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saulis — mano Achesonas

Pritarimas prezidento linijai Vietname stiprėja
Prezidentas Johnsonas ėmė 

vykdyti Vietname griežtą lini
ją. Priešingos linijos šalininkai 
nenutilo, tik įsitikino, kad pre
zidento dabar nepaveiks, ir su
mažino agresyvumą spaudoje 
ir Kongrese.
PREZIDENTAS IR SPAUDA: 
ryšiai su atskirais laikraštinin
kais

Santykiai tarp prezidento ir 
spaudos nėra šilti. Spauda kal
tino prezidentą, kad jis dėl 
Vietnamo neinformuoja, nešau
kia konferencijų, kaip tai darė 
Kennedy. Prezidentas dėl to 
erzinęsis. bet nesidavė sugun
domas pareiškimam. Pagaliau 
spaudos apsiprasta su mintim, 
kad kiekvienas prezidentas tu
ri savo stilių. Johnsonas labiau 
linkęs ne pats pareiškimus pa
skelbti, bet mintis skleisti per 
atskirus spaudos asmenis, šiuo 
metu labiausiai jo nuomonei at
stovavo AV.S: White, jo biogra
fas. taip pat iš Texas. Jis 
blausiai ir gynė prezidento 
niją nuo opozicijos.

— Amerikos ir P. Vietnamo 
160 lėktuvų kovo 2 bombarda
vo laivyno bazę ir karinius san
dėlius šiaurės Vietname.

Taikinių 70-80 proc. sunai
kinta. Negrįžo 6 lėktuvai. Pen
ki lakūnai išgelbėti.

Amerikos 30 lėktuvų kovo

3 bombardavo komunistų ke
lius Laose.

— Maskvoje komunistinių 
partijų konferencija kovo 3 pa
skelbė pasmerkimą Amerikos 
kariniam veiksmam Vietname. 
Apie kontrapriemones nekalbė
jo. Buvo suorganizuota stu - 
dentų demonstracija prie Ame-

rikos atstovybės su langų dau
žymu. Demonstracijos rengia
mos komunistų ir kitur.

— Anglija kovo 3 paskelbė 
tvirtą pritarimą Amerikos kari
niam veiksmam. Prancūzija pa
skelbė susirūpinimą, kad karas 
galis būti išplėstas.

la-
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G. Wheeler — pirmininkas, arm. gen. Harold K. Johnson, aviac gen. John 
P. McConnell, marinu gen. Wallace M. Greene.

valstybės sekretorius Rusk, bei 
daugiau Įtakos Pentagonas ne-

World Telegram aiškino, kad 
kom. Kinijoje pro visus pik
čiausius pravardžiavimus Ame
rikai ir prezidentui jausti susi
rūpinimas. kad šiaurės Vietna
mas pirmasis neprašytų dery
bų.

ATSAKINGIAUSI: prezidentas ir 
apsaugos sekretorius.

Amerikos politikai suprasti 
reikia pirma suprasti amerikie
čio psichologiją. Jos vieną kam
peli Įdomiai praskleidžia Dean 
Achesonas, buvęs valstybės se
kretorius (Times Magazine va
sario 28), kalbėdamas apie ‘pa
saulio opiniją’, dažnai lemian
čią amerikiečių politinius veiks
mus ar susilaikymą nuo jų.
MENKAVERTIŠKUMO KOM
PLEKSAS: baimė, ką opinija

PSICHIATRO ROLĖJE: Dean 
'Achesonas.

ARTIMIAUSIAS
William S. White.

IŠ SPAUDOS:

moralei skelbti: tylėti, kai 
vyksta komunistų agresija, i r 
kritikuoti, kai JV. gina tauta 
nuo agresijos. Egipto kariuome
nė — sakė Dodd — yra Ye- 
mene prieš įsakmiai pareikštą 
JT prašymą, bėt U Thant nie
kada nekritikavo agresoriaus 
prezidento Nasserio. Indokini- 
jos kariuomenė yra Malaysijoj 
su aiškiu siekimu ją paglemžti, 
ir U Thant niekada nekritikavo 
agresoriaus prezidento Sukar
no. Tačiau Vietnamo atveju 
Thant nedelsė imtis partizani-

nės pozicijos. Jis sakė prezi
dentui Johnsonui: atsiimkit sa
vo kariuomenę.. .

Prezidentas buvęs patenkin
tas savo artimo senatoriaus pa- 
reiškima&s.. -

Šen. /Doddo-- įkalbą -nutylėjo 
spauda, kuri buvo opozicijoje. 
Bet ji pamėgino ryškinti, ku
rie asmens daugiausia lemia 
Vietnamo klausimą Baltuosiuo
se Rūmuose. C.L. Sulzberger 
(Times) tikina, kad Vietnamo 
politikoje daugiau įtakos turi 
apsaugos sekr. McNamara negu

Amerikos kapituliacija J. Tautose
Taip vertina H. Tribune ve

damajame Amerikos poziciją 
sudarant komisiją J. Tautose 
Sovietų ir kitų skolom svarsty
ti. Pirmi kandidatai į komisiją 
buvo Saugumo Tarvbos nuo- 
latiniai nariai. Sovietai pareiš
kė, kad jie nesutiks dalyvauti, 
jėi dalyvaus nacionalinė Kini
ja, kuri yra nuolatinis narys. 
Amerika tada nuo savo reikal- 
vimo atsisakė.-“Visas ’reikalas 
buvo,-t» .svarfiJB T&ikrašfts —,- 
ar Rusija gali primesti savo va
lią J.V. Įrodė, kad gali".

Antras kapituliacijos faktas: 
Amerika paskyrė J. Tautom 60

PREZIDENTAS
SAS: pritarimas 
auga

Prezidento linijai iš pat 
džios aiškiausiai pritarė 
publikonai. Dalis liberalų

IR KONGRE-

pra- 
res- 
de-

VIENYBĖS SĄJŪDYJE: dėl komunistu 
gundymo, dėl kataliku spaudos kritikos

— Oss. Romano įspėjo, kad 
komunistai mėgsta kalbėti apie 
dialogą su jaunaisiais katali
kais. bet tuo pat metu siste
mingai puola Bažnyčią ir popie
žių Paulių. Laikraštis sako, kad 
valanda esanti svarbi ir netikė
jimas turis būti pavadintas 
tuo vardu, kurio jis vertas.

— Kard. Augustinas Bea, va
dovaująs krikščionių vienybės 
sekretoriatui, paskelbė. kad 
priėmė “Pasaulio bažnyčių ta
rybos" siūlymą sudaryti bend
rą katalikų ir kalbamos tary - 
bos grupę pasikalbėjimui dėl 
bendradarbiavimo. M a n omą. 
pirmoji bendradarbiavimo ga
limybė bus labdara.

KANADOJE SKANDALAS
DĖL NARKOTIKŲ

Kanadoje iš kalėjimo pabėgo 
narkotikų spekuliantas Lucien 
Rivard, kuri Amerika reikalavo 
išduoti. Bet kai kurie Pearsono 
vyriausybės nariai dėjo pastan
gas. kad jis nebūtų išduotas. 
Opozicijos vadas Diefenbake- 

j-is reikalauja tardymo dėl vy
riausybės apsileidimo.

— Amerika sutiko svarstyti 
ginklų pristatymą Izraeliui, kad 
atsvertų Sovietų ginklų prista
tymą arabų valstybėm.

— Atstovų Rūmai kovo 3 pri
tarė skirti 1.1 bilijoną Appala- 
chijos skurdui mažinti.

mil. doL o buvo skelbusi, kad 
susilaikys nuo mokėjimų, kol 
Rusija nesutvarkys savo skolų. 
“Didėja abejonės dėl Ameri
kos pastovumo ir dėl kvali
fikacijų vadovauti J.T.”

Mūsų pirmatakai — rašo D. 
Achesonas — rūpinosi. kas 
apie juos galvojama danguje, 
ir pagal tai mėgino derinti sa
vo vaizdą. Bet mes tuo nebe
sirūpiname. Jei kuo rūpinamės, 
tai apie užsienius — ką jie 
apie mus galvoja. O tuo rūpi
namės —ir dar kaip!

Istorijos eigoje susidar ė 
mums menkavertiškumo kom
pleksas elgtis taip, kad mes pa
tiktume kitiem, “pasaulio opi
nijai". Mes rūpinamės ne tik. 
kokį įspūdi padarysim, bet ir 
teisingumą to. ką mes darome, 
imame matuoti pagal kitų ver
tinimą. Pvz. pereitą rudenį 
mes tikėjom, kad susidėjome 
su belgais grynai dėl žmoniš
kumo — norėdami išgelbėti ne
laimingus gydytojus, mokyto
jus. kunigus, vienuolius Kon
ge. Bet po debatų Jungtinėse 
Tautose kai kurie iš pažangiau
sių galvotojo pradėjo galvoti, 
kad tos operacijos tai buvo im
perialistų — kapitalistų -mo
nopolistų kišimasis į vidaus rei
kalus Jautrių nekaltų žmonių , 
kurie tesirengė eilinėm Padė
kos dienos apeigom . ..

Kraštas — sprendžia Acheso
nas —. kuris yra pusiau ver
gas ar tikras vergas svetimai 
kritikai, negali išsilaikyti ki - 
tai. kaip tik psichiatrinių ligo - 
ninių dėka . . .

Mes negalime išvengti apsi- 
juokimo kovoje prieš skurdą

trokšda-

pašalinti 
tamsaus

DĖL LAIŠKO IŠ LIETUVOS

Apie laiška iš Lietuvos, ku
riame motina informavo, kad 
Tauragės rajono Pagramančio 
kunigas buvo nuteistas dvejus 
metus už pirmosios Komunijos 
suteikimą vaikam (Darbininkas 
N'r. 9) Tėvas Gediminas Jočys. 
O.F.M.. parašė The Tablet va
sario 25 dienos n r. Į tai atsi-

Maldos lyga už pavergtuosius 
jo Pijaus XII žodžius, kad jiem 
negalime būti “abejingai neu
tralūs". Tada Arecibo. Florido
je. vyskupas Alfred Mendez 
ėmėsi sudaryti ir globoti or
ganizaciją. kurios narių uždavi
nys dvejopas: maldose, mišiose 
prisiminti pavergtuosius; skirti 
specialias mišias syki per mė-

arba Vietname, kol mes neišva
duosime nuo mus apsėdusios 
opinijos baimės.
IŠSIGYDYMAS: psichiatriniu 
keliu

Kaip tai padaryti — toliau 
dėsto savo mintis autorius —. 
receptą išrašė graikas Sokra
tas, metodą nurodė psichiatri
ja. Sokratas patarė: “Pažink 
save". Tą pasakymą turėtume 
sau taikyti kiek pakeistą: “Būk 
savim". Graikai sau pažinti 
siūlė veidrodį. Bet jis mums 
netinka. Veidrody mes matome 
ne save pačius, o tik kaukę, 
kuria mes susidarėm. 
mi patikti kitiem.

Psichiatrija mėgina 
baimes.- iškeldama iš
pasąmonio baimių priežastis i 
sąmonės šviesą. Mes taip pat 
turėtume iškelti sąmonės švie
son. kodėl mes taip jaudinamės 
dėl pasaulio opinijos apie mus. 
Kai iškelsime to susirūpinimo 
tuščius pagrindus, mes gal tap
sime nuo jo laisvi.
RECEPTAS: išsivaduoti nuo 
baimės to, ko nėra

Achesonas ir ima aiškinti, 
kas -Ta “pasaulio opinija’-;.- dėl 
kurios taip jaudinasi amerikie
tis. Pirmiausia, sako, tokio da
lyko kaip pasaulio opinija — 
nėra. Ką mes vadiname pasau
lio opinija, tai yra skelbia
mos ir skleidžiamos nuomonės, 
kurios nėra vietos gyventojų, 
o valdančių sluoksnių nuomo
nės. Jas paleidžia per spaudą. 
Tiesa, spauda kreipiasi ir į biz
nio žmones, kad savo opiniją 
pareikštų. Bet tie “geria iš to 
paties šaltinio’’. Grupės žmonių 
nuomonę tam tikra spauda su
visuotina paverčia visuomenės, 
tautos, kontinento nuomone 
ir skelbia: “Europa šaltai žiūri 
i atominį Nato laivyną". “Loty
nų Amerika nusivylusi alianso 
programa“. “Afrika atmeta 
Tshombę”.

Opiniją totalistiniuose kraš
tuose kontroliuoja vyriausybė, 
kitos rūšies kraštuose ’vyriau-

mokratų buvo priešingi. Asme
niniais ryšiais prezidentas pa
veikė ir juos persiorientuoti. 
R. Drummondo teigimu, dabar 
demokratų vadas Mansfieldas 
jau viešai gyrė prezidento ’di
dele drąsa, tvirtuma, ištverme. 
Sen. Frank Church, kuris buvo 
priešingo galvojimo, preziden
to paveiktas . rūsčiai atkirto 
Kosygino reikalavimam, kad A- 
merika savo jėgas atitrauktų iš 
pietų Azijos: “Kosyginas šau
kia ne derėtis, bet kapituliuoti. 
To jis niekada nesulauks iš 
Jungtinių Valstybių''. Drum
mondo tvirtinimu, "dabar Bal
tieji Rūmai susilaukė sustiprė- 
jusios paramos iš abiejų parti
jų"
SEN. DODD OFENZYVA: at
sakymas U Thant

Prezidento liniją tvirčiausiai 
Kongrese parėmė ir demokra
tus sukonsolidavo sen. T. J. 
Dodd. Dviejose kalbose jis kri
tikavo prezidento opoziciją ir 
ypačiai puolė J. Tautų gen. se- 
kret. U Thant. Anot Drummon
do. .senatorius priminė U 
Thant, kad Jungtinės Tautos 
negali ilgai išsilaikyti — nei jų 
generalinis sekretorius ilgai pa
silikti pareigose — jei jis sa
vo poziciją panaudoja dvejopai

Laisvės rašytojui 
negali būti

Sovietų rašytojų kongrese 
kovo 3 buvo paskelbtas įspėji
mas. kad visiškos laisvės nei ra
šyti nei kalbėti negali būti. Ir 
rašytojas Šolochovas kalbėjo, 
kad nukrypimas nuo principu 
negali būti dovanojamas net 
geriausiom draugam. Visi ge
riausi sovietų rašytojai esą 
“tendencingi".

— Maskvoje buvo apšauktas 
herojum antrojo karo šnipas— 
agentas Richard Sorge. Apie jį 
buvo parašyta knyga “Aš paži
nau Sorge" ir. pasak News
week. su fanfarom garsinama: 
dabar staiga ji išimta iš apy- 

. vartos.
— Sen. Ribicoff, remiamas 

68 senatorių, pateikė rezoliuci-

Pasaulio bažnyčių taryba yra 
sudaryta nuo 1948. Joje daly
vauja 209 protestantų, angliko
nų ir ortodoksų bažnyčios iš 
80 kraštų. Buveinė Ženevoje.

— Spckane, Wash., vysku
pas Bernard J. Toppel ganyto
jiškame laiške. kalbėdamas 
apie vasarį kaip katalikų spau
dos mėnesį, paskelbė, kad pe
reiti 1964 metai buvę katalikų 
spaudos “gėdps” metai, nes kai 
kurie katalikų žurnalai kritika
vę popiežių, vyskupus, kuni
gus aštriau nei “laiscistiniai lai
kraščiai' '. Laiškas nepalietė 
klausimo, ar nesveikiau. kai
kritika eina iš savo tarpo nei 
iš šalies.

— Vietname, skaičiuojama, 
komunistų jau žuvo 17.000. vy
riausybės kariuomenės 7,000.

ją. kad Kongresas pasmerktų 
žydų ir “kitų religinių mažu
mų" diskriminaciją Sovietuose. 
Panaši rezoliucija buvo siūlyta 
pernai, bet valstybės departa
mentui spaudžiant buvo nuo 
jos atsisakyta.

— Chicagcs kardinolui 
Meyeriui padaryta operacija— 
smegenyse rado piktvbinį navi
ką.

— Cape Kennedy kovo 2 
susprogo 'raketa, kuri turėjo 
skristi į mėnuli su robotu.

— Iowa panaikino mirties 
bausmę. Mirties bausmė panai
kinta jau anksčiau Aliaskoje, 
Havajuose. Maine. Michigane, 
Minnesotoje, N. Dakotoje, Rho
de Island, Wisconsine, Orego
ne. Rengiasi naikinti Illinois ir 
New Yorkas.

— Dėl Malcclmo, juodųjų na
cionalistų vado, nužudymo su
imti jau trys įtariamieji

— Vokietijos vyriausybė per
davė parlamentui spręsti, ar 
karo nusikaltėlių teismas turi 
būti pratęstas. Parlamentas, 
manoma, pritars.

— Averell Harrimanas koVo 
2 baigė vizitą Izraely ir išvyko 
į Afganistaną. Izraelis nesiten
kina Amerikos garantijom nuo 
arabų agresijos. Reikalauja iš 
Amerikos ginklų.

— Dėl Johnsono paramos 
mokyklom žydų organizacijos 
suskilo.

liepė John A. Gehringer iš 
Woodhaveno. N.Y., dėkodamas 
redakcijai už to laiško paskel
bimą. nes tokias žinias renka 
organizacija, kuri vadinasi “Le
ague of Prayer For The Capti
ve Peoples", kurios adresas yra 
P.O. Box. Menomonee Falls. 
Wisconsin 53055.
Tas pats Gehringer painfor

mavo. kad kalbama lyga suda
ryta 1962. kada Our Sunday 
Visitor pasirodė straipsnis ‘Mū
sų pareiga pavergtiesiem", ku
riame priminė, kad milijonai 
ganomųjų pavergtuose kraštuo
se jau yra be ganytojų; karto-

nesi. Atskiros parapijos pasiren
ka dvasiškai globoti atskiras 
pavergtąsias parapijas — už 
jas melstis.

, Lyga išsiplėtė. Jos globėjais 
dabar yra šalia vyskupo Alfre
do Mendez, dar ir Bostono 
kardinolas Cushingas. Miami 
vyskupas Coleman F. Carroll, 
vysk, augziliaras Eduardo Bo- 
za Masvidal. egziląs iš Kubos. 
Vadovybėje yra daug pasaulie
čių. Brooklyne jos atstovas yra 
minėtas John A. Gehringer, 
8924 — 85th Street, Woodha
ven, N.Y. 11421.

LAISVES TROŠKULYS: Vasario 16 sukakties atgarsiai
Šiemet neteko pasidžiaugti 

N.Y. Times tradicija prisiminti 
Lietuvos nepriklausomybę. Bet

Lietuvos gyventojų". Papasako
jęs apie Lietuvos valstybės at
kūrimą. laikraštis priminė liu-

raštis. Ligi šiol jai pasisekė, ra
šo laikraštis, padaryti gyvento
jus skurdžius ir nepatenkintus.

balsai vis tiek netilo kitoje 
spaudoje. Redakcijai atsiųstas 
Shenandoah. Pa.. “Evening He
rald' ’ laikraštis vedamajame, 
vardu “Laisvės troškulys“, ra
šo:

“Parblokšta žemėn tiesa pa
kils ir vėliai.

'Si didžioji tiesa ištikimai ru
sena širdyse tūkstančių ameri
kiečių ir dar labiau pavergtos

dijimą prezidento Hooverio. ku
ris sugretino 1938 metų Rusi
ją ir Baltijos valstybes. Kai 
Rusijoje buvo griežtai suvaržy
tas maistas, drabužis, pinigas 
bevertis. Baltijos valstybės 
džiaugėsi laisvu ūkiu, pastoviu 
pinigu. Tokias Baltijos valsty
bes ir užgrobė 300.000 rusų.

Ar Rusijai pasisekė įvesti 
naują tvarką? — klausia laik-

bet jiem nepasisekė priversti, 
kad lietuviai nusilenktų prieš 
sovietų paveikslą. “Taip, Lietu
va pavergta, bet žmonės nešio
ja savo kraujuje nusimanymą, 
kad iš tikrųjų, pasak William 
Faulknerio “žmogus ne tik iš
tvers; jis ir nugalės“.

— Amerika Jungt. Tautom 
paskyrė vėl 60 milijonų specia
liam fondui.

sybė ar opozicija, bet ne gy
ventojų platieji sluoksniai.

Opinijos besibaiminantį žmo
gų Achesonas palygina su žmo
gum. kuris paradoksiškai pasa
kojas bijąs to. ko nėra:

“Kai aš išėjau Į laiptus, 
Aš sutikau žmogų, kurio 
juose nebuvo.
Nebuvo jo tenai nė šiandien 
Ir aš prašau Dievą, kad jis 
iš tenai dingtų.
Achesonas ragina savo am

žiaus žmones grįžti prie sentė
vių. kurie sakėsi darysią tai, 
kas patiktų Dievui, arba kaip 
M. Twainas mokė: “Visada el
kis teisingai, ir tai patenkins 
vienus ir stebins kitus”.

—o—
Achesono čia atpasakotos 

mintys apie Amerikos politikai 
kenkiantį nusilenkimą prieš ta
riamą pasaulio opiniją, kilusį iš 
menkavertiškumo pajautimo, la
bai įdomios, bet vargiai tas 
menkavertiškumas yra vienin
telė priežastis, kodėl ta opini
ja tiek daug įtakos turi ame
rikiečių politiniam galvojimui. 
Kaip galima įkalbėti elgtis pa
gal teisingumo, tiesos idealus, 
jei yra įskiepytas galvojimas, 
kad tokių pastovių tiesų iš. vi
so nesą.
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WATERBURIO miesto majoras J. McNeIlis pasirašo Vasario 16 dienos proklamaciją. Delegacijoje dalyvavo iš k. i d. Alto pirm. A. 
Campe, č. Bogušas, D. Venclauskiene su sūneliu, Alg. žemaitaitis ir kun. P. Sabutis.

20 naujų rezoliucijų 
Vasario 16-sios proga trys sena
toriai ir septyniolika kongres- 
many įnešė rezoliucijas Lietu
ves laisvinimo reikalu

—o—
Los Angeles, Calif. — “Nie

ko nelaukdami turime padėti 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo val
stybėms išsivaduoti iš komunis
tų vergijos ir įsijungti į pasau
lio laisvųjų kraštų šeimą,” — 
kalbėjo senatorius Abraham A. 
Ribicoff (D.-Conn.), mesdamas 
rezoliuciją (S. Con. Res. 21) Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Be to, 
Vasario 16 proga įnešė rezoliu
cijas sen. H.A. Williams, Jr. 
(D.-N.J.) ir sen. Gordon Allott 
(R.-Colo.).

Atstovų Rūmuose Vasario 
16 proga buvo įnešta 17 rezo
liucijų. Štai jų autoriai:
G. Morris (D.-N.M.). Howard 
Robison (R.-N.Y.), John E. Fo
garty (D.-R.I.), Augustus F. 
Hawkins (D.-Calif.;) Frank J. 
Horton (R.-N.Y.), Charles S. Jo- 
elson (D.-N.J.), Charlotte Reid 
(R.-Ill.), William L. St. Onge (D. 
Conn.), H. Allen Smith (R.-Ca- 
lif.). Bob Wilson (R.-Calif.), Sil
vio 0. Conte (D.-Mass.), Glenn. 
Cunningham (R. Nebr.), Carle
ton J. King (R.-N.Y.), Roman 
C. Pucinski (D.-Ill.), Gerald R.

Siyskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

I

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnones me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Į

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
issKyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 va k.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba 1ND traukiniu D-6 Avenue iki Deiancey st.

■; Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130 j

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius Į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Ford. Jr. (R.-Mich.), Stanley R.

VIENINGAI DIRBTI LIETUVOS IŠLAISVINIMUI
Dayton, Ohio. — Mūsų ko

lonijoje Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 47 metų sukak
tis atšvęsta gražiai, iškilmingai 
ir reikšmingai.

Minėjimas pradėtas vasario 
16 d. 12:30 vai. popiet iš WAVI 
radijo stoties prof. dr. Vytauto 
Bieliausko kalba. Ši programos 
dalis buvo skirta amerikiečiam 
radijo klausytojam supažindin
ti juos su Lietuvos ir kitų bol
ševikų užgrobtų kraštų žiauriu 
likimu. Po išsamios profeso
riaus kalbos radijo klausyto
jai programą dar daugiau išriš- 
kino savo telefoniniais paklau
simais. Klaysytojų susidomėji
mas apie gyvenimo sąlygas už 
geležinės uždangos buvo tikrai 
didelis. Radijo stočiai sutikus, 
laiką teko pratęsti dar 15 mi
nučių.

Dienraščiu atsiliepimai
Didieji šio miesto dienraščiai 

— Journal Herald ir Dayton 
Daily News — Įsidėjo straips
nius apie 
okupaciją, 
kultūringi 
Catholic

19 gan plačiai aprašė Lietuvą, 
ten persekiojamą katalikų Baž
nyčią. Daytono lietuvius, gra
žiai atnaujintą Šv. Kryžiaus baž
nyčią. Prie straipsnio įdėta Al
donos Masilionytės tautiniais 
drabužiais nuotrauką, paminėta, 
kad tai tradiciniai lietuvių mo
terų rūbai.

Šventės

Vasario 21 d.
; žiaus bažnyčioj

iškilmės
10 vai. Šv. Kry- 
buvo mišios už 

žuvusius del Lietuvos laisvės ir
(bolševikų persekiojamus brolius 
su šventei pritaikytu pamokslu, 
kuri pasakė parapijos klebonas 
kun. T. Narbutas." Mišių metu 
giedojo parapijos choras ir so
listė — choro vadovė Elinora 
Šliužienė.

Lietuvos neteisėtą 
kurios JAV ir kiti 
kraštai nepripažįsta. 
Telegraph vasario

Popiet 3 vai. į parapijos sa
lę gausiai prisirinko žmonių iš
klausyti paskaitininkų ir meni
nės programos. Matėsi nemažai 
svečių iš Cincinati. Colum
bus. Chillicothes. Limos ir k. 
Buvo ir amerikiečių. Jų tarpe 
Daytono universiteto profeso
rius dr. Th. Campanelle. pasa
kęs kalbą, pasveikindamas lie
tuvius šios šventės proga.

. r. . iDabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus" Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 

į kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street. New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

i "1 - -

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS J USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti.
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa- ; 
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ...................  CH 9-6245

; • BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue .........  LI 2-1767
• BROOKLYN 11. N Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... O’ 5-8808
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... 88 8-606S

’ • CHICAGO 8. 111. — 3212 So. Halstead Street ........... 5-2737
• CLEVELAND 13. Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 730 Michiaan Avenue ................ VI 1-5355
• GRANO RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. —200 Franklin Av.. Tel. 233 8030. 246 0215

’ • HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave.............. ES 2-4*85

i • LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl 3-1797
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave.................. LO 2-1446
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .................... Au 4-5456
• PASSAIC. NJ. — 176 Market Street........................... GR 2-6'87
• ^PATERSON 1. NJ. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• ^PHILADELPHIA 23. Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street .......  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ....... Tel. 268-0068

i. • WATERBURY, Conn. — 6 John Street ......................  PL 6-6/66 , ■
• WORCESTER. Mass. — 174 Mi’ibury Street ...........  fiw 8-2868

j • YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave........................ GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. Rl 3-0440

Pagrindinę kalba pasakė dr. 
Juozas Masilionis. nušviesda
mas Lietuvos praeitį, dabarti
nes jos kančias ir skatindamas 
nepasiduoti pesimizmui, o vi
siem vieningai dirbti dėl Lietu
vos išlaisvinimo ir lietuvybės iš
laikymo. Iškilmingoji minėjimo 
dalis baigia perskaičius gautus 
sveikinimus ir priėmus atatinka
mas rezoliucijas.

— JAV-biy latviai, vadovau
jami V. Kcrsts ir dr? L. ^Streips- 
(abu iš Chicago’s), yra jau suor-c 
ganizavę visą eilę Rezoliucijom 
Remti Komiteto skyrių įvai
riose krašto vietovėse. Naujau
sias skyrius šiomis dienomis 
buvo suorganizuotas St. Paul. 
Minn.. mieste, kuriam vadovau
ja dr. Janis Priedkalns. Minne- 
sotos steite mes neturime daug 
lietuvių, o latviai ten yra gana 
gausūs. Chicagos latviai pasišo
vę išgauti rezoliucijas iš visų 
Chicagos miesto kongresmanų. 
Chicagos lietuviai turėtų irgi 
pasitempti visame rezoliucijų 
pravedime žygyje, prisidėdami 
daugiau darbu ir pinigine pa
rama. Visais rezoliucijų prave
damo reikalais rašyti: Rezoliuci
joms Remti Komitetas. Post Of
fice BOX 77048, Los Angeles, 
Calif., 90007.

Meninė programa
Meninėje daly gražiai pasi - 

reiškė vietinės pajėgos, pateik
damos gan Įvairią dainų, šokio i 
muzikos programą. Dalyvavo pa 
rapijos choras, atskiros daini
ninkės. gražus būrys jaunesnių
jų vyčių jaunimo, jauni muzi
kai solistai, balerina ir net du 
orkestrėliai. Programa nebuvo 
perkrauta. 'Publiką sekė su di
deliu susidomėjimu. Ji baigta 
Lietuvos himnu ir kun. T.*Nar- 
buto padėkos žodžiu už gražų 
programos išpildymą ir už gau
sų, svečių atsilankymą.

ir linksmoji dalis
Programai užsibaigus, svečiai 

besidalindami šventės Įspū - 
džiais. vaišinosi moterų paga
mintais skaniais užkandžiais. 
Jaunimas pašoko. Visiem malo
nų Įspūdi padarė spaudos, rank
darbių. audinių ir medžio dro
žinių parodėlė. Ji buvo gausi 
Įdomiais eksponatais ir skonin
gai sutvarkyta. Parodėlę paren
gė Marija Lukienė iš gausiai su
neštų Daytono lietuvių Įvairių 
eksponatų.

Aukų surinkta 479 dol. (dj)

Tupper (R.-Maine), Henry Hel-
stoski (D.-N.J.).

Kongresmanų Morris, Reid, 
Pucinski ir Helstoski rezoliu
cijos yra visai naujos; jie pra
ėjusiame Kongrese rezoliucijų 
nebuvo Įnešę.. Iš kongresmano 
Morris . rezoliuciją išgavo kun. 
kleb. S. Aleksiejus iš Deming, 
N.M.

Šiuo metu jau tirime 48 re
zoliucijas, Įneštas Kongrese Lie
tuvos laisvinimo reikalu.

Prisiminkime rezoliucijų au
torius padėkos laiškučiais. Ypač 
prisimintini tie. kuriu apygar
dose beveik nėra lietugių. Iš to
kių. Kongresmanų ^ra Thomas 
G. Morris, Bob ’Wilson ir Stan
ley Tupper.

Rezoliucijoms Remti Komite
tas stengiasi ir stengsis rezoliu
cijų skaičių ir toliau didinti. 
Juo daugiau turėsime rezoliuci
jų, juo lengviau bus vieną iš 
jų pravesti. Visi lietuviai kvie
čiami jungtis i ši nepaprastą 
didelės apimties žygį. IT.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

—............... ......................... ~

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

— Prez. Johnsonas žada 
balandžio vidury keliauti Į Bra
ziliją. O vasarą žada aplankyti 
prez. de Gauulle.

-— Amerikos ir Vietnamo 
lėktuvai kovo 1 bombardavo tai
kinius šiaurės Vietname.

— Los Angeles LF Bičiuliai 
Vasario 16 proga savo narių 
tarpe surinko virš 80 dolerių 
Rezoliucijoms Remti Komite
tui. Šis vienetas kasmet pada
ro specialią rinkliavą savo na
rių tarpe tam tikslui. Šiais me
tais vieneto vadovybę sudaro 
pirm. Alg. Raulinaitis. J. Ko
jelis, S. Kungys, B. Čiurlionis, 
Ž.D. Brinkienė.

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

few,.. >.

BOSTONE prie miesto rotušės buvo iškelta Lietuvos vėliava. Iš k. d. Valerija Norvaišienė. J. Sonda. adv. 
A. šalna, Bostono majoras John F. Collins. J. Lubinas, kun. M. Vembrė, adv. J. Grigalius, Ona Ivaškienė.

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namui lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

—..................... ....—........................ -..... ...—-——’7

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET |
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................... Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................... Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

—
—
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Pagalba ateina tiktai kovoiantiem
pareigos nesijaustų 
Užtat prasitaria: iš 
nebus, jokios vilties, 
kytis nuošaliai arba
tiem, kurie nėra tokie kovin
gi. reiklūs ir neikatina asme
ninei aukai.

slegiami, 
to nieko 

geriau lai- 
pritarti

priva- 
ir kai 
Lietu-

gero

Lietuvių tautos kova dėl 
laisvės kai kam atrodo bevil
tiška. Štai jau praėjo ketvirtis 
amžiaus, kai Lietuva pavergta, 
o nesimato jokios atmainos ir 
jokių apčiuopiamų rezultatų vi
sų pastangų, kurių imasi laisvo
jo pasaulio lietuviai, kad Lietu
vai būtų grąžinta nepriklauso
mybė. Imama abejoti, ar esamo
mis sąlygomis iš viso laisvini
mo kova yra prasminga. Gal 
būt. šiuo metu lietuvių tautai 
naudingiau su savo priešu ben
drauti, bet ne jam priešintis?

Tokių balsų pasigirsta 
čiuose pasikalbėjimuose 
kurioje spaudoje, kuri 
vos okupacijoje teieško
vengdama pabrėžti, kas yra pik-, 
to. Dargi prikaišiojama daugu
mai mūsų laikraščių, kad jie 
neobjektyviai vaizduoja dabar
tini Lietuvos gyvenimą, kelda
mi tiktai daromas lietuvių tau
tai skriaudas ir jas perdaug 
pabrėždami. Esą tuo būdu nie
ko nelaimima. Geriau artimes
niu bendravimu stiprinti lietu
viu dvasią pavergtam krašte. 
užuot besišvaisčius tuščiais ko
vingais žodžiais ir lėšomis.

Tuo pagrindu kai kas Lie
tuvos laisvinimui visai neauko- 
ja arba numeta skatiką. Girdi, 
nieko negailėtų, jei būtų aiš
kiau matoma, jog Lietuvos lais
vinimas stumiasi bent kiek i 
priekį. O dabar? Kokia prasmė 
visų tų aukų?

Antroji grupė būna mažesnė, 
bet aktyvesnė. Ji atsisėda tar
tum ant tvoros: čia pasirodo 
esanti su kovotojais, kuriem 
kartais nepagaili ir gero žodžio, 
čia pasimeilina priešui, kurio 
piktai nepuola. Tai vadinama 
nešališkumu, objektyvumu, rea
lumu. Tačiau už to dangstymo- 
si paprastai slypi kokia nors 
sava nauda arba asmeninis už
siangažavimas.

Abi šias grupes priešas pui
kiai išnaudoja, kad kovos fron
te atsirastu daugiau svyravi
mų. neryžtumo ir skilimo tarp 
tų. kurie kovoja nepaisydami 
sunkenybių, ir tų. kurie susilai
ko. prilaiko arba gudriai pastu
mia priešo draugystėm

Vasario 16 proga sustiprinta 
kovojančiųjų dvasia, nemažai 
surinkta Lietuvos laisvinimui 
aukų. Kalbose daug kur palies
tas ir mūsų kovos prasmingu
mo klausimas.

ir niekam nėra

Užtrukusi keva, net ir gink
lu vedama, visada išryškina dvi 
grupes žmonių, kurie išsiskiria 
iš veikliau kovojančių.

Vieną grupę sudaro žmonės, 
kurie niekada
linkę perdaug aukotis. Negali
ma sakyti, kad jie nejaustų sa
vo tautai pareigos, kaip daugu
mas kitų, tačiau ieško menkiau
sio pasiteisinimo prieš kitus ir 
savo sąžine, kad nevvkdomos

Labai taikliai čia kalbėjo, 
pavyzdžiui, kun. Jonas Jutkevi- 
čius, žvmus Lietuvos vvčiu vei
kėjas. Atholio lietuvių klebo
nas, atsilankęs B r o c k t one. 
Čia gimęs, augęs ir niekada Lie
tuvos nelankęs, bet visai lais
vai ir taisyklingai kalbąs lietu
viškai. paklausė: O kas bus, jei
gu nuleisime rankas? Priešas to 
laukia ir tam skatina, nervinda- 
masis. kai daugiau rūpinamasi 
Lietuvos laisvinimu. Reikia ži
noti. kad pagalba iš šalies at
eina ne tuojau ir tiktai tiem, 
kurie patys be atodairos kovo
ja. Taigi aukokimės ir toliau 
kovokime!

Pakaruoklis
(3) Jai
buvo dabar visiškai aišku, kad 

rengiasi juos palikti, 
pradėjo

Elzytė
Motina taip gailiai 
verkti, kad net tėvas negalėjo 
sulaikyti, lyg žirnius, riedan
čias ašaras.

Po kelių dienų, kai vakaro 
spinduliai rausvai nudažė snie
gą. o prietema tyliai slankiojo 
palangėmis, Elzytė užgeso.

Rodos, kaip šiandien matau 
sunykusį Elzytės kūną baltuo
se rūbuose įvilktą, eglėšakiais 
iš visų pusių apdėtą, gūdžiai 
spraksinčias žvakes, ilgus jų še
šėlius sienomis kopinėjančius.

Prie duobės buvo susirinkę 
ne tik senesnieji, bet ir visas 
kaimo jaunimas. Merginos ty
liai verkė, o vaikinai, šluosty
dami ašarotas akis, žiūrėjo į 
duobę, kurioje buvo nuleistas 
per anksti nuskintas žiedas.

Brolis Jurgis stovėjo nuoša
liai ir neramiai dairėsi, lyg ko 
ieškotų. Jo veidas buvo skaus
mo perkreiptas, akys paraudu
sios, kūmštys kietai suspaustos,

Apsikabinus mane taip garsiai 
verkė, kad net kunigas, saky
damas atsisveikinimo žodį, kelis 
kartus sustojo ir nusišluostė 
ašaras.

Lizdienė nutilo ir ilgai žiūrė
jo į besileidžiantį nuo palubės 
vorą, tinkle įvyniotą musę ir 
priežastis, kurios pastūmėjo tą 
mažą sutvėrimą į mi.tį.

Onutė pakilus pataisė pagal
vę, nunešė indus ir sugrįžus at
sisėdo priešais Lizdienę gale lo
vos. Si kartą ji nedrįso klausi
nėti savo įkyriais klausimais. 
Kantriai laukė, kol Lizdienė pa
ti pradės toliau pasakot. O Liz
dienė lyg ko delsė, lyg ko ieš
kojo atminty ir nesiskubino 
Onutės smalsumo patenkinti. 
Merginai labai rūpėjo, kas atsi
tiko su ponaičiu.

Duslūs laikrodžio dūžiai pa
budino Lizdienę lyg iš miego. 
Ji pakreipė galvą, pažiūrėjo 
kiek laiko ir, atsisukus į Ony
tę. tyliai tarė:

— Turbūt nori, kad papasa
kočiau, kas atsitiko su ponai-

tarytum muštynėm pasiruošęs. čiu?
Blogiausia buvo su mama.

New Yorke keturios dienos, 
vasario 17-20 buvo skirtos po
piežiaus Jono XXIII taikos idė
jom enciklikoje “Pacem in ter- 
ris”, paskelbtoje 1963 balan- 
žio 11 d. Buvo sukviesta per 
2200 dalyvių iš 14 valstybių— 
politikų, intelektualų, dvasinin
kų, vienuolių, ateistų, komunis
tų. Jiem kalbėjo apie 60 “gar
senybių”. Buvo Pravdos redak
toriaus pavaduotojas. Buvo Ita
lijos min. pirm, pavaduotojas 
Stalino laureatas Nenni. Buvo 
vyr. teismo pirmininkas War- 
renas, Stassenas, Fulbrightas, 
Morgenthau, Jessupas. Buvo at
siųsta popiežiaus Pauliaus VI 
telegrama su linkėjimais vesti 
pozityviai į pasaulio taiką.

Negalima pasekti, kas ten 
iš tikrųjų buvo kalbėta. Tega
lima orientuotis tik iš to, ką 
teikėsi paskelbti N.Y. Times 
ar H. Tribune ar kiti laikraš
čiai. Kreipiam dėmesį į ameri
kiečius kalbėtojus: kaip jie po
piežiaus taikos šauksmą siūlė 
praktikoje įvykdyti.

—o—
George F. Kennan, Ameri

kos politikos buvęs planuoto
jas. dabar Princetone “pažan
giųjų studijų instituto” narys, 
vasario 18'kritikavo Amerikos 
politika, vadino ją atsilikusia, 
“bergždžia ir nevaisinga”, nes 
ji esanti paremta klaidingom 
prielaidom, užsilikusiom nuo 
Berlyno oro tilto ir Korėjos ka
ro laikų. Būtent, prielaida, kad 
Sovietų Sąjunga siekia agresi
jos ar yra grėsmė vakarų Eu-

Kaip N

ropai; kad atspara tai grėsmei 
turinti būti atominė jėga ir ap
ginkluota Vokietija. — tai prie
laida esanti klaidinga. Jei Va
karai siekia, kad rusai pasi
trauktų iš vidurio Europos, tai 
minėtos prielaidos prieštarauja 
šiam siekimui, nes “jokia Rusi
jos vyriausybė, komunistinė ar 
kitokia, negali sutikti su tokiu 
reikalavimu” anom prielaidom 
esant. Kennanas dėstė tad sa
vo programą:

1. rimtai svarstyti seną Len
kijos ministerio Rapackio siūly
mą sudaryti Europoje beatomi- 
nę erdvę;

2. stipriau garantuoti sienas 
Lenkijai ir kitom valstybėm, 
kurios susiduria su Vokietijos 
rytinėm sienom;

3. vakarų Vokietija turi su
siprasti su rytų Vokietijos kaip 
politinio vieneto buvimu;

4. reikia iš pagrindų reviduo
ti pažiūrą į Sovietų intencijas 
ir atsisakyti nuo Sovietų politi
kai “totalaus nežmoniškumo” 
priskyrimo.. .

Ir viceprezidentas Humphrey 
šlovino Sovietus, kad nuo Ku
bos konflikto 1962 jie padarė 
rimtų žingsnių taikos keliu.

Tarp dešimties amerikiečių 
kalbėtojų buvo ir dr. Linus 
Pauling: jis kalbėjo, kad Ame
rikos veiksmai Vietname prieš
taraują Ženevos konferencijos 
1954 sutarčiai; tai esą nukrypi-

mas nuo “arbitražo ir nuo de
mokratijos principų”. Dabar at
ėjęs laikas paklausyti popie
žiaus Jono ir “nutraukti karinę 
agresiją, baigti šį nedorą karą, 
susitikti, derėtis ir praktiškai 
įvykdyti moralės ir teisingumo 
principus”.

pė: tautinio pagrindo atsisaky
mas praktiškai taip greitai ne
įvykdomas, o be to tai visai ne
siderintų su enciklikos 
mi.

minti-

NEW YORKO vyskupas George H. Guilfoyle skaito pop. Pauliaus raštą — 
sveikinamą Jungtinėse Tautose.

pamažu palingavo galva. Lizdie- 
nė baigė pasakoti.

— Po keliu mėnesiu, kai ant 
Elzytės kapo pražydo pirmosios 
žibutės, o žemė apsivilko žaliu 
apsiaustu, baisi žinia sudrebi
no kaimą: miškelyje rado po
naiti pasikorusį. Apie jo kaklą 
buvo apvyniota ilga kasa — El
zytės kasa. Didelis sumišimas 
kilo kaime: ar ponaiti kas nors 
pakorė, ar jis pats pasikorė. Ir 
jei jis pats pasikorė, tai kas 
ant kaklo apvyniojo kasą?

Ponas Įtarė broli Jurgi tai 
padarius ir patraukė Į teismą. 
Bylos eiga užsitęsė ilgai. Buvo 
klausinėjami visi kaimo vyrai 
ir moterys, bet niekas tikrų ži
nių apie ponaičio mirti negalė
jo pateikti. Liko tiktai Jurgis 
ar pats ponaitis. Jurgis gynė
si ir prisiekinėjo visais šventai
siais, kad jis nekaltas. Jis turė
jo net* liudininkus, su kuriais 
praleido visą vakarą ir tik vė
lai grižo namo. Kas Elzytės ka
są paėmė iš jo spintos stalčiaus, 
jam pačiam buvo paslaptis. Ta
čiau teisėjas buvo pono pusėj, 
ir Jurgiui grėsė mirties baus
mė.

Dar didesnis gailestis užgulė 
mūsų šeimą. Elzytė iškeliavo, 
o dabar ir Jurgiui reiks atsi
sveikinti su šiuo pasauliu. Mo
tina bėgo pas poną prašyti, kad 
šis pasigailėtų jos vaiko. Bet 
ponas buvo kietas kaip akmuo

Kelioms dienoms praslinkus, 
teisėjas gavo laišką. Voke buvo 
Įdėtas ponaičio tėvui prieš pat 
mirtį rašytas laiškas. Laiške jis 
prisipažino, kad nedoru savo 
elgesiu pastūmėjo Elzytę Į mir
tį. ir kad jis, sąžinės graužia
mas, pasitraukia iš gyvenimo.

Teisėjas greit iškvietė poną. 
Ir, prieš paduodamas laišką, pa
klausė:

— Ar gerai pažįsti savo sū
naus rašyseną?

— O taip, nėr abejonės.
— Šiandien gavau šį laišką.

Gerai įsižiūrėk ir pasakyk, ar 
tavo sūnaus jis rašytas.

Ponas tik žvilgtelėjo ir iš kar
to pažino savo sūnaus rašyse
ną. Jo rankos pradėjo virpėti, 
veidas išbalo. Teisėjas privedė 
ir pasodino į kėdę.

— Atrodė, kad tavo sūnus 
rašė, — tarė teisėjas, kai tėvas 
baigė skaityti priešmirtinį sū
naus prisipažinimą.

Ponas tik palingavo galvą. 
Jam buvo gaila sūnaus ir kar
tu gėda dėl jo nedoro elgesio.

— Jurgis nekaltas. — kiek 
lukterėjęs tarė teisėjas, Jūsų 
sūnus pats nusižudė.

— Taip atrodo, — virpančiu 
balsu atsakė ponas. — Tik man 
neaišku, kaip tas laiškas atsi
dūrė kitų rankose?

— Visai paprastai, — šypso-

Onutė, paslėpus smalsumą, no.
— motinos ašaros jo nejaudi- damasis tarė teisėjas. — Matyt,

laiškas buvo sūnaus kišenėje.

Sen. J.W. Fulbrightas, sena
to užsienių komisijos pirminin
kas, aiškino, kad tiek Ameriko
je, tiek Rusijoje stiprėja atsi
sakymas nuo ideologijos spren
džiant problemas; tolimesnėje 
tuo keliu eigoje abidvi valsty
bės taps labiau suinteresuotos 
spręsti problemas, o ne įrodi
nėti ideologiją. Taip pat jis kal
bėjo apie Jungtines Tautas tai
kai išlaikyti. Jis negalįs pakan
kamai išryškinti, kiek tai svar
bu, kad J. Tautų organizacija 
išliktų.

Ir paskutinę dieną gen. sekr. 
U Thant ėjo prie klausimo apie 
Jungtines Tautas, ragino derė
tis dėl Vietnamo. Jo mintis pa
remdami, tuojau 400 parašų at
sirado pareiškime už derybas 
dėl Vietnamo.

Tuo pat metu už viešbučio, 
gatvėje 25 “pacifistai” piketa
vo prieš Amerikos politiką Viet
name. Kai kurie policijos buvo 
suimti.

Taip buvo pagerbtas popie
žius Jonas XXIII ir jo enciklika.

0 Sovietai? Sovietų 
mijos istorijos instituto 
toriui Evgenijui Žukovui buvo 
malonu pripažinti, kad ameri
kiečiai kritikuoja savo vyriau
sybės politiką, ne sovietų. Jis 
sveikino tad susirinkimą kaip 
“naują įrodymą, kad didžioji 
amerikiečių tauta trokšta 
kos”. Bet kas liečia Sovietų 
litiką ir jos atsisakymą nuo 
ro priemenių, tai jis atvirai
reiškė: visuotinis karų draudi
mas, įskaitant "revoliucijas ir 
karus dėl tautinio išsilaisvini
mo — kaip tai buvo kai kurių 
kalbėtojų siūloma — būtų 
sąmonė", nes "neįmanoma 
sukti istorijos rato". Kitaip 
kant. ko Sovietai negalės
siekti “taikinga koegzistencija”,

akade- 
direk-
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GEORGE KENNAN

ten jie rems revoliucijas ir ka
rus.

Bet negi sovietinio žmogaus 
ciniškai atviras žodis pajėgs 
įtikinti tuos amerikiečius, ku
riem taika bet kurie kaina yra 
svarbiau ir už tiesa ir už lais
vę!KUR LAISVĖS DAUGIAU?

Ar tokia linkme ėjo kalbos 
apie popiežiaus enciklikos idė- 

. jas. ar tik spauda norėjo, kad 
skaitytojai i tokias idėjas kreip
tų dėmesį, kas žino. Tačiau 
tokia informacija nesudaro Įs
pūdžio, kad rengėjai tikrai bū
tų norėję pagerbti popiežiaus 
idėjas. Jei popiežius kalbėjo 
apie taikos sukūrimą grindžiant 
asmens ir valstybės ar tautų 
santykius tiesa, teisingumu ir 
meile, o labiausiai laisve, —tai 
Amerikos kalbėtojai ieškojo ki
tokių pagrindų taikai — atsi
sakymo nuo laisvės, nuo teisin
gumo, kad tik būtų taika.

Turi pagrindo įspūdis, kad 
popiežiaus enciklikos vardu bu
vo norima surinkti klausytojus, 
kad jiem prieš akis išdėliotų 
kiekvienas savo prekę. Lyg Va
tikano pavilijone šalia “Pieta” 
būtų pastatytas Chruščiovo 
biustas, ir Belgijos socialistų 
lyderis Spaakas atlikinėtų ko- 

, dylavimo apeigas ...
Taip, Spaakas aiškino, kad 

Jonas XXm ir Chruščiovas sa
vo mintim sutampa — abudu 
už taikingą koegzistenciją ...

« Smerkimas Amerikos vyriau
sybės dėl Vietnamo, smerki
mas dėl Vokietijos ir Europos, 
pasisakymas už susitarimą su 
Sovietais sąlygom, kurias re
mia komunistai — tai yra "Am 
ricans for Democratic Action" 
prekės.

Taip pat Jungtinių Tautų at
pigusiai prekei čia norėta pa
kelti kainą. O anglų istorikas 
Arnold Toynbee kartojo net: 
reikia tautinį suverenumą pa
lenkti pasaulinei valdžiai (į tai 
vienas kalbėtojas tuojau atsa
kė: gerai, bet pirma reikia su
daryti sąlygas, kad tautos lais
va valia savo suverenumą pa
vestų jūsų valdžiai’). Ir ame
rikietis Hans Morgen t ha u ašt
riai puolė nacionalizmą ir vie
toj nacionalinio pagrindo siūlė 
internacionalizmą. Į tai protes
tantų teologas Ramsey atsilie-

Laisvės vasario 26 nr. tęsia
mi sovietinio rašytojo A. Liep- 
snonio atsiminimai iš kalėjimo 
nepriklausomoje Lietuvoje. Ra
šo:

“Sukau galva, žiūrėdamas pro 
geležim užaustą langą.

— Kaip parašyti į Ameriką 
Kaškiaučiui?

Pakrikštijau ji dėde. Laišką 
praleido. Kaip nudžiugau”.

Taip darė A. Liepsnoms, laiš
ką siųsdamas į Ameriką iš ka
lėjimo. Taip daro ir dabar lie
tuvis. laišką siųsdamas i Ame
riką iš okupuotos Lietuvos.

Toliau A. Liepsnonis:
“Grototame viešbutyje nedy

kinėjau. Skaičiau Įžymiuosius 
rašytojus. O iš “Izvestijų” studi
javau literatūrinę teoriją ..... 
Kaliniai labai domėjosi pažan
giųjų rašytojų kūriniais. Jų vei
kalus jie skaitė su azartu”. '

Panašiai dabar su azartu oku
puotoje Lietuvoje skaitytų vei
kalus iš Vakarų. Bet okupuoto
je Lietuvoje skaitytojui mažiau 
laisvės kaip neprik. L i e - 
tuvos kalėjime — nebolšveiki- 
nių veikalų neleidžia.
SOCIALISTINIS REALIZMAS?

Laisvė vasario 19 para
šė apie J. Baltušio įspūdžius iš 
Amerikos, kuriuos jis paskelbė 
žurnale “Literatūra ir menas”. 
Laikraštis atitaisinėja. kur J. 
Baltušio rašte “pasitaiko ir ne
iš v e n g iamo paviršutiniškumo 
bei netikslumo. Pav. jis sako, 
jog Br. Brazdžionis dirba prie 
Amerikos balso Washingtone.

Gi iš tikrųjų Brazdžionis reda
guoja A. Skiriaus Kalifornijoje 
leidžiamą mėnesini ‘ ‘Lietuvių 
dienos”: sako, jog aferistą Al 
Capone elektros kėdėje numa
rino, o jis mirė nuo Įsisenėju- 
sio sifilio: Alcatrazo saloje 
(San Francisco Įlankoje) kalėji
mo jau nebėra; suklysta ir apie 
Zcbarsko darbą. Atitaisęs to
kius J. Baltušio suklydimus. 
laikraštis mini dar kito rašytojo 
iš Lietuvos paskelbtus Įspū - 
džius, kuriuose rašė, “kaip jis. 
stovėdamas ant Brooklyn© tilto, 
spjovė -i Hudsono upę. nors 
nuo minėtojo tilto iki Hudsono 
upės, bus daugiau kaip kilomet
ras kelio”.

Nereikia ir to rašytojo peikti 
už tokį stachanovietišką spjūvi: 
jis gi rašo ne pagal tai. kaip iš 
tikrųjų buvo, bet pagal tai. 
kaip turėtų būti — pagal “so
cialistini realizmą”.

— Juozas Jurkus, Rochester, 
N.Y., vienas iš didžiųjų rezo
liucijų žygio rėmėjų, rašo Re
zoliucijoms Remti Komiteto va
dovybei: “Siunčiu savo auką. 
Specialią rinkliavą šiam reika
lui pravesime kovo mėnesį Ro
chester mieste”. Juozas Jurkus 
yra vienas iš Rezoliucijoms 
Remti Komiteto pirmininko pa
dėjėjų: jo pastangomis yra iš
gauta visa eilė rezoliucijų.

— Vokiečiu specialistai tre
niruoja Etiopijos pasienio sar
gybinius.

Kas apvyniojo kasą apie jūsų 
sūnaus kaklą, tas ir laišką paė
mė.

Kiek palaukęs teisėjas dar 
pridėjo:

— Ačiū Dievui, kad taip už
sibaigė; kitaip būtume nekaltą 
žmogų į mirtį pasiuntę.

Lizdienė nutilo, giliai atsidu
so ir, atsigrįžus į miškelio pu-
sę, drebančiomis rankomis pa- pHlLADELPHIJOJE Vasario 16 minėjime deklaracija sudarė Nežinomo-
darė kryžiaus ženklą. jo kareivio kapas ii Kauno karo muziejaus sodelio. Nuotr. A. Gruzdienės.
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VASARIO 16-ji ŠV. ANTANO 
GIMNAZIJOJE

Sv. Antano gimnazija Kenne- 
bunkporte, Maine stengėsi tin
kamai įsijungti į Vasario 16 mi
nėjimų iškilmes, vykstančias vi
sose lietuvių bendruomenėse. 
Pati gimnazija su 52 mokiniais 
ir su 10 mokytojų bei auklėto
jų jau yra lietuviška bendruo
menė, kuri gyvena tautinėmis 
nuotaikomis. Vasario 16 gi la
biausiai iš visų mūsų švenčių 
kelia dvasią i laisvę ir vilti į 
laimingesni Lietuvos rytojų.

Galima sakyti, nuo pat ru
dens mokiniai buvo ruošiami 
Vasario 16 šventei, čia beveik 
kas savaitę iš Bostono atkeliau
davo tautinių šokių mokytoja 
Ona Ivaškienė. Taip pat čia daž
nai rodėsi Beatričė Kerbelienė 

kinių — Rimaiuas Ambrozai- 
tis iš Bostono ir Petras Kvietys 
iš Detroito, už rašinius “Lietu
vos prisikėlimas” laimėję pirmą 
ir antrą premiją. Dova .as jiem 
įteikė rektorius, ypač ra - 
žiai pasirodė tautinių šokių gru
pė. Choras dainavo naujai iš
moktas dainas. Vaidinimas Ne
lės Mazalaitės “Nesibaigiančio
ji legenda”. įscenizuotas B. Ker- 
belienės, visus nukėlė į lietu
višką legendų pasaulį.

Minėjimo programą įrekorda- 
vo Waterburio lietuvių radijo 
valandos vedėjas Antanas Pa
liulis, žadėdamas atskirais jos 
fragmentais aprūpinti ir kitas 
lietuvių radijo stotis. Koresp.

šV. ANTANO gimnazijoje mokiniai vaidina N. Mazalaitės “Nesibaigiančią legendą”. 
Režisavo, dekoracijas bei kostiumus parūpino B. Kerbelienė.

1965 m., kovo 5 d., nr. 17.

ŠV. ANTANO gimnazijojųe mokiniai šoka “Mikita”. Mokinius šokių išmokė Ona Ivas- 
kienė.

lavinti mokinių vaidyboje. Gie
dojimo mokytojas ir choro, ve
dėjas T. Bernardinas savaitėj
po kelis kartus darė repeticijas. 
Visų siekimas buvo gerai pasi
rodyti Vasario 16 šventėje. No
rėta, kad programą atliktų pa- 

• tys mokiniai. Paskirtos pini
ginės premijos geriausioms ra
šiniams paruošti minėjimo pro
gramai. *

Minėjimas buvo nukeltas į 
vasario 20. kad daugiau su
trauktų svečių iš apylinkės lie
tuviškų bendruomenių, labiau
siai Bostono, kur minėjimas bu
vo atliktas anksčiau. Programa 
prasidėjo gimnazijos rektoriaus 
mišiomis ir pamokslu. Mišiose 
patys mokiniai giedojo. Dauge
lis priėmė komuniją. Į mišias at
vyko mokinių tėvai iš artimes
nių apylinkių.

Salėje po atidarymo maldos 
buvo 2 kalbėtojai iš pačių mo-

VASARIO 16 Philadelphijoje kalba Pennsylvanijos gubernatoriaus atstovas 
pulk. įeit. A. R. Flores. Nuotr. A. Gruzdienės.

K. ŽOROMSKIS APIE MODERNŲ MENĄ
\ Drauge vasario 20 Saulius 

Šimoliūnas paskelbė pasikalbė
jimą su dail. K. Žoromskiu, ku
rio paroda atidaryta Chicagoje 
Čiurlionio galerijoje kovo 4. 
Klausiamas, “kas yra būdinga 
šiandieniniam moderniam me
nui”, dailininkas atsakė:

“Yra didelis gundymas iš ga
lerijų pusės ir gundymas iš pa
čių menininkų ieškoti naujų ke
lių, kuriais lig šiol dar nebuvo 
keliauta. Dėl to ir menininko 
gyvenimas yra pasidaręs labai 
netikras. Ką tik naujai pasiro
džiusi kryptis rytoj gali būti pa
miršta ar net sunaikinta kito 
bandymo. Abstraktus menas 
keičia savo formas, kad patei
sintų savo buvimą. Pavyzdžiui, 
prieš 10 metų de Kooning buvo 

labai garsus. Šiandien jis jau 
stumiamas užmarštin. Visa eilė 
naujų bandymų, kaip kad “pop 
art”, yra sezoniniai ir didele da
li partizaniški vietoj artistiški. 
Visi nori dar niekad nematyto 
dalyko. Tačiau kai prasideda 
sezoniniai bandymai, tuomet 
jie pradeda keistis kaip drabu
žių ir automobilių mados. Šian
dieninis menas praranda pasto
vumo realybę. Prieš dvejus 
metus atsiradęs “pop art” šian
dien jau vietą užleidžia “op 
art”, o kitais metais “op art”

KELETAS ŽODŽIU DĖL KNYGOS WSŲ LIETUVA”
P.A. Benderius, p. m. “Dar

bininko” 83 num. recenzuoda
mas p. Kviklio knygą “Mūsų 
Lietuva”, teigia, kad ji yra “la
bai laukta ir džiaugsmingai su
tikta viešnia”. Pagal lietuvišką 
tradiciją, taip laukiama viešnia 
atneša dovanų, ypač jos lau
kiantiesiems. Tarp laukiančių
jų buvau ir aš. Kol laukiau, tik
rai džiaugiausi, bet kai sulau
kiau ir pažiūrėjau, kas per do
vanos. džiaugsmas dingo.

Pagal p. Bendorių. knygos 
turinys esąs toks įdomus ir 
įvairus, kad esą neįmanoma lai
kraščio straipsniu skaitytojo 
nei supažindinti, nei turinio 
tinkamai įvertinti. Autorius da
vęs visapusišką Lietuvos miestų, 
miestelių, bažnytkaimių ir t.t.

IŠVYKO Į FLORIDĄ

Lewiston, Me. — Marija Ver- 
neckienė. čia išgyvenusi 45 
metus, išvažiuoja i Floridą, kur 
pasistatė savo patogų namą. Iš
leistuvėse dalyvavo visu Lewis- 
tono ir Auburno lietuvių šei
mų atstovai. įteikdami gražiu ir 
labai vertingą dovaną. T. Kle- 
menzas Žalalis. O.F.M.. pranciš
konų ir kolonijos ' vardu pa
dėkojo už didelį rūpestingumą, 
berengiant bet kokius lietuviš
kus parengimus. M. Verneckie- 
nė buvo viena iš uoliųjų, vi
siems gerai pažįstama. Susirin
kusieji apgailėjo jos išvažiavi
mą, bet ir palinkėjo ko gražiau
sio poilsio saulėtoje Floridoje.

(L.M.) 

tikriausiai turės nusilenkti “rep 
art”. Šitoks greitis vystosi tik 
New Yorke, jo nėra nei Pary
žiuje. nei Milane, nei Barcelo- 
noje ii', savaime suprantama, 
kad jo nėra Londone. Ar tai 
būtų ženklas, kad New Yorkas 
šiandien mene pirmauja, ar kad 
nueita dekadanso keliu, paro
dys netolima ateitis”.

O dėl savo paties meninio ke
lio: “Vis dar jaučiu, kad ab
strakti tapyba yra užtenkama 
priemonė emocijai išreikšti. .. 
Dar daugiau: ji neniekina bu-

SKAITYTOJAI RAŠO

aprašą nuo seniausių iki mūsų 
laikų.

Aš, kaip kilęs iš Vilniaus 
krašto, tariuosi gerai pažįstąs 
bent tą jo dalį, kuri vadinosi 
Švenčionių apskritimi, o juo la
biau Daugėliškį, kuriame gi
miau ir augau. Sąlygos buvo 
taip susidėję, kad prieš pirmą
jį pasaulini karą teko aplanky
ti Švenčionių ir kaimyninėse 
apskrityse gyvenusius gimi
nes. Beviešėdamas prirašiau 
kelis sąsiuvinius vietovardžių ir 
jų gyventojų istorijų. Rašiau ne 
savo malonumui, bet buvau vy
resniųjų įprašytas. Rašant bu
vo man liepta kreipti dėmėsi 
i vietovių vardus, kokiais jos 
senovėje buvo vadinamos ir 
nuo kada pradėta kitaip va
dinti.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
prof. Balčikonis dažnai aplan
kydavo mane, tikrindamas jo 
rašomo žodyno žodžius iš ma
no gimtinės.

Dabar, skaitydamas p. Kvik
lio knygoje man gerai žinomų 
vietovių “aprašus”, pastebėjau 
daug netikslumų, stoką istori
nės tikrovės, geografinio pa- 
vaizdumo ir gyventojų kalbi
nio skirtingumo. Vietovardžio 
dydis ir jo gyventojų skaičius 
tik retais atsitikimais paminė
tas. Skaitant '‘aprašus” susida
ro įspūdis, lyg tai būtų kalba
ma apie archeologiniais kasinė
jimais atrastas vietoves.

Apie įžymesnius žmones re

vusios tapybos, bet tik apsiva
lo nuo kai kurių tapybai ne
visai reikalingų estetinių ele - 
mentų”.
TARP MENININKŲ

Naujienose vasario 24 iš dai
lininko V.K. Jonyno ilgo rašto 
aiškėja trumpas dalykas: dail. 
V.K. Jonynas parengęs Monta
nos bažnyčiai projektą, sutaręs 
su architektu J. Muloku dėl 
statybos darbų .vykdymo, o ar
chitektas J. Mulokas po V.K.J. 
paruoštu projektu padėjo ir sa
vo parašą. Tai jau esąs ne ben
dradarbiavimas, o pasisavini - 
mas.

tai kur užsimenama, o jei ku
ris paliečiamas ilgėliau, 'tai jau 
su nukrypimais į “raistus”. Pv. 
Daugėliškio klebonas prel. J. 
Burba menkaverčiais anekdo
tais apibūdintas. Tuo tarpu jis 
buvo didelis kultūrininkas, so
ciologas ir garsus pamokslinin
kas. Nors neilgai klebonavo, 
bet Daugėliškio parapijos lietu
viškumą pažadino,, pakėlė jos 
kultūrinį lygį ir visuomenišku
mą. Buvo didis ganytojas ir au
toritetas.

Perskaičius gerai žinomų vie
tovių “aprašus^’, susidaro įspū
dis. lyg autoriui jų istorija būt 
nesvarbi, vietovių lietuviškumas 
nereikšmingas ir lietuvių kalbi
nis skirtingumas neįdomus. Jei 
tie dalykai neįdomūs ir ne
svarbūs, tai kas tada svarbu?

K. Obolėnas

— K.G. Ambrozaitis, M.D. 
Chesterton. Ind., siųsdamas 
savo 100 dol. Rezoliucijoms 
Remti Komitetui, rašo: “.. .Jū
sų Komiteto darbus laikau šiuo 
metu vienais iš svarbiausių Lie
tuvos laisvinime. Linkėčiau, kad 
ne tik atskiri asmenys, bet ir 
Amerikos lietuvių organizaci
jos aktyviai įsijungtų į Jūsų 
darbų rėmimą ...”

— LB Los Angeles apylinkė 
paskyrė iš savo kasos 50 dol. 
Rezoliucijoms Remti Komite
tui. Ši apylinkė prisimena kas
met šį taip svarbų žygį savo pa
rama. Šiuo metu LB Los Ange
les apylinkei vadovauja J. Čin- 
ga.

MARIJANAPOLYJE
naujam pastatui prakasama žeme

Thompson, Conn. —x Sekma
dienį, kovo 7. Marianapolyje 
bus prakasta žemė naujiem pa
statam.

Prieš metus įvykęs gaisras 
sunaikino beveik visas mokyk
los patalpas: didžiąją koplyčią, 
klases, administracijos patalpas, 
knygyną, studentų sales, moky
klos vadovybės gyvenamuosius 
kambarius, valgomuosius ir vir
tuvę, seselių gyvenamąjį spar
ną. Nesenai pastatytas šv. Jo
no bendrabutis buvo laikinai 
perdirbtas klasės kambariam, 
valgomajam ir kitom būtinom 
patalpom. Atstatyti sunaikintas 
patalpas reikės laiko, pasi
šventimo ir ypač Marianapolio 
rėmėjų uolaus bendradarbiavi
mo ir paramos.

Pirmiausia stengiamasi atsta
tyti akademinis pastatas, kur 
būtų klasės, knygynas ir admi
nistracijos kambariai. Vienas 
dviejų aukštų sparnas turės 13 
klasių, gamtos mokslų patalpas 
bei laboratorijas ir bendrą sa
lę. Šiame sparne bus dar įreng
ti kambariai studentų pamo-

LITUANUS
Šiandien itin svarbu, kad 

Lietuvos ir lietuvių vardas ne
būtų pasaulio opinijos užmirš
tas. bet kiek galint daugiau sve
timieji būtų informuojami, čia 
vertingą darbą atlieka anglų 
kalba leidžiamas “Lituanus' žur
nalas. Visi sutinka, kad tokio 
pobūdžio leidinys lietuviškosios 
informacijos reikalui yra būti
nas. Deja, iki šiol “Lituanus” 
neturi pastovaus materialinio 
pagrindo. Leidėjai kiekvienais 
metais jaučia netikrumą, bai
mindamiesi, kad žurnalas gali 
sustoti ėjęs.

Lėšom patelkti kovo mėnesį 
skelbiamas “Lituanus” prenu
meratos ir aukų vajus. Mūsų 
studentai aplankys kiek galima 

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
, TĖVU* PRANCIŠKONAM

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIUI NEW YORKE STATYTI
AUKOJO:

kom ir užsiėmimam. Knygyno 
sparnas bus irgi dviejų aukštų. 
Čia galės tilpti 20,000 knygų, 
bus bendroji studentų skaityk
la ir susirinkimų salė, didysis 
lietuviškas knygynas su archy
vu, paštas, rekreacijos įrengi
mai. Administracijos sparne bus 
mokyklos direktoriaus ir admi
nistracijos kambariai, mokyto
jų darbo ir susirinkimo salės, 
studentų, jų tėvų ir svečių pa
sitarimo ir priėmimo svetainės.

Vėliau bus statoma koplyčia, 
gimnastikos namas, valgomieji 
ir atskiras vienuolynas.

žemės prakasimo iškilmėm 
kovo 7 d. 3 vai. popiet vado
vaus Norwicho vyskupijos mo
kyklų vadovas prel. Joseph V. 
King, asmeninis vyskupo Vin
cent J. Hines atstovas. Maria
napolio vyresnysis T. Valenti
nas Atkočius, mokyklos direk
torius T. Jonas Petrauskas ir 
visi tėvai marijonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvių visuomenę da
lyvauti šiose iškilmėse

Antanas V. Mažukna

REIKALU
daugiau lietuvių. prašydami 
tapti “Lituanus” prenumerato
riais ir aukotojais. Aukos yra 
reikalingos apmokėti išlaidom, 
kurių susidaro nemokamai siun- 
tinėjant žurnalų mokslinėm įs
taigom, visuomenės ir politikos 
veikėjam, draugingų valstybių 
diplomatinėm misijom ir viešo
sios opinijos formavimo insti
tucijom. Jei pasisektų surinkti 
apie 4.000 prenumeratorių, ne
reikėtu skelbti auku rinkimo 
vajaus. Žurnalas galėtų regulia
riai išeiti 7,000 egz. tiražu.

• Vajaus komitetas tikisi, kad 
jo balsas bus suprastas ir pa
lankiai įvertintas.

Lituanus Vajaus 
Centrinis Komitetas

EKSKURSIJA I EUROPI
Stasys Gečas, LB Centro Val

dybos pavedimu, šių metų va
sarą organizuoja Lietuvių Ben
druomenės ekskursiją į Euro
pą. Bus skrendama liuksusiniu 
DC-8 Fan jetu su 175 keleiviais 
iš New Yorko į Frankfurtą, 
V. Vokietiją. Iš Frankfurto 
ekskursantai toliau vyksta pa
gal savo susidarytą planą. Tie, 
kurie norėtų lankyti atitinka
mas vietas arba kitas valsty
bes. apie tai praneša ekskur 
sijos .vadovui St. Gečui. O jis 
jų pageidavimus perduos Wide 
World Travel Agency atitinka
mai patvarkyti jų tolimesnę, ke
lionę. Ekskursija truks 3 sa
vaites.

Iš New Yorko lėktuvas iš
skris š.m. liepos 17 d. vakare į 
Frankfurtą ir š.m. rugpiūčio 7 

d. tas pat jetas iš Frankfurto 
grįš į New Yorką. Kelionė vie
nam asmeniui.ten ir atgal, kai
nuos tik 265 dol. Tai pigiausia 
kelionė bet kada yra buvusi. 
Vaikai, užimą atskirą vietą lėk
tuve. moka pilną kainą.

Ekskursantai turi būti Lietu
vių Bendruomenės nariai ir su
mokėję už šiuos metus solida
rumo mokestį.

Ekskursantai registruojasi te
lefonu ar laiškais pas ekskursi
jos organizatorių Stasį Gečą, 
7252 So. Rockwell St., Chica
go, III., 60629, telef. PR 8-8034.
Užsiregistravę ekskursantai to
limesnes informacijas gaus kaip 
pasiruošti kelionei. Prašau pa
siskubinti registruotis, nes pri
truks vietų.

MARIJOS VARNECKIENCS (pirmoji ii d.) išleistuvės Lewiston, Me.
Nuotr. Petro Kiškūno

150 dol. A. Kavaliauskienė, Brooklyn, N.Y., įrašo savo mirusį 
vyrą Antaną.

Po 1OO dol. kun. A. Račkauskas, Brooklyn, N.Y.
A.O. Dargiai, Kearny, N.J.
Mrs. B. Sabecky, Linden, N.J.
J.M. Šiupienius, Waterbury, Conn.

Po 20 dol. Algis ir Dana Silbajoriai. Richmond Hill, N.Y.
Leonora Uogintienė, Waterbury, Conn.

Po 10 dol. A. Bagdonas, Brooklyn. N.Y.
Valerija Povilaitis. Maspeth, N.Y.
Algirdas Povilaitis, Maspeth, N.Y.

Po 5 dol. P. Tolčikis. Paterson, N.J.
Mrs. Marie Fiore, Richmond Hill, N.Y.

Po 1 del. E. Mažeikienė, Hartford. Conn.
Miss. O. Balzerytė, Detroit, Mich.

Visiem aukavusiem — teatlygina Visagalis!
Nuoširdžiai prašom nebeatidėliojant aukas siųsti: Building 

Fund, Franciscan Monastery 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.
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Vaikai sulaukė savo motinos
Brockton, Mass. — Vasario 

21 vakare Bostono aerodrome 
nusileido lėktuvas, kurį su di
deliu susijaudinimu pasitiko du 
sūnūs ir duktė, atvykę pasitik
ti savo motinos, kurios nematė 
daugiau kaip 20 metų. Motinos 
atvykimu iš Lietuvos jie rūpi
nosi jau nuo 1960 metų, kai mi
rė tėvas, bet leidimą išvykti ga
vo tik paskutiniu laiku.

Mikalina Baškauskienė, 66m. 
visą laiką gyveno Ukmergėje. 
Iš čia ji turėjo vykti į Maskvą, 
iš kur pro Daniją, Atlantą ir 
New Yorką atskrido į Bostoną. 
New Yorke ją pirmasis pasiti
ko stud. Linas Baškauskas, jos

Vasario 16 šv. Antano mokykloje
Omaha, Nebraska. — Šv. An

tano parapijos mokyklos moki
niai iškilmingai minėjo Vasa
rio 16. Iš ryto prisisegę trispal
ves vėliavutes, susirinko išklau
syti ir pasimelsti už Lietuvos 
ir viso pasaulio pavergtas tau
tas. Paskui susirinko salėje. Čia 
dalyvavo ir kun. J. Taukus. 
Programa pradėta JAV himnu. 
Kalbėjo Andrius Dubinskas. 
Aštunto skyriaus berniukai nu
pasakojo trumpai Lietuvos isto
riją. Pirmas skyrius padainavo 
“Ėjo berniukai į mokyklėlę” ir 
“Ta karvutė”. Antras skyrius 
padainavo “Užburtą mergaitę” 
ir “Kalveli”. Trečias ir ketvir
tas skyrius padeklamavo “Tė-

ŠV. ANDRIEJAUS bažnyčioje Philadelphijoje vasario 14 minint Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotr.
A. Gruzdienės.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS BALTIMOREJE
Ateitininkai kovo 7, sekma

dienį, ruošia šv. Kazimiero mi
nėjimą. Visi raginami dalyvau
ti mišiose 8:30 vai. Po mišių at
eitininkai ir jų sendraugiai su- cijų. Visi kviečiami dalyvauti.
sirinks šv. Alfonso mokyklos sa
lėje, kur bus minėjimo progra
ma.

Metinius pusryčius kovo 14. 
kitą sekmadienį, rengia Švč. 
Vardo Draugijos vyrai šv. Al
fonso mokyklos salėje. Visi na
riai dalyvaus 8:30 mišiose, ben
drai priims komuniją. Po mišių 
susirinks į salę pusryčiams, ku
riuos pagamins sodalietės. Pro
gramą užbaigs savo žodžiu žy
mus Baltimorės atletas ir geras 
katalikas Jim Mutschler.

Užgavėnių vakarą vasario 27. 
šeštadienį, surengė lietuvių sve
tainės valdyba. Vakaras įvyko 
Klevų kambaryje. Buvo skanių 
užkandžių ir įvairių gėrimų. Kas 
tik dalyvavo, maloniai praleido 
laiką su savo pažįstamais. Pel
nas paskirtas svetainės salei pa
gražinti.

Bernardas Karpavičius (Kar
pe rs) paskutiniame lietuvių sve
tainės šerininkų susirinkime iš
rinktas pirmininku. Linkime 
jam ir padėjėjam sėkmės atei
ties darbam. Džiugu, kad jaunie
ji lietuviai energingai stengiasi 
išlaikyti gražią lietuvių svetai
nę.

vaikaitis. Bostone pasitiko vy
riausias sūnus Juozas Baškaus
kas, duktė Ona Radzevičienė ir 
jauniausias sūnus Vytautas. Vi
si gyvena Broclętone.

Jauniausio sūnaus Vytauto 
motina nematė jau nuo 1942 
metų, kai jis buvo paimtas į vo
kiečių kariuomenę; kiti vaikai 
pasitraukė iš Lietuvos nuo an
trosios bolševikų invazijos.

Nauja apylinkės valdyba
Lietuvių Bendruomenės apy

linkė išrinko naują valdybą: 
pirm. Bronė Ludonienė, vice- 
pirm. Stasė Gofensienė ir An
tanas Eikinas. sekr. Irena Eivie- 
nė, ižd. Vladas Jakimavičius.

viškę”. Po to visi sugiedojo 
“Mariją, Marija”. Ketvirtas ir 
penktas skyriai padainavo 
“Tėviškėlę” ir “Aš atsikėliau”. 
Šeštas ir septintas skyrius dai
navo “Gražių dainelių” ir “Vil
niaus kalneliai”. Aštunto sky
riaus mergaitės pašoko “Malū
nėlį”. Šokti pamokė Vida Misiū
naitė, aštunto skyriaus mokinė. 
Programa baigta Lietuvos him
nu, akompanavo Carolyn Swe- 
droski.

Visi mokiniai nuoširdžiai dė
koja Šv. Kazimiero seselėm, ku
rios daug padėjo parengti pro
gramą.'

Aldona Agurkytė 
Vida Misiūnaitė

Bingo vakarą kovo 7. sek
madienį. rengia šv. Alfonso so
dalietės mokyklos kambariuose. 
Vakaras prasidės tuojau po sta-

Pelnas skiriamas dovanoms, ku
rias sodalietės suteiks lietu
viams senelių namuose, kai ap
lankys juos prieš Velykas. Pa
dėkime sodalietėm toliau tęsti 
jų kilnų darbą.

Kryžiaus keliai (stacijos) ga
vėnios metu lietuvių kalba bū
na kiekvieną sekmadienį 4 v. 
popiet šv. Alfonso bažnyčioje. 
Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti. Be to, parapijos kunigai ra
gina visus rimtai praleisti šį 
šventą gavėnios laiką, prisimin
ti Iganytojaus kančią ir mirtį 
ant kryžiaus.

Jaučio kepsniui kovo 21 vi
sus kviečia Lietuvių posto (154) 
legionieriai į Town Hali (8036 
Eastern Ave.) Pradžia 1 v., pa 
baiga 6 vai. Bus ne tiktai ska
niai pagamintos jautienos, bet 
ir kitų valgių. Legionieriai už 
gerą priėmimą ir vaišingumą 
yra įsigiję gerą vardą. Žmonės 
gausiai dalyvauja jų parengi
muose.

Pranas Urbietis, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal- 
timorėje, mirė Bon Secours li
goninėje vasario 24. Velionis 
visą laiką dirbo siuvykloje, bu

Brocktono tarybon (Alto sky
riaus) sutiko įeiti į apylinkei at
stovauti Jurgis Laurinaitis ir 
Romualdas Bielkevičius. Prane
šimą iš praėjusių metų veiklos 
padarė Dionyzas Meižys, vado
vavęs Brocktono LB apylinkei. 
Kalbėta apie lietuviškų pamal
dų palaikymą šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Susirinkimui 
gyvai pirmininkavo parapijos 
vikaras kun. Mykolas Vembrė.

Motery vakaras ir 
sukaktis

L. K. Moterų Sąjungos 15 
kuopa taip pat turi naują val
dybą: pirmininkė Ona Eikinie- 
nė. vicepirm. Albina Baškaus
kienė, sekr. Stasė Gofensienė. 
ižd. Birutė Tamulienė, narės— 
Marija Jurkštienė, Jadvyga Ba
ranauskienė ir Marija Čiužienė. 
Dvasios vadas — kun. Mykolas 
Vembrė. Jis pabrėžė reikalą ge
riau pažinti naują katalikų Baž
nyčios liturgiją ir joje aktyviai 
dalyvauti.

Brocktono Liet. Mot. S-gos 
15 kuopa šiemet mini savo gy
vavimo 50 m. sukaktį. Ta pro
ga kovo 21, sekmadienį, 3 vai. 
popiet šv. Kazimiero par. salė
je rengiamas minėjimas ir vai
dinimas. Linksmą komediją — 
“Uošvė į namus, tylos nebe
bus” suvaidins Bostono Mot. 
Sąjungos 13 kuopos narės. Ne
seniai tas vaidinimas praėjo su 
dideliu pasisekimu pačiame 
Bostone. (B.).

vo žymus veikėjas lietuviškose 
organizacijose, ypač Mindaugo 
ir Kęstučio pašalpinėse draugi
jose. Jis buvo tų draugijų raš
tininkas. Gedulingos mišios už 
jo sielą buvo šv. Petro bažny
čioje vasario 27. Palaidotas Lou
don Park kapinėse. Liko nu
liūdusi dukra Elena.

Jonas Obelinis

PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ DIENA 

New Philadelphia, Pa.
Sckuykill apskrities lietuvių 

Kunigų * Vienybė buvo susirin
kusi posėdžio apsvarstyti šių 
metų Lietuvių dienos reikalus. 
Ta diena numatyta rugpjūčio 
15 Lakewoodo parke.

Susirinkime dalyvavo 13 ku
nigų. Susirinkimas praėjo sklan
džiai, buvo išspręsta daug reikš
mingų klausimų. Taip pat iš
rinkta nauja valdyba: pirm, ku
nigas Stasys Lukšys; vicepirm. 
kun. Juozas Neverauskas, sekr. 
kun. Alfonsas Babonas, spau
dos reikalam kun. Pranas Ba- 
jerčius ir kun. Romanas Kas- 
ponis.

Susirinkime buvo pagerbtas 
kun. Pijus Čėsna. ilgametis Lie
tuvių dienos Lakewoodo parke 
darbuotojas, kuris šiais metais 
švenčia savo auksinį 50 metų 
kunigystės jubiliejų. (N.P.)

DARBININKAS

1$ LIETUVOS atvykusi Mikalina Baškauskienė su savo vaikais; Juozu Baškausku, Ona Ra
dzevičiene, Vytautu Baškausku.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE PATERSONE
Vasario 16-sios minėjimas, 

ruoštas LB Patersono apylin
kės sekmadienį, vasario 21, pra
ėjo didžiai pasisekęs. Pamaldo
se Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčioje dalyvavo ne
įprastai daug žmonių. Mišias už 
kenčiančią Lietuvą aukojo ku
nigas V. Dabušis ir pasakė tai 
progai pritaikintą pamokslą.

Minėjimo programą lietuvių 
klubo salėje 4 .vai. popiet pra
dėjo Algis Šaulys, ir paprašė 
jai vadovauti A. Gudoni. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. V. Da
bušis. Trumpa, bet prasminga 
kalba A. Gudonis pristatė kon- 
gresmaną Karolį S. Joelsoną, 
kuris labai palankioj lietuviam 
kalboj suminėjo bolševikinę 
priespaudą Pabaltijo kraštuo
se, visoje Rytų Europoje bei 
Rytų Vokietijoje, kurią nuo 
Vakarų skiria gėdinga Berlyno 
siena. Taip pat priminė, kad 
Vasario 16-sios minėjimo pro
ga JAV kongrese pakartojo re
zoliuciją. kurią pereitais me
tais buvo įnešęs kongrese, rei
kalaudamas Lietuvai ir kitoms 
Pabaltijo tautoms laisvės.

Kun. J;1 Kinta. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas, 
savo sveikinimo žodyje pasi
džiaugė, kad lietuvybė ir lietu
vių kalba klesti šioje apylinkė
je ir palinkėjo ištvermės kovo
je už Lietuvos laisvę.

Paskaitoje Pr. Naujokaitis 
akcentavo, kad tautos išlieka 
gyvos tik tol, kol pajėgia kul
tūriškai reikštis. Iki šiol lietu
vių tautos dalis už tėvynės ri
bų kultūriškai reiškiasi gana 
gyvastingai, tad reikia turėti 
vilties, kad tauta nemirs, o kel
sis laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui.

Meninėje programoje solis
tas Liudas Stukas padainavo: 
Siuntė mane motinėlė — V. 
Klovo; Stok ant akmenėlio — 
Jurgučio; Kur bakūžė sama
nota — St. Šimkaus; ir antro
je dalyje: Mano sieloj šiandien 
šventė — Tallat-Kelpšos; Mano 
gimtinė — Al. Kačanausko ir 

VASARIO 16 minėjime Pater»one kalbėjęs ko.igresm. Charles S. Joelson (v.) su 
Rūgyte (k.) ir Audrone Klimaite (d.).

bisui Kokia nuostabi diena — 
Prižgintas. Akordeonu Jonas 
Stankaitis pagrojo lietuvišku 
meliodijų junginį: Leiskit į tė
vynę, maršą Pajūriais pama
riais ir Bitutė pilkoji.

Aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta 769.75 dol. 
Stambesni aukotojai: J. Kruko- 
nis 85 dol., H. Shell — 50, J. 
Tamašauskas — 30, kun. J. 
Kinta — 25, Fab. Zaranka — 
21, Ant. Gudonis — 20 dol. 
Vyt. Gružas.

Rez 1 i u z i j a s bei svei- 
sveikinimus amerikinėms ir lie
tuviškoms institucijosms paruo
šė V. Cižiūnas. Dr. R. šomkai- 
tė. atvykusi iš Newark, N. J., 
išplatino apie 30 egz. neseniai 
išėjusios knygos ‘Vienų vieni’.

Minėjimas praėjo sklandžiai 
ir nuotaikingai. Būtų buvę dar 
geriau, jei nebūtų bereikalin
gai pusvalandį vėlavę. Tos 
ydos vis mes nepajėgiam nusi
kratyti. -Rr.

Gavėnios misijos
Newark, N.J. — Kovo 11 

Švenč. Trejybės bažnyčioje pra
sidės misijos ir novena prie 
šv. Juozapo: baigsis šv. Juoza
po šventėje kovo 19. Pamaldos 
bus vakarais angliškai 5:15v. 
ir 7 v., lietuviškai — 7:30 vi. 
Misijas praves kun. Kezys. S.J. 
iš Chicagos. Kovo 12.13 ir 14 
pamokslai bus lietuviam, toliau 
nuo parapijos gyvenantiem. 
Kovo 14 bus visų bendra ko
munija. Išpažinčių bus klauso
ma visais vakarais. K.P.T—•—

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Newark, NJ. — Lietuvos vy

čių 29 kuopos metinė komuni
ja ir pusryčiai bus kovo 7 sek
madienį. Tuo pačiu bus paminė
ta šv. Kazimiero, vyčių globėjo, 
šventė. Mišios bus 10:30 v. švč. 
Trejybės bažnyčioje. Mišias au
kos kuopos dvasios vadas kun. 
P. Totoraitis, giedos šv. Cicili- 
jos choras, vadovaujamas Kle-

Vyčių pusryčiai
Paterson, N.J. — Lietuvos 

vyčių New Yorko ir New Jer
sey apskrities metiniai pusry
čiai bus kovo 14 Patersone. Mi
šios bus 10:30 šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Mišias aukos kleb. 
kun.'J. Kinta.

Vietos 61 kuopa globoja su
sirinkimą. Pusryčių metu kal
bės Robert Būreli. Po pusryčių 
3 vai. bus apskrities susirinki
mas parapijos salėje. Pirminin
ku dabar yra Al. Wesey.

Kas norėtų daugiau informa
cijų tuo reikalu, tegu kreipia
si: Miss Dorothy Dutkus, 133 
Prospect Ave., Maywood, N.J.

F.V.

Minint kun. Vytauto Demikio 
2-jų metų mirties sukaktuves, 
šv. Kazimiero bažnyčioje Pa
tersone kovo 6 d.. 9 v. ryte 
bus gedulingos pamaldos, i 
kurias maloniai prašomi atsi - 
lankyti velionės draugai, pažįs
tami ir buvę.jo parapiečiai.

ir novena .
menso Bagdonavičiaus! Į bažnv- 
čią palydės lietuviai Veteranai 
su vėliavom. ’

Pusryčiam vadovaus vicepir- 
min. John Remeika. Pusryčiai 
bus šv. Jurgio salėje. Kalbės 
Charles E. Holland, šv. Domi
nic akademijos narys iš Cald
well. N.J. Savo kalboje palies 
federalinės valdžios paramą 
švietimui. Taip pat bus atsaki- 
kinėjima į klausimus.

Šv. Cecilijos choro pietūs bus 
balandžio 25. Kviečiami visi bu
vę choro nariai. Bus 10:30 mi
šios. Kita programa bus praneš
ta vėliau. Visi buvę choro na
riai prašomi susirišti su Charles 
Balchiunas. 346 Princeton Av.. 
Hillside. N.J.. ar Charles Dau- 
ches. 327 Jerusalem Road, 
Scotch Plains, N.J. F. V.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923
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—Magdalena Avietėnaitė iš
ėjo į pensiją ir apsigyveno 
vienuolyne Putname. Paskutinį 
dešimtmetį ji dirbo Manhattan- 
ville kolegijoje bibliotekos kon
sultante ir dėstytoja. Prieš tai 
dirbo Detroite universiteto bi
bliotekoje ir dėste sociologiją 
Anhursto kolegijoje. Aukštuo
sius mokslus ji baigė Šveica
rijoje 1914. ten nuvykusi iš 
Worcesterio, kur išėjo aukštes
niąją mokyklą. Nors Worceste- 
ryje ji užaugo nuo mažų metų, 
bet yra gimusi Lietuvoje. Mari
jampolės apskrityje. Lietuvoje 
dirbo nuo 1920 iki 1944. Yra 
daug nusipelnusi nepriklauso
mos Lietuvos informacijai, bū
dama užsienio reikalų ministe
rijos valdininkė. Eltos direkto
rė, spaudos ir informacijos de
partamento vedėja;- »taip pat 
ketverius metus Vilniaus ir 
Kauno universitetuose. 
Pasitraukusi į pensiją, ji Put- 
namo seserim dabar padeda 
pertvarkyti biblioteką ir' talki
na spaustuvėje.

— Arkivysk. Jurgio Matulai
čio senatvės bei poilsio namam 
statyti Putname seserys visais 
būdais telkia lėšas ir drauge 
ruošiasi tuos namus moderniš 
kai tvarkyti. Vasario 15-19 St. 
Louis, Missouri, seserys M. Fe
licija. M. Apolinara ir M. Rita 
lankė specialius kursus, kur bu
vo aiškinami moderniški sene
lių namų vedimo klausimai.

— Dail. J. Paukštienės meno 
kūrinių parodą rengia LB Hart
fordo apylinkės valdyba kovo 
13 ir 14. Paroda bus lietuvių 
klubo patalpose (227 Lawrence 
St.). Atidarymas kovo 13. 6:30 
vai. vak. ir tęsis iki 10 v.v. 
Sekmadienį paroda bus atdara 
nuo 12 iki 7 vai. vak.

— Lietuvos vyčių visuoti
niam suvažiavimui, kuris įvyks 
1965 rugpiūčio 5-8 Los Ange
les. Statler Hilton viešbutyje, 
rengti komitetas pilnai jau su
formuotas. Į jį įeina: pirm. L. 
Valiukas, kun. dr. P. Celiešius. 
kun. A. Valiuška, E. Bartkus. 
Helen Bartkus, B. Katauskas, 
Loretta Vyčius, Ann Laurinai
tis. J. Andrius. K. Motušis, A. 
Skirius. J. Puikūnas, L. Oksas, 
J. Kiškis. B. Skirienė ir A. Nor- 
butienė.

— Kun. kleb. Simonas Mor
kūnas, Sioux City. Iowa, siųs
damas 100 dol. auką Rezoliuci
joms Remti Komitetui, rašo: 
“Sėkmės Jums, vyrai. Prisidedu 
ir prisidėsiu prie viso šio taip 
svarbaus darbo kuo tik galėda
mas”. Visos aukos rezoliucijų 
žygiui paremti siųstinos tiesiog 
kasininkui: Mr. G.A. Petraus
kas. 3442 Madera Avė., Los 
Angeles. Calif., 90039.

Patiksliname. Darbininko 
Nr. 15 Tėv. Leonardo Andrie- 
kaus straipsnyje — Tėvams ir 
vaikams, įsibrovė korektūros 
klaida, kuri pakeitė sakinio 
mintį. — 5 psl. 3 skiltyje ats
pausdinta: “Tuo žygiu jūs ap
saugosite jaunimą nuo žalin
gos didmiesčio įtakos, duosite 
jam galimai geresni krikščioniš- 
ką-lietuvišką auklėjimą ir padė
site išlaikyti vienintelį tokio 
pobūdžio švietimo židinį Ameri
koje. kurio negali pakelti jo
kios šeštadieninės mokyklos”. 
"Vietoje pakelti turi būti pa
keisti.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje. todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ka ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, kailininius apsiaustus šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio, 
minko ir kilų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės val'-ndos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Room 402
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300th ANNIVERSARY 
OF

NEW YORK CITY
IT. The Ptoird C.'t'zens of the WORLD'S MOST BUSY AND 
FASCINATING CITY -- ion a- th SINGULAR PRIDE —.the 
THOUSANDS OF OTHER CIVIC - RELIGIOUS and 
BUSINESS LEADERS of our DYNAMIC CITY in the CE
LEBRATION of it's MiOth ANNIVERSARY . . .
BUILT by the SWEAT IMAGINATION and INGENl TTY 
of a FREE PEOPLE. through the 'exercise of FREE ENTER
PRISE . . . ths CAPITAL ( ITY OF THE WORLD STANDS 
.LS A SHINING - LIVING EXAMPLE of DEMOCRACY AT 
WORK ... "GLITTERING“ IN 7 HE TROUBLED SUN OF 
J DARKENED WORLD - TO NOTE AND TAKE HEED!

ST. LUCY 
ROMAN CATHOLIC 

CHURCH

Right Rev. Monsignor 
LOUIS A. MARTORELLA, 

Pastor

314 E. 104th Street 
New York City

Women’s Apparel Miss Kav 
TALL STYLES by KAY 

•’For Tall and Demi-Tall 
Cals of All Ages’’ .

133 Fulton Ave., Hempstead. L.I.
IV 3-0466

36 West 40th St.. N. Y. C. 
212 LO 4-8390

PLEASANT CARDENS 
CONV. HOME

CALVARY HOSPITAL

Conducted by 
Dominican Sisters 
of the Sick Poor

Sister Mary Gemma O.P.
Adm.

Special Hospital for Advanced 
Cancer Patients

1600 Macombs Road 
BRONX. N. Y.

CY 9-7802

HOLY TRINITY UKRAINIAN 
CATHOLIC CHURCH 

Rev. Eugene Maceluck. Pastor 
288 Vanderbilt Ave. 

Rosebank. S.I. 
Gl 2-2555

ST. MARY PROTECTRESS 
CHURCH

(BASILIAN FATHERS)
Rev. Hilary Benedick. O.S.B.M.

Pastor

1745 Washington Axe.
BRONX. N. Y.

TR 8-9392

ST. ELIZABETH 
GUEST HOUSE

For Professional Women.
Retired Ladies 

and Transient Guests. 
Centrally located. Excellent fo<Kl.

Address
Mother Superior, 

118 Main St.
Hartford, Conn. 06103 

203 - 525-9684

A home to be seen by the discerning 
who appreciate the ultimate. Retir
ed guests, post-operatives. 24-hr. 
kind nursing care. Private & semi 
suites. Diets. Chapel on premises. 
Licensed by Board of Health.

516 - HR 2-1047
BAYPORT. L.I.. N.Y.

Compliments of 
MOUNT ST. JOSEPH 

ACADEMY 
. for Girls

Conducted bv 
Sisters of St. Joseph 

Flourtown. Pa. 215 - CH 7-7001

I I I J |- l‘l I JfJ. | |l |. |lj * J I I- I I I I • I • I • • • • • • • • • • • • • • • I I * • • • 1

Tel. RE 4-4428

206 East 86th Street 
t tarp 2 ir 3 A ve. >

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo : vai PP 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietus-vakar-ene

F O T O C R A F A S
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

.Dėl susitarimo skambinti — CLenmore 2-0029

HOSPITAL 
Of The 

HOLY FAMILY

Conducted by 
DAUGHTERS OF. WISDOM 

Sister John Marie/D.W..
■ Administrator 

Mother Angelique D.W.
Superior 

155 Dean St. Brooklyn. N. Y. 
TR 5-9200

FOURTEEN 
HOLY MARTYRS

R. CATHOLIC CHURCH

Rev. JOSEPH J. HEITZ
Pastor 

Brooklyn 7, N. Y.

ST. MEL 
CATHOLIC CHURCH

Rev.
VINCENT J. O’MALLEY.

Pastor

28-20 - 154th Street
FLUSHING. N. Y.

FL 3-1314

The Missionary Franciscan Sisters 
of the Immaculate Conception in
vite young ladies to follow in the 
footsteps of the humble St.Francis. 
who sought God. found Him. and 
would not let Him go. To seek God 
is your greatest adventure — to 
find God your greatest treasure.

St. Francis Province
1601 Central Ave.
Union City. N.J.

201 - S63-4112

ST. CYRIL ACADEMY

For GIRLS
- Conducted by 

Sisters of Saints Cvril & Methodius 
Sister M. Innocenta.

Principal 
Academic. Business and 

Home Economics 
DANVILLE. PA. 

717 - 275-3581

BLESSED SACRAMENT 
HIGH SCHOOL

j.—-JĮ1—~  —■ —f —   - ' " . '**■ ~~ ■-»- • _| _v - J- — . - -

i
 Norite geros meniškos fotografijom — J

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ i
‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- į 
trauku; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis J 
padarys — . |

VYT. MAŽELIS j

1
 422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn. N. Y. I

Tel. HYacint 7-4677 . }U.......1

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

Conducted by 
Sisters of Charity 
of St. Elizabeth 
NEW JERSEY 

Sister Miriam Thomas,

Administrator 
SUFFERN. N. Y.
914 - EL 7-3300

ST. ADALBERT 
CATHOLIC CHUHCH

Rev. LEO J. WASZAK; Pastor
In Residence:

Rev. Stanislaus Wojas

420 E 156th St.
BRONX. N. Y.

ME 5-2288

Be a Carmelite Priest
Mary’s Oldest Order

A Life of Prayer and Activity 
For free booklet write to: Fr. Ray
mond Dolan. O Carm.. 329 E. 28th 
St.. New York 16. N.Y.; LE 2-1644

Name ........................................................

Grade.....................

Address ...................................................

Citv

Zone................... State....................

ST. JOSEPH’S 
GUEST HOUSE

For Business Women. 
Retired Ladies and Vacation Guests.

For details write: 
Daughters of the Holy Ghost

323 Greene St.
New Haven. Conn. 06511 

203 - 865-3618

Conducted bv 
CHRISTIAN BROTHERS 

OF IRELAND 
Rev. Brother John G. Finnerty.

* F.S.C.H.
• Principal

24 Beauchamp Place
New Rochelle

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas Įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ST. AGNES HOSPITAL

conducted by
Sisters of St. Francis of the Mission, 

of the Immaculate Virgin. 
Third Order Conventional 

Sister Maria Dolorosa.
Administrator

North St.
WHITE PLAINS. N. Y. 

914 - WH 9-4000

Congratulations from

The Priests and Parishioners 
of

ST. JOAN OF ARC 
CATHOLIC CHURCH

1372 Stratford Ave.
BRONX. N. Y.

Tl 2-2233

Your help is needed in Mission Lands 
The Missionary Sisters of the Holy 
Rosary invite generous young wo
men to join them in the Aposto'.ate 
of extending the Church in the 
mission fields of Nigeria. Sierra 
Leone. Cameroon?. Transvaal and 
Ker.va. Africa. The Sisters joyfully 
dedicate their lives to God and to 
the conversion of .souls by prayer 
and sacrifice as teachers, nurses, 
doctors, technicians, social workers 
and catechists. Write to: Vocation 
Directress. Holy Rosary Convent.
214 Ashwood Road. Villanova. Pa.
215 - MI 9-9423

LLEWELLYN NURSING 
HOME

515 PARK AVE.

ORANGE N. J.

201 - 674-5348

Vilią Maria Academy

Conducted by the Sisters of the 
Congregation of Notre Dame 

High School 
Academic.

College Preparatory Course 
accredited by the Board of Regents 

of the University of the State of N.Y. 
Sister St George Marie. Superior 

Sister St Christine Marie. Principal 
3335 Country Club Road

Bronx. N.Y. ' TY 2-2421

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

- HAVEN REALTY -

ST. ANTHONY’S 
HOSPITAL

Conducted bv 
FRANCISCAN SISTERS 

OF THE POOR 
Sister M. Angelica. S.F.P.

Administrator

8915 Woodhaven. N. Y.
VI 9-2600

ST. JOSEPH 
CATHOLIC CHURCH

(Italian)
PIOUS SOCIETY

OF ST. CHARLES

Rev. Peter Vesta P.S.S.C..
Pastor

5 Monroe St. New York City
CO 7-8376

ST. ELIZABETH S
HOSPITAL

Conducted bv
FRANCISCAN SISTERS 

OF ALLEGANY 
Sister Miriam Regina O.S.F.

Administrator

689 Forth Washington Ave. 
New York City 

SW 5-3900

THE SISTERS OF 
SAINT THOMAS 
OF VILLANOVA

Invite generous young ladies 
who hear the call of Christ, 
to join them in serving God 

in nursing
the aged and the chronically ill, 

in teaching and missionary work. 
For further information write to:

SISTERS OF ST. THOMAS 
OF VILLA NOVA

West Rocks Road 
Norwalk, Conn.

St. Anthony
Hospital
conducted by 

FRANCISCAN SISTERS 
OF THE POOR 

Sister Marie Therese.
Administrator

15-19 Maple Ave 
WARWICK. N. Y.

914 - 936-2276

NOAH NURSING HOME

Jean Kaiser. Director 
CHRONICS — INVALIDS 

and
ELDERLY PEOPLE 

Home Like Surroundings 
Registered Nursing Care

620 West Merrick Road 
Lindenhurst. L.I..N.Y.
Tel. 516 TU 4-0840

St. Mary 
High School

209 Third Street 
Jersey City. N. J.

SISTERS OF CHARITY 
Sister Eileen Frances. Principal 

Enrollment — 
Boys and Girls

201 - OL 6-8008

Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS ® Insurance
Apdraudimas gyvybės, narni), automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki ?. vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. . • Tel. VI 7-4477

RAY LANZANO
Ashes. Rubbish. Garbage 

Removal 
Serving —

Apartments. Restaurants 
Institutions and Stores

WA 6-3300
2507 - Sth Ave New York City

St. Thomas More
School for Boys 

On Gardiner Lake.
a Montville Conn.

Conducted by Catholic Laymen 
James N. Hanrahan Principal 
A College Preparatory School 

which gives special emphasis to boys 
who need individual attention

SUMMER SCHOOL — 
July 6 - August 7

R.F.D ±*4 Colchester. Conn 
203 - 889-8488

ST. JOSEPH S 
HOSPITAL

12" South Bi-ordway 
YONKERL N.Y. 

conducted by

Sisters of Charity
Sh ier Mar-II ’on. ' >' ni '.istrntor 

911 - YO 6700

Mercy Hospital

condu ted by 
SISTERS OF THE 

INFANT JESUS
Nui-'ng S;'t<T'<>i tin; Sick P<x»r 

S‘ te r M :rv J can C.I.J.
Ad :u nt rater

North Village Av» nu«* 
Ko kville C nt< r L. I.

516 - RO 1-4400

Power Memorial
Academy

conducted by
CHRISTIAN BROTHERS 

OF IRELAND
Rev. Brother Robert C. McMullen.

M.A.
Principal

— Academic Course — 
161 West 61st Street 

New York City
JU 6-735.3

ARISTA CARTING CQRP

Day and Night Service
Anywhere in New York

Ashes - Garbage - Rubbish 
Dirt & Building Debris Removed

• Guaranteed destruction of
Confidential Files”

Free Estimates Given
Gl 8-4528

22 Margaretta Ct. S.I.. N.Y.

HERMAN’S 
Automotive Service

of NASSAU

424 Peninsula Blvd.
(Corner Madison St.) 

Hempstead. L.I.
516 - IV 3-3164 — 516 - IV 6-9644 

Specializing in Rebuilt Motors 
and Automatic Transmissions.

Three Month Guarantee 
On All Work.

I

LITAS Investing Co. Inc. 
o 

kviečia
Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5’L,ri )
Skolintis- automašinoms, namų remontui. akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 325-0997 

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

Adolfo SCHRAGERIO

B

DD

■ii

Mes turime 
visokiausių vietos 

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

33S East 86th Si., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v. v

Lietuvos Atsiminimu

JOKŪbA S V.

Tel. (201) 289-6878

2
r... Radio Hadanda 

ŠEŠTADIENIAIS^5... 6.

1016
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SPORTAS
Futbole pralaimėta ...

Pereitas sekmadienis, gražus 
ir saulėtas, deja, buvo nekoks 
mūsų futbolininkam, baidžiusios 
abi komandos taurės varžybo
se pralaimėjo. Pirmoji koman
da geroje Huntingtono aikštė
je atrodė visai negerai ir prieš 
vos vidutiniško pajėgumo prie
šininką pralaimėjo 1:3 (0:1). 
Jauniai pateko netikėtai stipriai 
Fiorentinai į nagus ir taip pat 
pralaimėjo 0:3 (0:1).

LAK pirmoji komanda Hun
tingtone žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Malinauskas, Re- 
mėza; Vainius, Budraitis, Kali
na; Hogan, Joria. Trampas, Kli- 
večka, Budreckas. Pralaimėję 
šias rungtynes, mūsiškiai iš to
limesnių varžybų iškrito. Ko
manda sužaidė lyg ir be noro. 
Gynime, net nesant rimtam pa
vojui, kildavo visuotinis sąmy
šis. Gerai, kad dar pirmame kė
linyje vartininkas Jankauskas 
išgelbėjo mūsiškius nuo kitų tri
jų įvarčių, nepaprastai gerai re
aguodamas į kamuolius, šautus 
iš kelių metrų atstumo Stip
riau ir kiečiau žaidė Remėza, 
deja, ir jis pats sau be reikalo 
pasidarydavęs vargo. Taip ir 
susikombinavo sau trečią įvar
tį. Kairysis priešininko kraštas 
gana dažnai praeidavo pro Ma
linauską. Puolimo visą žaidimą 
tempė “All-American” Klivečka, 
rimtesnį pagalbininką susiradęs 
tiktai Budrecko asmenyje. Jie 
pasiekė mūsų garbės įvarčio. 
Prasiveržusio Budrecko šūvį 
vartininkas tegalėjo atmušt, 
bet pribėgęs Klivečka įstūmė 
kamuolį į vartus. Joria koman- 
don patekęs tik bėdos atveju, 
ir čia visai netinka. Mūsiškiai 
praktiškai žaidė dešimtyje. Ne
aišku. kokie rūpesčiai slegia 
Trampą? Puolimo viduryje at
rodė visai be noro ir nuotai
kos. o į galą visai rezignavo. 
Gynime gal būtų geriau.

Huntington Kickers yra Long 
Island lygos lyderis, einantis be 
pralaimėjimo, bet šiaip nedide
lio pajėgumo vienetas. Mūsiš
kiai. pataikę ant stipresnio prie
šininko. dabartinėje savo for
moje gali susilaukti dar liūdnes
nės rungtynių pabaigos.

Ateinantį savaitgalį žaidžia 
tiktai jaunieji, šeštadienį po il
gesnės pertraukos pirmenybių 
sezoną tęsia mažučiai, kurie 2 
vai. žaidžia su DSC Brooklvn, 
Metropolitain Ovai. Jauniai žai
džia sekmadienį pirmenybių 
rungtynes. Pirmoji jaunių ko
manda su DSC Brooklyn, Met
ropolitain Ovai, o antroji jau
nių komanda su New Yorko Ho- 
ta. East N.Y. aikštėje. Abiejų 
rungtynių pradžia 11 vai.

Sekmadienį, kovo 7. LAK abi 
seniorų komandos žaidžia drau
giškas rungtynes su G.A.A.C. 
namie — Bushwick aikštėje 
(prie Atletų klubo). Rezervinės 
žaidžia 12:30, pirmosios koman
dos 2:30. Atletas.

•

LAK Gottchee 1:1
Vasario 21 LAK jauniai, 

vadovaujami Jono Atkočiaus, 
žaidė pirmenybių rungtynes su 
Gottchee B.W., baigė lygiomis 
(1-1). LAK pasirodė gana gerai, 
sužaisdami neblogo lygio rung
tynes. Tik dėka laimės prieši
ninkas įstengė rungtynes baig
ti lygiomis, pasiekęs įvarčio iš 
11 metrų baudinio. Rungtynės

DARBININKAS

UŽGAVĖNIŲ vakare vasario 21 šoka tautinius šokius New Yorko grupė, vadovaujama J. Matulaitienės.
Nuotr. S. Malinausko

Kas žinotina skaičiuojant mokesčius
Normaliai kasmet būna įvai

rių mokesčių įstatymų pakeiti
mų. 1964 metų mokesčiam jų 
yra keletas.

1. Visi asmenys, kurie už sa
vo santaupas bankuose j*avo 10 
dol. ar daugiau, kartu iš ban
kų gavo NO 1099 korteles, ku
riose yra atžymėta jų gaunami 
procentai. Tos kortelės kopiją 
bankas pasiuntė ir mokesčių 
įstaigai. Pranešdami savo mo

PADĖKA
Vasario 21 seniausia N. An

glijos raei jo programa atžymė
jo 31 metų sukaktį talentų po
piečiu ir baliumi. Visus gražiai 
pralinksmino aktorius humoris
tas Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko.

Talentų jury komisiją suda
rė: Ona Ivaškienė, Irena Mic- 
kūnienė, Kazys Barūnas, Vytau
tas Stelmokas ir Justinas Vai- 
čiaitis. Jie išrinko Birutę Vaič- 
jurgytę, 14 metų, iš So. Bosto
no, už eilėraštį ir skambinimą 
pianinu, smuikininką Edvardą 
Budreiką. 11 metų, iš W. Rox
bury, Birutę Adomavičiūtę. 11 
metų, iš So. Bostono, už eilė
raštį ir skambinimą pianu, šo
kėja Fr. Maneikaitę, 12 metų, 
iš Dorchesterio. akordeonistą 
Edvardą Prakapą. 15 metų, iš 
So Bostono, smuikininkę Dia
ną Anagnos..9 metų, iš Malden. 
Jiems įteiktos piniginės dova
nos.

Šokių varžybas laimėjo: tėtės 
ir mamos polką — Adelė ir 
Vincas Markvėnai iš So. Bos
tono. jaunimo polką — Vera 
Pulminskas iš Brocktono ir Juo
zas Selevičius iš Dorchesterio, 
valsą — Ona Bartašiūnienė iš 
S. Bostono ir Pranas Račkaus
kas iš Dorchesterio. tango — 
Lena Jezulevičius iš Norwoodo 
ir Mathew Katinauskas iš S. 
Bostono.

buvo gyvos, greitos, permainin
gos ir įdomios. LAK žaidė to
kios sudėties: Šileikis, Balsys, 
Česnauskas, Klosis, J. Shrikis, 
Bertagna, Jasinskas, Rievir, K. 
Shukis, Bagdžiūnas, Shiele, An
nina.

Įvartį LAK komandai įmušė 
Annina. Geriausias aikštėje žai- 
dikas buvo P. Česnauskas. X 

kesčius, visi turi tas kopijas pa
siųsti, kaip yra siunčiamos W- ę 
kortelės.

2. Gydymo išlaidom (dakta
ram, dantistam, ligoninėm, vai
stam) pateisinti reikia užpildyti 
atskirą formą (No. 2948). T en 
reikia surašyti vardai daktarų, 
vaistinių, ligoninių ir pažymėti, 
kiek kam sumokėta. Anksčiau 
to nereikėjo, pasitenkino bend
ra suma gydymo išlaidom. Kai

Padovanotus tortus laimėjo: 
Ona Mučinskienė, Petras Ausie- 
jus ir Petronėlė White. Visi iš 
So. Bostono.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
pagelbininkam už talką, šeimi
ninkėm už iškeptus tortus, py
ragus. Dėkojame visiem atsilan- 
kiusierh į’parengimą, už sveiki
nimus ir skelbimus programos 
knygoje ir už pinigines dova
nas.

Jau dabar pranešame, kad 
programos metinis didysis pik
nikas bus rugpiūčio 8 Romuvos 
parke Brocktone.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Gėlės papiginta 
kaina

Nijolė Valaitienė paruošia 
vestuvėm gėles iš sezoninių gė
lių papiginta kaina. 50 dol. už 
jaunosios Bukietą, 2 pamerges, 
2 korsažus, 2 bukietus bažny
čioj ir vyrams gėlės. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
914 LY 1-9244. 

einate užpildyti mokesčių for
mas, iš anksto surinkite visas 
gydymo išlaidų žinias.

3. Mokesčių sumokėjimo lai
kas jau įpusėjo. Paskutinė da
ta — balandžio 15. Patartina 
ilgai neatidėliot, ypač, tiem ku
rie eina pas kitus, kad užpil
dytų taksų formas. Paskutinėm 
dienom tenka ilgai laukti ir 
vargti.

D. Klinga
337 Union Avė.,
Brooklyn, N.Y., 11211
E V 4-1232

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Bendruomenės tauti
nio solidarumo įnašų rinkliava

Lietuvių Bendruomenės Cle- 
velando 2-ros apylinkės valdy
ba, remdamasi JAV LB įstatų 
16 straipsniu, renka tautinio 
solidarumo inašus už 1964 me- 
tus. Šeima-'moka 3 dol., dirban
tis asmuo 2 dol. ir nedirbantis 
(pensininkas) 1 dol. Esant tik
rai mažiau įnašui būna labai 
miela, jei kas ir aukų duoda. 
Visa tai yra panaudojama lie
tuvių tautiniams, švietimo, so
cialiniams. kultūros ir kitiems 
reikalams.

Tautinio solidarumo įnašus 
ir aukas priima apylinkės val
dyba: pirm. P. Mikšys, vicepir- 
min. O. Jokūbaitienė, ižd. D. 
Staniškis, sekr. I. Stasaitė ir 
kultūrinių reik. vad. Vr Prikoc- 
kis.

Toliau gyvenantiems šios 
apylinkės lietuviams siunčia
mas per paštą parengtas vo
kas, kurį su įnašais ir aukomis 
maloniai prašome grąžinti, jei 
galima, be atidėliojimų, valdy
bos iždininkui šiuo adr°su: 
Mr. Džiugas Staniškis. 18025 
Hiller Ave., Cleveland, Oh.o 
44119. Valdyba

Išnucmuojamas butas iš 5 
gražių kambarių Maspethe. In
formacijai skambinti pd 6 vai. 
vakarais. II 9-7213.

North Woodhavene parduo
damas 2 šeimų namas. Įrengtas 
rūsis, salka ir nauja veranda 
su garažu 2 automobiliam. Kie
me medžiai ir žalumynai. Prie
de 3 šaldytuvai, vasarai baldai 
kieme ir kit. Mėnesio pajamos 
190 dol. ir savininkui butas su 
garažu. Kaina 32,50 0 dol. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 
vakaro, šeštadieniais ir sekma
dienį visa dieną. Tel. MI 2-32 
14.

WAGNER THEATER
Kara atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

Aektadieniais iki filtnos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, kovo 5 d. — Iki 
Trečiadienio, kovo 10 d, 1965

Spalvinė melodijom išpinta filmą —

"LASS MICH AM
SONNTAG NICHT ALLEIN"

Vaidina:
H. Briihl. G. Thomalla. V. Ferrari 

Briedinė filmą:
“Die Fidelen Detektive"

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Massachusetts p-bes, vasario 19 - 
22 d.d. Bostone, laimėjo Harvardo 
Sulas P. Eberlein, pasidalinęs pirmą 
vietą, su Kaufmanu. Abu surinko po 
5%:^ tš. D. Scheffer 5, latvis V. 
Ezerins, Barham, Harte, Trayer po 
4% tš. Iš B kL žaidikų geriausiai 
pasirodė E. Teodorson, Algirdas 
Leonavičius ir Wittzell, surinkę po 
4 tš.

National Open p-bės. Las Vegas 
mieste, kurias laimėjo veteranas S. 
Reshevsky ir Robert Byrne, sukorę 
po 7-1 tš., buvo skaudžios tų p-bių 
favoritui didmeistriui P. Benko. Jis 
nelauktai suklupo prieš dr. Menga- 
rini ir P. Quillen.

Vilniaus “Sportas”, vasario 13 d. 
straipsny “Lietuviai užsienio spor
te”, suminėjo šachmatininkus: Igną 
žalį, laimėjusi Quebeco p-bes ir 
kvalifikavusį Amerikos meistrų kla- 
sėn; P. Tautvaišą. daugkartinį Či
kagos ir Illinois valstybės čempio
ną, buv. Kanados čempioną ir pa
saulio tarpzoniniij p-bių dalyvį P. 
Vaitonį ir meistrą K.' Škėmą. Tam 
pat straipsnį atžymimas Violetos 
Našukaitytės ir Elenos Sabaliaus
kaitės pasižymėjimai Kanados stalo 
teniso varžybose; V. Daukšos ir P. 
Gumbaragio U ragvajaus futbole. 
Amerikiečių futbole pagarsėję esą 
lietuvių kilmės John Unitas iš Bal- 
timorės ir Butkus Illinois universi
teto.

Bostono tarpklubinėse, vasario 26 
Lietuviai rungiasi su Cambridge I, 
pas juos.

Marshall klubo, N. Y. p-bėse su
kėlė sensaciją 15-mečio eksperto 
Walter Brawne laimėjimas prieš ži
nomą senior-meistrą Edmar Mednį. 
N. Y. Times įdėjo partiją su komen
tarais, pabrėždamas “seno vilko” 
sugebėjimus tam jaunuoliui.

Bostono tarpklubinėse. vasario 26 
MIT įveikė Boylstono klūbą, santy
kiu 3:2 ir vežiasi į priekį su 5:3(2). 
Lincoln-Sjivania sudorojo Brandeis 
universitetą 4:1. Lygos pirmūnas 
Cambridge II nutraukė savo rung
tynes su Harvardo univ. prie padė
ties 1%-1(4 (2 nebaigtos). Lietuviai 
nutraukė rungtynes su Cambridge I 
taipogi prie 1(^:1% su 2 nebaigtom. 
Galima laukti lygiųjų arba laimė
jimo. Kovo 5 Lietuviai susitinka su 
pačia stipriausia lygos komanda — 
Cambridge II, kuri pirmauja lente
lėje su 6:3(2).

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas su šiluma ir vandeniu. 
Cypress Hills sekcijoje. Pagei
daujami suaugę žmonės. Kreip
tis tel. AP 7-0284.

REAL ESTATE

Outstanding Buy — In the heart of 
Greenpoint: 3-story brick. 19 units, 
2 community kitchens: no service 
except linen; legal registered rents; 
income S14.00; price §75,000; terms. 
Eves 7-10 PM — EV 3-5384.

OPTOMETRIST

DR GILBERT E SELVIN 
OPTOMETRIST

Announces the Opening of his 
offices at

1424 Sheapshead Bay Road 
(in the BMT Subway arcade) 

Examination of the Eyes 
Contact Lenses
Call 769 - 6976

Hours;
Daily 10 AM - 8 PM 
Sat 10 AM - 5 PM 

Wed 12 AM - 8 PM

FUNERAL HOME

EVERGREEN 
FUNERAL HOME, INC.

Gerai vėdinama. Gėlės palaikomos 
šviežios specialiu būdu. Koplyčios 
yra visose N. Y. metropolijos apy
linkėse. PETER RAGO — Lie. Mgr.

131 Nassau Avenue
Brooklyn 22. N. Y.

Tel. EVergreen 3-8600
EV 3-0320

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pras.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą. 

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirL 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

4r/2%

TO PLACE 
x YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SCHOOLS

DRAKE
COLLEGE OF BUSINESS 

Founded 1883
Open All Year - Day - Evening 

Free Placement Service 
Secretarial - Accounting 

Typewriting
571 Broad St. Newark — 612-7585 

308 Main St., Orange N.J.
673-4058

ST. CYRIL ACADEMY
FOR GIRLS

DANVILLE, PENNSYLVANIA

Offers 4 Year High School Courses 
College Preparatory 

The Best for Soul
Mind and Body 
Conducted by

Sisters of
S.S. CYRIL & METHODIOUS

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave., 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

SAVARESE 
ITALIAN PASTRY SHOP 
For the Finest in Pastries 

For Weddings and Birthdays 
and all festive occasions 
5922 New Utrecht Ave 

Brooklyn N. Y.
------  GE 8-/7<0 ------

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing 

TUXEDO BALLROOM 
210 E. 86th St. and 3rd Ave.

New .York City 
RE 4-7335

SERVICE

FLEETWOOD CONSTRUCTION 
General Alterations

Bath Kitchen Carpentry Tile work. 
All work done at reasonable rates 
Special consideration tc religious 

groups.
Call DI 5-1579-

PARK CITY PRESS INC.
The Good Printer 

Better Service Quality Printing 
For prompt dependable service 

3460 Great Neck Road 
North Amytiville L.I
Call 516 MY 1-2700

JO - AL LUMBER COMPANY 
We have the Finest of Lumber 
Use Our Cash and Carry Plan 
Fort Hill Road & East Main 

Huntington L. I.
— 516 HA 7-3366 — 
Service Is Our Motto

Does Your ROOF Leak?
ROOFING —$128

700 sq. ft. flat roof, all labor, ma
terials. includes flash walls. 5-year 
guarantee. Winter materials. All 
types of Waterproofing. Sewers 
electronically cleaned. Razor cleaned 
drains, sewers and pipes, 1-year 
guarantee. 24-hr. service, no extra 
charge. Emergency repairs RN 3- 
6971 call eves, days, ES 6-0613 Sun. 
& holidays. Luisi Roofing—Electric 
Sewer Cleaning. 2175 E. 37th Street, 
Brooklyn, N.Y.

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO 
Everything for the 

Printing Trade 
197 E. Fourth Street 

N. Y. C. 9. N. Y. 
Call OR 3-1830

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

4. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights," N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

I B SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE. 

pne Korest Farkwaj Station 
WOODHAVEN, N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOUNNIN
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. ’ 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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DARBININKAS
Redakija ............. GL 5-7281
Administracija ............. GL 2-2923
Spaustuvė .............. GL 2-6916
Vienuolyną* ................... GL 5-7068

Prel. Jonas Balkonas, Tautos 
Fondo pirmininkas, lankęs Pie
tų Ameriką ir dalyvavęs lietu
vių kongrese Sao Paulo, kovo 
5 grįžta i New Yorką. Iš kelio- 
nės rašo, kad Pietų Amerikos 
lietuviai gerai supranta Tautos 
Fondo reikalus.

Mykolas Cibas Great Necke 
vargonuoja JAV Prekybos Lai
vyno akademijoje ir šv. Aloy
zo bažnyčioje. Kovo 7 8:15 jis 
su šv. Aloyzo parapijos choru 
dalyvauja Įvairių religijų kon
certe. kuriame bus išpildoma 
katalikų, protestantų, žydų mu
zikos kūriniai. Koncertas ‘bus 
Temple Emmanuel. Hicks Lane.

Moterų Vienybės pavasarinis 
balius bus gegužės 22 d. 7 v.v. 
Maspetho liet, piliečių klube. 
Kitos draugijos prašomos tą 
dieną parengimų nerengti.

Baliui Petrylai tragiškai žu
vus. jo seseriai dr. S. Birutie- 
nei ir jos šeimai vietoj viešos 
užuojautos Liet. Moterų Atsto
vybės New Yorko Klubas ski
ria 5 dol. auką Balfui.

Kat. Moterų Sąjungos 24 
kuopa kovo mėn. 7 d. 9 vai. ry
to (po Gyvojo Rožančiaus susi
rinkimo) šaukia susirinkimą 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje.

Antano šnieškaus vadovauja
mas specialus komitetas po
sėdžiavo ir aptarė, kaip prižiū
rėti lietuviška kryžių pasaulinė
je parodoje. Kryžiaus pataisy
mo ęa"bai prasidės po kovo 
22. Praeitą rudeni p<e kryž:aus 
buvo pasodinta 70'.) baitų ir 
ranciom" tulpiu. i.-Kimasi. kad 
kad balandžio 17. parodos ati- 
da”vmo dieną, jo? bus arti pil
no žvdėumo. Gegužės mėnesi 
tulpės bus pakeistos kitomis 
žydinčiomis gėlėmis. Taip kei
čiama bus visą laiką. Taip pat 
bus pasodint? 'nauju' krūmu, 
kurie uždengs šviesas, kurios 
nokti apšviečia kryžių. Tai pri- 
sides prie kryžiaus pagražini
mo. Kas turėtų kokių pasiūly
mų kryžiaus pagražinimo rei
kalu. kreiptis į A. Snieškų. 137 
Logan St.. Brooklyn. 8. N.Y.

K A~i UKOmuges dalyviai užkandžiaudami klausosi programos. Nuotr. R. Kisieliaus.
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Lietuvių Katalikų Federaci
jos New Yorko ir New Jer
sey apskrities suvažiavimas šau
kiamas kovo 14. sekmadienį 2 
vai. popiet Angelų Karalienės 
parapijos salėje. Federacijai 
priklausančios draugijos prašo
mos atsiųsti po du savo atsto
vus. Organizacijų ar draugijų 
veikios pranešimai turi būti pa
teikti raštu. Po seimelio posė
džių 6 vai vak. ten pat bus at
stovų pagerbimo vakarienė.

Paulines Kynastienės mirties 
metiniu proga gedulingos mi
šios bus kovo 13 Apreiškimo 
bažnyčioje. Po pamaldų bus 
antkapio šventinimas šv. Karo
lio kapinėse (30 skyrius. 3 ei
lėje). Maloniai kviečiami gimi
nės. draugai ir pažitami.

Apreiškimo parapijos treti
ninkai rengia vakarienę kovo 
28 d. 4 v. popiet, parapijos apa
tinėje salėje. Prašoma atsilan
kyti ir kitų parapijų tretinin
kai. nes dalyvaus pranciškonų 
provincijolas, atvykęs iš Ken- 
nebunkporto. Bus proga gauti 
profesiją, kas jos neturėjo. Va
karienę su laimėjimais rengia 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
Juzė Obelienė. Bilietų galima 
gauti pas valdybos nares: Ane
lę Garliauskienę. Elzbietą Ka- 
šėtienę. Konstanciją Dumbrie- 
nę. Marijoną Dumbrienę.

Operetės choras, vadovauja
mas Vytauto Strolios. ruošiasi 
metiniam koncertui gegužės 15 
d. Repeticijos būna penktadie
niais White Horse Tavern. So- 
15 Jamaica Ave.. Woodhavenc. 
K.iečiami i chorą jungtis visi, 
kurie mėgsta dainą.

Kunigunda Keblinskienė, iš 
Brockton. Mass.. Lietuvių Kat. 
Moterų Sąjungos uoli veikėja ir 
direktorė, sutiko skaityti pas
kaitą studijų dieną, kūną ren
gia Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos Centras 
kovo 28. sekmadieni. 4 vai. po- 
piet Apreiškimo parapijos salė
je.

Kultūros žurnalo 'Aidų' va
sario numeris jau atspausdintas 
ir į paštą išvežtas kovo 4.

L. K. MOTERŲ S-GOS 29 kuopos Užgavėnių vakare vasario 21 Apreiškimo parapijos salėje. Už stalo iš 
k. Į d. A. Radzivanienė, Tėv. J. Liauba. kun. A. Račkauskas, A. Mažeika, prie mikrafono V. Radzivanas.

Nuotr. P. Ąžuolo

Užgavėnių vakaras kultūros
Apreiškimo parapijos ' Kat. 

Mot. Sąjungos 29 kuopa vasa
rio 21 surengė “Lietuviškas 
užgavėnes”, kurios praėjo su 
dideliu pasisekimu. Svečių prisi
rinko virš 300. Visos vietos prie 
stalų buvo užimtos; teko naujų 
stalų pristatyti. Į vakarienę ap
silankė prarapijos klebonas ku
nigas N. Pakalnis. T. Juvenalis 
Liauba. O.F.M.. kuopos dvasios 
vadas kun. A. Račkauskas, 
daug New Yorko ateitininkų, 
sąjungietės ir daug kites N.Y. 
visuomenės. Ypač daug matėsi 
jaunimo. Taip prie stalų susė
do trys lietuvių kartos: vyres
nieji. daugumas pensininkai: vi
dutinio amžiaus — vieni čia gi
mę. kiti prieš kelerius metus 
atvykę į ši kraštą; trečioji kar
ta — antrosios grupės vaikai, 
daugiausiai iau čia gimusieji. 
Visi jie sudarė. tartum, vie- 
aną šeimą, viens kitam prie sta
lo patarnavo.

Vakaro programą pravedė 
stud. V. Radzivanas. Vienintelis 
kalbėtojas buvo T. Juvenalis 
O.F.M.. kuris pasveikino visus 
susirinkusius ir trumpai pakal
bėjo apie Kultūros Namų staty
bos esama padėti. Sąjungiečių 
29 kuopa šią vakarienę kaip tik 
rengė statybos naudai, o New 
Yorko visuomenė savo apsilan
kymu į vakarienę parėmė gra
žų sumanymą. Gautas pelnas 

bus pridėtas prie renkamų au
kų Kultūros Namams statyti.

Meninę programą atliko jau
nimas. J. Matulaitienės tauti
nių šokių grupė pašoko “Sukti
ni”. “Kubilą”. “Malūną”. "Ru
gučius” ir “Landvtini”. J. Bal- 
sytė padeklamavo Maironio Ne 
taip senovės tėvai gyveno"; P. 
Sandanavičius —‘‘Pensininkai”, 
R. Navickaitė paskaitė brookly- 
nietės "Tetos Antaninos” nuo
tykius Užgavėnių vakarą Lietu
voje. Toliau buvo trumpas vai
dinimas: “Kanapinis” iE. Ąžuo
las) ir "Lašininis” (A. Balsys), 
senelis (P. Sandanavičius). sene
lė (M. Sandanavičiutė) ir pelės 
iG. Kregždytė ir V. Navickas).

Musų jaunimas sąjungiečių 
parengimu programose pasiro
do ne pirma kartą ir visada at
lieka tai su malonumu. Be to, 
J. Matulaitienė su savo šokėjų 
grupe savo pasirodymą pasky
rė šios dienos kilniam tikslui— 
Kultūros Namų statybai, neim- 
dama jokio atlyginimo. Tuo pat 
prisidėjo ir tautinių šokių gru
pės akordeonistas A. Radvinas 
ir Malinauskas, kurio įgrota 
juostelė, pasikeičiant su akor
deonu. grojo svečiams iki vėlu
mos.

Po meninės programos kuo
pos dvasios vadas kun. A. Rač
kauskas ir pirmininkė O. Ku
bilienė padėkojo už dalyvavi
mą vakarienėj klebonui kun. 
N. pakalniui. Tėvui Juvenaliui, 
svečiams, sąjungietėms, meni
nės programos dalyviams, ypač 
p. J. .Matulaitienei ir jos šokė
joms. muzikantams Radvinui ir 
Malinauskui, programos vedė
jui V. Radzivanui. šeimininkėm 
uz skaniai pagaminta, maistą ir

PALAIDOTAS PETRAS 
KURTINAITIS

Great Necke mirė Petras 
Kurtinaitis, ilgametis sodinin
kas. sulaukęs 77 metų. Buvo gi
męs Lietuvoje. Marijampolėje . 
Atvykęs į Ameriką, trumpai 
gyveno Fatersone. paskui atsi
kėlė į Great Necką. kur išgyve
no apie 60 metų.

Velionis buvo sodininkas, sa
vo darže turėjo labai daug gė
lių ir Įvairių daržovių. Ilgai dir
bo William N. Beach soduose 
King's Point, kol 1960 išėjo į 
pensiją.

Velionis buvo patėvis Aleks
andro Vasiliausko (Wesey) ir 
Mary Wesey, ir tėvas Antano. 
Petro ir Elzbietos. Palaidotas 
iš šv. Aloyzo bažnyčios.

Velionies šeima nuoširdžiai 
dėkoja visiem bičiuliam, kurie 
atsilankė į šermenis, ypač tiem, 
kurie palydėjo į kapines, nes 
oras buvo labai blogas ir lietin
gas. Taip pat dėkoja kun. A. 
Bulovai iš Maspetho, kuris at
vyko sukalbėti maldų ir pagel
bėti bažnyčioje prie mišių.

Velionies žmona Veronika 
Kurtinaitienė mirė prieš 24 me
tus spalio mėn.

Visiems nuoširdžiai dejoja
A. Vasiliauskas

ŽIDINIO NAMAM
įvairius iškeptus pyragus ir 
spurgus. Seimininkės, kurios 
daugiausiai pasidarbavo, buvo 
E. Kezienė. O. Kubilienė. A.

PETRAS JURGĖLA sveikinasi su skautais Kaziuko mugėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

BALTŲ DIENA PASAULINĖJE PARODOJE
Pernai lietuvių dienos New 

Yorko pasaulinėje parodoje la
bai gerai pavyko. Parodos va
dovybė pripažino, kad didžioji 
lietuvių diena Singer Bowl bu
vo pati didingiausia. Įdomiausia 
ir pranašiausia iš visų tautybių. 
Lietuviam tai malonu girdėti.

Šiemet lietuviam vėl skiria
mos kelios dienos. Bet... ar

Pranas Žebertavičius, 53 m. 
gyvenęs 9002 76 St. Woodha- 
vene. N.Y. staiga mirė vasario 
28 savo namuose. Palaidotas 
kovo 4 iš Angelu Karalienės 
bažnyčios Švč. Trejybės kapi
nėse. Buvo gimęs Lietuvoje. 
Gražiškiuose. Vilkaviškio aps- 
krityje. 1949 atvyko Kanadon. 
iš ten persikėlė Amerikon. Nu
liūdime liko sūnus Vincas, mo
tina. broliai: Alfonsas, gyv. 
Kanadoje. Vincas ir sesuo An
gelė Dūdienė, abu gyv. Detroi
te. ir visa eilė kitu giminiu.

Parduodamas mūrinis didelis 
ir atskiras namas Woodhavene 
prie Forest Pkwy, ir Jamaica 
avė. Pirmame aukšte 5 erdvūs 
kambariai, antrame 6 kamba
riai, kuriuos savininkas gali 
tuoj pat užimti. Gražiai įreng
tas didelis rūsys ir 2 automo
biliam garažas. Namo priešakys 
dekoruotas akmenimis. Parduo
damas už prieinamą kainą. 
Informacijai skambinti 849- 7 2 
40.

Ieškoma moteris gyventi 
amerikiečių šeimoje su dviem 
vaikais. Ponia šeimininkė yra 
gydytoja Garden City. L. I. 
Skambinti po 7 v.v. (516) PI 1- 
6006.

Sutvirtinimo sakramentas su- 
augusiem bus teikiamas kovo 7 
d. 2 30 vai. popiet Bostono ka
tedroje. Bet jau dabar pas se
seris reikia registruoti savo 
vaikus, kurie pavasarį norėtų 
priimti Sutvirtinimo sakramen
tą. Šv. Petro bažnyčioje jis 
teikiamas kovo 29 d. 4 vai. p .

ALRK Moterų Sąjungos Bos
tono kuopa vasario 7 suruošė 
pobūvį ir visą pelną (300 dol.) 
paaukojo šv. Petro parapijai 
atlyginti už lituanistinės moky
klos klasių apšildymą.

Šmitienė. V. Tumpienė. S. Ruo- 
kienė. S. Barakauskienė ir A. 
Garliauskienė.

Buvo suaukota nemažai daik
tų laimėjimui, kurį pravedė R. 
Kondrotienė. E. Sandanavičie- 
nė ir V. Radzivanas; numerius 
traukė V. Navickas.

Pabaigoje buvo pasilinksmi
nimas. Muzikai grojant, šoko 
vyresnieji ir jauni, net sene
liai su močiutėmis pasisuko as
loje ne vieną kartą. Visi skirs
tėsi išvargę, bet patenkinti. (B)

pajėgsime surengti tokias pat 
dienas?! Atsakymas, žinoma, te
gali būti neigiamas: jau maža 
laiko, daug reikia triūso ir lė
šų. Tad kas daryti? Pasitarta 
su latvių ir estų veikėjais. Ir 
jie tokios pat nuomonės; vieni 
nebepajėgs. Kilo mintis visom 
trim baltų tautom suruošti ben
drą didesnio mąsto dieną.

Šiuo reikalu sausio 19 es
tų namuose New Yorke Įvyko 
pirmasis pasitarimas. Susirinki
mui vadovavo kun. dr. Stasys 
Valiušaitis. einąs Lietuvių Ko
miteto pirmininko pareigas; se
kretoriavo Loreta Stukienė. Pa
sitarimo rezultatai:

1. Karštai pritariama trijų 
tautų bendrai dienai:

2. Dainų ir šokių programas 
artimiausioje ateityje nusta
to visų trijų tautybių muzikų ir

KOVO 13 Į
7 vai. vakare Lietuvių Atletų Klube (1332 {
Halsey St.. Brooklyn 27, N.Y. Tel. 456 - )
26871 ruošiamas pobūvis neseniai iš Lie- | 
tuvos atvykusiai, buv. Sibiro tremtinei — i

Stefanijai Rūkienei i
pagerbti ir jos pergyvenimų pasiklausyti. Visi New Yorko 
bei jo apylinkėse gyveną zarasiškiai ir jiems prijaučian- } 
tieji prašomi dalyvauti ir apie dalyvavimą iš anksto'pra
nešti Vaclovui Butkiui. 56 Steamboat Road. Great Neck. 
L.I.. N.Y. — Tel. HN 6-9430. Pobūvio bei vakarienės iš
laidom padengti, dalyvaujantieji prašomi paaukoti 5 dol.

ZARASIŠKIŲ RYŠIAM PALAIKYTI 
KOMITETAS '

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjai vienuolyno sodyboje 
Brocktone kovo 28 ruošia pie
tus. L'ž pietus aukojama 100 do
lerių prieglaudos statybai. Bos
toniečiai aukas gali įteikti sese
rim, parapijos kunigam, dr. A. 
Kapochy ar adv. A. Young. Au
kų rinkimo reikalu rėmėjų pir
mininkas kun. A. Kontautas 
kalbėjo lietuvių radijo valando
je vasario 28. Parapijos klebo
nas kun. prel. Pr. Virmauskis 
kovo .14 Šv. Petro bažnyčioje 
daro rinkliava, kad kiekvienas 
savo auka galėtų prisidėti.

Amerikos Legijcnierių Stepo
no Dariaus postas balandžio 
4 d. ruošia savo metinį banxė- 
tą, kurio metu bus pagerbia
mas Jonas Romanas, kuris 27m. 
išbuvo posto adjutanto pareigo
se ir dabar iš šių pareigų pasi
traukia. Taip pat bus pagerbia
mas Aleksandras Chaplikas.

Jūrų skautų valtis įsteigta 
šv. Antano gimnazijoje Kenne- 
bunkporte. pritariant gimnazi - 
jos vadovybei. Naują skautų vi- 
netą suorganizavo I. Petniū- 
nas ir kun. Bitinas, kuris val
čiai ir vadovaus. Nauja valtis 
priklausys Lietuvių Skautų Są
jungai.

tautinių šokių bei kitų progra
mos dalių veikėjai:

3. Laikas tokiai dienai pagei
daujamas rugsėjo mėn.,

4. Vieta parodoje turėtų būti 
tokia, kad tiktų ir lietui išti
kus.

Pasitarime iš lietuvių dalyva
vo: prof. Jokūbas Stukas su 
žmona Loreta. Jadvyga Matu
laitienė. Algirdas Kačanauskas. 
kun. dr. St. Valiušaitis, Akėk - 
sandras Vakselis ir Jonas Va
laitis.

Atskiras lietuvių posėdis įvy
ko kovo 3 trečiadienį, 8 vai. 

. vak. Lietuvių Atletų Klubo sa
lėje. Tuo tarpu susirišama su 
lietuvių muzikais, šokių vado
vais ir kitais programos daly
viais. nuo kurių ir pareis Bal
tų dienos pasaulinėje parodoje 
organizavimas. J. Valaitis




