jiem pamoks
lą dėl netvarkingai laikomų ma
šinų. Kai kurie ėmė aiškintis, 
kad kažkas išsukinėja lempas 
ar kitas mašinų dalis ir jie ne
gali už tai atsakyti. “Niekai,— 
atkirto viršininkas, — dar im
sit aiškinti, kad iš mašinų dings
ta motorai”. Paleidęs šoferius, 
viršininkas nuėjo į garažą ir 
sėdo į savo mašiną. Bet mašina 
viršininko neklausė — nesida
vė užvedama. Pašaukė mecha
nikus, tie aiškino, kad žiema 
kalta; prie tokios žiemos maši
nos nepripratę. Pagaliau po po
ros valandų pastangų mechani
kai Selenkov h* Masterman pasi
rodė viršininko kabinete ir pa
reiškė, kad viršininkui teks ei
ti pėsčiam — motoras maši
noj tebėra, bet kažkas nuėmė 
jo mašinos kardano veleną. Kal
tininko tebeieško.

Kiek mėgino Dr. Girniaus kny
gą šiuo klausimu perskaityti? 
Kiek man asmeniškai tenka su
eiti su lietuvišku jaunimu, tai 
atrodo, kad lietuviška knyga 
yra pasidariusi labai nepopulia
ri. Sutinku, kad lietuvių kal
ba yra sunku surasti knygą, 
kuri iškeltų egzistencialinę fi
losofiją, gal nepatinka vis skai
tyti apie kaimą, bet tai nereiš
kia. kad galime apleisti litera
tūrą.

“Sprendžiant iš bendrų kal
bų, labai mažai iš mūsų studen
tijos skaito Ateitį. Aidus. Laiš
kus Lietuviams ir kitus žurna
lus, vertus rimto dėmesio.

“Tokiam reiškiniui priežas
tis yra ta, kad perdaug laiko 
praleidžia flirtui tarp studen
čių ir studentų. Aš čia nenoriu 

, būti nesuprasta. Aš nieko prieš

tik 82-89 proc. Iki kovo prai 
džios buvo patikrinta 84 pro
centai sėklos kolchozuose ir 
95 prc. sovehozuose. Rasta, kad 
ji netinka sėklai numatytom są
lygom. Toliau pabarimai ir į- 
pareigojimai ir t.t.

Donelaičio sukaktis
Partijos centro komitetas pri

tarė rašytojų draugijos, suma
nymui, kad būtų minėta rašy
tojo Kristijono Donelaičio 250 
metų sukaktis 1964 sausio L

Ir Žiugždos sukaktis
Kovo 6 Vilniuje buvo sureng

ta Juozo Žiugždos 70 metų su
kaktuvės.

Kas darosi autotransporto 
kontoroje Nr. 4.

Vilniuje sausio pabaigoje bu
vo nuotykis, apie kurį, pasak 
Sov. Litva, dar tebekalba. {

— ' • - ■ * -=====

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Iftan įftsiro- tRjp P<t sutvarko praTnoginAa ir Nsnln keliones j 
staua Setam Bejungoa valdomus kraštus. Mes parftptosmn vizas, 
tatvaricomo rezervacijas ir kL Smulkesniems inTormarijoms rašy- 
ktte/zkamNakite daugiausia patyrusiam kelionių biurui i R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
43 W. 4S Street, New York 36, N. Y. « TeL Clrele 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation
Pasaubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms Į bet kurių 

oaų.................................  • tiicensed by vnesnposuiorg
''SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- tsAVUUAS Nlfc.AU NfcMUAA —
Visuose musų skyriuose jus rasite dioeų pasiruiKimų medžiagų 
moLerisKieuts ir vyrissĮcins uruiMusams ir tuu ouįaupjaite net per- 
ssuu. Aliui. Jus gcmie guuu ir siioAių reiAuien<t stumi-

pamatau X1C1 MCt nut aILUI. L/UL ULLva asuavAJ't Al AaCjuaO“ *
Mainų aomaiascių lasysite ar apumsysne jomis artimiausių ssyrių. .

• NEVY YUHK, 3, N. Y. — 4» - 2nd Avenue-------------------AL 4-o4o6
• IVeier turui i >, ra. (. — «uo *«. i*tui oncei —------—— Utį O-sUuO
O Ori VU Al-« iv ii. N. Y. — O/U UlUOll Avenue fcV 4-4UO4
• UrtVVM i ra l, ra. Y. — ooo outicr Avenue-------------------ui u-oouo
O ai nvu, iktuss. — oi imt. riearaom oircci________ it__ vri 3-u.tJ
o ouaiotv 10, imas*. — e/i. onavvniut Avenue  ,li Z-u o/
• auJin Uvuis?i'i, niass. — u-o vvest uiuauway— tei. aoo-uuoS
• ouraLLU o, ra. Y. — o42 t-iiimure Avenue__________i L o-eo/*e
• unlGAUU Ms, ttt. -— Meee W. vutCogO Avenue______— Url o-vaoo
• uniUAGU o, m. — oiiz oo. naiktėau sueci____ — wa a-a/u/
• ULfc.VMLANU 14, Urnų — UU4 Lilei kry KUaU------------ IU l-luoS
• ucinuil, fruen. — /šou ivncniyan Avenue _____ — VI l-ouoo
• urtArau nArius, Micu. — ooo oiioye pC, ra.vv. Ui s-Zaoo
• r>AM i ttAivuA, Mioii. — i i44j uos. vanipou--------- ... IU /-lu/a
• riArt i runų, uoun. — I4e rraiinuil >%«c., Vn*4«0 / io4 ovoo
• InVilMUiViM II, IM. «>. — / opi AvCe ...^... C-O i-rvuo
• Yuuhudivvvim 4, ūmo — riiui Avenue tti 4-vrrv
• Yvrarac.no, ra. Y. — cuo Neppernan Avė., __________.Grt o-2M>i

lūs aivuc.lc.0 mz, Ucuir. — aoo so.Anantic m va. .. Ara i-ass4
• LAAtVVUUU, N. U« — ICO - 410 OUj&t ...________ ..___PU 4-SUOS
• Nfc.WAHA 4, N. J. — 4zo SprinyrieMT Avenue______ui 4-uw
• racvv riAVfc.ra, Gonn. — aus uonyreks Avė.__ _____ . LU Z-i-wo
o PATERSUN 1, N. J. — 9» Mam Street_________ :__  MU 4-401S H
• PASSAIG, N. J. — 170 MarKet Street ____________1 GR 2-O3S7 H
o PHlLADfc.LPHiA 23, Pa. — 02b w.'Girara Avė. __ Pu o-sutU H
o PITTSBURGH 3, Pa. — 101b E. Canon Street ____ HU 1-2750
o SAN PRANGISuO, Galit. — 2u76 sutter otreec_____ l Fi 6-1b71 Į|
o YVATEKtiUKY, Conn. — b Jonn Street______________PL 6-6/bO U
• WORGEsTfc.R, Mas*. — 1/4 Millbury Street_________ SW u-kSSS 9
• ViNELAND, Nal. — W. luinais Ave^ GreeK Orthoaox Club tiiaa. II

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMEOKI UOlOS IK VltHNES ,

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, viionės skaros ir 
salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir jsitikinsitel

SUPER1OR P1ECE GOODS CORP.
200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHABD ST„ N. Y. C. Tet GB 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų, ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po IVa — 2 mėnesių

I^kardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižų vUnonSa medžiagos - importuotos ir vietinės —

3-jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.YX.

ISSKTRUS SSSTADIKNIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

VaStaoti B1CT iilipant Bliet Street, keltis elevatorium j virtų.

AtaMiktte 4 skelbimą, kurie bus ypatingai Įvertintas

ILGO GBOJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Ar žinai tą ialj, 13 liet, dainų Romos Masticnės $ 5.00
A. Sabaniausko dainų-Sokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 {vairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) .... 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00).. 
Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4-50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ...........
Pavergtos tėvynė* dainos ir tokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuvitkos dainos ir tokiai, Monitor Co. 16 dainų ir tokių 
16 lietuvitkų tokių, akord. Ch. Daubaro . ......    4.00
S. Bartus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 tokių muzikos............
Lietuvitki mariai, Br. Jonutas, įgrota 12 liet, patriot. marių 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokttelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (*L $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 tokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių tokių rinkinys (14 tokių) ..... ............. ..... ............. .......
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian, 2-speed record course .............................................
Dainos Lietuvai. 12 dainų komp. Sal. Cerienės 
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokst. 
Liet, dainų, tokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai

Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, lt rūtų talelės, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WiDoughby Avė. BrooMyn 21, N. T.

Perriuntimo iSUulonvs prašom pridėti 50c

10.00 
10.00 
«.oo 

33.50
. 5.00 

8.00 
♦.50

6X» 
7J00 
5.00 
5JJ0 
6.50 
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5.00 
X00 
4.00 

15.00 
4.00 
5.00
5XX> i

Nlfc.AU
Yvrarac.no
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UAHBtMNKM

SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

THE WORKlR (TTUa CopyrioM) By FRANCiSCAN FATHERS 
Eina nuo 1915 metu. 1951 sujungė AMERIKĄ. LOS 
ORGANA DARBININKĄ Ir LIETUVIU ŽINIAS

Second^taas poatage p»id at Brookiyn Port Office

Dnme^ic yeartv _____ ______ 86 00 Amerikoje metama _________ 8600
B'-v'klvn. N. V. ................. 86 50 Amerikoje metama__________ 86.00
Hntf vear y» *5o P-—-i metų_________________ 88.50
Foreign ... •••——....... ............... 16 50 Utslenyja------------------------------- 86.SO

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽtEDELIS 
Straipsniu* ir knre«’w'r»d»nri l»s redakcii'a taiso savo nuožiūra. Nenaudoti stralos- 
rlfli sooo-mi ir orafinamš »«nor|.irn« pra**«t. Pavarde na-imivti straipsniai nehū*
tinai išreiškia redakcilos nuomone- Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: 910 Willouchby Avė., Brookiyn 21, N. Y. 
Tel.: GLenmore 5-7281

Maldos už pavergtas tautas

Malda kaio priemonė ko nors 
pasiekti daug kam atrodo ne
realus dalvkas. Priešingai gal
vota dr. Natalie E. White. bu
vusi Notre Dame universiteto 
dėstvtota. Dabar ji gyvena Flo
ridoje ir turi visai kita rūpesti: 
priminti žmonėm tai, ko jie ne
turi užmiršti. Ir ne tik neuž
miršti, bet dar jungtis maldo
je, kad būtų išmelsta Dievo 
malonė pavergtom tautom grei
čiau išsilaisvinti.

Dr. Natalie E. White tam tiks
lui yra ėmusis organizuoti Mal
dos Saiunga už pavergtąsias 
tautas (League of Prayer for 
the Caotive Nations). Sąjungos 
vadovybėje yra kunigų, prela
tų ir vyskupų. Rėmėjų komite
te yra Bostono kardinolas Ri- 
chard J. Cushing. vysk, česla- 
vas Sipovičius Romoje ir kiti 
žymūs dignitoriai. Kaip toji są
junga atsirado ir kaip ji veikia?

Dr. Natalie E. VVhite arčiau 
susipažino su Kubos bėgliais. 
Ja sujaudino pasakojimai, kaip 
bėgties metu grėsė dideli pa
vojai ir mirtis. Nevisi ir pabė
ga. kurie bando, žūstančių jų 
niekas nežino. O jeigu taip 
yra. tai kokia turi būti didelė 
nelaimė ir kančia pavergtame 
krašte. Žmonės nebėgtų galė
dami laisvai gyventi.

Dar labiau dr. Natalie E. 
White sujaudino tai. kad tos 
žmonių kančios laisvėje užmirš
tamos. Antai, didžioji vengrų 
nelaimė, apie kurią taip plačiai 
buvo kalbėta, vis labiau pa
mirštama. Kitos pavergtos tau
tos retai kada beužsimenamos 
Ir dr. Natalie E. VVhite priėjo 
išvados: nesirūpinimas paverg
tųjų nedalia yra taip pat blo
gis. O turėtų būti priešingai: 
jungtis su pavergtaisiais maldo
je ir prašyti Dievą jiem lais
vės. Kaip tai padaryti?

Publiahed «emi.w«ekly escept boliday 
weeks and July and First week in 

Auguat wh«n publiahed WMkty.

Maldos Sąjunga už paverg
tuosius savo akcijai pasirinko 
tris būdus.

Viena, ieško narių tarp ku
nigu, kurie sutiktų kas mė
nuo aukoti mišias už pavergtą
sias tautas. *

Antra, ieško pasauliečių, ku
rie pasižadėtų vieną kartą per 
mėnesi būti mišiose ir pasi
melsti už pavergtąją tautą — 
pasirenkamąją arba savąją.

Trečia, už geležinės sienos 
pasirenkama viena parapija ir 
už ia meldžiamasi nustatytu lai
ku savo parapijoje. Tas laikas 
pranešamas pavergtosios para
pijos žmonėm, kad ir jie, jeigu 
gali, tuo pačiu laiku ateitų Į 
savo bažnvčią arba pasimelstų 
namie, darbe.

Dr. Natalie E. VVhite užtikri
na. kad yra būdų tokiam ry
šiui užmegzti. Svarbiausia gi 
tai, kad neužmirštama. Jei da-
bar nesužinos, tai ateis laikas, 
kai bus žinoma, jog buvo pri
simenami maldoje.

★

Komunistam tokia maldos 
jungtis gali atrodyti vaikiška— 
pastebi dr. Natalie E. White. 
Jie tebijo kariuomenės, gink
luotos atomais, bet ne maldo
mis. Ir vis dėlto tai gali būti 
labai galingas pasaulinis judė
jimas. Jis turi rodyti, kad pa
vergtųjų kentėjimam nepalie
kame nejautrūs, kad juos išgy
vename ir kad pavergtaisiais 
rūpinamės. Reikia visus žmo
nes raginti ir veikti, kad jie nė 
valandėlei neužmirštų, jog yra 
kenčiančiųjų ir pavergtųjų.

Tai dar viena akcija išjudin
ti žmonių sąžines ir priminti 
moralinę pareigą nepalikti ar
timo vieno jo kančioje. Reikia 
padėti bent malda. Yra gi duo
tas užtikrinimas: prašykite ir 
gausite.

Kan. Kazimieras Prapuolenis
Palangoj*, gražiajame Lietu

vos pamaryje, tarp Birutės ir 
Naglio kalvų, stiepiasi į dangų 
smailus bažnyčios bokštas. Ma
rijos Dangun Ėmimo gotiško
ji bažnyčia buvo pastatyta prieš 
55 metus; Telšių vysk. Justi
no Staugaičio konsekruota

PREL. K. PRAPUOLENIS 1921 metais.

DVIDEŠIMTOJI REZOLIUCIJA
Senatorius Frank J. Laus

che (d.-Ohio). senato užsienio 
reikalų komisijos narys, 1963 
kovo 19 įnešė naują rezoliuci
ją Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvinimo reikalu. Senatoriaus 
Lausche rezoliucija (S. Con. 
Res. 33) įtraukta į Congress- 
ional Record ir išleista atskiru 
dokumentu. Rezoliucijos reika
lu į senatorių F.J. Lausche 
kreipėsi: dr. Alg. Nasvytis iš 
Cleveland, Ohio; Pranas Gu
delis iš Dayton, Ohio; Vytau
tas Kamantas iš Willowick, 0- 
hio; ir kiti lietuviai iš Ohio ir 
kitur. Senatorius F.J. Lausche 
buvo Įnešęs tuo pačiu reikalu 
rezoliuciją ir praėjusiame kong
rese.

Senatorius Frank J. Lausche 
savo naujoje rezoliucijoje rei
kalauja: (1) Lietuvos, Latvijos

1858-1933
1929 m. Po trejų mėtų (1933), 
šios bažnyčios šventoriuje amži
no atilsio atgulė kan. Kazimie
ras Prapuolenis Paskutinėm 
gyvenimo dienom savo prie
globsčiu buvo pasirinkęs Vy

ir Estijos laisvės bylą perduoti 
-spręsti Jungtinėms Tautoms;
(2) Jungtinės Tautos turėtų pri
versti sovietus pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų ir sugražinti 
visus kalinius ir tremtinius iš 
kalėjimų ir vergų stovyklų Si
bire ir kitose Rusijos dalyse;
(3) Jungtinių Tautų priežiūroje 
turėtų būti pravesti laisvi rin
kimai Pabaltijos kraštuose ir 
Jung. Tautos turėtų nubaus
ti visus sovietų komunistus, ku
rie prisidėjo prie lietuvių-, lat
vių ir estų kankinimo ir žudy
mo.

Padėkokime senatoriui už jo 
puikia rezoliuciją. Padėkos 
laiškai rašytini: The Honorable 
Frank J. Lausche, Senate Of
fice Building. Washington 25, 
D.C. IT

tauto Didžiojo motinos Birutės 
tėviškę.

šiandien prie jo kapo stovi 
nedidelis paminklas. Apačioje 
įgraviruotas velionies barelje
fas, vardas pavardė ir žemiško
jo gyvenimo metai.' Viršuje klu
po šv. Kazimieras, į kurį krei-
piamasi maldos žodžiais: “šv. 
Kazimierai, Lietuvos * Globėjau, 
melskis už mus”. Paminklas pa
statytas prieš keletą metų.

Velionies palaikus, kaip ma
tome, gaubia ne tiktai graži 
gintarinio Lietuvos pamario 
gamta, bet ir istorinė aplinka 
su Birutės ir Naglio legen
dom. Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio ir šventojo Lietuvos 
globėjo Kazimiero vardais. Kas 
nusimano kiek Lietuvos praei
tyje, tuojau pasakys, kad ve
lioniui kan. K. Prapuoleniui, jo 
kapui, nebūtų buvę galima ras
ti reikšmingesnės vietos, kuri 
taip simboliškai išreikštų gyvos 
jo širdies plazdėjimą ir kovą 
už savo tautą.

KAN. K. PRAPUOLENIS bu
vo sūduvis, zanavykas, gimęs 
Lauckaimyje, Šakių aps., 1858 
kovo 1. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje; draugavo su dr. 
Vincu Kudirka, Lietuvos him
no autorium. Teologijos moks
lus ėjo Varšuvos ir Petrapilio 
kunigų seminarijose ir Petra
pilio dvasinėje akademijoje. 
Kunigu įšventitas 1885.

Penkiolika metų buvo Mohi-. 
levo metropolinės kurijos sek
retorium. Toji metropolija, ku
rios būstinė buvo Petrapilyje, 
apėmė visą ano meto Rusijos 
imperiją (Azijoje ir Europoje) 
ir jos pavergtus kraštus (Lie
tuvą, Latviją, Lenkiją ir k.). Tai 
buvo didžiausia pasaulyje met
ropolija savo plotu ir tikinčiai
siais. Kan. K. Prapuolenis sek
retoriavo penkiem metropolijos 
ordinaram bei administrato
riam. Gerai pažino lenkų dva
sininkijos kėslus, intrigas ir pa
stangas palenkti Bažnyčią savo 
tautos interesam ir lenkinimui.

Vėliau su lenkų šovinizmu 
susidūrė Seinuose, kur gyve- * 
no 1904-1909, drauge su kitais 
lietuviais kunigais įsteigęs ir re
dagavęs “Šaltini” ir kunigam 
“Vadovą”. Porą metų “Vadovą” 
redagavo Kaune.

1912-1921 buvo Romoje šv. 
Stanislovo bažnyčios rektorium 
ir neoficialiu Lietuvos gynėju 
Vatikane. Iš pop. Benedikto XV

PREL. K. PRAPUOLENIS ir kun. J. Narijauskas Romoje 1920 m.

išsirūpino pasaulinės reikšmės 
Lietuvių dieną.

Būdamas dar Petrapilyje iš
rūpino katedroje lietuviškus 
pamokslus ir giedojimus, o Vil
niuje — šv. Mikalojaus bažny
čią lietuvių reikalam. Yra pri
sidėjęs prie lietuvių spaudos 
atgavimo (1904), kai iškilo by
la dėl jo spausdintų lietuviškų 
giesmių kunigam skirtame ži
nyne (Directorium). Įrodinėjo, 
kad spaudos draudimas nėra 
paremtas įstatymu. . ‘

Pasitraukęs dėl nesveikatos 
iš visų pareigų, nuo 1925 metų 
gyveno Palangos altarijoje prie 
bažnyčios.

PAMINKLAS a.a. prel. K. Pra
puoleniui Palangoje.

KOVA SU LENKAIS dėl Lie
tuvos lenkinimo per Bažnyčią 
kan. K. Prapuoleniui buvo toks 
dygly?- kad jis stojo piestu vi
sa savo lietuviška ir krikščio
niška siela. Turėdamas rankose 
gausios medžiagos ir gyvų sa
vo patirties faktų, parašė len
kiškai dvi knygas: apie lietu
vių-lenkų santykius (1907) ir 
apie lenkų apaštalavimą Lietu
voje (1913). Pastaroji knyga 
buvo išversta Į lietuvių ir pran
cūzų kalbas. Ji sukėlė baisų 
lenkų širsmą ir protestus Vati
kane, bet tai kan. K. Prapuo
lenio neįbaugino.

Būdamas Romoje, prisirinko 
dar daugiau medžiagos ir pa
rengė antrąją redakciją “Len
kų apaštalavimo Lietuvoje”. De
ja, 1921 metais jam begrįžtant 
Lietuvon, lenkų karidoriuje 
(Dancigo) jo rankraščiai ir do
kumentai buvo konfiskuoti. Jį 
lydėjo lenkų sėkliai nuo pat 
Romos. Tuo būdu lenkai pa
kartojo antrąją vagystę istori
joje: kitados buvo sulaikę Vy
tautui siųstą karaliaus vainiką, 
o dabar nudžiovė savo “apašta
lavimo” Lietuvoje dokumen
taciją ...

Prisimindami kan. K. Pra
puolenį jo 30 metų mirties su
kaktuvėse, turime pasiskatinti 
jo pavyzdžiu, kaip reikia kovo
ti už savo tautą visomis aplin
kybėmis. SS.

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(16)
Be to. Įteikė laikinosios vy

riausybės paruoštą memorandumą su istorine Lietu
vos valstybės apžvalga, lietuvių kovomis ir aukomis 
prieš bolševizmą, lietuvių pastangas ir toliau kovo
ti dėl savo valstybės nepriklausomybės. Buvo prašo- 
ma memorandumą perduoti Vokietijos centrinei vy
riausybei. Generalkomisaras atsakė, kad Lietuvos 
valstybė' klausimas bus sprendžiamas po karo. Pir
miau reikią nugalėti bolševizmą, b paskui būsianti ir 
nepriklausomybė duota, atsižiūrint į tai kiek lietuviai 
bendradarbiaus bendroje kovoje, (formulė ta pati 
kaip Kurmio. Aut?. Laikinosios vyriausybės darbą 
jis laiko baigtą, krašto valdymą perimąs pats general- 
kcmisaras, o eilę laikinosios vyriausybės narių jis ski
riąs savo padėjėjais, gen. tarėjais. Pirmuoju gen. ta
rėju atsisakius gen. Raštikiui, buvo paskirtas iš ša
lies gen. P. Kubiliūnas (kuris taip pat jau buvo pa
kviestas Į audienciją!"

“Tokiu būdu po 6 savaičių darbo laikinosios vy- * 
riausybės veikimas buvo nutraukiamas iš šalies. Su
vereniniu organų veikimo sustabdymą gen. komisa
ras norėjo sušvelninti tuo, kad eilę laikinosios vy
riausybės narių mėgino paskirti — be jokio atsiklau- 
simo — savo generaliniais tarėjais. Kitaip sakant, 
jiems norėjo pakeisti vizitines korteles, kaip buvo 
siūlęs dr. Kleist. Antra vertus, tokiu beatodairiniu 
ministerių paskyrimu gen. tarėjais buvo norima su
duoti lietuvių tautai smūgį politiniu atžvilgiu — su
verenumo nešiotojai buvo norima paversti savo tar
nautojais”.

“Po tokio, gen. komisaro pareiškimo laikinoji vy

riausybė rugpiūčio 5 d. susirinko paskutinio posėdžio. 
Padarius 6 savaičių darbo apžvalgą, laikinoji vyriau
sybė konstatavo: ji neatsiradusi savo valia, bet buvo 
sukilėlių pastatyta, ir jai buvo patikėta Lietuvos 
suverenumą ginti; per tas šešias savaites ji darius 
visa, kas galima kraštui atstatyti, bet nuo pačios 
pradžios vokiečiai reiškė negližavimą laikinajai vy
riausybei ir Lietuvos suverenumui, o paskui pradėjo 
jai statyti tiesiogines kliūtis, kurstyti prieš laikinąją 
vyriausybę tam tikras politines grupes ir aventiuris- 
tus, spręsti savivališkai kai kurių Lietuvos valsty
bės mažumų (konkrečiai: žydų) klausimą nesutaiko
mai su lietuvi tautos tradicijomis ir įsitikinimais; 
pagaliau civilferwaltungo įvedimas ir gen. komisaro 
oareiškimas, kad laikinosios vyriausybės darbas esąs 
baigtas, padaro visiškai nebeįmanomą toliau laikino
sios vyriausybės veikimą: dėl to laikinoji vyriausybė 
konstatuoja, kad jos veikimas yra sustabdomas prieš 
jos valią.”

“Tokiu savo nusistatymo formulavimu laikinoji 
vyriausybe pažymėjo, kad ji nelaiko savęs likviduota, 
nei sukilimo jai skirto uždavinio nelaiko baigtu, bet 
dėl force majeure, dėl pašalinių kliūčių, ji negali 
darbo vykdyti ir turi laukti, iki bus fiziškai galima 
tas kliūtis pašalinti.” '

“Po tokio sprendimo laikinoji vyriausybė in cor- 
pore ir visuomenės minia, kuri momentaliai patyrė 
apie laikinosios vyriausybės veikimo sustabdymą, susi
rinko karo muzėjaus sodelyje, padėjo vainiką prie 
nežinomojo “kareivio kapo ir paminklo žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės. O pirmininkaująs laikinajai vyriau
sybei. kada gavo raštu gen. komisaro kalbą, pasakytą 
laikinosios vyriausybės nariams, atsąkė į ją taip pat 
raštu (rugpiūčio 9. Aut.). Tame rašte pažymėjo, kad 
pas jį, generalkomisarą, buvo atsilankę ne gene
raliniai tarėjai, į kuriuos jis audiencijoje prabilo, 
bet nepriklausomos Lietuvos ministeriai; antra, pra
nešė laikinosios vyriausybės konstatavimą, kad ji sa
vo veikim laiko sustabdytą prieš savo ir tautos valią; 
trečia, jis pirmininkaująs laikinajai vyriausybei, kaip 
ir dauguma jo kolegų, buvo sutikę būti nepriklauso
mos Lietuvos ministeriais ir organizuoti tautos kovą 
prieš bolševizmo okupaciją, bet negali sutikti būti 

tarėjais, atsakingais prieš gen. komisarą: sutikdami 
jie netektų pasitikėjimo tautos, kurią kovai gali už
degti tik nepriklausomos valstybės idėja.”

“Į laikinosios vyriausybės pirmininkaujančio raš
tą gen. komisaras jokio rašto neatsiuntė. Tik žodžiu 
pavedė perduoti pirmininkaujančiam, kad gen. komi
saras laiko jo raštą atsisakymu bendradarbiauti. At
sakymo raštu jis nenorėjo duoti, vengdamas doku
mentų. Kiek vokiečiai panašių dokumentų vengė, ga
lima spėti iš to, kad fotografijas, kuriomis buvo už
fiksuotas laikinosios vyriausybes vainiko padėjimas 
prie nežinomo kareivio kapo, SD sukonfiskavo”. (Į 
Laisvę 1961 Nr. 26^63).

“Gavęs aukščiau suminėtus svarbius vyriausy
bės dokumentus (vyriausybės paskutinio posėdžio pro 
tokolą, memorandumą Rentelnui, laikinosios vyriau
sybės pirmininkaujančio pareiškimą Rentelnui. Aut.), 
aš juos notifikavau visiems svetimų valstybių diplo
matinių misijų šefams Berlyne” (K. Škirpa).
2. CIVILFERVALTUNGO TREJI METAI
a. Rentelno valdžia: Kiek ji skyrėsi nuo bolševikinės 

Adrian von Renteln, generalkomisaras Lietuvai, 
1941 ru<miūčio 5 laikinosios vyriausybės nariam skai
tė iš rašto savo valdžios oobūdį:

“ ., .aš perėmiau civilinę valdžią buvusios laisvos 
Lietuvos valstybės kaip generalinis komisaras Kau
ne....Prie minėtos srities, aš tikiuos, prisijungs dar 
tokios srities dalys, kurios dešimtmečiais ankstesnių 
Lietuvos valdžių veltui buvo svajotos ir siekiamos”.

. .Po civilinės valdžios įvedimo jūsų darbas 
kaip ministerių turi būti laikomas baigtas”.

“Galutinį šio krašto santykių sutvarkymą Fueh- • 
reris pasiliko po karo pabaigos”.

.. Dėl teisinės1 padėties galioja sekantis: yra 
pagrindinė mintis — panaikinti sovietinę’ teisę. Fueh- 
rerio nurodymus sekant ir dėl karo priežasčių tai ga
li būti tik palaipsniui įvykdyta. J jos vietą mecha
niškai nestos anksčiau buvusioji teisė, tačiau ir iš da
lies nauja. Ypatingai klausimas dėl žemės nuosavy
bės ir Įmonių liks atviras ...”

“.. .Bylų nagrinėjimas seks pagal ankstesnių 
lietuviškų teismų santvarką, tačiau neapima vokie
čių ir žydų tautybės asmenų, taip pat ir klausimų, 

liečiančių žemės sklypus bei įmones. Šiuos klausimus 
reikia man pateikti. Baudžiamoj - teisėj pirmauja ka
riuomenė ir policija prieš, lietuviškus teismus”.

“. . . Vokiečių kalba yra tarnybinė, lietuvių kal
ba yra leistina.”

“. .. .Tarnybinis susisiekimas su kitomis vokie
čių įstaigomis leistinas visokioms lietuvių valdžios. 
Įstaigoms tik per sričių komisarų arba mano tarpi
ninkavimą”.

Tie žodžiai rūsčiai ir atvirai skelbė naują oku
pacinį režimą, kuris paneigia Lietuvos nepriklauso
mybę, kuris lietuvių kalbą nustumia į antraeilę 
(“leistiną”), kuris išima iš lietuvių įstaigų kompe
tencijos žydus bei vokiečius ir jų turtą, o taip pat 
visą nekilnojamą žemės, įmonių turtą, kuris žada 
“panaikinti” sovietinę teisę “palaipsniui” . .. Kadangi 
ją buvo panaikinusi laikinoji vyriausybė, tai gene
ralinio komisaro žodžiai reiškė: jis pirma grąžins so
vietinę teisę, kad paskui “palaipsniui” galėtų, naikinti. 
Sovietinės teisės grąžinimas buvo naudingas vokie
čių okupaciniam režimui apskritai ir to režimo ats
tovam individualiai, nes juos įgalina visą Lietuvos 
ūkinį gyvenimą perimti “teisėtai’’ į savo rankas.

'Tačiau gražintą sovietine teise, vadinas, nacio
nalizaciją vykdydama, vokiečių civilinė valdžia sky
rėsi nuo sovietinio okupacinio režimo. Daug kuo sky
rėsi: skyrėsi režimo atstovų moraliniais nusiteiki
mais, skyrėsi taktika, skyrėsi pačia režimo sistema.

Skyrėsi moraliniais nusiteikimais, iš kurių plau
kė didesnis ar mažesnis uolumas, atsidėjimas režimui 
vykdyti. Bolševikai buvo apsėsti noro pirmiausia nni- 
kinti — naikinti esamą tvarką, institucijas, jom va
dovavusius žmones, naikinti visus tuos, kurie gali 
būti Įtarti, kad nebus režimui palankūs. Vokiečiai pir
miausia turėjo norą naudotis — naudotis Vokieti
jos karo reikalam, o dar labiau savo individualiem 
reikalam. Lietuviam buvo naudingesni vokiečiu mo
raliniai nusiteikimai, nes lengviau buvo vokietis pa
reigūnas patenkinamas, kad jis nenaikintų vietos žmo 
nių gyvenimo. Nieku negalėjo būtų sustabdytas bol
ševikinio pareigūno naikinimo sadizmas, nes tai pri
klausė prie režimo esmės.

(Bus daugiau)
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Lietuvos vyčių auksine sukaktis
Šiemet Lietuvos vyčiai iškil

mingai mini savo 50 metų gy
venimo ir veiklos sukaktį.

Lietuvos vyčių organizacija 
įsikūrė 1913 metais. Nuo tada 
ji atliko mūsų tautai daug di
delių darbų, kurie mūsų pla
čiai visuomenei yra gerai žino
mi ir nėra reikalo juos visus 
čia išvardyti. Bet reikia pažy
mėti, kad tame laikotarpyje vy
čių veikla palietė beveik visus 
didesnius Amerikos lietuvių ap
gyventus centrus, nes ten kū
rės ir dabar veikia vyčių kuo
pos. Vyčių organizacijai tebe
priklauso ar bent savo laiku 
priklausė didžiuma įžymesnių
jų senosios kartos lietuvių ka
talikų veikėjų.

Lietuvos vyčiai visais gali
mais būdais prisidėjo atgauti 
Lietuvai laisvę. Pirmaisiais Lie
tuvos nepriklausomybės metais 
rėmė savo tėvų šalį surenka
momis aukomis ir kitų būdu. 
Dabar Lietuvai vėl atėmus ne
priklausomybę, vyčiai stojo į 
pagalbą masinių laiškų rašy
mu, straipsniais, dalyvavimu 
viešose diskusijose, susirinki
muose, kuriuose keliamas Lie
tuvos išlaisvinimo reikalas. Iki 
šiol Lietuvos vyčiai jau yra pa
rašę virš 300,000 laiškų ginda
mi Lietuvos reikalus ar dėko
dami už suteiktą pagalbą.

Be minėtų darbų. Lietuvos 
vyčių organizacija skiepija ir 
palaiko lietuvių tautos bei ka
talikų tikėjimo meilę šios ša
lies jaunimo tarpe. Dabartinių 
jaunesniųjų vyčių narių didžiu
ma yra antros, trečios ir net 
ketvirtos kartos lietuviai. Nei 
jie nei jų tėvai nėra matę Lie
tuvos. Stengiasi iš paskaitų, 
raštų ir vaizdų geriau pažinti 
savo senelių šalį, jos kalbą, is
toriją, papročius, kultūrą, ir no
riai su pasiryžimu, stoja į tal
ką ginti Lietuvos reikalų. Jei 
nebūtų įtraukti i Lietuvos vy
čių veikimą, veikiausiai jie bū
tų dingę mūsų tautai.

Atžymėti tai sukakčiai šie
met Lietuvos vyčiai ruošia Įvai
rias iškilmingas sueigas, paskai
tas, vaidinimus. Šiemet bus at
spausdinta Lietuvos vyčių isto-

Paminkline lietuviu koplyčia Marijos šventovėje 
Washingtone 

ingtone. tad ten esanti Pamink-Nuo pat savo atvykimo pra
džios Amerikos lietuviai rodė 
didelę meilę Katalikų Bažny
čiai ir savo tautai. Gana sun
kiom sąlygom jie kūrė savo 
draugijas, parapijas, statė baž
nyčias, mokyklas ir vienuoly
nus, kad lietuvių kalba galėtų 
garbinti Dievą ir kad savo tau-
tinės kultūros dali įneštų į A- 
merikos gyvenimą. Amerikos 
Katalikų Bažnyčios gyvenime 
Amerikos lietuviai yra suvaidi
nę labai didelę rolę. Lietuvių 
religingumas ir katalikiška vei
kla yra gerai žinoma ir Ame
rikos vyskupams.

Tad nestebėtina, kad Ameri
kos katalikams pastačius Wa- 
shingtone Nekaltai Pradėto
sios Marijos. JAV Globėjos gar
bei didingą šventovę įbuvo pra
dėta statyti dar 1920 m.). iš 
penkių tautų Amerikos vysku
pai pakvietė lietuvius Įrengti 
Marijos šventovėje lietuviu pa
minklinę koplyčia. Taigi tarp 
įvairių Amerikos tautinių gru
pių ir vienuolijų ir lietuviam 
pasiūlyta Marijos šventovėje 
turėti savo tautinę Marijos ko
plyčią.

Pasiūlymas buvo priimtas su 
dideliu džiaugsmu. Lietuviams, 
atvykusioms iš Marijos žemes 
Lietuvos, tai yra puiki proga 
Marijos garbei Įrengti koplyčia, 
kuri kartu bus paminklas tiem 
seniesiem lietuviam, kurie sun
kiom sąlygom išlaikė savo re
ligiją ir tautybe ir kruvinu 
prakaitu kūrė savo religines 
šventoves, kultūrinius centrus.

Kasmet milijonai žmonių ap
lanko Marijos šventovę Wash- 

rija ir sušauktas iškilmingas ju
biliejinis seimas Bostone. Taip 
pat rūpinamasi padidinti narių 
bei kuopų skaičių.

Dabartiniu laiku Lietuvos vy
čių organizaciją sudaro jauna- 
mečiai (mažiau kaip 16 metų), 
reguliarūs nariai (virš 16 me
tų; ir seniorai — sendraugiai. 
Didžiuma narių priklauso regu- 
liarinėm kuopom. Jaunamečių 
jau turime keliolika kuopų. Tik 
seniorams kuopos yra keturiuo
se miestuose—Chicagoje, Cle- 
velande, Brooklyne ir Pittsbur- 
ghe. Iš tikro, seniorų kuopų ga
lėtų bevejk kiekvienoje lietu
vių apylinkėje būti, ypač kur 
dabar veikia ar anksčiau veikė 
kuopos. Tokiose apylinkėse yra 
nemažas skaičius vyčiam pri
klausiusių vyresnio amžiaus 
mūsų tautiečių, kuriems Lietu
vos vyčiai bei jų užsibrėžti tiks
lai yra dar ir dabar artimi jų 
širdžiai. O kas savo jaunatvėje 
gal neturėjo progos daugiau 
padirbėti su vyčiais, dabar yra 
puiki proga.

Leiskite man, kaip Lietuvos 
vyčių centro valdybos nariui, 
įpareigotam rūpintis vyčių se

J U RGIS B ARAN A USK AS ir Tev. Norbertas švam- 
baris, 0. F - M.

linę Šiluvos Marijos koplyčia 
per šimtmečius bylos visiem 
apie lietuvius ir jų didingą pra
eitį Lietuvoje ir Amerikoje.

Pritarus Kunigų Vienybei ir 
katalikams pasauliečiams, vys
kupas V. Brizgys ėmėsi inicia
tyvos ir sudarė paminklinės Ši-
luvos Marijos koplyčios staty
bos komitetą. Koplyčios Įren
gimas kainuos apie 325,000 dol. 
Šią suma reikia sumokėti per 
tris metus. Pirmoji rata 110, 
000 turi būti Įmokėta šiais me
tais gruodžio mėnesį.

Vysk. V. Brizgys šiuo metu 
lanko Amerikos lietuvių cent
rus ir koplyčios Įrengimo rei
kalais tariasi su klebonais, ku
nigais ir pasauliečiais. Visur 
jis susilaukė didelio pritarimo. 
Talkininkaujant visiems Ame
rikos lietuviams, nenumatoma 
didelių sunkumų surinkti nu
matytoji suma.

Kovo 26 pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne buvo su
šauktas N.Y. ir N.J. Kunigų 
Vienybės provincijos susirinki
mas, kuriame dalyvavo nema
žas kunigų skaičius, pranciško
nų ir jėzuitų agstovai. Susirin
kimui vadovavo kun. N. Pakal
nis. Koplyčios statybos reikalu 
ilgesnį pranešimą padarė vysk. 
V. Brizgys. Pranešimas išklau
sytas su dideliu dėmėsiu. Pri
imtas ir prel. Jono Balkūno 
pasiūlymas, kad klebonams va
dovaujant Nevv Yorko ir New 
.Jersey lietuvių parapijose bū
tu pravestas vajus ir koplyčios 
statybai surinkta $50,000. Taip 
pat tikimasi, kad paskiri as-

nirų kuopų organizavimu, 
nuoširdžiai kviesti be ilgesnio 
atidėliojimo stoti į Lietuvos vy
čių seniorų eiles. Čia bus pro
gos patiems padirbėti ar bent 
paremti mūsų jaunuosius dirb
ti naudingą lietuvių tautai ir 
Bažnyčiai darbą. Kur dabar 
yra vyčių seniorų kuopos, pra
šome inform. reikalu kreiptis 
į tų kuopų pirmininkus arba

Kennebunkport, Me. — Šie
met pas mus buvo šalta ir gi
lu sniego. Vos žmonės prasikas- 
davo ir vėl užversdavo. Dabar 
jau, saulei begrįžtant, balti 
žiemos patiesalai virsta vande
niu ir skuba į marias. Kenne- 
bunkportas atgyja pavasariui ir 
dar žavesnei vasarai. Rodosi 
jau ir pirmieji svečiai.

Aną dieną Kennebunkportą 
aplankė Jurgis Baranauskas iš 
Sunderland, Mass. Senos kartos 
lietuvis ateivis čia rado seną 
savo kaimyną, kurio jau nema
tė ilgus metus — T. Norbertą 
Švambarį, O.F.M. Abudu prisi-

KENNEBUNKPORTAS ATGYJA

menys skirs savo didesnes au
kas koplyčios statybai.

Koplyčia bus baigta įrengti 
1965 m. Tais pačiais metais 
Washingtone ruošiamas visos 
Amerikos lietuvių katalikų 
kongresas, kurio metu bus pa
šventinta ir paminklinė Šiluvos 
koplyčia. T.J.V. 

HARTFARD, CONN. Lietuvių Fondo vajaus komitetas, lt k. j d. O. Kami.'.skienė, inž. J. Guntulis. inž. V. Balčiūnas. Algis Oragūnevičius, Z. Strazdas: 
stovi: K. Mikalauskas, B. Kriščiūnas, pulk. T. Sereika. A. Mockus, J. Pakalnis. Trūksta E. Miniukicnės ir J. Dragūnevičiaus. Nuotr. A. Jaro.

kitus valdybų narius. Tose gi 
apylinkėse, kur dar nėra se
niorams kuopų, prašome kreip
tis į artimiausių jiems žinomų 
kuopų valdybų narius arba į 
mane. Su dideliu malonumu bus 
veikiai suteiktos pageidauja
mos informacijos. Taigi su ne
kantrumu lauksime skubiai tuo 
reikalu atsiliepiant.

Antanas J. Mažeika 
Lietuvos vyčių vicepirm.

149-31 120th Str.
So. Ozone Park 20, N.Y.

minė jaunas dienas ir apžiūrė
jo, kaip dabar jaunieji moko
si ir krykštauja Kennebunkpor- 
to sodyboje. Pasipila iš šv. An
tano gimnazijos rūmų. O tie rū
mai vis auga: pristatomos nau
jos patalpos klasėm, kyla spor
to salė. Svečias Jurgis Bara
nauskas, pasižiūrėjęs ir pasi
džiaugęs, tarė;

— Gražus darbas, mielas jau
nimas. Žinai ką. Tėve Norber
tai, leiskite ir man prisidėti 
prie to kilnaus darbo. Aukoju 
500 dolerių šiam lietuviškam 
židiniui.

— Labai ačiū. Tai mums dide 
lė parama.

— O, reikia remti lietuviš
ką jaunimą, kad mokytųsi, kol 
laikas. Žinau, kaip man, jau 
suaugusiam, buvo nelengva pra
mokti rašto. Ir kaip būtų be 
jo? Laikraščio, knygos nepa- 
skaitytum.

Išsikalbėjus apie lietuviška 
spaudą. Jurgis Baranauskas dar 
visa šimtine parėmė lietuvių 
pranciškonų leidžiamus laikraš
čius.

— Reikia, kad jie laikytųsi. 
— pasakė. — Žinau, kad nėra 
jums lengva juos leisti.

Svečiui nuoširdžiai padėkota 
ir palinkėta, kad jis sveikas ir 
stiprus dar ilgai laikytųsi. Jo 
supratimas lietuviško darbo ir 
dosnumas buvo tikras pavasa
riškas pragiedrulis Kennebunk- 
porte. P.

ROCHESTER, N.Y.
Lietuvių rondo vajaus rink

liava vyksta sėkmingai. Nuo ko
vo 17 suma iš 5100 dol. paki
lo iki 7585. Jau yra 48 lietu
vių šeimos, kurios paaukojo po 
100 dol.. 3 šeimos po 200, ir 2 
po 500. Malonu, kad apsispren
dę aukoti, atneša pinigus ar pa
sižadėjimą su savotišku pasi
tenkinimu. kad atlieka malonią 
pareigą tėvynei.

Tragiškas Įvykis. Kovo 17 
Vladas Obalis šeimos vardu 
pasižadėjo įmokėti 100 dol. Šei
ma gyveno kukliai. Vladas 
paskutiniu laiku buvo silpnos 
sveikatos. Kovo 18 ištiktas šir
dies smūgio, darbovietėje mi-

DRAUGO premijų įteikimo vakare Chicagoje kovo 24. Nuotr. A. Gulbins- 
ko.

LIETUVIŲ FONDO VAJUS
Hartford, Conn. — Ameri

kos lietuviai suaukojo Lietuvos 
reikalams ne vieną mili
joną dolerių. Tie doleriai didžiai 
padėjo prisikelti Lietuvai iš pir
mojo pasaulinio karo griūvė
siu ir atsistoti laisvųjų pažan
giųjų tautų tarpe. Bet niekada 
Lietuva ir lietuvybė nebuvo to
kiame pavojuje, kaip yra da
bar, nes nei vienas okupantas 
taip sistematingai ir su tokiu 
brutualumu negriovė mūsų kal
bos. tikybos, kultūros ir nenai
kino tautos fiziškai, kaip tai 
daro raudonasis barbaras. Tie
sa. rusai spausdina okupuotoje 
Lietuvoje daug knygų ir žur
nalų lietuvių kalba, bet tos kny
gos ir ^žurnalai yra permirkę 
bolševizmo nuodais ir tetarnau
ja greitesniam lietuvių subolše- 
vikinimui ir nutautinimui. Gi 
iš laisvojo pasaulio negali ne 
tik spausdintas žodis Lietuvon 
patekti, bet nei pinigais negali
ma lietuvybei padėti.

Tačiau vergijos pančiai anks
čiau ar vėliau nukris. Lietuva 
vistiek bus laisva. Lietuvai ta
da truks visko, bet labiausiai 
lietuviškos patriotiškos spaudos. 
Tam spausdintam žodžiui leis
ti reiks pinigų. Bet iš kur juos 
ateityje paimsime, jei senieji 
lietuviai taip gausiai apleidžia 
ši pasauli, o jaunieji nutausta. 
Gali mažai belikti susipratusių 
lietuvių, kurie sukeltų reikia
mą kapitalą lietuvybei palaikyti. 
Todėl tenka nulenkti galvas 
tiems patriotams lietuviams. 
Lietuvos Fondą sumaniusiems, 
ir Lietuviu Bendruomenei. Lie
tuvių Fondo vajų paskelbusiai.

Lietuvių Bendruomenė Hart-

rė. Jo bičiuliai tuojau sumetė 
100 dol. ir Įmokėjo LF ko
mitetui. nario ir balsavimo tei
sę atiduodami velionio sūnui 
Raimundui Obaliui. B 

forde. atsiliepdama Į Centro 
Valdybos paraginimą, nutarė 
Lietuvių Fondo vajų paves
ti. Tam tikslui sudarytas LF 
vajaus komitetas: pirm. inž. 
V. Balčiūnas, sekr. Z. Strazdas, 
ižd. inž. J. Guntulis, nariai J. 
ir A. Dragunevičiai. pulk. T. 
Sereika ir ekon. B. Kriščiūnas. 
Po dviejų su puse mėnesių 
Hartfordas gali pasidžiaugti va
jaus darbo vaisiais. Jau 94 as
menys pasižadėjo įmokėti L. 
F S6.177.00. $3.500.00 jau pa
siųsta LF betarpiškai, o 800 
dolerių, aukojusių mažiau kaip 
po 100. pasiusta per Lietuvių 
Bendruomenę. Viso iki šiol 
aukojo 94 asmenys. Po 100 do 
lerių aukojo 49 asm. ir 3 orga 
nizacijos. Hartfordas iš savo ne 
didelės kolonijos pasiryžęs su 
rinkti S10.000. Tos sumos di 
desnė pusė, kaip matome, jai 
yra surinkta. Reikia pabrėžti 
kad iš paprašytų aukoti LF as 
menų atsisakė aukoti tik vie 
nas procentas. Penkiolika pro 
centų paprašė laiko apsispręs 
ti dėl aukos dydžio.

Hartfordo lietuvių kolonija 
neturi daug profesionalų ar tur
tingų biznierių, bet turi lietu
višką širdį ir tėvynės meilę ir 
tai laiduoja vajaus pasisiekimą. 
Reikia tikėtis, kad prisidėjus 
gausesnėm kolonijom, kurios 
turi daugiau lietuvių už Hart
fordą ne tik su lietuviškomis 
širdimis, bet ir su storesnėmis 
kišenėmis, tas milijonas dole
rių Lietuvių Fondui tikrai bus, 
jei nuoširdžiai dirbsime.

Šeima, kaip žinome, išleidžia 
savo dalį uždarbio valgiui. Su
valgė! — ir nebėra. Bet valgy
ti reikia. Reikia panašiai ir Lie
tuvą vaduoti, nes norime lais
vos tėvynės. Suaukoti LF’ pi
nigai nebeišnyks, lyg praval
gyti. bet tarnaus lietuvybei pa
laikyti ir Lietuvai iš vergijos 
vaduoti. B.K.
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— Kun. Juozas Tadarauskas, 
Aušros Vartų lietuvių parapi
jos klebonas Hamiltone, Kana
doje. Hamiltono vyskupo pakel
tas į prelatus. Tuo poaukščiu 
yra įvertintas jo triūsas organi- 
statant bažnyčią bei kleboniją. 
Naujasis prelatas yra gimęs 
1913 spalio 23. Kunigu Įšven
tintas Telšiuose 1937 birželio 
6.

— Naujosios Anglijos lietu
vių diena — piknikas 1963 m. 
bus sekmadieni, rugpiučio 4. 
Kennebunkport. Me. Berniukų 
stovykla šiemet prasidės birže
lio 28 ir tęsis 5 savaites. Tą 
pačią diena prąsidės ir atosto
gų sezonas Kennebunkporto va
sarvietėje.

— Sibiro maldaknygė ispa
niškai. Kun. L. Jankus (105 
Grane! Str. Brooklyn 11, N.Y.) 
prašo pranešti, kad gavo iš Ar
gentinos kelis šimtus egz. Sibi
ro lietuviačių maldaknygių, ku
ria ten išleido tėvai marijonui. 
Šią maldaknygę galima panau
doti kaip Velykų dovaną ispa
nų kilmės draugams. Prašant 
maldaknygės įdėti nors mažą 
auka Tėvams Marijonams Ar
gentinoje.

— Kun. Stanislovas Skutans, 
MIC. Marijonų vienuolijos ge
nerolas. vienam mėnesiu yra 
iš Romos atvykęs į JAV.

—Tautiniu šokiu šventės reika
lu vykdomojo komiteto pirm. 
Br. Nainys gavo iš Chikagos 
miesto specialiems reikalams di
rektoriaus, pik. J. Reiily, to
kio turinio laišką: “Būkite už
tikrintas mūsų entuziastinga 
parama Antrajai Liet. Taut. Šo
kių šventei. Praneškite, kaip 
galėtume padėti”, šventės in
formacinės komisijos bendra-1 
darbiai VI. Būtėnas ir Alg. An
tanaitis aplankys kiek galima 
daugiau šventėje dalyvausian
čių grupių ir parašys praneši
mų iš jų veiklos. Lankymas bus 
pradėtas balandžio arba gegu
žės mėn. šventė Įvyksta lie
pos 7.

— Jozefina Stanaitytė, mu
zikos mokytoja iš Chicagos, no
rėdama susipažinti su kitų tau
tų dainomis ir muzika, kovo 16 
išskrido aplink pasauli. Aplan
kys Japoniją, Indiją, Egiptą ir 
Europos kraštus.

— Simonas Kaibutas mirė 
Argentinoje vasario 1. Velionis 
buvo gimęs 1901 gegužės 24 
Užpelkių km.. Luokės vals., Že
maitijoje. Mokėsi Telšių gimna
zijoje ir Kaune, dalyvavo Klai
pėdos krašto atvadavime, dir
bo miškų urėdijoje ir Raseinių 
komendantūroje. Lietuvoje bu
vo veiklus ateitininkas ir šau
lys. Argentinoje buvo gyvai į- 
sitraukes Į visuomeninį darbą, 
rašė straipsnius ' Laikui ", talki
no “Lietuvos Aidų" radijo va
landėlei. Nuliūdime paliko žmo
ną Elena ir sūnų Algirdą.

— Jonas Varnelis ir Danutė 
Stankaitytė pakviesti dainuoti 
Kolumbijos valstybinėje opero
je. Jonas Vaznelis dainuos Ai
dos. Rigolctto ir Trubadūro o- 
pero.se. Danutė Stankaitytė — 
Aidoje ir Trubadure.
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o ko ko?
KANDŽIOJIMAS

Globalinis...

Naujienos, redaguojamos Al
to vicepirmininko dr. P. Grigai
čio. vasario 13 neigiamai pasi
sakė dėl Alto pirmininko * ir 
drauge Pabaltiečių Komiteto 
pirmninko L. Simučio rašto 
pabaltiečių transliacijų iš Lais
vos Europos radijo reikalu. Tą 
raštą Naujienos pavadino “glo
baliniu blynu”... Kai Darbi
ninkas kovo 22 pastebėjo, kad 
tas raštas “matyt, rašytas ne 
dr.. P. Grigaičio, nes tada jis 
būtų vadinamas istorinės reikš
mės dokumentu”, tai Naujie
nų redaktorius supyko ir Dar
bininkui prikišo, kad jis “vis 

, kandžioja” (kovo 25). Esą, tai 
“jokiais faktais nepagrįstas ... 
liežuvavimas”. Jei reikia fak
tų apie blynus ir istorinės 
reikšmės dokumentus, tai vi-1 
si gerai atmena, kaip pernai 
P. Grigaitis rašė memorandu
mą skirtą Baltajam Butui. Tai 
buvo istorinės reikšmės doku
mentas. Negi Naujienos sakys, 
kad tai buvo blynas. Gerai, 
kad šalia kandžiojimo priminė 
ir apie liežuvavimą, o būtų žmo
nės jau ir užmiršę, kaip kažke-, 
no liežuvis nutyso iki pat Wa- 
shingtono ir suliežuvavo prieš 
dr. P. Vileišį. Bet nereikia nu
siminti. Blynus galima lamo- 
ti ir be dantų, nekandžiojant 
globaliniais kąsniais. z
Marksistinis...

Chicagos Vilnis, komunistinė, 
remdamasi Markso Lenino ge
nialiu mokslu, taip pat pa
mėgusi kandžiojimo terminą. 
Antai, pagyrusi V. Tysliavienę 
už jos filmą, dėl paaiškinimų 
nudejavo ir įspėjo (Nr. 56): 
“Klausytis Tysliavienės įkalbė
jimo filme tai neverta. Tiesa, 
ji ne tiek daug kandžioja, kaip 
anais metais kandžiojo S. Nar- 
keliūnaitė. rodydama savo at
sivežtą filmą”. Mat, jeigu pa
vadini Lietuvą "okupuota” — 
tai jaū kandžiojimas, o jeigu 
“tarybine" — tai caca!

ŠV. KAZIMIERO parapijos kieme. Iš k. į d. solistas A. Pavasaris, teisn. 
J. Dangis, E. Dargytė, muzikas B. Budriūnas, V. Kazlauskas. Nuotr. L. 
B.-iedžio.

RALFO PIETŪS CLEVELANDE
Gaižutytės, D. Liaukonytė ir 
J. Urbonavičiūtė.

šių pietų rengėiai buvo ma
ne ši kartą apsieiti be tų visų 
lietuviškų tortų, bet E. Gaižu- 
tienė pareiškė, kad Balfas ne
gali būti nuskriaustas, nes vi
sų kitų organizacijų parengimai 
niekad neapsieina be paaukotų 
skanumynų. Jai prašant prike
pė — suaukojo daugybę tortų, 
pvragų, bulkučių: Gaižutienė, 
Kalvaitienė, Mainelienė, Mikū- 
nienė, Mikšienė, Pračkienė, Ra- 
čylienė. šenbergienė, Stavičie- 
nė. Stuogienė ir Rukšėnienė.

Barui gražiai vadovavo J. 
Balbatas ir A. Spirikaitis. Salė- 

' je tvarką palaikė A. Koklys.
Buvo gražu ir miela matyti, 

kada jauna skautė Milda Joku- 
baitytė, priėjus prie pirm. Mik-

Etiketinis.

Vienybėje (kovo 22) Vyt. 
Sirvydas, rašydamas apie “blai
vesnį ir energingesnį sekimą 
brolių veiklos Lietuvoje”, pa
sergi, kad nereikia skubintis 
segioti “išdaviko” etiketės 
tiem, kurie palaiko krašto kul
tūrinius ryšius. O kaip su ki
tokiom etiketėm, kurias Vieny
bė segioja tiem, kurie perser
gi. kad tas “blaivesnis seki- 
kimas” nepSŠidarytų rtebeblai- 
vus? Kaip Vienybė tokius per- 
sergėtojus vadina: “kvaili ir 
pikti juokdariai' ’. ‘ ‘paranoji
kai”, “bepročiai”, “raganų me
džiotojai" (Amerikos lietuvių 
komunistų mėgiamas terminas), 
“sužvėrėję redaktoriai" ... Gra
žios etiketes, ar ne? Manome, 
kad jos labai tinka “papuošti 
laikraščiui, kuris jau 77 metus
laiko pagrindinę kryptį — bū
tį plačių pažiūrų”.

Žv. BePastogū

L ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas. sidabras. deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodūaven 21. N. Y.

VI 7-2573

STRONŽILOIDAI
D. E. DRAUGELIS

Balfo pietūs kovo 17 šv. Jur
gio parapijos salėje praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo 
per 400 Balfo rėmėjų. Maždaug 
tokiam kiekiui ir buvo paga
minta maisto. Jo visiems iki 
soties užteko.. Daugelis sakė, 
kad seniaį tokius skanius lietu
viškus pietūs buvo valgę. Pietų 
pasirinkimas- tikrai buvo gau
sus. Daug kas sakė, kad pie
tūs buvę per pigūs. Jei šių 
pietų kaina būtų buvus lygi res
toranų kainoms, tai Balfas bū
tų gavęs tikrai daug pelno. Ren
gėjų tikslas buvo ne vien tik 
pelnas, bet ir noras sužinoti, 
kiek daug lietuvių dar myli 
Balfą.

šiuos pietūs surengė Balfo 
55 skyriaus valdyba, kurią su
daro pirm. P. Mikšys, vicepirm.
K. Gaižutis, ižd. J. Balbatas, šio. jam duodama dolerį pa- 
sekr. P. Makarskas ir narys F. 
Navickas. Jiems gražiai talki
ninkavo Balfo direktorius dr.
VI. Ramanauskas. -

Pradėjus pietauti atvyko se
nos kartos lietuvių pensinin
kas Tomas Butkus ir iteikė prie 
kasos sėdinčiam dr. Ramanaus
kui laiškuti, kuriame štai kas 
buvo parašyta:

Did. Gerb. dr. Ramanauskas. 
Dėkoju, už pakvietimą ant Bal
fo pietų, bet negaliu pribūti. 
Mano moterė serga. Aš prisi
dedu prie jūsų darbo su pen
kine".

Balfo metinio vajaus metu 
tas pats Butkus jau buvo paau
kojęs 10 dol. Ir V. šenbergas 
šių Dietų proga Balfui paauko
jo 5 dol. Jis irgi savo me
tine auką vajaus metu jau buvo 
atidavęs.

Nemažiau pagarbos Balfas 
reiškia ir toms visoms lietu
vėms kurios per kelias dienas 
ir naktis prigamino maisto net 
400 žmonių. Štai jos: vadovė
I. Navickienė. E. Gaižutienė. E. 
Jocienė. A. šenbergienė. M. 
Maslauskienė, K. Lazdynienė. 
B. Pračkienė, O. Ciuprinskienė, J* 
Z. Liaukonienė. K. Dudėnienė,
J. Stuogienė, E. Bridžiuvienė, 
Lencevičienė. O. Juškienė, A. 
Matarskienė. St. Stasienė ir St. 
Urbonavičienė. Ne tik maistą 
gamino, bet jos visos ir sve-

reiškė, kad ji. svečiams maisto 
lėkštes benešdama pavargusi ir 
išalkusi, todėl norinti už tą 
doleri, papietauti. Pirmininkui 
pareiškus, kad visi šių pietų 
rengėiai ir ju talkininkai vel
tui pietauja, ji, purtindama gal
va, vis kartojo, kad vis tiek no
rinti Balfą paremti, nes pelnas 
einąs vargstančių lietuvių šal
pai. t . r

Baigiantis pietavimo laikui, 
dar atvyko po repeticijų visas 
Čiurlionio 
muz. Alf. 
kiene.

Gausiai

ansamblis su vadovu
Mikulskiu ir Mikuls-

WMIER GARDĖSI TAVEKI 
lac.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27. N. v

* Rfd'iewood • .
Tel.- EVergreen 2-S44O

—•—

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidei u viniai pietūs. Pa
rneš rOties lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Tai savotiška kirmėlių para
zitų rūšis, čia Brazilijoje tos 
kirmėlės ypač paplitę. Aptinka
mos ne tik žarnose, gleivinėse, 
raumenyse, bet ir ploniausiuo
se kraujo induose arba plau
čiuose. Užsikrečiama vartojant 
maistą (ypač žalias daržoves), 
arba < vandenį. Pienininkai pra
tę atskiesti pieną vandeniu ir 
taip tą ligą platina.

Kirmėlės deda kiaušinėlius, 
kurie lengvai patenka bet kur: 
į daržoves, į maistą. Be to. mu
sės, bambatieriai, graužikai, net 
varlės (arba rupūžės) lengvai 
platina tuos parazitus. Vėl gi 
katės bei šunes.

Kirmėlių liarvos prasiskver
bia net per odą arba virškina
mojo aparato gleivinę. Radę 
sau patogias sąlygas, po 24-30 
valandų išsivysto į kirmėles. 
Po 12-25 dienų kirmėlių pate
lės jau gali platinti kiaušinė
lius.

Štai, Sao Paulo mieste net 
71 proc. vaikų užsikrėtę kai ku
riomis tų kirmėlių rūšimis. Jos 
sukelia žarnų žaizdas, sutrinka 
virškinimas, atsiranda maža
kraujystė, sumaėja raudonųjų 
kraujo rutulėlių skaičius ir y- 
pač hemoglobino. Kartais iki 
40 proc. ir dar mažiau.

Kad lengviau įsivaizduotume 
tą kirmėlių rūšį, prisiminkime 
jau ir tėvynėje matytas ligas.

kaip kirmėlės spalinukus arba 
kirmėles paprastas, net slieko 
didumo. Skirtumas tas, kad 
šios nebuvo taip pavojingos 
Bet trichinos kirmeliukės jau 
labai pavojingos. Manoma, kad 
JAV apie 74 proc. gyventojų 
jomis užsikrėtę. Reiškiniai: ū- 
mus viduriavimas, žarnų kata
ras, kartais su kraujais, karštis, 
ręumatiški raumenų skausmai. 
Net kvėpuojant skauda. Mat. 
tos trichinų kirmeliukės mėgs
ta raumenų skaidulas. Ligonis 
nyksta, silpsta ir baigiasi mir
timi,
• Pas mus Brazilijoje yra ne
maža kirmėlių kaspinuočių. Ap- 
sikrečiama valgant kiaulieną, 
jautieną arba kiaušinukais pa
gal paminėta .3 rūšių maistą. 
Palyginant kaspinuočiai išvaro
mi lengvai pro burną, įkišus 
zondą į dvylikapirštę žarną ir 
supylus atatinkamus vaistus 
(Amerikoniškos formulės: juo
do paparčio ekstr., sulfato so
da ir julepo).

Dar blogesnė kirmėlių rūšis, 
tai echinokokas. Išauga ligi 
žmogaus galvos didumo. Jeigu 
įsimeta į jeknas (kepenis), tai 
jas sunaikina. Australijoj bent 
1 procentas gyventojų užsikrė- 
Apie .40-50 procentų šunų 
turi tuos parazitus. Nepatartina 
bučiuoti, net glamonėti, kad ir 
gražių “meilių” šuniukų. Gydyti 
galima tik operacija.

Vietos lietuviai paminėjo 45 
metų sukaktį nuo Amerikos lie
tuvių istorinio seimo, kuris bu- 
vo 1918 kovo 13-14 New Yor- 
ke. Tada Amerikos lietuviai 
daug prisidėjo prie Lietuvos at
statymo. Sukakties proga per 
radiją kalbėjo Walter M. Cha
se, kuris nupasakojo seimo dra
matiškus Įvykius.

Lietuvių Bendruomenės na
rių metiniame susirinkime ko
vo 9 senoji- .valdyba padarė 
pranešimus: Algimantas Dragū- 
nevičius apie kultūrinę ir orga
nizacinę veiklą, K. Mikalauskas 
apie iždo padėtį. Išrinkta nau-

Chase, sekr. J. 
K. Mikalauskas, 

Ant. Mockus, 
E. Miniukienė.

KVIETIMAS
i , ' ; ; .. I

Lietuviai demokratai, 13-jo distrikto, ' 
maloniai kviečiami aplankyti nauji) Į 
demokratų būstine — 86-G3 Jamaica i 
Avė., Woodliaven, N. Y.

pnM.. ANTHONY SADOWSKI 
te) . VI 0.0909.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 261h Street, New York City, N. Y. • MU 3-2928
GERI* PIETUS IR VAKARIENE — JAUKUS BAKAS

Salės vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 200 žmonių 

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALĖ NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienas bus nutiktas

dalyvavo ir Lietuvių 
Bendruomenės tarybos ir valdv- 
bu nariai su pirmininku St. 
Barzduku.

Yra mūsų tarpe ir tokių; ku
rie ir Balfo nemėgsta. Jie nie
kad neatvyksta į Balfo paren
gimus ir metinius susirinkimus, 
nors save ir laiko dideliais pa
triotais.

Balfo pietų rengėjai nuošir
džiai dėkoja visiems už atsilan- 
kvmą. visiems darbininkams, 
visiems aukotojams, šv. Jurgio 
oaraniios klebonui kun. B. Iva
nauskui už leidimą beveik vel
tui naudotis sale. Darbininkui, 
Draugui ir Dirvai už skelbimus.

Jūsų visų dėka, Balfas iš šių 
pietų gavo gryno pelno 326 dol. 
ir 81 centą.

Balfo 55 sk. valdyba.

HARTFORD, CONN.
ja valdyba, kuri kovo 20 posė
dyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Alg. Dragūnevičius, vi
cepirm. W.M. 
Guntulis, ižd. 
jo padėjėjas 
valdybos narė

Lietuviai legionieriai Sabonio 
posto rengiasi išvykai į Washin- 
toną.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas balandžio 12 parapi
jos mokyklos salėje rengia kau
kių balių.

LB valdyba numato sureng
ti 1863 metų sukilimo minėji
mą su paskaita ir menine prog
rama.

Lietuviu Fondo rinkliavai va
dovauja V. Balčiūnas, J. Guntu
lis. jiems talkina A. Mockus ir 
kiti. A. Dragūnevičius , radijo

ROCHESTER, N. Y.

Veronika Zlotkienė buvo su
sirgusi, buvo operuota ir North- 
side ligoninėje praleido šešioli- programos vedėjas, pranešė, 
ka dienų. Dabar jau grįžo į na
mus, gerokai sustiprėjusi. Ji 
nuoširdžiai dėkoja savo šeimai, 
giminėms ir bičiuliams, kurie 
ją aplankė ligoninėje. Dėkoja 
už gėles, atvirutes, dovanas. 
Tokio artimųjų draugiškumo ji 
niekada neužmirš.

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

i atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei- i 
kalingas išlaidas. I

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa- j 
siųsti adresu: !

i
Darbininkas, 910 Willoughby Avė:, Brooklyn 21, N. Y. į

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

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

Adresas ..................... ..... ............................ :................. -........
Prašau siuntinėti Darbininką 12 mėnesių už $5.00 j 

(pažįstamai, neturtingiem, ligoniam)

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

‘ Adresas ........................ —..........................................   I
Siunčiu:

už prenumeratą $............ , aukų $.............  Viso $ ----- J

— Lietuviu Fondui atsiuntę 
po šimtą dolerių Įnašų, liko pil
nateisiais fondo nariais: Anta
nas Kareiva (Chicago, III), An
tanas Macelis (New York), Ste
pas Lukauskas, (Glencove, N. 
Y.) ir Feliksas Lapinskas (Wind- 
sor, Conn.).

kad iki šiol surinkta (su pasiža
dėjimais) 4 tūkstančiai dolerių.

E. Miniukienė-Dvarionaitė, 
muziko Dvariono duktė, muzi
kos mokslus baigusi Hartfordo 
muzikos mokykloje, Hartforde 
atidarė muzikos instrumentų

(V.) krautuvę. Jos vyras inž. Miniu
kas yra anksčiau miręs. Ji var
gonininkauja švč. Trejybės lie
tuvių bažnyčioje, dabar įsijun
gė į muzikos pramonę. Augi
na sūnų. Ji kalba rusiškai, 
lenkiškai, vokiškai, ‘ latviškai, 
angliškai ir žinoma, lietuviškai. 
Jos klijentūra sudaro įvairių 
tautų žmonės. VJA.K.

'lepbrn
A DVOK AT A 

n Sheridan Aveniu 
Brooklyn 8, N. ¥

i e! AFpiegale 7-7O>

čiams prie stalų patai 
Joms gražiai talkininkavo 
tės: M.R. Jokubaitytės.

LOS ANGELES šv. Kazirmero parapijos piknike Metelio 16 bus galima laimėti »j automobilį. Nuotr. L. Kan- 
Causko.

(Data) (Parašas)

WHITE HORSE TAVERN j
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas - f

««-16 JAMAICA AVĖ VVomihaven 21. N Y. Tel VIrginia 6 9519 »

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gaii tilpti UXi dalyviu £

R E P U B L 1 C
Licjuor Store, Ine.

322 UNION AVL BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV7-20S9

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manrgcr 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių. kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimu gražiu namų. sklypų, aoartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopa, apsidrausti: 
Čia užpildomi valstybinių mokesčių • taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas



DAKVINrMKAS

AUKOS LIETUVOS LAISVINIMUI
LOS ANGELES, CALIF.

Po 30 dol. aukojo: Rimas ir Zi
na Kalvaičiai, Liet. Fronto Bičiulių 
Sambūry* 25 dol. .Antanas ir Bro
ne Skirtai. Po 20 Dr. . Jonas Jano
nis, Vincas ir Valerija Kazlauskai, 
Kan. A. Steponaitis ‘

Po 10 dol. Audroniai, Vytautas ir 
Sofija Bacevičiai, P. Baltakis, Ka
zimiera* B«ndzevičiua> Dabdiai — 
Grikinaitž, Rimtautas ir Birutė Dab 
šiai,. Jonas Gertos, M. ir K. Ged
gaudai, Algirdas Glažė, V. ir J. 
Gilys, J. ir G. Gudauskai, N. Jasi- 
nis, Julius Jodelė, Dr. Jonas Jur- 
gilas, O.V. Karaliai, F. Kudirka, P. 
ir A. Litvinai, K.K. Pažemėnas, 
A. Paulauskas, A.V. Pažiūrai, A. ir 
D. Polikaitis, J.A. Raulinaitis, Bro
nius Sehukas, Kan. K. Steponia, 
V. Tamulaitis, Domas Vailokaitis, 
V. Vidurgiris, Pranas Gasparams 6.

Po 5 dol. — Ambraziūnai, J. And 
rius, Leonas Babrickas, R. ir M. 
Banioniai, Ignas Bandziulis, SM. 
Barauskas, R.R. Bureika, Martha 
Christ, Jadvyga Dabulevičienė, 
Dičius, Antanas Diržys, V. Dovydai 
tis, P. FabyonAitis, J. ir B. Ga
jauskai, E. Gedgaudas, VyL Glažė, 
A. Gricius, T. Grikinas, Ona ir Pra
nas Gustai, Vladas Jasiulionis. A.

Po 1. doL Dr. M. Devenis, J. Dzen 
kaiti*, S. Dūda, M. Jagučanakienė, 
J.K. Stanley KArol, D. Lickūnienė,
Anthony S. Lynn, Birutė Markevi
čiūtė, P. Mordus, J. Narkevičius, 
J. Pažėra. A. Puikunas, A. Račkaus 
kas, J. Rakutis, O. Razutienė, Ah- 
ce\ Savickas, E. Stirbys, H. Svetikie- 
nė, V. Tamošaitis, S. Zavackis, J. 
Zableckienė.
Be to, Įvairiom smulkiom sumom, 
'be pažymėtų pavardžių, arba neiš
skaitomai pažymėta ir už progra
mas surinkta 56.32 doL Viso nrinėji 
mo proga surinkta 826.32 dol

Antanas Skirtus 
Iždininkas
J.A. Petrauskas

Finansų sekretorius 
1963 m. kovo mėn. 14 d.

—e—

CLEVELAND, OHIO

Vasario 16 minėjimo proga 1963 
m. vasario 17 Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukojo:

Po 50 dol. — Dr. J. ir B. Balčiū
nai, dr. D. Kesiūnaitė, dr. J. Stan
kaitis, dr. J. ir B. Skrinskai, 32.50 
P. Tamulionis, 30 S. Radzevičiūtė, 
A. Pautienius.

MAL ESTATt^ DISPLAY

Pūtnam Ceunty, N.Y., Mahopac. 45' 
S bedroom Rancbes, or HI-Ranches, 
eloae to atiMKtla 4k siioMing, Cath<dic 
Chureht near; lake rigitū. k>«r taxes, 
inunediate oocupancy. Price 519.500, 
10% dovm. 30 years mortgages. — 
Lindroea Caaatruction Ca^ RFD 3, 
Mabopac. Or caU 914 MA 8-9092.

Ptafavtaur, Kzchisive Manėt to Hill 
aecttaų 4- bedroom Split. LeveL 1^ 
batha, brirtt and abunnlum siding 
Walk to afl conventencea. Beautiful 
lanriacaping, many etarna. 520,990. 
SL Piųa Parista within valldng — 
Owner, 516 WE 1-5172.

OSWALD M. BARNES

PUBLIC ACCOUNTANT 
Insurance - Raal Feteto 

241 Howard Avenue 
Brooklyn. N. Y. 
Tel. PR4-S467

CUE8TA 
MOVING EKPRESS

699 Amsterdam Avenue 
Nona York taty 

LOCAL MOVING 
Fas Reliabie Service

MO 6-8191 — aak for Mr. Rangel

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ \

RAY’S LIQUOR STORE
l .

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

UMHS5 LEFFEBTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

Z. Gobia. J. Kakiauskaa, J. Kamai- 
tis, J. Kapčiua, Kašperavičiai, O. 
ir V. KavoMūnai, R. Kašuba, A 
Kartelius, B. ir A Karkliai, S. J. 
Ignstavičiai, V. Januškia, J. Jasine- 
vičiua, S. Jurgaitis, S. Lazdinis, L. 
ir A Leknickai, V. Matulionis, A. 
Mikoliūnas, S. Mikalauskas, Pr. ir 
S. Maineliai, J. Miščikaa, A. ir O. 
Mikulskiai, R. Minca, V. Nagevi- 
čienė, JL Nasvytis, /L Orintas, M. 
ir P. Puškoriai, J. Pivoriūnas, J.

Glen Cove, L.I. Lovely 3 bedroom 
taome, Air conditioner unit in each 
bedroom. Spht, įį aere, finished 
base meni. Walk to beach, schools, 
boating. Panelled den. Many extras. 
SL Hyadnth’s & SL Patrick's Parista 
127,500 fina, owner. Mušt be seen. 
516 OR 6-3133.

MAUSOLEUM

For Sale________
ST. JOHN*S CEMETBKY 

4 interments, perpetual care included 
price 510,500 (vaiue 525,000)

CaU Mr. T 
CA 6-8806

Oueena, North Queens VUlage, Our 
Lady. of Lourdes Parista. Beautiful 
7 room brick home, 4 bedrooms, 
2^4 baths, 2 car brick garage, slate 
roof, finished basement, profession- 
al area, comer house, oil heaL Mušt 
see to appreciate. Priced to sėli 
immediately. Call GR 9-4458.

“BRIDES TO BE” Artola's Pa»try 
Shops 2 Stores to serve you. We 
specialize in Weddi»g Cakes and 
the finest Italian eookies. pastries;

“Butter Makes The Difference” 
Phone orders accepted. We deliver. 
1218 Liberty Av., B’klyn AP 7-9600 
143 Rockaway Av. B’klyn EV 5-9814

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
SiLver Bell Baking Co.

• .ietuvišk^ »r europietiška duona u pyragai šventėm- 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA i» MRRFIV FONAS

<6-88 UI STA<W» S'l HKOOKI.YN «. N >
Telefonas .S'i’age 2-5D3Š

Janiūnas, Balys Jonynas, Kazys 
Karuža, Feliksas Karaliūnas, Algis 
Kfjauskas, J. Landsbergienė, L. 
ir M. Lž manai. Ig. Medžiukas, Teo
filė Mickevičienė, V .(^Mikuckis. Mi
siūnas, Andrius Mironas, Leonas 
Oksas, Ona ir Stasys Paltus, J. ir 
J. Petronis, JJi. Petkus, G.A. Pet
rauskas, Priš mantai. V. Prižgintas, 
Radveniai,. Paulina ir Pranas V. 
Raulinaitis, Elena Sabalis, Valenti
na Saladzius, O. Spirauskienė, Sta- 
dalninkai, M.O. Stanaitis, B. Stan
čikas, M. Sumanias, A. ir B. Šim
kus. Telyčėnas, V. Tuskenis, A. Va
liulis, Pranas Visvydas, Dalius ir 
Dona Brazdžioniai (4). J.V. Čer
nius (4), E. Tumas (4).

Po 3 dol. L. Balvočius, K. Šar
mus. K. Deltuva, J. Jurkūnas, A. 
Liūdžienė, A. Marciuška. Antanas 
Norbutas, Kostas Paulius, Juozas 
Ramanauskas, Dr. A. Zarskus.

Po 2 dol. Rimas Babušis, J. Ja
nušauskas, C. Jurevičius. M. Margis, 
S. Mizara, Gytis Kvedaras, Petras 
Marciuška, D. ir A. Narbutai, H.G. 
Snook, Leokadija Vilimienė.

Parengtai Hew Yorke
Balandžio 6-7 — Dailės mėgė

jų darbų paroda Apreiškimo para
pijos salėje, rengia Akademinis *- 
Skautų Sąjūdis.

Balandžio 6 — Keturių Vėjų mi
nėjimas Camegie Endowment salė
je, rengia šviesos — Santaros Fe
deracija. ■ > . . .1,

. Balandžio 20 — Apvalaus stalo

Po 25 dol. — A. Dovydaitis, dr. 
E. ir M. Lenkauskai, dr. M. Vaitė- 
nas, A. Žakys., 20 — dr. A. ,Iželis, 
kun. Grigonis, dr. V. Maurutis, dr. 
J. Sandarga, V. Stankauskas, J. 
Staniškis, J. Stravinskas, Bičių sk. 
skautės. 15 — V. Kasakaitis, P. ir 
J. Sravinskai, dr. Z. Sabataitis, O. 
ir P. Žilinskai, 12 — J. Inčiūra, A. 
Tamulionis.

10 dol. — A.EJt. Aidžiai. A. Al- 
kaitis, J. ir A. Augustinavičiai, J. 
Balčiūnas jr., P. ir P. Balčiūnai,'A. 
Banys, V. Biliūnas, B. Brizgys, P. 
ir N. Bieliniai, A. Bielskus, A. Bri
džius. K. Ceslauskienė, P. čigas, 
J. ir J. Daugelis, A. Garka. A. Gar- 
gasas, B. Gražulis, J. Gudėnas, A. 
Kasulaitis, V. Kasulaitis, E. Kers- 
nauskas, P. ir J. Klioriai, J. Kriš
tolaitis, P. Kudukis, J. ir J. Kunevi- 
čiai, H. ir S. Idzeliai, S. ir J. lani- 
auskai, J. Mačiulis, E. Malcenas, dr 
S. Matas, dr. A. Miliauskas, D. ir 
P. Mikoliūnai, V. ir J. Minkūnai, 
S. ir J. Nasvyčiai, J. ir J. Račylai, 
Pr. Razgaitis, A.S.. C. Šatkauskas, 
P. Skardis, P. Sejonas, J. Sniečkus, 
A. šemeta, J. ir M. Švarcai, D. Tri
makas, R. Valadka, V. Valys, Cle- 
velando Vyčiai Senjorai. 8-----A.
Masilionis, 6 — A. Balys, V. Ma- 
zaliauskas, F. Saukevičius, J. že
maitis.

Po 5 — S. Astrauskas, K. ir A. 
Atkočiaičiai, Augulių šeima, V. ir 
M. Apaniai, J. Apanavičius. B. 
Bacevičienė, R. Balaišis, J. Balba, 
V. Bartuška, S. ir A. Barzdukai, A. 
Buknis, V. Cepukaotis, kun. P. Dze- 
goraitis. K. Gaižutis, V. Giedraitis,

ir A, Pinkai, S. ir A. Paškevičiai, 
A. Puškorliutė, A. Radauskas, R. 
Staniškytė, S. Selys, J. ir R. Ska- 
vičiai, L. Staškūnas, J. ir K. šla
peliai, M. Smelstorius, J. Smetona, 
E. Steponavičius, L. Šukys, K. Ti- 
junėlis, A. Valaitis, M. Vinclovas, V 
Valdukaitis, K. Žilinskas, K. Žygas, 
K. Žiedonis, J. Dobrovolskis, V. Res
publikonas, A. ir L Jonaičiai, A. 
Gailinsią, Z. Dučmanas, dr. A- Nas
vytis, J. Stempužis, 3. — J. Aleksa, 
V. Alis, M. -Balys, L. ir P. Kazė
nai, P. ir E, Mikšiai, Z. Obelenis, 
T.K., V. Knistautas, 2 — M. Bly
nas, Pr. Butkuvienė, F. Eidimtas, 
A. Ivinskas, Joc. R., H. Maci
jauskas, J. Pikturna, L Sagys, E. 
Višniauskienė, LRKSA 8-ji k., Vai
kai, P. Motiejūnas, R.W. Schiller

Po 1 dol. — J. Kuzas, J. Montvil

Alto Clevelando sk. valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems išvardin
tiems aukotojams, už suteiktas au
kas, kurios bus persiųstos 
Centro valdybai, Lietuvos laisvini
mo reikalams. Tolimesnis aukų rin
kimas dar tęsiamas. Aukos galima 
įteikti sk. iždininkui L. Leknickui 
ar kuriam kitam valdybos nariui.

Alto Clevelando Sk. Valdyba

H. W. MALE-FEMALE

SUPERINTENDENT AND MAIN- 
TENANCE MAN for Synagogue & 
Youth Center, Brooklyn. Salary 
plūs apartment. Mušt have tools 
and reterences. Write Box Al Room 
824, 11 W. 42nd Street, New York 
36, N.. Y.

NUR8ES —REGISTERED General 
Duty - 40 hours per week - Retire- 
ment plan - Sočiai Security plan - 

^Sick leave - Holiday pay etc. Paid 
vacations after 1 year employment. 
Salary scale $394 to 5465. Accredited 
105 bed general hospital, located 90 
mi. nortn of Sacramento on Hwy. 
99 VV. Town 5000 population, fine 
hunting, fishing, boating etc. area. 
Contact Mrs. ri. Rbgers — Dir. of 
Nurses, Willows Gtenn County, Wil- 
lows, Calif. Tel. Wellington 4-3351.

diskusijos Festival svetainėje, ren
gia‘Liet Stud. Santaros New Yor- 
ko skyrius.

Balandžio 27 — Brooklyno vai
dintojų trupė Apreiškimo par. salė
je stato A. Kairio “Diagnozę".

Gegužis 5 — Pavasario kaukių 
balius Apreiškimo parapijos salėje, 
rengia Maironio šeštadieninė mo
kykla

Gegužis 19 — Lietuvos Atsimini
mų Radijo koncertas Webster Hali, 
N.Y.C.

Gegužis 25 — Lietuvos ^yčių 109 
kp. pavasariniai šokiai K. of C. sa-

Paieškojimai
Bražėniauskienė, Barbora ki

lusi iš Gargdžų parapijos, Kre
tingos apskr., prieš 50 metų 
gyvenusi So. Boston, Mass. leš- 
koTažienė, Marta, Lietuvoje gy
venusi Gargžduose, dabar 433 
Muelheim, Ruhr, Joergelstr. 
11, W. Germany.

DISPLAY

Hi-Fi Woodworking Contrac+ors

Reconstruction and Remodelling of 
teteement,-. kitchen, >den, bathroom; 
construction of wings. Estimates 
free. Easy terms through the FHA. 
Ali work guaranteed. Call days and 
evenings VI 5-6586, Tom 0*Rourke.

NURSES (Registered)
87 bed - Newly renovated Hospital, 
115 miles North of San Francisco, 
near Lake Tahoe - Reno - Transpor
tation, Expenses advanced - can- 
celled after 120 days employment - 
5400 month - 40 hour week - siek 
leave holidays - Blue Cross - Life 
Insurance - 2 weeks vacation. Write 
or wire: RUTH KINNEY (R. N.)

RIDEOUT HOSPITAL

MARYSViLLE, CALIFORNIA

DISPLAY

BAURLEY AUTO RENTAL Corp.
Lo w Rates

Auto Leasing by the Year 
Auto Rentals by the Day

You will likę the way we do busi- 
ness. (All M akės). Call TA 4-5900 
2265 E. Tremont Avė.. Brome, N. Y.

HENRY WEYDIG & SON, Ine.
FUNERAL HOME

FLjjshing 9-8563 
Charles Weydig, Lic. Mgr.

13-39 122nd SL, Coilege Point, N. Y.

BERNICE'S BEAUTIRAMA

550 Nostrand Avė., Brooklyn, N.Y. 
Get a Mircle Hair Weave that can 
be styled or teased; specializing in 
problem skin. You’ve tried the Ręst 
now get the Best — ST 3-8817 — 
NE 8-8076, ask for CLARA GRAY.

STEFANO FUNERAL HOME

Emil Stefano, director. Established 
since 1929. — 575 Vanderbilt Avė., 
Brooklyn. Air conditioned. Chapels 
available in all Communities. For 
personalized Service call NE 8-3600. 
Formerly of 176 Gold Street, B’klyn

KOLSCH'S INN
(formerly Gerstl’s Tavem) 

65-02 Myrtle Avė. (Cypress Hills 
SL) Glendale, L J. Lbvenbrau ontap 
- German Cuisine. Private hall for 
meetings, banąuets, weddings, etc.

Wilfred Kolsch, prop.
(Please mention this Ad)

Builder & General Contractor 
ALTERATIONS OUR SPECIALTY 

FIRE JOBS 
CHARLES J. SCIORTINO 

(Established 1916) 
44 Court Street, Brooklyn, N.Y. 
Room 400 TR 5-6823

C A R L 9 S
WORK and SPORT CLOTHES

Fumishings for Men and Boys 
5121 5th Avenue 
Brooklyn, N. Y.
Tel. TR 1-0766

BERLAND Carpet Cleaning Service 
Wall to wall carpeting all Boros, up- 
holstered fumiture & rūgs cleaned 
at your home or our plant. Carpets 
repaired, relaid, restored; we pick- 
up and re-lay if moving. Work done 
i ntime for Easter. Call G E 8-7801. 
4408 16th Avenue, Brooklyn, N. Y.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 2I, N.Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

------ - We take all orders special price for Weddings and Parties------  
Home-Made Bologna

Įėję 2 North Plandome Rd., Port 
Washington, LX, N.Y.

Birželio 1 — Moterų Vienybė pa
vasario šokiai Maspetho liet pil. 
klubo salėje

Birželio 7-9 — Ateitininkų Fede
racijos Nepaprastoji konferencija 
Waldorf Astoria viešbutyje, N.Y.C. 
šokiai birželio 8 d. 10 vai. vak. 
Empire Room.

Birželio 16 — Maironio Mokyklos 
mokslo metų užbaiga ir abiturientų 
išleistuvės Apreiškimo parapijos sa
lėje..

Pastaba: Parengimų laiką ir 
vietą praneškite adresu: Adbl- 
fas Dimas, 63-33 75th Str., Mid- 
die Vfllage 79, N.Y.

Retkevičius, Bronius, Lietu
voje gyvenęs Prienuose, 1943 
m. išvykęs į Vokietiją. Ieško 
šiugždinis, Antanas, Lietuvoje 
gyvenęs Apušoto kaime, Prie
nų valsčiuje, dabar 433 Mųel- 
heim-Ruhr, Kaiser-Wilh- Platz, 
BĮ. 7-31 W. Germany.

Kubaitis, Edmuntas, prieš ko
letą metų gyvenęs Rahney, N. 
J., Ieško Julius Kuehn (Kynas), 
dabar gyvenąs 433 Muelbeim- 
Ruhr, Kaiser-Wilh.-Platz, BĮ. 7, 
W. Germany.

ALL CASH — in 24 HOURS 
ANY HOUSE 

ANY CONDITION 
Top Prices Paid

Call the CRAZY IRISHM AN 
MR. GAFFNEY 

OL 7-4222

Richmond Hill - Queens LIBERTY 
ART PHOTO STUDIO Photos for 
all Occasions. Commercial - Photo- 
stat - Framing. Daily from 9 to 9. 
Wed. 9 to 6:30, Sunday 11 to 5:30. 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill 

Frank Erba — Vlrignia 3-3605

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

Vedėjas 
P. Viščinis 

AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megacikfų 

iš
WKOX, Framingham, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

FARRELL TRAVEL BUREAU 
Ine.

Specializing in preparing INCOME 
TAX RETURNS for the public. — 
Open 6 days a week. Call ST 3-4380 
or 123 - 4338; 517 Nostrand Avė., 
Brooklyn, ask for H. A. FARRELL.

CARPENTRY - ALTERATIONS - 
Finished Basements. — Everything 
done at Reasonable Rates. All work 
guaranteed. Special consideration to 
Religious groups. — Call CL 8-6808 

Ask for 
MIKE LOMBARDI

“BRIDES TO BE” Wedding invi- 
tations and Announcements at a 
saving and free informals. Also en- 
graved Personai and Business sta- 
tionerv at short notice. Call or unite 
to see samples DIAMOND PRINT- 
ING SERVICE 206 7th SL, Brook
lyn. N. Y. Tel. SO 8-9842.

JAMES J. HOLT & SON, Ine.
Ėst. 1907

Roofing of Every Description
Skylights - Leaders - Gutters

Repair Work a Specialty
308 Franklin Avė., B’klyn 38, N. Y.

Telephone M Airi 2-7730
Vedėjas

S t e p. M i n k u s 
WLYN —1360 kilocycles 

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

—----- — VELYKOS —---------
jau čia pat, tai reiškia, kad reikia pasiruošti Velykų šventėms. Pagal paprotį vienas iš pagrindinių 

' velykinių valgių — tai kumpis. Norint būti tikram, kad šis valgis tikrai bus gardus, reikia serviruoti 
garsiojo visame pasaulyje, tikro importuoto

McKEESPQRT, PA. 

WEDO, 810 banga 
Vad. kun. Alf. Šulinskas 

706 Talbot Ave^ Bradock, Pa. 
Sekmadieniai* nuo 1:30 vai. pj>.

UNITED AUTO COLLI8ION
Collision Painting Specialists. Com- 
plete Repair Service — Foreign and 
Domestic Cars. Insurance work our 
specialty. Free estimates and tow- 
ing to our Garage — any size joto. 
743 Greenwich St., New York City. 
Call CH 3-9723, ask for TON Y.

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Aebury Park, N. J. • 7-to« ir Park Avė. kampe e Tel.: PR 4-7788 

švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio

LENKIŠKO KUMPIO

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. V a I a t k a 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224
• šeštadieniai* 4:30 - 5:30 popiet

LEARN TO DANCE at the ROELL 
DANCE STUDIO, 119-42 Metro
politan Avė., Kew Gardens, L. L 
Special Offer — 10 private lessons 
835. — Foxtrot - ChaCha - Twiat. 
Be up to date—learn the Bossa nova 

For Information call VI 9-2140

salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir c. MAČIULIAI, savininkai

Neriebus, sultingas, maistingas, jis išimtas iš skardines, 
gali būti serviruojamas, kaip šaltas užkandis, arba 

karštas valgis, pagamintas jūsų mėgiamu būdu.

Garsių ATALANTA, KRAKUS k TALA gaminių 

galima nusipirkti 2, 3į 5 ir 7 svarų skardinėmis. 

Atkreipkite dėmesį į šį “Good Housekeepmg”

antspaudą — kokybės simbolį.
Taip pat galima gauti gardžios lenkiškos

KIAULIENOS KUMPIO RULADOS

patogiomis 112 ir 3 svarų skardinėmis.

Visada reikalaukite vietinėse maisto produktų mažose ir 
didelėse krautuvėse tikrojo importuoto Lenkiško kumpio 

ir kiaulienos kumpio Rulados.

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 kfc. 

Ved. Alg. Dragūnavičius 
273 VictoriaRd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: CH 9-4502
Sekmadieni — 11-12 vai. dieną

philadelphia, pa. 
WfEL, 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
\ 335 Titan St, PMtodelptda 47, Pa.

HOward 7-4178
Šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

VVATKRBURY, CONN.
WWC0 — banga 1240-1006 HL 

ved. Ant. Paliulio 
321 RoMmrood Rd. 

pran. Edv. Msįninkąs* 
oskmad. — nuo 12:88 M 2 vaL p.p.

CHICAGO, ILU

Radijo stotis WOPA, Ouk Park, III. 
A.M. 1480 kitam; F.M. 102.7 megao. 
kasdien 10-11 vai. r.; SHL - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka- 
ruSkoe pirmadieniai* 7-8 vai. vak.

H A R OL O DUNN 
GENERAL CONTRACTOR 

and BUILDER

Improvements, Ebctensions and Con- 
versions, Store Fronts, Alterations, 
Mason Work. — CaU MA 3-9841

BARLOWE
FURNITURE CO.

2 fkx>rs of beautiful fumiture for 
every pocketbook. Check our prices 
before buying. Bank f&iandng ar- 
^bSdROOMS • UVING ROOMS 

DINING ROOMS
Lamps - Occasional Pieces 

Modem - Contemporary - Provincial 
James Bartotta—Owner

«H 5-8484 
530-34 88th SL, Brooklyn
Opp. RJC.O. Dyker Thtr.

BeL 5th Avenue & FL Ham. Pkwy. 
8end for Free Brochure

TOM CASSIDY PAINTER 
All work done at reasonable 
rates — All work done by an 
Expert. We guarantee all our 
work. Call U L 6-9156.

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.TD.

86-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL VIrginia 9-3112

H 0 L Y L 1 C H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION i

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6. N. Y. .

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118
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A. a. kun. V. Demikio mir
ties 30 dienų sukaktyje egzek
vijos bus balandžio 6, šeštadie
nį, 9 v.r. šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje Patersone.
' Aoreiškimo parapijoje šią sa
vaitę yra rekolekcijos ir pirmą 
mėnesio penktadienį, balandžio 
5, bus Švč. Sakramento adora
cija

Moterų S-gos 12 kuopos su
sirinkimas bus balandžio 7, 
tuoj po 11 vai. pamaldų, Auš
ros Vartų parapijos salėje.

Kario bendradarbių ir skai- 
tytoių susirinkimas įvyks ba
landžio 6 7 v.v. Atlętų klube 
Brooklyne.

LRKSA 115 kuopa rengia 52 
metų sukakties vakarienę ir šo
kius šeštadienį, gegužės 11 šv. 
Jurgio parapijos salėje (207 
York Str., Brooklyn. N.Y. Įėji
mas $5.00. Visus kviečiame at
silankyti. Bus šeimininkių ge
rai paruošta skani vakarienė. 
Pakvietimai gaunami pas A. 
Soaičį (92-07 95 Str., Wood- 
haven 21. N.Y. Telef. VI 6-63 
44) ir prie Įėjimo. Pradžia 7:30 
vai. v. šokiam gros Romo But
rimo orkestras.

Religinis Amerikos lietuvių 
kongresas kuris buvo numaty
tas surengti 1964 m. New Yor
ke. atidedamas iki bus įreng
ta Washingtone Marijos švento
vėje lietuvių koplyčia. Tuo tar
pu visi ALRK Religiniam Kong
resui rengti komiteto darbai 
sustabdomi.

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko Apygarda, norėdama 
geriau pravesti Lietuvių Fondo 
vajų, sudarė tam reikalui ko
mitetą, į kurį įeina H. Miklas, 
A. Reventas ir J. Sirgedas. 
Komitetas dar papildomas kiek
vienos apylinkės atstovu. Labai 
malonu, kad vieni ir iš veikles
niųjų šioje apygardoje asmenys 
— A. ?4aceika ir K. Norvilą, 
jau sutiko komitete dalyvauti. 
Komiteto posėdis šaukiamas 
balandžio mėn. 2 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių atletų svetainėje.

N.Y. lietuvių filatelistų drau
gija išleido naują savo biule
tenio numerį. Numeryje skel
biama draugijos ir kitos filata- 
listam įdomios žinios, supažin
dinama su Lietuvos pašto ženk
lais. Redaguoja K. Motuzas. 
107-33 117 St.. Richmond Hill 
19, N.Y.

arti 100

šeštadie- 
11 iki 6 
vai. 30

INŽ. MIKLOVAS ATVYKS
TA | PATERSONĄ. x 

Piterson, NJ. — Patersono 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos kviečiamas atvyksta inž. J. 
Miklovas. Kas skaito lietuviš
kus laikraščius, žino, kad inž. 
J. Miklovas neseniai pabėgo iš 
Lietuvos, pasišalindamas nuo 
rusu laivo. Jo nranešimas apie 
padėti Lietuvoje įvyksta sek
madieni. balandžio 7 d. 4 vai. 
p.D. Lietuvių piliečiu klubo sa
lėje, 62 Lafayette Str. (kamnas 
Summer str.), Inž. Miklovas 
taio pat atsakinės į klausinius. 
Bus Jabai įdomu, todėl visi Pa
tersono ir apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Bendruomenės Valdyba.

KETVIRTOJ* JAUNŲJŲ 
DAILININKŲ PARODA 
Balandžio 6-7 Apreiškimo 

par. salėie ivyks ketvirtoji jau
nų dailininku bei mėgėjų kū
rinių paroda. Dalyvauja V. 
Abromaitis, A. Dragunevičiūtė, 
A. Kasulaitis, G. Liaukus, R. 
Petrash, J. Rūtenis, V. Ūselis, 
Z. Ūselis, G. Ūselytė, T. Žilius, 
J. Žilevičiūtė ir M. Žukauskie
nė. Viso bus išstatyta 
kūrinių.

Paroda bus atdara 
nį ir sekmadienį nuo 
vai. Sekmadienį 12
min. parodos globėjas dail. Ro
mas Viesulas skaitys paskaitą 
tema “Modernusis menas šian
dien ir rytoj”. R Viesulas 1957 
yra laimėjęs žinomą Gugen- 
heimo premija, o 1962 —Tif- 
fany.

Visas informacijas galima 
gauti pas Vidą Montvilą AP 7- 
8863. Parodą rengia Akademi
nio Skautų Sąjūdžio New’ Yor- 
ko skyrius.

Operetės choras gegužės 25 
rengia metinį koncertą Apreiš
kimo parapijos salėje. Be cho
ro, dar dalyvauja solistai Ire
na Stankūnaitė iš New Jersey 
ir Vaclovas Verikaitis iš Toron
to.

šv. Pranciškaus tretininkų 
Apreiškimo parapijos kongrega
cija ruošia metinę vakarienę 
balandžio 7 Apreiškimo parapi
jos salėje tuojau po pamaldų.

Dariaus Girėno paminklo ko
mitetas kovo 25 turėjo savo 
narių susirinkimą ir nutarė 
ruošti lakūnų minėjimą liepos 
13, šeštadienį, 3 v. popiet Li- 
tuanicos aikštėje prie jų pa
minklo. šiemet sueina 30 metų 
nuo jų skridimo.

Pianistas Andrius Kuprevi
čius, atvykęs koncertuoti į New 
Yorką, kovo 29, lydimas dr. Ma-

t

"Gatvšs vaikas”. Nuo- 
Tito ir Alt Kšzeltenš —

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
TeL HYacinf 7-4677

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų

(vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

PHILADEUPHIJOJE kovo 24 buvo suvaidintas 
traukoje trečio veiksmo scena: Alfas Brinką — 
Scampolo. Nuotr. V. Gruzdžio.

suda- 
toje

daly- 
festi-

DAftBlMINKAS m., balandžio 2 <L Nr. 25.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P, Ballas
F n N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. B ALTON-B ALTRŪ N AS 
Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

ŽINIOS:
ADVOKATAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

GINA VALAITYTĖ: ką jie ten valgo? Nuotr. V. Maželio.

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

W1LUAM X DRAKE 
DRAGŪNAS

C. A. VOKET- 
Vokietaitis

ADVOKATAS 
41 — 40 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

New Yorko Tautinių šokiu 
grupė, vadovaujama J. Matulai
tienės, kovo 15 buvo nuvyku
si į New Milfordo (New Jer
sey) aukštesniąją mokyklą pa
demonstruoti lietuviškų tauti
nių šokių. Buvo pašokta' 12 šo
kiu, kuriuos apibūdino ir paly
dėjo akordeonu Vyt. Strolia. 
ši proga pasirodyti buvo 
ryta A. Masionio, kuris 
mokykloje mokytojauja.

Kovo 24 ta pati grupė 
vavo tarptautiniam šokių
valyje Mountainside (New Jer
sey) Aurfield aukštesnioje mo
kykloje. Buvo pašokta Rugu
čiai, Grandinėlė ir Malūnas. A- 
kordeonu palydėjo Kaz. Snieš- 
ka. Į šį festivalį, lietuvių tau
tinių šokių grupę pakvietė L. 
Stukas, kuris yra Aurfieldo mo
kyklos mokytojas ir priklauso 
Mountainside muzikos progra
mų sudarymo komitetui. Festi
valį stebėjo virš 800 žmonių.

Malonu pastebėti, kad New 
Yorko šokėjai abiejose išvy
kose tinkamai atstovavo lietu
viam ir labai gerai atliko pro
gramą, už ką susilaukė žiūro
vų entuziastingo plojimo.

Šokėjai dėkingi A. Masioniui
ir L. Stukui, kurie, dirbdami vės vaiką". Tai buvo didelė 
amerikiečių tarpe, randa pro- drąsa, nes reikėjo atsivežti ar

Chicagos artistai vaidino New Yorke
New Yorke, baigiant Balfo 

vajų, vajaus komitetas ir Balfo 
100-sis skyrius iš Chicagos pa
kvietė Lietuvių Scenos Darbuo
tojų Sąjungą, kad čia suvaidin
tų jų pastatytą D. Niccodemi 
trijų veiksmų komediją “Gat-

jai Lemešytei, kurį tą pačią ro- ‘ 
lę yra vaidinusi Vilniaus Vai
dilos teatre. Franką vaidino 
Elena Rukuižienė,' Emiliją — 
Elena Blandytė, Tito — Alfas 
Brinką, mokytoją — Giglioti — 
Stasys Bernatavičius, tarno Eg- 
isto ir nepaąstamojo epizodi
nius vaidmenius suvaidino pats 

rijos Žukauskienės, lankėsi Dar- gos pagarsinti lietuvių vardą, tistus ir būtiniausius scenos režisierius Algimantas Bikinis,
bininko redakcijoje. R.V. darbininkus. Kelionės išlaidos nors programoje buvo pažymė-

  sudarė didelę sumą. Rengėjai tos V. Petrausko ir J. Raudo- 
rT xri7TTrT-------------- nesitikėjo gauti didelio pelno, nio pavardės. (Sumažinus sąs-
y VEIKLOS Tai buvo daugiau Balfo padėka tatą, taip buvo sutaupyta ke

savo rėmėjam.
Tų rėmėjų į Franklin K. La- 

ne aukštesniosios mokyklos sa
lę prisirinko apie 700. Žmonių 
galėjo būti ir daugiau, nes tai 
buvo reta proga pamatyti Chi
cagos Scenos Darbuotojų pa
statymą, kuris Chicagoje buvo 
suvaidintas net tris kartus ir 
kartą Clevelande. (Apie Cleve- 
lando vaidinimą buvo plačiai 
rašyta Darbininko 23 Nr.) 

Veikalas parašytas praeitame 
amžiuje. Nėra gerai sukonst
ruotas, planingai išvystytas, su
megztas augančia intryga. Vie
tomis ištęstas. Tačiau turi vie
ną privalumą — didelę meile 
žmogui. Mergaitė, atėjusi iš 
gatvės į rinktinę visuomenę, 
yra paprasta, nesugadinta. Ji 

v‘ atsistoja prieš kitus kaip jų są
žinė. Tas “gatvės vaikas” nu- 

DARBIN1NKO NAUJI skaidrina savo aplinką ir ją pa
kelia. Verta pamatyti visiems. 

Vaidyba taip pat buvo pa
traukli ir įtikinanti. Svarbiau
sias vaidmuo Čia atiteko Mari-

Newark, NJ. Lietuvos vyčių 
29 kuopos susirinkimas buvo 
kovo 19. Buvo svarstyta ir pri
imta visa eilė sumanymų.

Mary Stonis padarė praneši
mą apie jaunųjų vyčių suva
žiavimą. kuris bus balandžio 28 
Newarke. Prasidės mišiomis 12 
v. Svč. Trejybės bažnyčioje. 
Mišios bus aukojamos už My
kolo Norkūno, vyčių įkūrėjo 
vėlę. Suvažiavime taip pat bus 
prisiminta ir vyčių 50 metų su
kaktis

Birželio 16, sekmadienį, at
žymint vyčių sukaktį, bus pa-

Pamaldos bus 12 v. švč. Trejy
bės bažnyčioje, kryžiaus šven
tinimas 2 v. popiet, vėliau — 
pietūs. Kryžiaus statybai aukos 
dar priimamos. Jas galima 
siųsti arba kun. P. Totoraičiui, 
207 Adams Str.; Newark, N.J. 
arba Jokūbui J. Stukui, 1264 
White Str. Hillside, N.J.

Paskirta auka švč. Trejybės 
mišių tarnautojų fondui. Su
rinktos aukos Vasario 16 pro
ga pasiųstos Altui. Simonas 
Kontrimas, 29 kuopos narys, 
per kuopą Lituanus žurnalui pa
siuntė 50 dol.

Susirinkimas baigtas malda 
ir vyčių himnu.

lionės išlaidų).
Režisierius Algimantas Biki

nis spektaklį suorganizavo vie
ningai, išryškindamas jo svar
biuosius momentus. Režisieriaus 
padėjėju buvo Pranas Beino- 
ras, scenos technikas — Čes
lovas Rukuiža. Dekoracijos — 
dail. Jurgio Daugvilos. Dekora
cijų buvo atsivežta tik dalis, ki
ta dalis buvo pritaikyta vieto
je.

Artistai buvo sutikti ilgais 
plojimais, apdovanoti gėlėmis 
ir kitomis dovanomis. Po spek
taklio Bručo svetainėje Wood- 
havene buvo vaišės svečiams. 
Vaišėse dalyvavo Balfo darbuo
tojai, visuomenininkai. Iš Bos
tono buvo Aleksandra Gustai- 
tienė. kuri taip pat pastatė šią 
komediją. Ji atvyko su keliais

"Septyni Kristau* žodžiai", > 
Dubois oratorija, bus išpildyta 
palmių sekmadienį, balandžio 
7, 3 v. popiet Nekalto Prasidė- 
jomo lietuvių bažnyčioje. Išpil- : 
dys parapijos choras, vargonais 
gros Vytenis Vasyliūnas. Solis
tais: Daiva Mongirdaitė — sop- I 
ranas, Jurgis Lisauskas — te- ! 
noras, Harry Poor — barito- . 
nas. i

Oratorija yra labai populia
ri Amerikoje dėl savo gražių 
melodijų ir įspūdingos visumos. 
Izidorius Vasiliūnas šią orato
riją diriguoja jaU ne pirmą kar
tą; ypač ji turėjo pasisekimo 
Lavvrence, Mass. Tikimasi, kad 
lietuviškoji visuomenė gausiai 
susirinks pasiklausyti šio reto 
koncerto.

Akademinio Skautų Sąjū
džio Bostono skyriaus metinė 
šventė bus gegužės 4 lietu
vių piliečių klubo trečio aukš
to salėje. Akademikai skautai 
visus kviečia gausiai dalyvauti 
jų šventėje.

Aktorius Vitalis Žukauskas, 
iš New Yorko atvyksta į Bos
toną balandžio 14, Velykose, 
dalyvauti skautų lapinų prog
ramoje, kuriai jis duos savo 
linksmaus humoro.

Lietuvių Bendruomenės Nau
josios Anglijos apygardos val
dyba buvo sušaukusi platesnį 
pasitarimą ir norėjo įkurti są
jūdį Šukiu: būkime Lietuvos 
laisvės knygnešiai! Apygardos 
pirmininkas J. Vaičiaįtis pers
kaitė įstatus ir tilo reikalu at-

- sišaukimą. Pasirodė, kad tai 
būtų dar viena organizacija ku
ri rūpintųsi politiniais reikalais 
šalia Alto, Vilko, Lietuvos Lais
vės komiteto, Nepriklausomy
bės Talkos. Dauguma susirin
kusių pasisakė prieš tokios or
ganizacijos steigimą. Jei atsiras
tų kokia knyga anglų kalba, 
kaip yra “Palik ašaras Maskvo
je”, tai ji platinama per esamas 
organizacijas.

Irena Galinienė, inž. Galinio 
žmona, išlaikė nekilnojamo tur
to pirkimo ir pardavimo egza
minus.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. T.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Porest Parkway Statton) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija 

Tel VIrrinto 7-4499

SKAITYTOJAI 1

Kun. J. Tautkevičius, Muen- 
'chen, Germany, S. Adomaitis. 1 
Paterson, N.J. B. Jankauskas, ! 
M.D., W. Brentwood, N.Y., S. 
Savickienė, Brockton, Mass. S.
J. Paltus, Los Angeles, Calif., 1 
J. Gimbutas, W. Roxbury, Mass.
L. Motuzas, Richmond Kili, N. 1 
Y., K. Jankauskas. Baltimore, 1 
Md.

Darbininką užsakė: A.A. Kaz- i 
lai (Cleveland, Ohio), K. Rin
kevičiui (Montreal) ir J. Darnu- I 
šiui (Cleveland, Ohio). V. Sta- į

NEVVARK, NJ.

Tėv. Tomas Žiūraitis, O.P., 
iš Washingtono, kovo 10-19 pra
vedė šv, Juozapo noveną ir 
misijas Švč. Trejybės parap. 
bažnyčioje. Pamokslai buvo sa
komi lietuviškai ir angliškai, 
žmonės gausiai rinkosi klausy
ti pamokslų. Visiems supranta
mai buvo paaiškinta šv. Juo
zapo tėviškumas. Parapijos va
dovybė reiškia nuoširdžią padė
ką.

Maironio metų poezijos lau
reatės Kotrynos Grigaitytės — 
Graudušienės pagerbimo vaka
ras numatomas surengti birželio 
mėn. pradžioje naujoje, švč. 

_____ _____ __ ___________  Trejybės parap. salėje. Pobūvį 
savo artistais pasižiūrėti vaidi- organizuoja Lietuvių Bendruo- 
nimo. Pasakyta keletą sveikini- menė, Netvarko apylinkė. K.T.
mo kalbų. Artistų vardu kal
bėjo režizierius Algimantas Bi
kinis ir pareiškė norą, kad tai 
būtų pradžia naujos sceninės 
veiklos. Ir ateityje jie mielai 
atvyksią. iš Chicagos į New 
Yorką ir į kitas artimesnes vie
toves.

Visa grupė kitą dieną išvy-

. Balfo direktorių suvažiavi
mas šaukiamas balandžio 20 d. 
10 vai. ryto Balfo Centro pa
talpose. Darbotvarkėje prama- 
toma gilesnė studija lietuvių ko vaidinti į Philadelphiją. 
šalpos Vokietijoj ir Lietuvoje. (P)

EKSKURSIJA
Pavasario pirmoji ekskursi

ja į Niagara Falls, Kanadoje, 
ir Buffalo garsią stebuklais Ma
rijos šventovę išvyksta birže
lio 15-16. Informacijų reikalais 
kreiptis į Darbininko adminis
traciją, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y., Tel. GL 5 
7281, vakarais GL 5-7068..a

THEODORE WOUHNIN,
JNC.

E. JOSEPH ZEBROWSj(l 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

KARIŪNAS
FimeraI Home
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

~ savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

ni (New York,'N.Y.). Kun. P. 
Totoraitis — F. Lucui (W.

Į Orange, NJ.), J. Lipnickas 
| (Woodhaven, N.Y.) — A. Petri- 1 
| kui (Plainview, N.Y.).

Darbininko prenumerata nau- I 
| jiem skaitytojam Ugi šių metų 

pabaigos 3 dol., ligi 1964 me
tų galo 8 dol. Rašyti: Darbi- Į 
ninkas, 910 Willoughby Avė., j 
Brooklyn 21, N.Y.,

S
l
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BOSTONO simfonijos saMje koncerto metu. Nuotr. P. Plikinto.

VAITKUS
FUNERAL HOME 

I97 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus. 
Reikale šaukite* Tel TR 9-fUS*

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 
So. Boston. Mass.

Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose.* atydžiai iš
pildomo kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Dinoctor 

Telefonas: 268-5185


