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Valstybės be teisingumo - plėšikų gaujos
Pop. Jono XXIII enciklika Taika Žemeje (3)

,A--~- —-1-----------‘

III DALIS: SANTYKIAI TARP
valstybių

Tas pats moralinis įstatymas, 
kuristvarko santykius tarp as
menų, tinka santykiam tvarky
ti ir L-,. 1______ __________ - .. . • ”
menių, nes politinės beminto- V™ garbingas, ~ abipusiškų ti stiprinami santykiai tarp

imu samyčiu įvardy- jėga, ne apgaulu klasta,; bet* Šasi ažskirM-ttttos. Del to 
tarp politinių bendruo- • vieninteliu būdu, J&uls žmogui kiekvlMDje yal^jBėje turi bū-

— —i.------- ahipįjiskų stiprinami santykiai tarp
menės asmenys negali nusiimti ■ nuomonių pasvėrimu, padęties valstybių ir jų piliečių visose 
nuo savęs žmogiškosios vertes, 
kada veikia savo kraštų intere
sų vardu. Ir dėl to jiem neva* 
lia pažeisti moralinių įstatymų.

Derindamos santykius tarp 
politinių bendruomenių, vai- - . .. ■ .
džios negali užmiršti, kad jos bendrajai gėrovei, kuri apima 
ir tada siekia viešosios gerovės, žmonijos šeimą, ir tos
kuriai jos yra leistos.

Enciklika toliau pažymi, kad 
tarptautiniuose santykiuo s e 
bendrasis gėris turi reikštis, 
vykdant keturis principus: tie
są, teisingumą, aktyvų solidaru
mą ir laisvę.

— Tiesa. Pirmasis tarp dės
nių. kurie, tvarko santykius tarp 
valstybių, yra tiesa. Ji reiškia 
ypatingai rasizmo atmetimą ir 
pripažinimą, kad visos valsty- . 
bes savo prigimtimi yra lygiai 
vertingos. Kiekviena iš jų turi 
teisę egzistuoti, savarankiškai 
vystytis, už tą savarankišką 
vystymąsi imtis atsakomybę. 
Pridėti reikia, kad kiekviena 
turi teisę turėti gerą vardą ir 
teisę, kad jis būtų respektuo
tas. Patirtis moko, kad labai 
dažnai asmenys labai skiriasi 
pažinimu, sugebėjimais, talen
tais. turtu, šios nelygybės nie
kada negali būti priimtos kaip 
pasiteisinimas primesti kaimy
nam savo neteisingą dominavi
mą. Jos greičiau deda atsako
mybę skirti didesnį savo indė
lį bendrajai gerovei.

Politinės bendruomenės gali 
pasiekti skirtingą kultūros, ci
vilizacijos. ūkinio išsivystymo 
laipsnį Tai nėra pakankamas 
pagrindas reikštis neteisingu 
pirmavimu prieš kitas. Ir tai 
turi būti greičiau paskata dides
niam indėliui į bendrą sdciali-

objektyviu ištyrimu ir teisingu 
kompromisu.

džios savo prigimtimi veikia ne' 
savo gyventojam laidoti savo 
valstybės, sienose, bet saugoti

Kalbėdama apie tuos keturis 
principus, enciklika palietė ir 
kai kuriuos konkrečius moder
niojo gyvenimo iškeltus reiški
nius. Būtent:

.— Eigąąys su mažumom. 
Nuo 19 amžiaus yra išplitusi

srityse; .*
Rasinės ar etinės grupės ne

turi uždaryti savo narių nuo 
santykių su kitom rasėm ir et
ninėm grupėm ar jų nariais.

— Laisvė. Valstybių santykiai Juryptįs,— politinių bendruo- 
turi būti remiami ir laisve, t. menių istorinėje raidoje reikš-

kad jokis kraštas neturi pa- tis tautinėm bendruomenėm.

DISKUSIJOS lietuviškos spaudos klausimais 
Gražiūnas, SL Dzikas,, E. čekienė. Nuotr. P.

Brooklyne balandžio 28 Atletų 
Ąžuolo.

ne visada gah sutapti geograr

duos sprendžiant, pirmiausia 
turi būti aišku, kad teisingu
mas būtų pažeistas siekiant ap
riboti šių mažumų jėgas ir jų 
augimą. Dar didesnis neteisin
gumas siekti šias grupes sunai
kinti.

K kitos pusės, teisingumo 
reikalavimus pagarbiai vykdo 
tos valdžios, kurios remia na
tūralią pažangą tų piliečių, ku
rie priklauso etninėm grupėm, 
ypatingai kai parama liečia jų 
kalbos išlaikymą, įgimtų suge
bėjimų ar paveldėtų tradicijų 
išplėtojimą ir jų ekonominį į-

APIE BALSUS IŠ ANAPUS IR
(Tąsa iš praėjusio nr.)

Apie balsus šiapus uždangos, 
apie naujus balsus, rašo tas 
pats Liaudies Balsas balandžio 
19: “Jeigu neklystame, V. Tys- 
liavienė nuo nacionalistų fron
to nubyrėjo, J. Sirvydas linkęs 
iškristi. S. Narkeliūnaitė laukia 
progos. Už kultūrinį bendradar
biavimą su tėvyne atvirai pasine pažanga. , . ’... . T „ ..

i-’ i j . • i sako ir cikagietis J- Kreivėnas. Nėra tiesa, kad kai kurie ... ... . ,. .. . x. . . Kitas cikagietis žurnalistas Ed.žmones savo prigimtimi yra 
pranašesni, o kai kurie savo 
prigimtimi yra menkesnės ver

SPAUDA

DABAR JOS GALITE APLANKYTI tavo artlmuMiu* Lietuvoje. II 
įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į | 

visus SoRrtėhj Sąjunga* valdomis kraStus. Mes parūpiname vizas, 9 
mDmrkoaat rezorva^jas ir kL Smahresnionas informacijoms raky- I 
Irtto/akamMnklte daugiausia patyrusiam keliadv biurui J R. Europą 

COSMOS TRAVEL BlIREAU, Ine. Į 

45 W. 45 Street, York 36, N. Y. » TeL Clrde 5-7"’1 I 

Cosmos Parcels Express Corporation | 
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią g 
SSSR dalį. . . . ...................................Licensed by Vneshposiltorg ffl
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS | 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Vlmose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
mntoriAkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei Dėt kur kitur. Dėl papildomų iniormacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

o NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue---------------- AL 4-5456
o NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street------ -— CM 3-2583
o BROOKLYN 11, N. Y. 370 Union Avenue_______EV 4-4952
e BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue — -------- OI 5-8808
o ATHOL, Mas*. — 61 Mt Pleasant Street-----------------CH 9-6245
e BOSTON 18, Mas*. — 271 Shavvmut Avenue-------------Ll 2-1767
4 SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tei. 268-0068 
e BUFALLO 6, N. Y. — 332 Filtenore Avenue________TL 6-2674
e CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue______BR 8-6966
• CHICAGO 8, IU. — 3212 So. Halstead Street----------WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road----------TO 1-1068
e OETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ________ VI 1-5355
e GRAND RAPiDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W. ___ GL 8-2256
e HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau -----------  TO 7-1575
e HARTFORD, Conn. — 132 FrankUn Avė.; C H 6-4724 / 233 8u30 
e IRViNGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė.......... ES 2-4685
e YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............  Rl 3-0440
e YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., _________ GR 6-2681
e LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
e LAKEW00D, N. J. — 126 ■ 4th Street ________ ;------FO 3-8569
e NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue Bl 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.________ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girarp Avė. ___ PO 5-5892
o PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Canon Street------ HU 1-2750
o SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter Street----------Fl 6-1571
o WATERBURY, Conn. — 6 John Street____________ PL 6-6766
• WORCESTER, Mas*. — 174 MiHbury Street_______SW 8-2868
• VINELAND, NJ. — W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

Tačiau tektų pažymėti, kad 
šios mažumų grupės dažnai 
linksta egzaltuotis, išsikeldamos 
aukščiau už apskritai žmogišką
sias vertybes. Jos tada turi ži
noti, kad jų rėmimas yra pras
mingas tada, kai jos virsta til
tu, kuris padeda susiprasti skir
tingų tradicijų ir civilizacijų 
žmonėm, o ne zona nesantai
kos, kuri gali kliudyti natūra
lų išsivystymą.

— Pusiausvyra tarp gyven
toją, krašto ir kapitalo. Yra 
kraštai su dirbamos žemės per
teklium ir negausiais gyvento
jais, kai tuo tarpu kituose kraš
tuose nėra pusiausvyros tarp 
gyventojų skaičiaus, krašto ir 
jame esančio kapitalo. Dėl to 
reikia, kad valstybės bendradar
biautų, leisdamos cirkuliuoti iš 
vienos valstybės į kitą kapitu
lą, gyventojus, gėrybes, šituo 
būdu geresnio gyvenimo gali
mybės būtų pasiektos vietoje, 
neverčiant asmenų palikti savo 
įprastą gyvenamąją aplinką, 
darbo ieškant.

— Politiniu pabėgėliu prob
lema. Politiniai .pabėgėliai yra 
reišĮūnyslSgausuŽ įfc skausmin
gas. Tolūs bėgimas rodo, kad 
yra politinių režimų, kurie ne
garantuoja piliečiam pakanka- 

tą iš Šalčiąus jau gavo nebe mų politinių laisvių rato, ku- 
mandagius, o pykčio ir pagie- riame jų dvasia galėtų alsuoti.

Iš. tikrųjų, tuose režimuose yra 
paneigtas net tokių laisvių tei
sėtas buvimas. Tai neabejoti
nas žmoniškosios tvarkos radi
kalus apvertimas, nes valdžios 
buvimo prasmė yra viešoji ge
rovė, kurios esminis elementas 
ir yra laisvių srities pripaži
nimas ir jos saugojimas-

Cia nebus perdaug pasakyta, 
kad toki egzilai yra taip pat 
asmens ir kad visos jų kaip as
menų teisės turi būti pripažin
tos, nes jie nėra netekę tų tei
sių, netekdami pilietybės kraš
tų, kurių piliečiais jie yra bu
vę

Tarp asmens teisių gi turi 
būti ta, kad asmuo gali įeiti į 
politinę bendruomenę, kurioje 
jis tikisi galįs sėkmingiau už
sitikrinti ateitį sau ir saviš
kiam. Dėl to, bendrosios gero
vės žiūrint, yra valstybės pa
reiga emigrantus priimti, jiem 
padėti integruotis joje kaip 
naujiem jos nariam.

— Nusiginklavimas. Su giliu 
rūpesčiu pažymime apie milži-

klubo saMje. Iš k. j d. Alb.

ŠIAPUS
SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j viršų; 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite ŠJ skelbimų, kuri* bu* ypatingai {vertintas

bučiuose. Bet operos vadovybė 
nė į vieną laišką neatsakė, į jo
kį skirtą pasimatymą joks at- 
tovas nenuvyko... Solistų vi
lionės gastrolėms į Lietuvą ga
lutinai suemžo, kai Darbinin
kas dešifravo A. šalčiaus pas
tangas -$aip matyti iš toli
mesnės $£įaų eigos, šis smū
gis A. Šalčių stipriai pritrenkė. 
Menkas jo autoritetas dar la
biau krito. Mūsų solistai šį kar

trys solistai ir muzikas, ir pra
ėjusią vasarą jiems buvo pasiū
lyta vykti į Vilnių ir kitas tary
bines respublikas koncertams. 
Šie pasiūlymai atėjo ne iš Vil
niaus ar Sovietų ..atstovybės 
Washingtone, bet per A. Šal
čių, kuris sakėsi, imąsis inicia
tyvos susitaręs su Valstybės de- 

... - partamentu. Kai kurie laiškai
šulaitis jau galvoja. O kiek praskambėjo neįprastu ir la- 
dar yra tokių, kurių pavardėm 
paskelbti nepribrendęs laikas! 
Daugybė. Žinoma, jie apie kul
tūrinį bendradarbiavimą su 
tėvyne galvoja savotiškai. Ne 
taip, kaip mes pažangiečiai. JBet 
visvien juos reikia sveikinti”. 
O A. Bimba tame pat laikraš
tyje giria Vienybės bendradar
bį Girkalnį, kad jis rašo prieš 
“laisvintojus55- A. Bimba tik ska
tina jį ir panašius imtis “ofen- 
syvo”.

tės. Visi žmonės yra savo pri
gimtimi lygūs. Dėl to nėra ir po
litinių bendruomenių, kurios 
iš prigimties būtų pranašesnės, 
kitos menkesnės.

Tiesa reikalauja, kad socia
linio susižinojimo priemonės, 
kurios tautom ' padeda viena 
kitą geriau pažinti būtų varto
jamos švariu objektyvumu. In
formacijos metodai, kurie nu
krypsta nuo tiesos ir paliečia 
tos ar kitos tautos reputaciją, 
turi būti atmesti.

bai jau perdėto patriotizmo to
nu, kaip antai: ‘Ten jie labai 
drąsėja ir tą drąsą, atrodo, ska
tina ir pastebimas sovietinio 
jaunimo liberalėjimo procesas. 
Nikita jau nebepajėgus jų su
laikyti ar laikrodį atgręžti. Ko
munizmas neišsilaikys ilgiau 
kaip 5 ar 10 m.. Partija ten jau 
perėjo į gynimosi pozicijas.. • 

♦ten žmonės jau viešai bando 
šaipytis iš ‘visagalinčios ir visa-

Apie ypatingą “ofensyvą”, 
kurio ėmėsi A. šalčius Chicago- 
je, smulkmenų paskelbė žurna
las j Laisvę Nr. 31. Ten Vla
das Ramojus rašo, kad “kultū
rinio bendradarbiavimo skrais
te prisidengusio okupanto

tis, skriausdama ar prispausda- žvilgsniai pirmiausia ir nukry- 
ma kitas valstybes. “Kas yra po i... Lietuvių operą Chica- 
karalystės be teisingumo, jei goję . . Iš operos kolektyvo bū-

— Teisingumas. Kaip atski
ras asmuo negali siekti savo 
tikslų, skriausdamas kitus žmo
nes. taip tarptautinėje plotmė
je viena valstybė negali plėto-

žos pilnus laiškus. Kas perda
vė jo laišką Darbininkui, ku
riuo pasinaudojant buvo kreip
tasi į Valst. departamentą iš
aiškinti A. šalčiaus kėslus? 
Grasino viešai spaudoje pas
kelbsiąs mūsų solistų laišką, 
kuriame A- šalčius buvo už
klaustas apie Vaist. departa
mento žinią, apie honorarus ir 
kitus techniškus reikalus.”

Autorius baigia: “Taip perei
ta viena ‘kultūrinio bendradar
biavimo5 pakopa”. Mūsų muzi
kos žmonių elitas pasiliko at
sparus ir ištikimas Lietuvos

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130 |

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt i;
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. •
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį. ;
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau : 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti! į!
čius operos nariam.

Toliau V. Ramojus rašo: “Šis 
/kvietimas mūsų solistus ir in-

- trigavo ir kiek domino.. - Vie
nas iš pakviestųjų visų vardu laisvės idealams, kai tuo tar-
atsakė laišku A. šalčiui, teirau- pu plunksnos darbuotojai nete- 
damasis smulkmenų dėl marš- ko A. šalčiaus, A. Morkaus ir 
riito, honorarų ir užtikrinimo, dar vieno kito. Nežinia, kokius 
ar A. šalčiaus iniciatyva yra re- ėjimus toliau Lietuvos okupan- 
miama Valstybės departamen- tas darys. Reikia manyti, kad 
to... Okupantas panūdo Vii- A. šalčiaus ‘autoritetas5 jau pa 

ne plėšikų gaujos? . Kilę nesu- vo pasirinkti keturi žmonės: niuje pamatyti ir mūsų Aidą, laidotas Ieškos kitų žmonių,
' ______ Čia su mūsų operos vadovybe naujų būdų. Tik kažin ar se-

bandė sueiti į kontaktą žino- kančiuose vilionių laiškuose be- 
nės iš Sovietų atstovybės Wa- atskambės žinia, kad ‘Komuniz- 
shingtone. Telegramomis, spe- mas nebesilaikys ilgiau kaip 5 
čial delivery laiškais buvo siū- ar 10 metų, kad partija perėjo

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialu* pa- ' 
tarnavimas paruošiant pakietus i Europą. Užeikite ir įsitikinsitel

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. TeLAL4-83l9 New York 2. N. Y.

JOHN BALSIS, prityręs darbuose, kviečia visus užsukti į

ANTIQUE ALTO SERVICE
ir Įsitikinti, kad viskas atliekama gerai ir pigiomis kai
nomis, tai kam eiti pas svetimuosius.

Shell Gass 27'**
AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Rebuilt - Repaired and Installed

Rescaled - Parts and Labor (most cars) 1950
Guarantecd for 12 Months or 12,000 Milės

FREE PICK UP and DEUVERY
S^Bondcd - Lining Any Standard U.S. Cars

BRAKES RELINED 
Parts and Labor 

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Rebuilt, Repaired and Resealed

REBUILT TRANSMISSIONS from 99&O 
Parts and Labor 

--------- Rebuilt Units Installed ---------
107-56 Ncw York Blvd^ Jamaica, N. Y.

— JA 6-9026 —

(nukeltais psl.)vieš į gynimosi pozicijas ...'

SPAUDOS KLAUSIMAIS dmkudjM Brooktyne. Diakinija* *ur*ng« N.Y. krikščiony* demokratai. Kal-

Adolfo SCHRAGERIO
Vieninteli* atstovas Amerikoje šių vokiškų 

svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandėlyje {vairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas j bet kurią JAV-Uų vietą.

336 East 86th SU, N. Y. C.
Tarp 2-o* ir 1-os Avenue • TR 9-0400 
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.
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Eina nuo 1815 metų. 1851 sujungė AMERIKĄ. LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

Sacond-claas poatage pald at Brooklyn Post Offleo

SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA
Domestie yearly__________ $6.00 Amerikoje metams ------- --------- $6.00
Brooklyn. N. Y___ _________■ $6.50 Amerikoje metams —---- --------- $6.00
Half year--------- ------------- ---- $3.50 Pusei metų---------------------------- $3.50
Foreign __--------------------------- $6.50 Užsienyje ------------------------,------ $6.50

Laikražtį tvarko REDAKCINE KOMISIJA Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS^
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiOra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir gražinami autoriams pražant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: 910 Willoughby Avė.. Brookluir'21. N. Y.
, Tel.: GLenmore 5-7^81 1

Amerikiečių katalikų labdara skaičiais
Skaičiai alkanų ir skurstan

čių žmonių yra žymiai didesni, 
negu juos pasiekia jautri širdis 
ir gelbstima ranka. Pagalbos 
atsirastų daugiau, jeigu žmo
nės tiesiog susidurtų su vargu: 
pamatytų jį savo akimis, pagy
ventų alkio ir skurdo sąlygo
mis. Kai vargo nematoma, at
rodo, kad jo ir nėra; o jeigu ir 
žinoma, kad kitur žmonės alks
ta ir šąla, tai taip toli, jog dau
gumos nejaudina.

Vis dėlto atsiranda gerų ir 
jautrių žmonių, kuriem užten
ka papasakoti, kad pasaulyje 
yra vargstančių, ir skuba pa
dėti. Tai tikrieji labdariai, ge
ros širdies žmonės, kurie no
rėtų visus alkanus pavalgydin
ti ir nuogus pridengti, jei tik
tai galėtų. Jų aukomis, kiek jie 
gali duoti, remiasi Amerikos 
katalikų vyskupų šalpa, atlie
kanti didelį ir gailestingą dar
bą.

Amerikos katalikų vyskupai 
kasmet šiuo metu renka aukas 
pasaulinei šalpai. Per dešimtį 
metų, kai labdaros žygis buvo 
pradėtas, vargstantieji yra 
paremti gėrybėmis, kurių vertė 
siekia vieną bilijoną ir 115 mi
lijonų dolerių. Tik praėju
siais metais buvo sušelpta 40 
milijonų žmonių už 166 milijo
nus dolerių. Pernai tų šelpia
mųjų skaičius 77 kraštuose pa
didėjo beveik trimis milijonais 
Galima būtų sušelpti . daug 
daugiau, jeigu būtų daugiau lė
šų ir talkos.

Kataliku šalnos Tarnyba (Ca- 
tholic Relief Services) vis dėlto 
yra pati stambiausia labdaros 
oreanizaciia šiame krašte. Jos 
veikla apima visą pasaulį. Per
nai 67 kraštuose turėjo 98 re
gionalines įstaigas, kuriom va
dovavo 165 pasiaukoję asme
nys. Jie rūpinosi ne vien šal
na. bet ir organizavimu viso
kios paramos, kad gyvenimo
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sąlygos pagerėtų. Čia dirba
ma glaudžiam ryšy su JAV vy
riausybe, kuri teikia gėrybių 
maistu ir apdanga, bet jų iš
skirstymui reikia talkos ir lė
šų. Katalikų šalpos Tarnyba tą 
uždavinį tegali atlikti, pasirem
dama aukomis, kurios sudeda
mos Amerikos katalikų vysku
pų vajui. Tuo būdu kiekvienas 
gali atlikti artimo meilės pa
reigą bent nedidele savo auka.

Artimui padėti nėra malonė, 
o pareiga. Popiežius Jo

nas XXIH savo enciklikoje Mo
tina ir Mokytoja yra pastebė
jęs: “Visi esame lygiai-atsakin
gi už neturinčius pakankamai 
maisto... Dėl to būtina žmo
nių sąžinėse pažadinti atsakin
gumo jausmas, saistąs kiekvie
na ir visus, ypač tuos, kurie 
yra gausiau palaiminti šios že
mės gėrybėmis ... Bažnyčia ta
tai visuomet ko aiškiausiai pa
žymėdavo: pareiga padėti ne
turtėliams ir kenčiantiem stin- 
riausiai privalo jausti katali
kai”-

Yra labai jautrių žmonių ir 
nekatalikų. net nekrikščionių 
bPt re’kia nastebėti. kad kata
likai labdaros srityje daugiau
sia aukojasi ir daugiausia pa
daro. Tai liudija ir Amerikos 
kataliku vyskupų organizuoja
ma šalpa.

tai,

tai-

Lietuviui vra dar pareiga 
vnač neužmiršti savųjų. Artimo 
eilė prasideda nuo artimiau
sio savuiu ratelio, savo šeimos 
bei ta”tos. ir ulinta i visa žmo
nija Nebus greitas ir iautnis 
nadėti kitiem, kas nebus lin
kės skubiai naremti savųjų. O 
mes jų turime varpe šiapus ir 
anomis °eležinės uždangos. Pri
vačiai daug padedama siunti
niais. ir tai vra tau nemaža au
ka. pi organizuotai — nėr Ben
drai lietu viii šalnos Fondą A- 
meriko^e fBalfa). Paremkime 
gausiau ir jį savo aukomis.

atmosferą, kuri leido Tėvams 
pateikti savo skirtingas nuomo
nes, tą- palankumo atmosferą 
ir broliškos meilės jausmus ki-

palinkėti ir ta intencija pasi
melsti”.

Vatikano susirinkimo paraštėje (14)

Maskvos patriarcho stebėto
jai po Susirinkimo pasipasako
jo savo įspūdžius rusų “Novos- 
ti” spaudos agentūros korespon
dentui. Jie pabrėžė, kad Popie- tiems krikščionims, o ypačiai 
žius, Susirinkimo prezidiumas, 
Krikščionių Vienybės Sekreto
riatas ir Susirinkimo Tėvai 
yra parodę savo "moilę rusę 
pravoslavę Bažnyčiai“. Be to,

labai draugišką daugumos Su
sirinkimo narių laikyseną mū
sų atžvilgiu... Vatikano susi
rinkimas turi visus davinius pa
siekti pozityvių rezultatų. Mes

atstovų arkikunigas Borovoj, iš savo pusės galime jam to tik 
davė ilgą pasikalbėjimą lenkų 
laikraščio ‘ ‘Za i Przecziw’ ’ 
(1962X11.16) apie Rusijos pra
voslavų Bažnyčią ir savo įspū
džius iš Susirinkimo.

Dėl santykių su katalikų 
Bažnyčia Borovoj pareiškė: “Pir 
miausia mes turime stengtis pa
keisti klimatą, kuris gaubia mū
sų Bažnyčių santykius, kad bū
tų galima pasiekti tikros bro
lybės, draugystės ir pakantu
mo. Dėl doktrinalinių skirtu
mų — reikia pabrėžti ir kelti 
tai, kas mus jungia, o ne 
kas skiria”

Dėl savo kaip stebėtojo 
lės pasakė: “Pagal mums
kytą Susirinkimo statutą, mes 
negalime viešai vertinti jo vei
klos. Todėl apsiribosime pa
brėždami tik tą pilną laisvės

’ MASKVOS “Patriarchato Ži
nios” (1963 vasario mėn.) Susi
rinkimo pirmąją sesiją įverti
no taip:

“Vatikano susirinkimas yra 
labai svarbus įvykis katalikų 
Bažnyčios istorijoje. Viešoji pa
saulio nuomonė laukia iš jo ne 
tik žodžių žmonijai, sukrėstai 
pasaulio pasidalinimo ir atomi
nio karo grėsmės, bet ir konkre 

/čių veiksmų taikos reikalui.
Pravoslavų Bažnyčia Visuo

met laukė iš Vakarų krikščio
nių pastangų realizuoti Bažny- 

' čių vienybę. Ji, vykdydama šv. 
Bazilijaus Didžiojo troškimą, 
kad išnyktų tarp Bažnyčių ne
santaika, visose savo apeigose 

INDIJOS katalikų vyskupai Vatikano susirinkime.

turi maldų už viso pasaulio tai
ką, už šventos Dievo Bažny
čios gerovę ir jos vienybę. Į- 
vairios pravoslavų Bažnyčios 
nėra dalis vienos bendros pra
voslavų Bažnyčios, nėra kano
nų ir maldos jungtyje su Ro
mos Bažnyčia jau bent tūkstan
tis metų; todėl ji nelaiko Ro
mos susirinkimų visuotiniais 
(ekumeniškais), o tik katalikų 
Bažnyčios gyvenimo vidaus rei
kalu. Tačiau tai nereiškia, kad 
juose svarstomi dalykai ir da
romi nutarimai nebūtų įdomūs 
ir pravoslavų Bažnyčiai.

Ketvirtasis Konstantinopolio 
susirinkimas, kurį Romos Baž
nyčia laiko aštuntu, nebuvo pri
pažintas rytų ortodoksų Bažny
čios. Nuo tada, įvykus dviejų 
Bažnyčių skilimui (XII amž) 
pravoslavai nedalyvauja Romos 
Bažnyčios susirinkimuose.

Vatikano pirmas susirinkimas 
(1869-70) tarp kitko paskelbė 
Romos popiežiaus neklaidingu
mo dogmą ir asmeninio Dievo 
buvimo tiesą, o pop. Pijus IX

VALSTYBES BE TEISINGUMO PLĖŠIKŲ GAUJOS
(atkelta iš 2 psl.)

niškus ginklų kiekius, kurie 
ūkiškai pajėgiuose kraštuose 
yra pagaminti ir tebegamina
mi. Ginklų gamyba teisinama 
tuo, kad dabartinėm sąlygom 
taika negali būti išlaikyta be 
ginklų pusiausvyros. Ir kai vie
nas kraštas yra pasigaminęs 
atominius ginklus, kiti kraštai 
turi gamintis savuosius, tokius 
pat didžio naikinimo ginklus. 
Dėl to tautos gyvena nuolati
nėje baimėje. Ir baimė ne be 
pagrindo, nes susidūrimas gali 
įvykti nuo nelaukto ir nesu
kontroliuoto atsitiktinumo.

Teisingumas, sveikas protas 
ir žmoniškumas reikalauja, kad 
ginklavimasis būtų sustabdytas. 
Kad ginklų atsargos įvairiuo
se kraštuose būtų sumažintos. 
Kad atominiai ginklai būtų už
drausti. Ir kad būtų sutartas 
apskritai nusiginklavimas pa
laipsniui ir efektyvus kontrolės 
metodas. Jei tai bus padaryta, 
pagrindinis principas, nuo ku
rio priklauso dabartinė taika, tu 
rėš būti pakeistas kitu, kuris 
skelbia, kad tikra ir patvari tai
ka yra ne ginklų pusiausvyra,

RYTŲ APEIGŲ (unitų) vyskupai' Vatikano susirinkime. Ii k. j d. Niklos 
Elko (Pittsburgh), K. Bohechevsky 
ford).

1854 m. enciklika “Innefabilis 
Deus” pagarsino Marijos Nekal
to Prasidėjimo dogmą. Ypačiai 
popiežiaus neklaidingumo dog
ma sudarė naują kliūtį tarp 
pravoslavų ir katalikų. Tačiau 
dėl žmonių valios šios dvi Baž
nyčios liko išsiskyrusios, pra
voslavų Bažnyčia visuomet pa- 

bet tiktai tarpusavio pasitikėji
mas.

Autoritetingiausiose asamblė
jose tegul tad bus rimtai susi
rūpinta problema taikingai de
rinti santykius tarp politinių 
bendruomenių pasauliniu plotu: 
sprendimas, turi būti pagrįstas 
tarpusavio pasitikėjimu, dery
bų nuoširdumu, įsipareigojimų 
tikru vykdymu.

— Ūkiškai atsitikusiu tautę 
raida. Yra neišvengiama, kad 
didelės ir galingos valstybės su
darinėja ekonomines grupes, 
kurios apima ir mažesnes silp
nesnes valstybes. Tačiau būti
na, kad vardan bendrosios ge
rovės didžiosios respektuotų 
mažųjų valstybių politinę lais
vę. ekonominės raidos laisvę ir 
saugotų jų neutralumą valsty
bių konflikto atveju.

Yra gyvai svarbu, kad turtin
gesnės valstybės duodamos įvai
rios paramos silpnesnėm, veng
tų politinio dominavimo jose, 
respektuotų jų moralines dory
bes ir etninius požymius-

Jei tai bus daroma, tai bus 
brangus indėlis kelyje į sukūri
mą pasaulio bendruomenės, ku-

(Philadelphia). A. Senyšyn (Stam-

brėžė vienybės elementus, esan
čius tarp dviejų apaštališkų 
Bažnyčių, kurios sudaro tą pa
tį Kristaus Kūną.

Nepaisant pasidalinimo, rusę 
pravoslavę Bažnyčia visuomet 
pripažino galiojančias Romos 
Bažnyčios teises, kas sudaro jos

(nukeltai 4 psl.)

rioje kiekvienas narys, žinoda
mas savo teises ir pareigas, 
dirbs lygybės pagrindu visuoti
nei bendrajai gerovei.

Enciklika, kiekvieną skyrių 
baigdama žvilgsniu į “šio laiko 
ženklus”, dėl valstybių santy
kių pastebi:

Žmonės vis labiau įsitikina, 
kad konfliktai gali būti išspręs
ti ne ginklais, o greičiau de
rybom.

Tokis įsitikinimas kyla iš 
moderniųjų ginklų baisios nai- 
kinomosios jėgos, nes sunku į- 
sivaizduoti, kad jie būtų varto
jami kaip teisingumo įrankis.

Tačiau baimė yra tokia dide
lė, kad pasakiškos sumos yra 
vartojamos ginklam — ne tam, 
kad pultų, bet kad atgrasintų 
kitą nuo puolimo.

Yra pagrindo tikėti, kad su
sitikdami ir derėdamiesi, žmo
nės gali surasti ryšius, kurie 
juos jungia ir skatina lojaliai 
bendradarbiauti visų gerovei.

Ketvirtas skyrius kalba apie 
“santykius tarp asmenų politi
nių bendruomenių ir pasaulio 
bendruomenės” (b.d.). I

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(24) . “Vykdyda-
ma mūsų nurodymus, slaptoji policija pradėjo akci
ją prieš žydus. Tačiau mes nurodėme slaptajai poli
cijai nesiimti iš karto per griežtų priemonių, kad 
nesukeltų per didelio nepasitenkinimo ne tik vieti
nių gyventojų, bet ir vokiečių sluoksniuose. Mūsų 
tikslas parodyti pasauliui, kad vietiniai gyventojai 
ėmėsi iniciatyvos persekioti žydus” (Cit. Iš T. Žibu
riai 1962.VIII.30).

Lietuviškas liudijimas tuo klausimu būtų ne ki- 
' toks, tad ir nereikalingas. Sustoti verta labiau prie 

klausimo, kaip šią taktiką sekėsi vartoti vokiečių 
saugumui Lietuvoje.
(2) Žydų naikinimas, ghetto ir — lietuviai. —

Henry A. Zeiger atsiliepė: “Mūsų nustebimui, 
nebuvo lengva išsyk pastūmėti Į platesnius žydų po
gromus” (o.c.). o Friedmanas vėl citavo Stahlecke- 
rio žodžius: “Nėra taip lengva suorganizuoti iš vietos 
gyventojų tinkamą prieš žydus akciją”.

Minėti autoriai abudu pastebėjo, kad žydų po
gromai turėjo būti suorganizuoti ir įvykdyti pir
mom karo dienom, pareinamuoju momentu, kol 
krašte eina suirutė. Abudu taip pat mini, kad pir
masis, kuris Lietuvoje pasidavė Stahleckerio su- 
kurstomas, buvo žurnalistas Klimaitis su savb par
tizanų būriu. Friedmanas tvirtina jį turėjus 300 par
tizanų. Jiem ir priskiriama pogromų pradžia.
“Pirmo pogromo metu, birželio 25-6 naktį lietuviai 
partizanai likvidavo per 1.500 žydų, padegė keletą 

'sinagogų ar jas sunaikino kitais būdais ir sudegino
žydų gyvename rajone apie 60 namų. Kitom naktim 
apie 2,300 žydų buvo likviduoti. Kitose Lietuvos da

lyse akcija ėjo Kauno pavyzdžiu, tik mažesniu mas
tu ir užgriebė dar ir pasilikusius komunistus. Šios 
apsivalymo akcijos vyko sklandžiai, nes kariuome
nės vyresnybė, kuri buvo apie tai painformuota, 
parodė pritarimo šiai procedūrai” (H.A. Zeiger, ib.).

Kas čia žydų autoriaus kalbama apie karinės vy
resnybės nusistatymą, lietuviškas liudijimas galėtų tik 
konkrečiau patvirtinti (žr. St. Raštikio atsilankymą 
pas gen. von. Rocųues, kuriam buvo pareikštas lie
tuvių visuomenės ir vyriausybės nepasitenkinimas 
dėl žydų persekiojimo ir naikinimo. Kovose dėl Lie
tuvos II. 306 p.). Lietuviško liudijimo šiuo tarpu čia 
nėra po ranka, kuriuo galima būtų patikrinti auto
riaus minimus faktus apie sudegintas sinagogas ir na
mus, o taip pat jo nurodomą bendrą pogromuose žū
siu žydų skaičių: Kaune viso 3.800 (iš bendro žydų 
gyventojų skaičiaus 30,000 tarp 150,000 visų miesto 
gyventojų), mažesniuose provincijose miestuose 1,200 
viso 5,000.

Tačiau lietuvių liudijimai gali konkrečiau patvir
tinti, kokio dviveidiško žaidimo ėmėsi gen. Stahlec
keris, steigdindamas Kaune ghetto. Iš vienos pusės 
Henry A. Zeiger informuoja: “Kaune po pirmos ope
racijos žydų komitetas buvo iškviestas (pas gen. Stah- 
leckerį. Aut.) ir painformuotas, kad vokiečių valdžia 
nemato jokio pagrindo kištis į kivirčus tarp lietuvių 
ir žydų. Vienintelė tad normaliai padėčiai sudaryti 
išeitis — sudaryti žydų ghetto. Į žydų komiteto atsi
kalbinėjimus buvo pareikšta, kad nėra kitos galimy
bės tolimesniem pogromam išvengti. Į tai žydai iš 
karto pareiškė esą pasiryžę viską padaryti, kad iškel
dintų savo rasės brolius į priemiestį Viliampolę” (ib.).

Iš antros pusės lietuviškas liudijimas rodo, kad, 
prieš iškviesdamas žydų atstovus, Stahleckeris jau' bu
vo įsakęs Kauno komendantui iškraustyti žydus iš 
Kauno per 5-6 valandas. Patiriame iš to pat šaltinio, 
kad po Stahleckerio žydų atstovai atsilankė pas ko
mendantą ir perdavė Stahleckerio pareiškimus. Taip 
iškilo aikštėn tuoj pat apgaulingas Stahleckerio žai
dimas, kurio tikslas buvo žydų akyse atsakomybę su
versti lietuviam.

Komendantui pasisekė vokiečiam išaiškinti, kad 
per tokį trumpą laiką techniškai negalima iškeldinti: 
kad žydų klausimas reikalingas ilgesnio laiko; kad jis 

turįs atsiklausti dar ir savo vyriausybės. Gal Stah- 
leckeriui patiko idėja vyriausybę įtraukti į atsako
mybę už žydų gabenimą į ghetto, gal ir kitoki moty
vai lėmė, bet buvo laimėta laiko. Komendanto prista
tytas vyriausybei ghetto projektas buvo svarstomas, 
atidėdamas. Užtruko tai iki liepos pabaigos, iki civil- 
fervaltungo įsteigimo. Stahleckeris buvo iškeltas į Es
tiją (po kelių mėnesių žuvo);kiti vokiečiai iš naujo 
ėmė spausti žydų ghetto klausimą, ypačiai Kauno 
miesto komisaras Crameris, kuris pirmasis įsakė žy
dam prisisegti žvaigždes ir nevaikščioti šaligatviais. 
Nesulaukdami iš vyriausybės ghetto potvarkio (ku
ris taip ir nebuvo priimtas), vokiečiai perėmė paga
liau atvirai žydų klausimą jau į savo rankas ir — 
visus žydus suvarė į ghetto.

Kur ghetto buvo, žydai ilgiausiai išsilaikė —Kau
ne, Vilniuje, Šiauliuose, Teisiuose, Ukmergėje. Ilgai
niui ir iš ghetto, kurie paskiau buvo pavadinti “lage
riais”, ėmė žydus ir gabeno žudyti. Žudymo veiks
mam buvo organizuoti specialūs lietuvių savanorių 
daliniai, vadovaujami vokiečių. Henry A. Zeiger pa
stebėjo, kad verbuojant lietuvius ar latvius į tokius 
dalinius buvo renkami vyrai, kurių giminės buvo ru
sų nužudyti ar deportuoti (pats Klimaitis buvo išėjęs 
iš bolševikų kalėjimo). Tačiau buvo atsitikimų, kad 
naikinimo veiksmam buvo paimta viešoji policija ar 
batalionai, kurie buvo skirti pagalbinei kariuomenės 
tarnybai, o ne eksterminacijai. Dėl to kai kur po to
kios egzekucijos policininkai padavė raportus pasi
traukti iš tarnybos (Marijampolė); kai kur bataliono 
kariai atsisakė šaudyti ir buvo patys sušaudyti (Vil
nius); kai kur SD pareigūnai šaudydami buvo apsi
taisę lietuvių karių uniformom (šakiai); kai kur, 
siekdami nukreipti akis nuo vokiečių lietuviškom mi
linėm aprengtus karius filmavo egzekucijos metu; bu
vę net atsitikimų, kad duobėse pakasė ir butelius su 
šaudžiusių vyrų lietuviškom pavardėm.

Dar ir 1943 pabaigoje vokiečiai mėgino sudari
nėti įspūdį, kad žudymo akciją vykdo lietuviai, kaip 
tai nurodė to meto pogrindinė spauda: “Vokiečių oku-' 
pacinė valdžia Lietuvoje masiškai naikina žydus, bet 
jos agentai skleidžia žinias, kad žydus šaudo ne vo
kiečiai, bet lietuviai” (N. Lietuva 1943.X.15). Pogrin
dinėje spaudoje randame ir vaizdą, kaip ekstermina- 

cija buvo vykdoma Vilniaus ghetto žydam: “Rudoji 
ekspedicija beveik likvidavo Vilniaus getą. Visas ra
jonas buvo apsuptas latvių ir estų. Viduje patys vo
kiečiai gaudė pradžioje darbui tinkamus vyrus, vėliau 
moteris su seniais. Žydai patys iš namų nėjo — kiek
vienas buvo išvaromas skyrium. Kurie slapstėsi kana
lizacijos vamzdžiuose, prigirdyti paleistame vandeny
je. Iš viso Daugpilio kryptimi per 3 dienas išvežta 
apie 10,000 žydų. Vokiečiai sako, kad į Estiją dar
bams. Iš buvusių Vilniaus gete apie 14,000 žydų liko 
tik kokie 2,000. Užbarikaduoti namai buvo susprog
dinti drauge su juose buvusiais žydais” (Į Laisvę 
1943 Nr. 9).

1944 metų pavasarį, jausdami ateitį, vokiečiai į- 
sakė žydų masinius kapus atvarytiem žydam atkasi
nėti, pilstyti žibalu ir deginti, kad pradingtų nusikal
timo pėdsakai. Gal vokiečius gąsdino surasti sovieti
nio nusikaltimo pėdsakai — masiniai Katyno kapai. 
Vokiečiai tad norėjo žibalu ir ugnimi sunaikinti sa
vuosius pėdsakus. Paskui naikino ir pačius degintojus, 
kad dingtų paskutiniai liudininkai. Traukdamiesi nuo 
raudonosios armijos 1944 vokiečiai sudegino ir Kauno 
ghetto. Išsigelbėjo tik keletas tūkstančių, kurie auksu 
brangenybėm papirko savo naikintojus ir buvo atga
benti gyvi į Dachau kacetą, iš kurio dalis išsivadavo 
jau karo pabaigoje.

(3) Žydų gelbėjimas ir lietuviai. — Zeigeris su 
nustebimu sutiko faktą, kad gen. Stahleckeris neleng
vai surado talkininkų tarp lietuvių žydų eksterminaci
jai. Pažįstantiem lietuvių tradicijas tai nebuvo nuo
stabu. Praeity lietuviai ir žydai lojaliai sugyveno, ir 
toki pogromai kaip Lenkijoje ar kitur Lietuvoje ne
buvo pažįstami. Jei literatūra yra gyvenimo atspin
dys, tai literatūriniai žydų tipai, absoliutinė dauguma, 
yra pozityvūs, simpatingi. Staigmena buvo lietuviam, 
kada tarp žydų komunistinis režimas buvo susira
dęs daug talkininkų, dalyvavusių lietuvių gyventojų 
eksterminacijoje. Galima būtų apytikriai teigti, kad 
tai buvo daugiau žydų jaunimas, nutolęs nuo savo 
tėvų tradicijų. Bolševikmečio žydų veikla sukėlė lie
tuvių resentmentą žydam. Tačiau lietuvio prigimtis 
jautri žmoniškajam sentimentui. Naikinamiem ir

(Bus daugiau)



MARTYNO MAŽVYDO giesmyno antraštinis puslapis.
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JUODUKAI RĖMU LIETUVOS LAISVINIMU
čių laiką Madrido radijo stoty
je transliacijoms lietuvių kalba 
j Lietuvą, kurios Lietuvoje ge
rai girdimos. Padėkoje buvo iš
dėstyta transliuojamų progra
mų reikšmė pavergta jai lietu
vių tautai ir jos- atkakliai kovai 
su okupantu ir komunizmu. 
Kartu buvo pageidauta lietuvių 
programai skirti 30 min. laiko. 
Atsakydamas į Vliko pirminin
ko laišką, ministeris užtikrino 
savo pritarimą lietuviškajai

MARTYNO MAŽVYDO ATMINIMUI
Antraštinis puslapis Martyno 

Mažvydo giesmyno, išspausdin
to Karaliaučiuje prieš 414 me
tų (1549). Viena Mažvydo gies
mė, “Sutvertojau Pone žvaiz- 
džių”, versta iš lotynų kalbos 
(“Conditor alme syderum”), bus

DOMINIKA BIKNEVIČIENĖ, 

viena iš didžiųjų pranciškonų 
rėmėjų, balandžio 28 mirė Chi
cagoje Jos vyras Tadas mirė 
prieš keleris metus. Steigiant 
šv. Antano gimnaziją Kenne- 
bunkporte. jie yra finansavę 
visą pradinį "jos įrengimą. Jų 
lėšomis taip pat buvo praplės
ta Greene vienuolyno koplyčia 
ir Įrengta salė.

giedama Mažvydo atminimo 
programoje. Specialiai šiam at
minimui šį gregorianinio giedo
jimo himną į magnetofoninę 
juostą įgiedojo muz. Antano 
Skiedulio vadovaujamas 11 as
menų vyrų choras. Mažvydo 
mirties 400 metų atminimas 
Chicagoje bus gegužės 11 d., 
7. vai. vak., Jaunimo Centro 
rūmuose. Atminimą ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas.

— Vienos arkivyskupas kardi
nolas Koenig balandžio 29 iš
vyko Lenkijos vyskupų lankyti. 
Po kelionės Lenkijoje dar vyks 
antru kartu pas kardinolą Min- 
dzenty-

Day Star baptistų bažnyčios 
rektorius Ralph E. Loeb buvo 
pakvietęs A. Trimaką kalbėti 
toje bažnyčioje apie religijos 
persekiojimą Lietuvoje ir bend
rai apie lietuvių ir kitų bolše
vikų pavargtų tautų padėtį. Po 
išsamios kalbos parapiečiai, ku
rių buvo pilna bažnyčia ir ku
rių daugumą sudarė juodukai, 
sudėjo gražių aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Tai bene 
jurmas atsitikimas, kad Ameri
kos tamsesnės spalvos žmopės, programai ir pažadėjo jos rei- 
gerai suprasdami komunizmo ‘kalus visuomet palankiai spręs- 
tikslus, davė medžiaginės aukos 
Lietuvos laisvės kovai

Ispanijos informacijos minis- 
toris romia Vliko radijo progra
mas.

Vliko < pirmininkas pasveiki
no naująjį Ispanijos informaci
jos ir turizmo ministerį Manuel 
Fraga Iribarne jo paskyrimo 
proga ir padėkojo už kasdieną 
nemokamai skiriamą 20 minu-

ti-
Gražina Krivickienė — Eltos 

atstovė prie Valstybės departa
mento.

Vlikui yra labai svarbu savo 
atstovą turėti Washingtone Pa
dėjus pastangų, Valstybės de
partamentas pranešė Vliko pir
mininkui, kad jis Gražiną Kri- 
vickienę laikys Eltos atstove ir 
ją kvies į visas spaudos konfe-

rencijas. jCrivickienė jau akty
viai į šį darbą įsijungė ir gau
siai aprūpinama informacine 
medžiagą.

Dr. S. Witvicky, Ukrainos 
prezidentas tremtyje, tarėsi su 
Lietuvos laisvinimo organizaci
jų vadovais.

Dr. S. Witvicky, kurį ukrai
niečių egzilai laiko teisėtų sa
vo prezidentu nuo pirmosios 
Ukrainos respublikos gyvavimo 
1918-1919 metų, nuolatos gy
venąs New Yorke, palaiko nuo
latinius ryšius su Vliku. Balan
džio 25 S. Witvicky buvo pasi
kvietęs pietų dr. A. Trimaką ir

Draugiškoje 
nuotaikoje buvo aptarti abiem 
kraštam svarbūs laisvinimo ko
vos reikalai. Ukrainiečių Rada 
(Taryba), jų pagrindinė laisvini
mo organizacija, yra Vokietijo
je, Muenchene. Jos prezidentas 
yra Levicky-

Sidzikauską.

PRAVOSLAVŲ STEBĖTOJŲ ATSILIEPIMAI
(atkelta iš 3 psl.) 

nepažeidžiamą apaštališkąjį tęs
tinumą. Daugybėje Romos Baž
nyčios šventųjų pavyzdžiuose 
rusai nenustojo Įžiūrėti garan
tiją busimojo suartėjimo gali
mybės.

Pijaus XII pontifikatas nepri
sidėjo prie įvairių konfesijų 
krikščionių susipratimo. Pop. 
Jono XXIII idėjos iš karto buvo 
mažai žinomos dėl to, kad ir 
pats popiežius dar buvo mažai 
pasireiškęs. Tačiau Susirinki
me tos idėjos labiau išryškėjo 
tiek iš paties popiežiaus svars
tytinų klausimų pasirinkimo, 
tiek ir iš jo atidaromosios kal
bos. Visa tai metė naujos švie
sos dabartinio popiežiaus inten
cijoms. Jo optimizmas dėl gy
venamojo laikotarpio, jo no
ras, kad Susirinkime dalyvautų 
viso pasaulio stebėtojai, jo at
sišaukimas į valdančiuosius, kad 
jie stengtųsi išlaikyti pasaulio 
taiką yra labai reikšmingi fak
tai.

Kokio atbalsio ras tie atsišau
kimai Susirinkimo Tėvų ir ka
talikų Bažnyčios veikloje, ma

tysime ateityje. Pravoslavai *Jin- 
ki, kad Bažnyčia suvaidintų 
svarbią rolę tarp tų jėgų, kurios 
kovoja už teisingą ir pastovią 
tarp tautę taiką. Pravoslavai ti
kisi, kad Susirinkimo Tėvai, 
šv. Dvasios vedami, padaugins 
savo pastangas visų į Dievą ir 
mūsų Išganytoją Jėzų Kristų ti
kinčių religinei vienybei pasiek
ti”.

Kaip matome, Maskvos pa
triarchas, tikriausia iš valdžios 
pusės įsakytas ir pamokytas, šį 
kartą užėmė daug ramesni ir 
švelnesnį toną tiek Susirinkimo, 
tiek paties popiežiaus vertini
me.

Belgijos pravoslavų arkivys
kupas Bazilijus, priklausąs nuo 
Maskvos patriarcho, viename 
susirinkime Briuselyje papasa
kojo pravoslavų įspūdžius pasi
baigus Vatikano pirmojo susi
rinkimo sesijai, būtent, kas 
jiems nepatikę. O nepatiko du 
dalykai: Susirink. Tėvų ritua
linis paklusnumo pareiškimas 
popiežiui- Mat, yra tokia tradi
cija, kad popiežiui, dalyvaujan
čiam iškilmingose apeigose,

i

r: *

PRIE ATLANTO

Prašome iš anksto rezervuoti kambarius adresu —

Tei. 207WOrtli 7 2011Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine

Vasaros karščiai, miestų dulkės ir bendras nuovar
gis vilioja poilsio ieškančius žmones vykti į atostogų 
kraštą — Maine. Į pranciškonų vedamą vasarvietę 
suplaukia daug lietuvių pavasaroti, pasimatyti su 
kitais draugais bei pažįstamais.

KENNEBUNKPORT, Maine, baigiama {rengti, iv. Antano gimnazijos sporto salė ir bendrabutis.

VASAROS ATOSTOGOS ir BERNIUKŲ STOVYKLA

I ’ •
1 • Stovykla veiks nuo birželio 28 iki rugpiūčio 2

• Berniukai priimam* nuo 8 iki 15 metų
• Vadovauja prityrę vadovai
• Visi lietuviai berniukai yra kviečiami atsigaivinti 

dvasia ir kūnu religinėje ir patriotinėje dvasioje.
Ii • Prie stovyklos didelis maudymosi baseinas su malo

niai šiltu jūros vandeniu.

jam atsisėdus į sostą, kardino
lai iš eilės prieina prie popie
žiaus ir priklaupę bučiuoja jam 
ranką, tuo išreikšdami savo pa
klusnumą ir pagarbą. Pagal Ba
zilijų, tuo aiškiai pabrėžiama 
vyskupų nelygybė. Šis dalykas 
pravoslavų akyse darąs labai 
nemalonaus įspūdžio, dar ne
malonesnio negu pirmenybės 
klausimas tarp patriarchų ir 
kardinolų (pirmenybės eilėje 
pirmiau eina kardinolai ir tik 
paskui patriarchai).

Antras dalykas pravoslavam 
sunkiai suprantamas, tai popie
žiaus iniciatyva šv. Juozapo vą^ 
do įterpimas į Mišių kanoną, vi
siškai ignoravus Susirinkimą ir 
jo liturgijos komisiją.

PagaĮ Bazilijų, Susirinkimo 
pirmąją sesiją su palankumu ir 
simpatija sekę ne tik stebėto
jai, ką jie patys yra viešai pa
reiškę, bet ir visi tikintieji pra
voslavai. Buvo labai įvertinta 
žodžio laisvė, popiežiaus atviru
mas ir išmintis, taip pat bro
liška laikysena stebėtojų ne
kata likę atžvilgiu. Susirinkimas 
svarstė kai kuriuos klausimus, 
kurie įpatingai domina pravos
lavus — tai įvairių* kalbų var
tojimas liturgijoje, komunija 
dviem pavidalais, koncelebraci- 
ja (keli kunigai drauge aukoja 
mišias prie to paties altoriaus). 
Buvę matyti, kad daugumos nu
sistatymas esąs labai artimas 
pravoslavų linijai. Tačiau Vati
kano susirinkimas dar nepasi
sakęs dėl kai kurių labai svar
bių klausimų, kuriais katalikai 
ir pravoslavai nesutaria: tai po- 

- piežiaus primatas ir neklaidin
gumas, ekleziologija ir kit. Ba
zilijaus manymu, Susirinkime 
išryškėję dvi srovės “doktrina- 
listų” ir “pastoralistų”. Nors 
tarp jų negalį būti priešingu
mų. tačiau pravoslavai arčiau 
doktrinalistų”

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su Vniešposyltorgu

Izraelio valstybė buvo atsiun
tusi savo delegaciją į atidary
mo iškilmes. Paskui spaudoje 
plačiai tas iškilmes aprašė. 
Valdančios partijos organas 
“Davar” išreiškė linkėjimą. kad 
Susirinkimas pasirūpintų teolo
giškai pasmerkti antisemitiz
mą ir pareiškė viltį, kad “ži
nant pop. Jono XXm toleran
tiškumą ir kitų supratimą”, Su
sirinkimas padarys viską, kas 
yra jo galioje, kad "2000 metę 
klaida" būtų atitaisyta.

čia, be abejo, daroma užuo
mina į žydų kaltę dėl Kristaus 
mirties; daugelis žydų tikisi, 
kad šį dalyką išaiškinus, suma-

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.

Jūs čia apmokate visą dovaną kainą. Gavėjui nieko nereikia mokėti.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y.

COSMOS PARCELS EKPRESS

M ,.C

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER ATOSTOGAS

Garsiame Cape Cod — Osterville. Mas*., kurorte prie atviro Atlanto. 
Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje lietuviškoje vasarvietėje 

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONE”

pradėjo priimti
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkite į pagrindinį skyrių:

AUTOMOBILIAI SKALBIAMOS MASINOS
ŠALDYTUVAI TELEVIZIJOS
DULKIŲ SIURBLIAI 
SIUVAMOS MASINOS

DVIRAČIAI 
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

Tel. Cl 5-7905

žėtų ir antisemitizmas.
Kelias dienas prieš Susirinki

mą žydų ortodoksų organe “Ha- 
zofeh” tilpo straipsnis, kuriame 
labai skeptiškai pasisakyta dėl 
Vatikano ir žydų tautos santy
kių pagerėjimo Bet po astuo
nių dienų tas pats laikraštis Įsi
dėjo jau daug ramesnį straips
ni. Dr. J. S«v.

87 East Bay Rd., OsferviUe, Cap Cod, Mass. . 
Tel. 428-8425

IMaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražiu privatus 2 akrų pu- 
. šynas - parkas * Šiltos Golfstromo srovia, atviras jūros pliažas

5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žai
dimams • Geras lietuviikas maistas ir malonus patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. ED ir MARIJA JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvvkti. — Ii anksto kreiptis;

ED JANSONAS
15 Rosedale St., Boston 24. Ma$$. — Telef. 288-5999 ' 

arba nuo birželio 15:
Audrone • Jansonas, 87 East Bay Rd„ Osterville. Cape Cod. Mas*.



New*rk, NJ. Jaunųjų Lietu
vos vyčių suvažiavimas įvyko 
balandžio 28. Tai buvo penk
tas toks suvažiavimas. Jame pri- 
siminta vyčių organizacijos 50

Jaunieji vyčiai iš šv. Jurgio 
salės organizuotai ėjo pamal
dom į šv. Trejybės bažnyčią. 
Palydėjo uniformuoti lietuviai 
veteranai, kuriem vadovavo bu
vęs vadas John Remeika- Prieš 
mišias sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Mišias aukojo 
kun. P. Totoraitis, pamokslą 
pasakė kun. V. Karalevi&us. 
Giedojo .choras, vadovaujamas 
Klemenso Bagdonavičiaus. Bai
giant pamaldas sugiedota vyčių 
himnas.

Šv. Jurgio salėje posėdis pra- 
sidjo 2 v. popiet Jam vado
vavo New Yorko-New Jersey 
apskričio vicepirmininkė Ann 
Klem. Maldą sukalbėjo kun. P. 
Totoraitis, 29 kuopos dvasios 
vadas.

Sveikino Dorotėja Duktu- 
tė. New Yorko-New Jersey ap
skričio pirmininkė, Elena šau
lytė iš Philadelphyjos, vyčių 
centro valdybos vicepirmininkė. 
Ji savo kalboje prisiminė vy
čių sukaktį-

Suvažiavime dar dalyvavo ir 
prel. Ig. Kelmelis, kun. Stasys 
Raila iš Brobklyno, kun. Pet
ras Žemeikis iš Bayonnės. Buvo 
atstovaujamos šios jaunųjų vy
čių kuopos iš: Philadelphijos, 
Elizabetho, Bayonnės, Maspet
ho ir vietos kuopa, kuri buvo 
suvažiavimo šeimininkė- Viso 
buvo 125 delegatai. Taip pat 
kalbėjo 29 kuopos pirmininkas 
J. Balčiūnas.

binas Janks iš Newarko. Jis 
kalbėjo apie lietuves vyčių 
tikslus ir .uždavinius, darbus, 
surištus su Lietuvos laisvinimu.

Meninėje programoje buvo 
lietuviška ir amerikiečių muzi-

kalbėjo kun. V. Karalevičius 
šv. Trejybės bažnyčioje buvo 
palaiminimas švč. Sakramentu. 
Palaiminimą suteikė kun. Pet
ras žemeikis.

Buvo paskelbti įvairūs lai-

mėjimai. Ausiukių kepimo var
žybose laimėjo pirmą vietą Vin
cė Juška iš ‘Elizabetho, antrą 
vietą Lorraine Scoudas iš 
Elizabetho ir trečią — Susan < 
Mensler iš Newark. Už gražiau- 
sius margučius pirmoji dova- 
na atiteko Arūnui Jarman iš-'| 
Elizabetho, antroje — Kennet 
Barron iš Maspetho, trečioji J

- Peter .Coll iš Newarko. Jį 
Suvažiavimas baigtas banke- |

tu ir šokiais. Suvažiavimo prog
rama rūpinosi Mary Stonis ir 
Liudas Stukas. Kitų metų suva
žiavimas numatomas Maspethe.

F-V.

ATHOL. MASS.
Vyry klubas ruošia kortavi- 

mo vakarą gegužės 4 parapijos 
salėje. Bus gražių ir namams 
reikalingų daiktų išleistų laimė
jimu keliu, bus ir užkandžių.

Vyrų klubas įsikūrė šių me
tų pradžioje. Jo valdybą suda
ro: Petras Krustapentus — 
pirm., Jurgis Vedlūga — rašt., 
Jonas Petrosky — vicepirm-, 
Jonas Krustapentus — infor
macijos reikalams. Klubo susi
rinkimai vyksta kiekvieno mė
nesio trečios savaitės antra

dienį.
Liet. Katalikę Religinei šai

pei gavėnios metu buvo pada
ryta rinkliava bažnyčioje ir bu
vo surinkta 441.48 dol. Religi
nės Šalpos vadovybė atsiuntė 
padėką už aukas.

Mirė gavėnios metu: Jonas 
Sukols, 54 metų, ir Jonas Bobi- 
šauskas, 77 metų. Abu palaido
ti iš parapijos bažnyčios Gethse-

L K. MOTERŲ SEIMAS
BROCKTON, MASS.

Brocktone balandžio 21 įvy- Šimas iš pasaulio lietuvių kata- 
ko Naujosios Anglijos Lietu- likių suvažiavimo Romoje. Pra- 
vių Katalikių Moterų Sąjungos nešimą padarė p. Stanilienė. 
seimas. Prasidėjo 10 v. pamal- Sveikinimo žodį tarė prel. P. 
domis, Worcesterio Aušros Var- Juras. Įstatų pakeitimo projek
tų ir Brocktono kuopos daly- tu daug kartų kalbėjo N. Sen- 
vavo su vėliavomis. kevičienė, M. Wattkins-Vaitie-

mane kapinėse. Abu buvo pa
vyzdingi parapiečiai.

N. Anglijos apskričio Lietu
vos vyčių pusmetinis suvažia
vimas buvo Westfielde balan
džio 28. Vietinės vyčių kuopos 
atstovai buvo dr. Gailiūnas, Pra 
nas Anoris, Marijona Gaurons- 
kytė ir Vincas Waslaske. Kar
tu važiavo ir dvasios vadas kl. 
kun. Jutt-

Vyskupijos labdaros vajus šį
met pradedamas gegužės 5 ir 
tęsis visą savaitę. Vyskupas 
Flanagan paskelbė, kad šiemet 
reikia surinkti 700,000 dol. 
vyskupijos labdaros reikalam. 
Šv. Pranciškaus parapijai pa
skirta 2515 dol.

Šv. Pranciškaus parapijoje 
sudarytas vajaus komitetas, ku
rio pirmininku yra Povilas Ša
tas, iždininku Pranas Verock. 
Gegužės 5 nuo dvyliktos iki tre
čios popiet apie 30 vyrų ap
lankys parapiečius, rinkdami 
aukas. Parapiečiai prašomi tuo 
laiku būti namie ir paremti vys
kupijos labdaros darbus.

Tikybos pamokę konferenci
joje, kuį buvo balandžio 20, 
21 šv. Kryžiaus kolegijoje, da- vardinti praeities valdybų su- 
lyvavo Ida Waslaske, Valerie 
Coblidge ir Joanna Chastney. 
Jos dėsto tikybos pamokas pa-

LIETUVOS JAUNŲJŲ VYČIŲ suvažiavimo prezid Sumas Newarke balandžio 
kairėje Dotėja Dutkutė dešinėje Ann Klem. Nuotr. V. Maželio.

28. Kalba Juozas Balčiūnas,

LIET. BENDRUOMENĘS DEŠIMTMETIS NEW JERSEY
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Nęw Jersey apygarda įsikūrė 
1952 birželio 30 Tą dieną į 
organizacinį komitetą išrinkti: 
J. Stukas, K. Trečiokas, A. Tre
čiokas, J. Liudvinaitis, V. Dilys, 
J. Prapuolenis ir St. Jakštas. 
Komitetas 1952 spalių 26 su
kvietė suvažiavimą ir išrinko 
laikinį komitetą iš 14 asmenų. 
Komitetui pirmininkavo Jokū
bas J. Stukas.

1954 rugpiūčio 19 sušauktas 
apylinkių atstovų suvažiavi
mas. Išrinkta valdyba iš 5 as
menų. Pirmininkavo V. Dilys, 
kuris visą dešimtmetį paliko 
valdybos nariu, o pastaruosius 
9 metus buvo pirmininku. Lai
kraščio puslapiai neleidžia iš-

... ... __  - kūnienė, Milierienė, Daukantie-Posėdis pradėtas 12 parapi- ’
jos salėje. Atidarė Ona čižienė, 
maldą sukalbėjo kun- M. Vemb
rė. Prezidiumą sudarė: pirm: 
G. Keneb, sekretorė K. Keb- 
linskienė (ji yra seimo organi
zatorė), E. Tefter, S. Mantau- 
tienė. Dalyvavo Worcesterio 
Aušros Vartų ir šv. Kazimiero 
kuopos, Atholio, Nonvoodo, 
Brocktono kuopos; viso 34 at-
stovės.

Perskaitytas praeito suvažia
vimo protokolas. S. Mantautie- 
nė skaitė paskaitą tema “Ame
rikos LK. moterys Lietuvos at
statyme”. Sveikino laiškais M. 
Galdikienė, EI. Paurazienė ir 
apskrities dvasios vadas kun. 
J. Jutt. Padaryti pranešimai iš 
atskirų kuopų veiklos. Nor- 
woodas nusiskundė, kad kuo
pos veikla silpnėja. Tiio tarpu 
abi Worcesterio kuopos veikia 
pavyzdingai Padarytas prane- gražiausius margu- 

; laimėjo Stefa Ur-

Nutarimų komisija priminė, 
kad norima suruošti kitą seimą 
Norwoode. talkinant Worceste- 
rio ir kitų kuopų pirmininkėm; 
nutarta įrengti kambarį Putna- 
mo seselių vienuolyne kan. F. 
Kemėžio, Sąjungos steigėjo var
du. Kitais metais sueina 50 me
tų kaip buvo įkurta sąjunga. 
Nutarta išleisti sąjungos istori
ja. Nutarta nares supažindinti 
su praeitimi, čia pat Daukan
tienė paskaitė sąjungos pirmus 
protokolus.

Seimą baigiant, maldą sukal
bėjo prel. Pr. Juras.

Seimo metu buvo bent kelios 
parodos. Liudonienė, buvusi 
mokytoja, buvo suruošusi sa
vo kūrinių parodą; buvo išsta
tyta 24 paveikalai. Taip pat 
buvo rankdarbių ir margučių 
parodos. Už 
čius
bonienė, Marcelė Dudienė, Sta
sė Bublienė.

Vaišėse dalyvavo 169 svečiai, 
šeimininkavo Julija Stokienė, 
jai visą laiką talkino J. Bara
nauskienė ir kitos.

Meninėje programoje pasiro
dė šv. Kazimiero mokyklos 

tarti bent kiek naujesne forma, kvartetas, eilėraščių padekla- 
Clevelando krikščionių demok
ratų skyrius ruošia simpoziu
mą — sutelktinį pranešimą ir 
diskusijas. Jis įvyks š.m- ge
gužės 5 d. 11:30 vai. (tuoj po 
sumos) šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. Įvadinius refe
ratus skaitys dr, R. Šilbajoris, 
adv. Ji Smetona ir A.J. Kasu- 
laitis. Bus nagrinėjami klausi
mai iš kultūrinio, tarptautinio 
ir lietuviškų vadovaujančių 
veiksnių taško. Visa Clevelan- 
do lietuviškoji visuomenė nao- 
širdžiai kviečiama gaus i a i 
dalyvauti. Susirinkimui ir dis
kusijoms vadovaus inž. P. Raz- 
gaitis-

CLEVELAND, OHIO

Sutelktinis pranešimas Lietu
vos laisvinimo klausimais

Niekad nebus perdaug rū
pesčio mūsų pavergtos tėvynės 
laisvinimo reikalais. Juos ap-

Į IŠ VISUR I

Altoriaus tarnautojai per Ve
lykas dėvėjo naujas sutanas, 
kurias įtaisė moterų gildą, mal
dos apaštalavimo ir tretininkų 
draugijos. Klebonas nuoširdžiai 
dėkoja už puikią doyaną

Pirmoji komunija bus gegu
žės 19, per 8:30 v. mišias. Pir-

mąvo J. činčytė, Dalia Eivaitė, 
Stefa Savickaitė. G. Baranaus
kas paskaitė Ant. Baranaus
ko “Anykščių šilelio” ištrauką: 
sako, jis esąs, autoriaus gimi
naitis.

Moterų 
tas Pr. Gribauskienės 
vaujamaš prityrusios 
tės Olgo$ Breivaitės-Fa’ 
dainavo: Jie išėjo 
nešti. Plaukia sau laivelis, Ke
liaujam su daina. Choras buvo 
apsirengęs tautiniais drabužiais. 
P. Belmontienė padeklamavo 
“Laišką iš 
Sužiedėlis 
no valsą.

suorganizuo- 
nės ir vario
sios pianis-

Lietuvos”, Saulius 
paskambino Chopi- 

M. Kas.

— Kunigę Vienybės pirmi
ninką^ prel. Pr. Juras praneša, 
kad iš susirgusio kun. Vac. 
Paulausko iždininko pareigas 
perėmė kun- Zenonas A. Smil
ga. Jo vardu siųstina prenume
rata už žurnalą Lux Christi ir 
nario mokestis. Čekiai rašytini 
adresu: Lithuanian R.C. Priest 
League of America, 155 Wash- 
ington St., Middletown, Con- 
necticut. Prenumerata ir nario 
mokestis metam sudaro 10 dol.

— Jonas Račkauskas, Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos pir
mininkas, išvyko į JV rytinius 
pakraščius. Lankysis Baltimorė- 
je, Philadelphijoje, New Yorke 
ir gegužės 5 sekmadienį, daly
vaus Naujos Anglijos ateitinin-

■ kų šventėje Putnam, Conn.
-- Jonas ir Albina Brazaus

kai iš Waterbury, Conn. įstojo 
į Lietuvių Fondą nariais, įmo
kėdami pirmąjį šimtą dolerių.

— Nekalto Prasidėjimo kon
gregacijos seserų rėmėjų susi
rinkimas bus gegužės 19 Put
nam, Conn.

— Kennebunkport, Me-, šv. 
Antano gimnazijos berniukų 
choro dainas balandžio 28 Jo
kūbas Stukas įrašė į juostele. 
Chorui vadovauja T. Bernardi
nas Grauslys, O. F. M.

— Prof. A. Maceina profeso
riauja Miunsterio universite
te. Žiemos semestre skaitė kur
są apie sovietinę religijos filo
sofiją ir žmogaus puolimą ir 
prisikėlimą Dostojevskio kūry
boje. Jis taip pat važinėja pa
skaitom į atskiras vietoves. Ne
trukus išeis iš spaudos naujas 
veikalas vokiškai, — “Studien 
zur Russichen Religionsphilo- 
sophie”.

— Jaunimo stovykloje Dai 
navoje prie Detroito pradėta 
statyba, statoma koplyčia ir ad
ministracijos namas, kur tilps 
biblioteka, raštinės, kur bus ka
peliono ir mokytojų-instrukto- 
rių kambariai. Statybai planus 
parengė lietuvia architektai — 
M. Narbutas ir Alg. Bublys.

rėtų stipendijų fondą.
Šiemet gegužės 11 7 v.v. šv. 

Jurgio draugijos salėje, 180 
New York Avė., Newarke, de
šimtmečio atžymėjimo bankete, 
bus įteiktos ir stipendijos. Sti
pendijas gaus G. Vaičiūnaitė iš 
Lindeno, Danguolė Masionytė, 
Kęstutis čižiūnas iš Patersono.

Prel. J. Balkūnas, iš Maspetho 
dalyvaus šiose iškilmėse ir pa
sakys pagrindinę kalbą. Jis yra 
Lietuvių Bendruomenės kūrė
jas ir jos garbės pirmininkas.

Meninėje programoje sutiko 
dalyvauti su savo skambiomis 
dainomis solistai Irena Stankū
naitė ir Liudas Stukas ir žo
džio menininkas J. Jakubaitis.

Bilietai į banketą jau platina
mi. Vien tik A. Žukauskas pa
siėmė išplatinti 100 kvietimų.

Malonu pažymėti, kad stipen
dijų mintį įnešė jau čia gimęs

jos puslapiuose bei protokolų 
knygose jų vardai liks šviesiom 
raidėm įrašyti.

Dabartiniu metu apygardos 
valdybą sudaro: V- Dilys — 
pirm., J. Stukas — vicepirm., 
A. Rugys — vicepirm., L. šir- 
kus — švietimo reikalų vado
vas, A. Budreckas — kultūri
niam reikalam, A. Astrauskas 
prot. rašt. J. Avižienis — ižd. 
ir M. Varneckas — sekr.

Apygardai priklauso šios apy
linkės: Elizabetho, Kearny-Har- 
rison, Linden, Paterson, Jersey 
City, Newąrko ir Studentų są
jungos seniūnija.

Dešimtmetis — trumpas lai
kas. Bet per jį apygarda daug 
nuveikė. Pagyvėjo lietuviškas, 
kultūrinis veikimas Tenka tik 
apgailestauti, kad dar nevisi į- 
sisąmonijo LB tikslus. Graudu, 

__________________________  kad sutinki lietuvį, kuris pats 
nežinodamas, kaišo pagalius į apygardos valdybos narys Alg. 

mai komunijai ruošia seselės Lietuvių Bendruomenės veži- Budreckas. Jis parengė ir įsta- 
kazimierietės Robertą ir Fidelis. m3- tų projektą. Vėliau buvo pa-

Stipendiję įteikimą reikia lai kviesti teisininkai B. Viliaudas 
kyti vienu iš svarbesnių apygar- ir V. Vaitiekūnas, kurie galu- 
dos darbų, šias eilutes rašąs tinai sudarė stipendijų fondą, 
nežino kitos apygardos, kuri tu- Rugię Antanas

dėties, bet praleistieji neužsi
gaus ir rašančiam šias eilutes 
atleis. Žinau viena, kad istori-

Kun. Pijus Juraitis, buvęs 
parapijos klebonas, atostogau
damas Floridoje, buvo susirgęs 
ir operuotas. Ligonis dabar 
sveiksta ir laukia, kada galės 
sugrįžti į Athol, Mass. (A.a.) BALTIMORĖS ŽINIOS

Dr?mos mėgėjų ratelis, va
dovaujamas aktoriaus Jono 
Kazlausko, pastatė komediją — 
“Buhalterijos klaidą” balandžio 
20, lietuvių svetainės didžiojo
je salėje. Gaila, kad žmonių į 
vaidinimą atsilankė mažokai.

Kun. Antanas Dubinskas, 
Baltimorės šv. Petro parapi
jos klebonas, balandžio 18 gavo 
žinią, kad jį popiežius pakėlė į 
prelatus. Visi Baltimorės lietu
viai džiaugiasi šia žinia. Nauja
sis prelatas apie 19 metų buvo 
šv. Alfonso parapijoj.

Rummage sale rengia šv. Al
fonso sodalietės Belair Market 
gegužės 4. šeštadienį. Visos so
dalietės prašomos atnešti į šv. 
Alfonso mokyklą įvairių daik
tų šiam parengimui.

Pirmoji komunija bus gegu
žės 5. sekmadienį, per 8:30 v. 
mišias šv- Alfonso bažnyčioje.

rmąją komuniją priims 14 
berniukų ir mergaičių.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
O.F.M.. prieš Motinos dieną at
vyks į šv. Alfonso bažnyčią, sa
kys kelis pamokslus, klausys iš-

pažinčių ir dalyvaus procesijo
je Dievo Motinos garbei gegu
žės 12, 4. v. popiet. Visi lietu
viai kviečiami kuo gausiau da
lyvauti procesijoje.

Motinos diena bus gegužės 
12. šeimų komunija, bus per 
8:30 mišias.

Jonas Obelinis

— Vasario 16 gimnazijoje, 
Vokietijoje, pradėti naujo pas
tato statybos darbai, žemės ka
simo darbus atliko 8591 LS 
kuopa, vadovaujama krašto val
dybos sekretoriaus inž. kpt. Jo
no Valiūno. Iš vokiečių įstaigų 
statybai gaunama 500,000 DM. 
Likusi suma turi būti sutelkta 
iš lietuvių.

— Kun. T. Palis šv. Jono 
parapijos San Lorenze, Calif., 
perkeltas į šv. Kirilo parapiją, 
Oakland, Calif. Dabartinis jo 
adresas: Rev T. Palis, 6226 
Camden St.. Oakland, Califor- 
nia.

J A V LIETU VIŲ BENDRUOMEN ES

1963 gegužės 11
7 vai. vak. rengia

Šv. Jurgio Draugijos salėje
180-2 New York Avė., Nevvarke

DEŠIMTIES METŲ VEIKLOS

MINĖJIMĄ BANKETĄ
PROGRAMOJE:

Bridgeport, Conn.
Praeitą sekmadienį šv. Jur

gio draugijos užprašytas mišias 
aukojo kleb. kun. J.V. Kazlaus
kas- Tokias pamaldas šv. Jur
gio draugija surengia kasmet. 
Draugijai priklauso tik vyrai.

Ateinantį sekmadienį bus ge
gužinės procesija ir Dievo Moti
nos statulos vainikavimas. Pro
cesija visada labai gražiai pra
eina. Tikim, kad ir šiemet su' 

MARKUS ėOCiur jmmvlv Mivatlavime Newarke balandžio 28 , ,
(nukelta į 6 psl.)Nuctr. V. Mateliu. •

m

Prel. J. BALKONO žodis
Stipendijų ^įteikimas
M e n i n ė d a 1 i s :
dainuoja IRENA STANKŪNAITE ir 

LIŪDAS STUKAS
deklamuotojas VIKTORAS JOKŪBAITIS

Po programos

Bilietai $5 Studentams $.»



WEST SIOE AUTO PARTS.

DISPLAY

Apreiškimo parapijos salėje balandžio 21. Nuotr. P.

(atkelta ii 5 psl.)

LIET. K AT. MOTERŲ S-COS suvažiavimąs Brooklyn: 
Ąžuolo.

GRAŽIAI PRAĖJĘS MOTERŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 21 Apreiškimo pa

rapijos salėje Įvyko Moterų Są- 
- jungos New Yorko ir New Jer- 

sey apskričių atstovių suvažia- 
' vimas. Ta proga 29 kuopa su

ruošė iškilmingus pietus.
Popiet 2 vai. parapijos salė- 

_ je įvyko atstovių posėdis. Buvo 
kuopų pranešimai, be to, atsto
vės tarėsi dėl narių balsavimo 
teisės apdraudos skyriuje. Tuo 
klausimu nutarė kreiptis atei
nančiame Sąjungos seimely ir 
iį išsiaiškinti. Posėdžiui pirmi
ninkavo apskr. pirmininkė J. 
Terebeizienė, sekretoriavo apsk. 
sekretorė A. Skučienė. Atstovių 
buvo daug iš New Yorko ir iš 
New Jersey.

Posėdžiui pasibaigus, visos 
atstovės ir svečiai susirinko prie 
gražiai baltomis gėlėmis pa
puoštų stalų. Prie garbės stalo 
buvo pakviesti kuopos dvasios 
vadas kun. Ant. Račkauskas. 
Tėvas Petras Baniūnas, 0F.M.. 

’> Dabrovolskienė, Krutulienė Pa
saulio L.K. Organizacijų Sąjun
gos pirm. M. Galdikienė. Kund- 
rotienė, Skučienė ir Radzivanie- 
nė. Pirmininkavo kuopos pirm. 
Terebeizienė.

MIRĖ ONA VAŠKEVICIC TE - BISHOP
Newark, N.J. Ona Vaškevičiū- 

tė-Bishop mirė balandžio 12, pa
laidota balandžio 15.

Suvažiavimo linksmajai pro- nius kelerius metus 
gramos daliai atlikti buvo pa- ^00 Pure Foy Road. 
kviesta New Yorko moksl. atei- . Karolina. Ten
tiniukų kuopa. Programoj da
lyvavo visi jaunučiai, jaunesnie
ji ir kai kurie vyr. moksleiviai. 
Programa buvo pritaikinta pa
vasario nuotaikai, būtent buvo 
atvaizduotas “Varliu sukilimas’. 
Programos pranešėja buvo Ber
nadeta Tutinaitė, jaunesnioji 
moksleivė. Pradžioje Petras 
Sandanavičius perskaitė Įžan
gą. Po to sekė vaidinimas: įvai
riaspalvės varlės, gėlės, peteliš
kės. žiogeliai skundėsi savo 
nuobodžiu gyvenimu. Nei ka
raliaus nei ministerių neturi— 
“į pelkes su tokiu gyvenimu!”. 
Perkūnas dievaitis atsiuntė jom 
rąstą vietoje karaliaus. Varlės 
nepatenkintos, todėl Perkūnas 
paskyrė toki karalių, kad ir po 
šiai dienai varlės turi nuo jo 
slėptis. Tas baisus karalius 
yra gandras. Gandras raudon- 
kojis. ilgasnapis tik čiumpa 
varliūkščius ir virėjui liepia pa
ruošti pietums Gandrienei ir 
Gandriukams. Gandro apranga 
labai originali (Aušra Kregždy- 

’ tė) Perkūnas—galingas dievai
tis — bara varles už jų puiky
bę (Algis Balsys). Daug juoko 
sukėlė Žiogas smuikuodamas 

j • '
' PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 

U VOKIŠKOS SPECIALYBES
!

• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 61
Mew Yorfce — 1«4 2nd Avenue — TR 9-3947 Rempsteade — 318 Front Street — IV 3-5548 |

'Tarp 85 • M «-viu* Flashtnge — 41-88 Main Street — HI 5-3552 S'Tarp 85 • 88 g-viu) 
Ridge”oode — 54-54Myrtle Are. — VA 1-7888 
Istorijoje — 28-28 Šteinąay st. — AS 4-3;le

Flushtnge — 41-88 Main Street- — BĮ 5-2552 
Jackeon Heights — 82-18 87tb Aecnoe j

— DF.5-U5» |

ISCHALLER& WEBER tough—yet stretehes 100'r, forma a
Įj tough skin that will_not peel. crack 

Augščiausios kokybės produktai

smuiku ir mušdamas taktą ko
ja (Vytas Navickas). Bendrai vi
si artistai suvaidino puikiai, ge
rai buvo paruošti. Daugiausia 
dirbo jaunučių vadovė, Tėvų 
komitetas ir kt. Dekoraciios 
pieštos vyr. moksl. Laimos Min- 
kūnaitės. Margaspalviai rūbai 
daugiausia buvo paruošti pačių 
mamyčių; Deklamavo Giedrė 
Kregždytė.

Programą užbaigė Marytė 
Sandanavičiūtė ir Petras Vai
nius dialogu ‘Teta ir Dėdė”

Programai pasibaigus, dva
sios vadas kun. A. Račkaus
kas sukalbėjo maldą, ir visi sve
čiai. atstovės, vaidintojai — vi
si jau gerokai išalkę — ėmė 
vaišintis skaniai pagamintu val
giu ir kavute. Tai nuopelnai šei
mininkės Railienės su savo pa- 
dė’ėiom. Kuopos pirmininkė J. 
Terebeizienė visiems svečiams 
ir artistams gražiai padėkojo. 
Suvažiavimą sveikino ir kalbas

Paskuti- 
gyveno 
Chapel 

ir mirė.
Buvo gimusi Newarke ir čia 

baigusi pradžios mokyklą, to
liau mokytis išvyko Į Europą, 
mokėsi Lietuvoje, universitetą 
lankė Šveicarijoje ir Ispanijo
je. 

..
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MOTERŲ S-GOS suvažiavime moksleiviai ateitininkai vaidino “Varlių kakalių. Nuotr. P Ąžuolo

DISPLAY

pasakė Tėvas Petras Baniūnas. 
O.F.M.; dvasios vadas kun. A. 
Račkauskas, PLKO Sąjungos 
pirm. M. Galdikienė, kuopų at
stovės ir kt. Vaišėms pasibai
gus sukalbėta malda. Visi skirs
tėsi namo.

Suvažiavimas pavyko visapu
siškai- Svečių buvo pilna salė, 
daugiausia moterų. Gražu 
buvo pamatyti prie stalo sė
dinčias tris kartas: senesnio am
žiaus ateivės ar čia gimusios, 
jaunesnio amžiaus, daugiausia 
dabar iš tremties atvažiavusios, 
ir jų vaikai jau čia gimė. Džiū 
gu pareikšti, kad vidutinę kar
tą sudarė daugiausia sendrau
giai ateitininkai. Laikas gražiai 
Drabėgp. atsirado bendros kal
bos, pasidalinta Įspūdžiais. Vi
si skirstėsi namo: vieni rimtai 
kalbėjo apie posėdyje iškeltus 
klausimus, kiti — juokėsi, pri
siminę varlių politiką ir jų ka
ralių. R. A, 

Nuliūdime paliko savo vyrą, 
du vaikus, 9 ir 6 metų, moti
ną, du brolius kun. Juozą Vaiš- 
ką, MIC, ir Karoli ir daugel ki
tų giminių.

Gegužės 11 šeštadienį 8 vr. 
Švč. Trejybės bažnyčioje bus 
mišios ir eksekvijos už jos vė
lę. Giminės ir draugai prašomi 
dalyvauti pamaldose. FV

trauks daug vyresniųjų ir jau
nimo.

Mūsų parapijoje Velykos bu
vo linksmos ir liūdnos. Vely
kų metu mirė du geri šv. Jur
gio parapijos parapiečiai — 
Mykolas Lukoševičius ir Kon
stancija Stumbrienė- Abu palai
doti iš Šv. Jurgio lietuvių baž
nyčios šv. Mykolo kapinėse. 
Abu buvo geri Alto ir Balfo rė
mėjai.

Labai gražu, kai daugijų na
riai visi dalyvauja laidotuvėse, 
pamaldose Yr palydi i kapines..

Velykos praė'O linksmai. 
Pamaldų metu bažnyčioje Anna 
Janušas ir Albertas Jurkšaitis. 
giedojo solo duetą—Elena Ja
niūnas ir Jonas Butkus, vargo
nais grojo A. Stanišauskas.

VfHID AO 
CAMFPi OQ CMANGF 

Call LO 3-7291

H W. MALĖ * FEMALE

SUPERINTENDENT
(PRIŽIŪRĖTOJAS )

Prityręs — 32 šeimų namui. Brook- 
Ivne. Eastern Parkway sekcijoi — 
3’4 kambariu apartmentas. priedo 
geras atlvsinimas.

WA 4-7447 — SL 6-3997

COOK-HOUSEKEEPER
Ext>erienced efficient only. business 
couple no children. modem air- 
conditioned New York Citv apart- 
ment. Sleep in own room. bath. TV. 
Call Sundays TR 9-8940; Mon. til 
Fri. WI 7-6700 or write Box A26 
Room 824. 11 W. 42 St. NYC 36. NY

HOUSE FOR SALE

1 FAMILY BRICK. 6 rooms. 1’4 
baths. finished basement. garaže. 
St. Francis of Assisi Parish. $24.000 

RA 8^5095

Huntinaton, L.l. Št. Hugh Parish. 
Cape 10 yrs. old, comer plot. 2 bed
rooms. separate dining rm. modem 
kitehen. all electric appliances. oil 
hot water heat. full basement. dor- 
mer, attic. garage. patio. Immacu- 
late condition. Only $20.000. Owner 
516 - HA 7-4768.

New Hyde Park, L.l. Priced to sėli 
8 room high ranch. 4 bedrooms. 2’į 
baths. centrai air-conditioning, car
peting. appliances. gas heat. patio. 
garage. oversized fenced plot. low 
$30’s. Notre Dame and Holy Ghost 
parishes. Mušt see to appreciate. 
Owner. — 516 - PI 1-3713.

IMBRIALE SHORE GARDENS
CATERING - VVEDDINGS

Banųuets - Commnnion Breakfast 
Up to 200 Free Parking

16 Bay Ridge Avė.. B’klyn 9. N. Y.
SHore Road 5-9336

Liguid Plastic Coating (Sav-Cote) 
makes "paint” obsolete. applies likę 
paint, waterproof. dries in 15 min..

or chip. withstands 250 heat or arc- 
tic cold; never needs removal. glist- 
ening plastic. clear and brilliant — 
white, green. red. gray. blue. black. 
Protects house. boat. doors, trim, 
roofs. porches, decks. cabins, ma- 
chinery, waterfront * seacost pro- 
perty. Full guaranteed tow factory 
prices: Reg. $25 p. ga. only $17.50p. 
gallon. Quart only $4.95 postpaid. 
Money-back guarant. Send check or 
money order. Shipped immediately. 
NELSON C. REID, Dept. B.G.. 232 
Greene Avė., Brooklyn 38, N. Y.

MAin 2-7521 - 0784

STELLA D’ORO Italian Cuisme — 
“A Fabulous Roman Palace Setting“ 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
a ’la Carte. Party facilities. — 5808 
Broadway. near 2381h St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Mondavs Call Kl 3-2245

Vacation at the beautiful LINOEN- 
MERE HOTEL and Restaurant— 
Center Moriches. L.I..N.Y. Directly 
on Great South Bay Hotel Rms„ 
Apts.. 2’į efffciency units. deluxe 
svimming pool. shūffleboard, fięh- 
ing. tennis. Luncheon - Cočktails 
served. dinner guests invited. Send 
for booklet. — Tel. 516 - AT 4-0553.

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BAU.ROOM 
Offer the Finest

Call F red — RE 4-7335 
210 E. 861 h Street & 3rd Avenue 

New York City

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
"A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
a la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway. near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Mondays. Call Kl 3-2245

R E AL ĖST ATE

CLINTON HILL
10 MINUTES 

TO WALL ST.
10 Minute VValk

To Downtown Brooklyn 
14-STORY FIREPROOF BLDGS 

With Panoramic View 
Beautifully Landscaped Gardens

4 RMS —$125
Free Gas and Electricity 
LUXURY AT A PRICE 

YOU ČAN AFFORD
CLINTON HILL 
APARTMENTS 

345 Clinton Avenue 
at Lafayette Avenue 

ST 3-4605
• Rentai Office open until 9 PM 

Saturday & Sunday until 6 PM

New Hyde Park, L.l. $21.990 re- 
duced to $21.500. Mušt sėli imme
diately 7 rm Colonial. 3 bedrooms. 
large living. rm. full dining rm and 
huge kitehen, full basement, detached 
2 car garage. Holy Ghost or Notre 
Dame Parishes. Wonderful value. 
Owner. Call 516 HU 8-3358.

West Brighton - Silver Lake area, 
Our Lady of Good Councel Parish. 
4 bedrms. Cape Cod. 2 baths. fin. 
heated basement. 50x100 plot, new 
storins & screens. Near everything. 
Mušt be seen to appreciate. Ovvner. 
Price $23.000, immediate posses.sion. 
Call SA 7-1930 — Ovvner.

Freeport, L. I. — Holy Redeemer 
Parish. BRICK RANČH 5 years 
old. 5 rooms, completely insulated 
attic. modem up to date kitehen, 
carpeted, garage; school bus.

Asking $19.900 
FR 8-1284

Flushing — beautiful semi-attached 
home on landscaped grounds, en- 
closed. patio. center hall.dining rm, 
sunny kitehen: 2nd floor: 3 bedrms, 
l’,į baths. closets, w/w carpeting, 
playroom, basement semi-finished, 
extras. steam heat; walk to schools, 
etc. Only $22.000. — OL 8-0086.

Mineola, L.I., Corpus Cristi Parish 
& school. Cape Cod 4 bedrms, att. 
garage, fin. playroom. hot water oil. 
patio. fully air-conditnd., 5 separate 
units. cyclone fenced. sewers; con- 
venient to schools, shops. transit. 
220 electric. Owner. $23,500. Mušt 
see to appreciate. 516 -' PI 7-2749.

Hempstead West, L.I., St. Thomas 
Parish, Colonial. 3 bedrooms, eat-in 
kitehen. living & dining room, fire- 
place. enclosed porch, semi-finished 
basement, l’į baths, 40x100. Walk 
to schools. shop, bus. $19,000 for 
immediate possession. Good condi- 
tion. Mušt see. Owner. 516 IV 9-0794

HOUSEHOLD APPLIANCES — No 
money needed. We finance T V, 
Stereos, Washers. Refrigerators — 
Free home demonstration. Special 
consideration to Religious groups. 
Call VI 9-1920 ask for Mr. SHAW 

131-02 Rockaway Blvd. 
South Ozone Park

PERRY PAINTING CO. | 
Domestic, Industrial and Commer- 
cial - Realtors agents and Home 
owners. First class work only, rea- 
sonable prices. Guaranteed. Special 
consideration to religious groups.

Call HY 2-5058
If no answer — SH 8-1600

RUOŠIAME UETUVI8KAS VES
TUVES. SALAS PARENGIMAMS 
tR SUSTRTNKTMAMS — VFT.TTri 
AOrvua: 40 E. 28th 8w N.Y£w N.Y.

T«l.: MU 3-2828
SavInlnkAM VACV8 8TEPONI8

TELEVISIONS — $35 
Guaranteed 

Also
Stereo & Hi-Fi - Ray - Cron TV

If you want the Very Best — call 
OR 3-9090, 248 East 14th Street. 
New York City. Special considera
tion to Religious groups.

VILLAGE BOVVLING CENTER 
Manhassets fine hospitable Lanes. 
Cocktail Lounge. Restaurant, Free 
parking. A healthy sport for young 
and old. Come irt and have a grand 
time. Special consideration to reli- 
goius groups. Call 516 MA 7-0152.

Ladies: Hair off Face, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid. permanent. 
painless. Expert to sensitive ma- 
ture people's needs. Free estimates. 
Results guaranteed.

E. CAPALOO
33 West 42nd Street, N. Y. C.

8th Floor — PE 6-2920

TRI - LINE BUS CO.
Busses for All Occasions: Picnics. 
Theatres, Tours, All School Func- 
tions. Day Camps, Retreats. Special 
Round Trip Rates for Religious 
groups.. — Call STerling 9-7263. 
Brooklyn. Choice dates now open.

M A R I O’ S
Trucking, Moving and Rigging 

Expert Machinery Movers for the 
Printing Trades. Office: 208-10 Eli- 
zabeth Street. New York 12. N. Y.

Call W0 6-2359 or MO 8-9439 
Ask for MARIO

| Norite geros—meniškos fotografijos :
PORTRETO. SEIMOS, VAIKŲ |

| Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir j 
| pan. nuotraukų; ' norite atnaujinti seną fotografiją? Jums į 
j geromis sąlygomis padarys -

! FYT. MAŽELIS į
7 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y -
| Tel. HYacint 7-4677 2
r>«®»«»u|u8H8il»ii8M8»'8H8H8*»8«»8H8tt8l|p»^Mirtlri8«i8i«8lt8H8MeH»n8n8»*8il8«l8M8H8'i8»lBilBH8»8li8il8HaH«ii€,i8u9ulii8 iBu8 i» ■

REPUBLIC
Liguor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

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

WHITE HORSE TAVERN į
baras - restoranas |
PRANAS BRUCAS. savininkas X

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519 |

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam i
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

<Ridgewood> 
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

30 metų patyrimą.

Atvykite arba rašykite į mūsų cent
rinę įstaigą arba kurį nors skyrių dides
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Mainui Street
Philadelphia 6. Pa.

WA 5-3455

T. McDONNELL 
MOVING & STORAGE 
665 Franklin Avė., Brooklyn 

MA 2-1197

Ine. i 
AOTOMOTIVE PARTS 

& FQUIPMENT 
Deiiendable Machine Shop Service 

Fred Winkelmann. President 
60 West First Street 

Mount Vernon, N. Y.
Home:

MO 7-2068 
Business:

MO 8-4560-1-2

JOL-ART STUDIOS, INC.
PHOTOGAPHĘRS

For Weddings, Comriiunions and 
Confirmations. Smile — we do the 
ręst. 2668 Jerusalem Avenue, North 
Bellmore. L. I.. N. Y» (Comer Bell- 
more Rd.l. Remember Mother on 
Mothers Day. — Call C A 1-8984.

SCHOOLS

PART TIME TUTORING
ALL ELEMENTARY AND HIGH 
SCHOOL SUBJECTS FOR FULL- 
TIME ELEMENTARY AND HIGH 
SCHOOL. — GILBERT SCHOOL. 
341 Bridge St., B'klyn, U L 8-8825.

Near Ali Subways and Buses



ŽINIOS
ADVOKATAS

84 • 14 Jamaica Avė.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

BALFO DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

ies-

INC.

ELIZABETH, N.J.

KARLONAS
Funeral Home

NĘW BRITAIN, CONN.
B A 9-1181

CARROLMaloniai Jus kviečiame į
Funeral Home

PAVASARIO KONCERTU
BALIŲ

KAUKIŲ VAKARAS
Programos pradžia 4 vai. p. p.

Praves akt. Kazys Vasiliauskas

Pulkus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

A. BACHUS, Philadelphijo* Balto skyriaus pirmininkas, įteikia 1000 dol. 
Balto pirmininkui prel. J. Končiui. Nuetr. V. Maželio.

NAUJIENOS,^

Suvažiavimas užbaigtas bend
ra vakariene Crjscis restorane 
Vakarienė (kurios išlaidas pa

Tel. STagg 2-5043

MAtthevv P. Ballas

Rūpestingai patarnaujame vi
ltuose reikaluose, atydžiai ii- 
pildome kiekviena pageidavi
mą* Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joaeph C. Lubin 
Funeral EHrector

Telefonas: 268 * 5185

buvo 
Balfo 
(atvy- 
Flori-

LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIJO 
r "RŪTOS" RĖMĖJŲ KLUBO

BALFO DIREKTORIŲ suvažiavime balandžio 20 Pirmoje eilėje iš k. į d. A. Trečiokas, V. BarČiauskaš, J.
Audėną; ------- - - -
Jankus, antroje eilėje: J. Šlepetys, Pr. Vainauskas, V. Alksninis, dr. A. Skėrys, S. Šen i kas, A. Andriulionis, 
V. Žukauskas, V. Abraitis, A. Bachas, C. Surdokas, V. Vaitiekūnas, P. Minkūnas, St. Dzikas. Nuotr. V. 
Maželio.

Balfo įstatai reikalauja, kad 
direktoriatas kas pusmetis su
sirinktų bendro posėdžio. Pir
masis šios kadencijos direkto
rių susirinkimas įvyko Baltimo- 
rėje 1962 spalio 14. Tada buvo 
išrinkta Balfo Centro Valdyba 
bei lukštenta tik ką praėjusio 
seimo nutarimai.

Balandžio 20 po pusmečio, 
direktoriai vėl susirinko Balfo 
Centro patalpose. Buvo per
žvelgta Balfo šešių mėnesių vei
kla, ypač šalpos darbų reorga
nizacija Vokietijoje. Pažymė
tinos nuoširdžios direktorių dis
kusijos dėl Vasario 16 gimna
zijos namų statybos, kuri fi
nansuojama vokiečių vyriausy
bės ir atsieis arti ketvirčio mili
jono dolerių^

A. Senikas, Balfo iždininkas, 
pranešė, kad nuo 1962 liepos 
1 iki balandžio 20 pajamų bu
vo 65,105 dol. Per tą laiką iš
leista 66.075 dol. Šio laikotar
pio Balfo iždo apyvarta buvo 
visų dešimčių tūkstančių dole
riu didesnė negu*per tą patį

dengė patys direktoriai) 
skirta pagerbti ilgametį 
pirmininką J.B. Končių 
kusį į suvažiavimą iš 
dos) jo pakėlimo į prelatus pro-

Virgini jos valstybė Green Ban
ke turi didžiausią pasaulyje ra* 
dijo teleskopą. Virginija daly
vaus New York© pasaulinėje 
parodoje ir įrengs specialų ra
dijo teleskopą, kuriuo tyrinė
jami žvaigždžių takai. Bus de
monstruojama to naujo išra
dimo veiksmas ir jo nauda 
mokslui.

Vyskupijos labdaros vajus 
vykodmas nuo balandžio 28 
iki gegužės 5 . Kiekvienoj pa
rapijoje yra tam reikalui suda
rytas specialus komitetas su au- 
ku rinkėjų būriu-

Dr. Vytautas Vygantas, Pax 
Romana pirmininkas ir Ateiti
ninkų Federacijos gen. sekreto
rius, . balandžio 28 dalyvavo 
Atlantic City, N.J-, Amerikos 
vyru katalikų kongrese ir pra
vedė vieną pokalbį. Dalyvių 
buvo 2500 iš 50 valstybių. Kon
gresas. be kitų klausimų, svars
tė, kaip pasiruošti trečiam pa
sauliniam katalikų kongresui, 
kuris praeis vienybės šūkiu.

Atitaisome. Praeitame nume
ryje aprašant LK Moterų S-gos 
suvažiavimą, Įsibrovė klaida: 
margučius išmargino ir pado
vanojo p. Augustienė, o ne Ku
bilienė.

Vyrų choras, organizuojamas 
New Yorke. Artimiausiu laiku 
bus sukviestas tuo reikalu pa
sitarimas Kas domėtųsi, prašo
ma skambinti VI. Baltrušaičiui 
EV 4-3440.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPffiN AROMISKIS

Balfas direktoriams neatlygi
na nei už sugaištą laiką, ne
grąžina kelionės išlaidų, tačiau 
kai kurie direktoriai vis tiek at
vyko į suvažiavimą, kaip prel. 
Končius iš Floridos, dr. E. Ar- 
manienė ir C. Surdokas iš Bal- 
timorės, A. Bachas iš Philadel-' 
phijos, A. Andriulionis iš Bos
tono, Alb. Trečiokas iš New 
Jersey. Kiti direktoriai iš toli
mų vietovių įgaliojo vietos bal
tininkus suvažiavime dalyvau
ti. Suvažiavime dalyvavo 23 
asmens Balfas turi 25 direkto
rius ir tris revizijos komisijos 
narius. K- L. J.

Vyresnio amžiaus asmuo 
ko buto atskirai arba prie 
mos. Pageidaujama butas ir val
gis. Kreiptis: Mr. G. Marinas, 
85-27. 102 Str., Richmond Hill 

...................... xr. . 18. NY.rapijos mažojoje saleje. Visi 
chorvedžiai prašomi dalyvau-

Išnuomojami Richmond Hill 
rajone pirmam aukšte naujai 
išdekoruoti 2 kambariai, vir
tuvė ir vonia. Skambinti: GL 
6-3464.

Br. Spūdienė, prel. J. Končius, dr. E. ArmonienS, St. Lūšys, J. Gerdvilienė, E. čekienė, kun.

Jau pamažu rengiamasi šiai 
sukakčiai. Pirmoje eilėje nu
matyta išleisti anglų kalba lei
dinį, kuriame bus išdėstytos ke
turios pagrindinės temos: Vil
ko kilmė — Stasys Lūšys; Vli- 
ko teisinis tautos atstovavimo 
pagrindas — dr Kazys Šidlaus
kas; Lietuvos laisvinimo bylos 
esmė — prof. dr. Domas Kri
vickas, Vliko darbai — Jonas 
Audėnas. Leidinys turi pasiro
dyti dar prieš Vliko sukaktį, riai, o mokykloje prie I gatvės: 
prieš šm. lapkričio 25 dieną.

(Elta)

Woodhaven 21, N. Y.

TeL: Mckory 1-5220

vaikų darželis ir 1, 2, 3, 4 ir 
5 skyriai.

Platinami bilietai. Gegužės 
26 liet, piliečių salėje įvyks šv. 
Petro parapijos metinė vakarie
nė. Bilietai jau platinami. Juos 
galima gauti parapijos kleboni
joje arba pas komiteto narius.

546 Ea«t Broadway
8o. Boston. Mas*.

Prieiais miesto teismo rūmus

KAS DOMISI geromis sąlygo
mis investuoti savo pinigus 
kreipiasi į diplom. ekonomistą 
Juozą Audėną, 109 Warwick 
St., Brooklyn 7, N.Y., telefo
nas TA 7-9518

Gegužinės pamaldas praves
ti prel. Pr. Virmauskas pakvie
tė salezietį misijonorių kun. 
Antaną Sabaliauską. Jis visą 
mėnesį praves gegužines pa
maldas ir sakys pamokslus- Ge- 
žuginės pamaldos šv. Petro 
bažnyčioje būna kasdien 7:30 
vai. vak., o sekmadieniais 2.30 
vai. popiet

Pradeda registraciją. Balan
džio 29 d. šv. Petro parapinė 
mokykla pradėjo mokinių re
gistraciją ateinantiem mokslo 
metams. Mokykloje prie bažny
čios veiks 1, 2, 6, 7, ir 8 sky-

Rengia Maironio Šeštadieninė Mokykla 
Kviečiami visi vaikai ir visuomenė

tscenizuota pasaka "Karaliūnas Varlė' 

Kaukių, paradas

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

MARIA THERESIA
Vaidina:

Paula Wesseley, Fr. Lievehr ir kt. 
Pri^din? filmą:

Būhne frei fūr Marika
Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas *
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas 
74PROVIDENCE ST. 
VV0RCE8TER, MA$S.

PL 4-8757 PL 4-1185

(ARMAKAUSKA8) 
Graborfos-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Dr. A. Trimakas šv. Jono uni
versitete, Brooklyne.

Šis universitetas iŠ katalikiš
kųjų turi daugiausia ftddentų. 
Universiteto politinis klubas 
buvo pakvietęs dr. A. Trimaką 
kaip svečią kalbėtoją gausiam 
studentų ir profesorių susirin
kime. Prelegentas plačiai nu
švietė sovietinį imperializmą 
bendrai ir išdėstė pavergtosios 
Lietuvos ir jos gyventojų kan
čias okupacijoje. Buvo daug pa
klausimų ir diskusijų.

Artinasi Vliko dvidešimtme-

' Bostono lietuvių mišrus cho
ras, vadovaujamas muz. Juliaus 
Gaidelio, kviečia visus į savo 
metinį koncertą gegužės 5, 
sekmadienį, 3 vai. popiet. Tho- 
mas Park mokyklos salėje. 
Koncerto programoje bus išpil
dytos dvi kantatos: Lietuva ir 
Demonas. Pirmajai kantatai žo
džius parašė poetas Stasys San
tvaras, antrajai — Pranas Lam- 
bertas. Abiejų kantatų muziką 
kompoz- Juliaus Gaidelio. Išpil
dys mišrus choras ir solistai: 
Stasė Daugėlienė, Daiva Mon- 
girdaitė, Stasys Liepas ir Bene
diktas Povilavičius. Akompa
nuos Vytenis Vasyliūnas.

šiais metais choras turėjo 
daug darbo ruošdamasis meti
niam koncertui, bei koncertuo
damas kitose lietuvių kolonijo
se. Išpildė meninę programą 
Maironio minėjimuose Bostone 
ir Brocktone, Vasario 16 die
nos minėjimuose Bostone ir Lo- 
wellyje. Koncertavo New Yor
ke ir Karo veteranų ligoninėje 
Brocktone. Gegužės 12 Bostono 
universitete ir abi kantatas 
dainuos lietuvių dienoje gegu
žės 19 Hartford.

Motinos dienos minėjimą ren
gia Laisvės Varpas ir Pabalti
jo Moterų Klubas. Minėjimas 
bus gegužės 12 d. Pirmoji da
lis bus ryte per Laisvės Varpą, 
antroji — popietų So. Bostono 
lietuvių piliečių salėje.

Pakvietė chorą., šv. Igno baž
nyčios klebonas Motinos dieną 
gegužės 12, pakvietė šv. Pet
ro parapijos chorą giedoti mi- 
šiom. šv. Igno bažnyčia yra 
Bostono kolegijos rajone. Į ją 
susirenka kolegijos profesoriai, 
studentai ir apylinkės gyvento-

• Vedėju: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAInuo 4 vai. popiet

Užkandžiai ii nuosavo* virtuvė*
Puikiausia vokMka virtuve: ptetO*-va*arten4

George Kopping 
Importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos saloto* 
šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

su Air ConcHtion
123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.

FUNER AL HOME 
Moderni koplyčia - Air conditioned 
ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

FUNERAL HOME

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J. B SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Statlon) 

UOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 
- Tel. VTrginta 7-4499

206 Esat 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

T*L RE 4-4428

laiką 1961-62 m. Didžioji išlai
dų dalis nuėjo Lietuvos, Len
kijos lietuvių šalpai. Per gele
žinę sieną pasiųsta 1,003 siun
tiniai su rūbais ir maistu ir 152 
su vaistais. Jų vertė — kelias
dešimt tūkstančių dolerių. Vo
kietijos lietuviai tremtiniai ir 
kitų šalių lietuviai buvo remia
mi dauguma pinigais ir dalinai 
maistu. Pinigus tai šalpai ($65, 
105) Balfui prisiuntė skyriai ir 
atskiri asmens, Balfo nuošir
dūs rėmėjai.

Dir. A- Andriulioniui pasiū
tus, Balfo direktoriatas nutarė 
kreipti didesnį dėmesį į JAV 
lietuvių šalpą ir tam darbe su
teikė daugiau teisių vietos Bal
fo skyrių valdyboms.

Philadelphijos skyriaus pir
mininkas ir direktorius A. Ba
chas atvežė tūkstantį dolerių, 
chas atvežė tūkstanti dolerių, 
suaukotų Balfui Philadelphijo-

V«i«ės 

šoiiai

Programoje:
Akordeonistas KAZYS DAUBARAS, iš Philadelphijos;
New Yorko VYRŲ OKTETAS, vad. Alekso Mrozinsko;
Solistai: IRENA STANKŪNAITĖ ir LIŪDAS STUKAS

WAGNER THEATER
110 Wvckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa. atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 va), dienos. 
Penktadieni, gegužės 3 — iki 
Trečiadienio, gegužės 8, 1963

Puošnus filmas iš gyvenimo kaize- 
rienės

Sekmad^ gegužes (May) 19, 1963 
WEBSTER HALL

119 E. llth Street (netoli 3rd Avė.), New Yorke

WHLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

Scenos dekoracija: dail. Jurgio Juodžio
Veiks Darbininko spaudos ir plokštelių kioskaš

,3 <■ '

DARBININKAS

Cambndųe, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia *«r- 
meninu dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge Ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis. Kainos to* 
pačio* Ir | kitus miestus. 
Reikalo laukit*: T«l. TR 6-6494

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

CMfineital Deficatessen

Šv. Petro ir Povilo parapi
joj gegužės 5. 6 ir 7 įvyksta 
40 vai. atlaidai. Mišparai 7:30 
vai- vakarais. Pamokslus sakys 
Tėvas Tomas Žiūraitis, domi
ninkonas. Prelatas M. Kemėžis 
prašo visus parapiečius uoliai 
dalyvauti. A.Z.

Rinkliava statybai. Gegužės 
5 Šv. Petro parapijos bažnyčio
je daroma rinkliava Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselių koplyčios 
statybai Brocktone. Pinigai bus 
įteikti rėmėjų seimelyje gegu
žės 5.

Skautai studentai užprašė ge
gužės 6 d. 7:30 vai. ryte šv. 
Petro parapijos bažnyčioje eg
zekvijas ir mišias už žuvusius 
studentus skautus.

Šokiai 7 vai. vak. Bus polkutės, valso ir tvisto konkursai.
Bilietų kainos: 

$3.00— (rezervuotos vietos), ir $2.50
Studentams ir moksleiviams, taip pat vien šokiams $2.00 

Laukiame Jūsų!

Vaclovas Sidzikauskas, Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas, gegužės 2 išskrido į 
Europą, kur Strasburge daly
vaus pavergtos Europos konfe
rencijoje. Taip pat jis aplan
kys ir kitas Europos sostines.

LietuviŲ Motery Atstovybės 
New Yorko klubas atsisveikino 
su savo nare Ona Lorentaite- 
Maksimavičiene, kuri persikėlė 
į Chicagą. Vaišių metu, kurios 
įvyko Aleknienės bute, klubo 
pirmininkė V. Leskaitienė ta
rė atsisveikinimo žodį ir įteikė 
dovanėlę. O. Maksimavičienė 
buvo Lietuvių Moterų Atstovy
bės klubo sekretorė. Apgailes
taujame netekus darbščios ir 
mielos narės. Kitas Liet. Mote
rų Atstovybės New Yorko klu
bo susirinkimas įvyks gegužės 
8, trečiadienį, 7:30 v.v. Alek
nienės bute, 86-22 106 St., 
Woodhavene.

Stasys Valkavičius, grįžęs iš 
ligoninės, taiso sveikatą na
mie. Nuoširdžiai dėkoja dr. V. 
Kanaukai už padarytą glandų 
operaciją ir rūpestingą priežiū
rą. Taip pat dėkoja už aplan
kymą ir atsiųstus pasveikini
mus. •

Rajoninė dainy šventės, New 
Yorko ir New Jersey chorų, bu
vo prieš dešimtį metų. Kilo 
mintis vėl atgaivinti tą gražią 
tradiciją. Muz. Antano Vismi
no iniciatyva, balandžio 21 bu
vo sušauktas apylinkių chorve
džių pasitarimas. Dainų šventė 
numatoma kitais metais gegu
žės liepos mėn. Manoma, kad 
dalyvautų apie 11 chorų su 350 
dainininkų. Į pirmąjį susirinki
mą visiems chorvedžiams ne
galėjus atvykti, šaukiamas ant
ras visų chorvedžių pasitarimas 
gegužės 5 5 v. Apreiškimo pa-
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