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REIKIA TIK PARAŠŲ IR ... PINIGŲ
Dean Achesonas "gydė" amerikiečius nuo "pasaulio opinijos" 
baimės, tačiau baimę įvaro ir "vidaus opinija". Kaip ji organi
zuojama, iliustruojama pavyzdžiu iš mus pasiekusios dokumen
tacijos » 

Kas Ameriką ir pasaulį šiuo metu labiausiai jaudina
Savaitės pradžios įvykių eigo

je tenka atrinkti tik pačius 
svarbiuosius įvykius, kurie jau
dina pasaulį bei Ameriką ir 
kurių sprendimas turės reikš
mės tolimesnei raidai.
UŽSIENIUOSE:

— Amerikos marinų išsikėli- 
mas i P. Vietnamą ir galimas 
laivyno prisijungimas saugoti, 
kad komunistinė infiltracija ne
būtų vykdoma iš jūros.

DEL VIETNAMO: Amerika jėgos keliu, kinai triukšmo keliu, 
o Sovietai — į kur pasisuksAmerika vykdo toliau savo 

poziciją: tegul šiaurės Viet
namas nustoja vykdęs agresiją, 
tada galės būti derybos:

Valstybės sekr. Rusk kovo 
4 pakartojo: derybos dabar dėl 
Vietnamo neįmanomos, nes š. 
Vietnamas nerodo ženklų atsi
sakyti nuo agresijos. Kovo 8 
Vietnaman iškelti du marinų ba
talionai — apie 3,50 0 vyrų. 
Jiem skirta' saugoti Amerikos 
adrodromus ir kitas bazes.

Sovietų už. r. min. Gromyko 
kovo 4 įspėjo Amerikos atsto

NAUJAS GAISRAS: Vokietija, Nasseris,
Vokietija kovo 7 paskelbė 

< siekianti užmegzti-dipiomatinius 
santykius su Izraeliu. Tai ne
reikštų santykių nutraukimo su 
arabų valst.. nors ūkinę paramą 
Vokietija Egiptui jau sulaikė.

Nasseris smarkauja
Nasseris. Egipto diktatorius, 

kovo 8 išvadino Vokietijos va
dus melagiais, imperialistais, 
kad jie nori pripažinti Izraelį. 
Pažadėjo sušaukti 13 arabų val
stybių pasitarimą represijom 
prieš Vokietija, kuri pareiškė 
norą užmegsti diplomatinius 
santykius su Izraeliu. Nasseris 
grasino, kad arabai sumobili
zuos 5 milijonus karių prieš Iz
raelį.

Vietname aiškėja
Iš kur kariauti išmoko komu
nistai?

Vietname dabar atskleista, 
kad komunistai buvo insifiltra- 
vę tarp pietų vietnamiečių, ku
riuos treniravo amerikiečiai ko
vai su partizanais. Komunistai 
buvo tokiu būdu apmokyti ir ap
ginkluoti.
Kaip su ginklais ir amunicija?

Amerikiečiai paskelbė skun
dus. kad jų ginklai pasenę ir tu
ri nepakankamai amunicijos. 
Taip buvo kitados Korėjos ka
ro metu. Vyriausybė Šį kaltini
mą paneigė.
U Thant vėl veikia

Gen. sekr. U Thant kovo 8 
kreipėsi į 6 valstybes, siūly
damas 7 konferenciją Vietnamo 
klausimui — Amerikos. Sovie
tų. Anglijos. Prancūzijos, šiau
rės Vietnamo, pietų Vietnamo 
ir kom Kinijos.

— Syrija kovo 4 suvalstybi
no 9 naftos bendroves. Tarp jų 
2 amerikiečių.

— Švedijos karalienė Luiza, 
75 metų, kovo 7 mirė.

— Čilėje kovo 7 rinkimuose 
kr. demokratai laimėjo 82 iš- 
147 atstovų, radikalai gavo 20. 
komunistai 14, liberalai 17, kon
servatoriai 16. Anksčiau kr. de
mokratai turėjo 23.

— Sovietų pozicija, kurios 
jie laikysis konflikte tarp Ame
rikos ir kom. Kinijos.

....— Viduriniuose rytuose au
ganti įtampa tarp arabų ir Iz
raelio. o ypačiai iškilęs Nasse- 
rio —Vokietijos konfliktas dėl 
rytų Vokietijos ir dėl Izraelio.
VIDUJE:
— Šeimos negrų žygis i Mont

gomery, kuris rodo dirbtiniu

vą Kohlerį, kad Amerikos veiks
mai Vietname ardo “taikingą 
koegzistenciją” tarp Amerikos 
ir Sovietų. Gromyko atsiprašė 
dėl demonstracijų prieš Ameri
kos atstovybę Maskvoje. Pekin- 
ge buvo demonstracijos prieš 
Sovietų atstovybę kad Sovietai 
kliudė Maskvoje demonstruoti 
prieš Amerika. Š. Vietnamas, 
kaip vertina merikiečių spauda, 
nebesitiki sulaukti paramos iš 
kitų komunistinių režimų. Row
land Evans ir Robert Novak

. Izraelis
Egiptas kovo 6 pasirašė pre

kybos sutartį su Prancūzija, ka
da karinę paramą nutraukė Vo
kietija ir grasina nutraukti A- 
merika.

Vokietijos vyriausybė dar ne
nusprendė. ar nutrauks diplo
matinius santykius su Egiptu. 
Vakarietiniai sąjungininkai vei
kia. kad nenutrauktų.

NASSERIS šiuo tarpu Maskvos j-
rankis nerimui viduriniuose rytuose pareiškimus dėl savo jaunimo: rikiečiu šerifas galu gale laimi, 
ir prieš Vokietiją. ________2__________ 2__________

— De Gaulle populiarumas 
Prancūzijoje labiau pakilęs ne
gu bet kada per paskutinius 2 
metus.

— Prancūzija, aiškinama, su
interesuota derybom Vietname, 
nes prancūzai turi daug ten in
vestuoto kapitalo. Tikis nuolai
dų iš komunistų už tarpininka
vimą.

— Maskvos komunistų parti
jos konferencijoje iš satelitų 
nedalyvavo Rumunija, o Jugos
lavija nebuvusi ir kviesta.

— Louisianoį natūralinių du
jų vamzdžiam sprogus kovo 4, 
žuvo 17, sužeistų 6. Nuostolių 
1 mil._

būdu kuriamą įtampą tarp neg
rų ir baltųjų, o jai panaikinti 
sprendimai delsiami, atidėlio
jami. Laukiama iniciatyvos iš 
federalinės vyriausybės tai 
įtampai likviduoti.

— Aliarmuojantis nusikalti
mų augimas, virtęs piliečių ne
saugumu; prieš nusikaltimus 
paskelbė kovą prezidentas pir
miausia įstatymų keliu.

(H. Tribune) tikina, kad š. Viet
namas slaptai buvęs sovietų ra
ginamas leistis į derybas sąly
gom. kurios būtų palankesnės 
Amerikai negu kom. Kinijai.

Pagal tuos pranešimus labiau
siai tarp kūjo ir priekalo atsi
dūrė Sovietai. Juos spaudžia 
kom. Kinija, kad nepakankamai 
remia šiaurės Vietnamą ir to
kiu būdu kelia sovietais kitų ko
munistinių režimų nepasitikėji
mą. Ypačiai tas kinų kaltinimas 
svarbus, nes sutapo su komu-
nistinių partijų konferencija. 
Sovietai yra priversti dėl to 
demonstruoti prieš Vakarus —

tikimą su Sovietų ministeriu 
pirmininku Kosyginu, kol pa
dėtis nėra pagerėjusi Amerikos
naudai.

MAO TSETUNGAS ir jo žmonės tereaguoja tik piktais žodžiais.

davė nuprasti, kad Kosygino

Žydų teroristai vėl pagrobė ir nužudė
Montevideo policija rado 

skrynioje penkiais šūviais nu
žudytą Herbertą Cukurą. buv. 
Latvijos aviacijos inžinierių, ku
ris Niurnbergo teisme buvo kal
tinamas kaip dalyvavęs 32.000 
žydų žudyme Rygoje. Žydų or
ganizacijos kelis kartus reikala
vusios jį išduoti. Bet vyriausy
bė Brazilijos, kur jis tada gy

LENKŲ JAUNIMAS: ar jis kuo skiriasi 
nuo Vakarų jaunimo?

“Times“ korespondentas, iš- šingai: jaunimui darą įtakos va- 
sikalbėjęs Varšuvoje su lenkais, karietiniai detektyvų romanai.
informuoja apie tokius lenkų

— Dabarties jaunimas nero- 
do jokios pagarbos tėvų hero
jiniam žygiam.

— Jaunajai generacijai sve
timas dalykas valdžia ir valdy
mas. o juo labiau partija.

— Jokios opozicijos vyriau
sybei nerodo, nes menkai tesi
domi politika. Jaunuomenė esan
ti pragmatistinė, praradusi iliu
zijas ir linkusi į materializmą.

— Ji labai mėgsta lengvą gy
venimą, paviršutinišką pareigų 
atlikimą, greitą pasisekimą gy
venime.

Kodėl tokia — nurodoma, 
kad filmai, literatūra rodę 
prieš akis dideles pastangas, ne
galėjo parodyti jaunimui tų pas
tangų didelių laimėjimų. Ir prie

KINAI IR SOVIETAI 
DĖL MARINŲ

Marinų išsikėlimas i P. Viet
namą labiausiai sukėlė triukš
mą šiaurės Vietname ir kom. 
Kinijoje. Siaurės Vietnamas 
skelbia, kad jaegali būti dery
bų, kol amerikiečiai nepasitrau
kė iš Vietnamo.

Sovietų spauda marinų išsikė- 
limą pavadino '“Amerikos impe
rializmo nauja fazė”. Amerikos 
spaudoje aiškinama, kad tai 
santūrus vertinimas.

Kom. Kinija tebepuola Sovie
tus. kam jie sklaidė demonst
rantus prieš Ameriką Mask
voje.

kelionės nei į Londoną nei į 
Washingtona nenumatomos. Iš 
kitos pusės nori išvengti konf
likto su Vakarais — tad į Lon
dono siūlymą derėtis dėl Viet
namo rado geriausią išeitį — 
nieko neatsakyti.

Amerika iš savo pusės siekia 
Sovietų nestumti nuo savęs — 
tam skubina kelti pasikeitimo 
konsulatais klausimą. Tačiau 
respublikonų vadai pasisakė 
prieš prezidento Johnsono susi- 

veno. atsisekė. Cukuras buvo 
pagrobtas vasario 20 ir nužudy
tas vasario 23. Apie nužudymą 
ir jo paslėpimo vietą telefonu 
painformavo bloga vokiečių kal
ba Bonnoje Asso. Press kores
pondentą nepažįstamas balsas. 
Tada policija Montevideo ir ra
do.

kuriuose anglų bobbie ar ame-

DEL VIENYBES: 
prilaiko uoliuosius
Apaštališkasis delegatas Vag- 

nozzi įspėjęs laišku Amerikos 
vyskupus, kad susilaikytų nuo 
dalyvavimo bendrose pamaldose 
su protestantais, kol nėra ben
dresnio tuo klausimu sprendi
mo Vatikane.

— Rowan, USIA direktorius, 
pareiškė, kad Indonezijoje už
daromos Amerikos skaityklos ir 
visi 17 tarnautojų grįžta — są
lygos veikti toliau nebeįmano
mos. Skaityklos veikia 100 val
stybių.

SELMOS TRAGEDIJA 
GILINAMA

Negrų vadas dr. M. L. King 
akciją iš Šeimos, Ala., mėgina 
permesti į kitus miestus. Kovo 
7 surengtas negrų žygis iš Šei
mos į Montgomery. Gubernato
riaus įsakymu, valstybės kariuo
menė ir policija ašarinėm bom
bom ir lazdom išblaškė demon
strantus. Ligoninė buvo papil
dyta 16 sužeistųjų. Siame žygy
je nedalyvavo pats King. Tad 
kovo 9 jis ėmė organizuoti ant-
ra žygį.

AMERIKOS MARINAI keliasi P. Vietnamą.

LBJ paskelbė kovą nusikaltimam
Prez. Johnsonas kovo 8 pa

skelbė kova nusikaltimam , 
kreipdamasis į Kongresą su ati
tinkamais įstatymų projektais. 
Pirmiausia numatomi įstatymai, 
kurie pasunkintų nusikaltimų 
galimybes (ginklų pirkimo drau
dimas), griežtesnės bausmės už 
nusikaltimus.

ŠNIPAS SOVIETAM: buvau 
jaunas ir kvailas ...

Robert Glenn Thompson, bu
vęs aviacijos karys, kovo 8 
Brooklyno teisme prisipažino 
buvęs šnipas Sovietam 1957- 
1963. Tarnaudamas Berlyne, 
susipyko su savo viršininku, pa
bėgo į rytų Vokietiją, iš ten 
buvo grąžintas, bet verbuotas 
pristatyti dokumentų fotokopi
jas. Jis dirbo tardymo' skyriu
je. kur yra bylos informatorių, 
esančių rytų Vokietijoje. Kai 
iš Berlyno buvo grąžintas į 
Ameriką, jam ir čia buvo duoti 
uždaviniai. Su juo ryšius pa
laikė ir informacijas priiminėjo

PASITARIMAS dėl VIETNAMO. Taip spauda 
-nėgina karikatūrom rodyti prezidento Johnsono sa
vą kelia d«l Vietnamo.

Vienas universitetas skubėjo 
atiduoti savo duoklę “opinijai” 
sudaryti dėl Vietnamo. To uni
versiteto gerai organizuota gru-
pė tuojau sudarė “ad hoc” ko
mitetą Vietnamo reikalam, pa
rašė ir multiplikavo atsišauki
mą kitiem savo kolegom to uni
versiteto ir kaimyninių aukštų
jų mokyklų dėstytojam; padėjo 
savo parašus ir titulus, ir tie ke
liolika žmonių paprašė, kad ki
ti taip pat pasirašytų.

Ką pasirašytų? — “Atvira 
laišką prezidentui Johnsonui dėl 
Vietnamo ...” Iniciatoriai ne - 
suko sau galvos, ką reikia pre
zidentui pasakyti. Tam turi gal
vas kiti, už juos ankstesni ir 
aukštesni. Jie tiesiog paėmė 
tekstą iš N.Y. Times apmoka
mo skelbimo, kuris buvo pa
skelbtas 400 profesorių para
šais. Iniciatoriai ir teprašė, kad

— Policijos departamentas 
pranešė, kad pernai tik 3.6 
proc. pavogtų daiktų buvo ras
ti.

— Kongrese abidvi partijos 
reiškė nepasitenkinimą Šeimos 
įvykiais ir spaudžia vyriausybe 
išleisti įstatymą, kuris padary
tų galą balsavimo teisės sabo
tažui.

— Vyr. teismas kovo 8 išaiš
kino. kad Louisianos reikalavi
mas atlikti egzaminus balso tei
sei įgyti esąs prieš konstituci
ja-

— Jack Ruby, Oswaldo žudi
kui. teismas paskirtas kovo 29.

Sovietų atstovybės Washingto
ne patarėjas Karpovič ir Sovie
tų misijos prie J. Tautų narys 
Kudaškin. Pareiškimą baigė pri
sipažinimu. kad buvo jaunas, 
tada 22 metų, kvailas, nepa
ruoštas jam skirtom pareigom. 
Teismo sprendimas bus gegu
žės mėn.

kolegos šį laišką pasirašytų, 
kad būtų bent penkiasdešimt 
parašų. Prašė ir dar vieno da
lyko: kadangi skelbimas laik
raštyje atsieina pusė puslapio 
apie 370 ęlol., tai malonėkite 
siųsti čekius “ad hoc” komite
tui.

Pasirašiusių iniciatorių pa
vardės labai jau parinktos “vie
no stiliaus” (tarp to stiliaus 
vardų esąs ir vienas lietuviško 
kilimo asmuo, kuris betgi gina
si nesąs nei lietuvis nei lietu
viškai mokąs ir savo lietuviš
kiausią pavardę pakeitęs, kad 
taip lietuviškai neskambėtų!)

Vienas tokio universiteto dės
tytojas. apibūdindamas profeso
rių ir studentų nuotaikas, mum 
rašo: ' 'Nors didelė dauguma 
amerikiečiu profesorių ir stu
dentų yra aiškūs patriotai ir 
prieškomunistai, bet jie yra ne
organizuoti ir pakrikę, arba, 
daugiausia, apatiški. 0 ta mažu
ma ... yra greiti ir organizuo
ti, tai .ir susidaro kreivas Įspū
dis, kuris labai palankus Krem
liui".

Taip opinija sudaroma “na
mie” — akademiniuose sluoks
niuose.

Kiek “vidaus opinija” nori 
spausti prezidentą ir padaryti 
jį. anot Achesono. savu “ver
gu”, matyti iš prezidento John
sono pareiškimo, kurį. “U. S. 
News” ... rašo, prezidentas 
pasakęs vienai savo lankytojų 
grupei š.m. kovo 1 dieną:

“Kai kurie iš didžiųjų prezi
dentų. kurie gyveno šiuose rū
muose,, rado. kad nesusiprati- 
maT šiame krašte, problemos, 
kylančios šiame krašte, ir va
dovavimas šiam kraštui jiem su
darė daugiau rūpesčio nei vado
vavimas pasauliui. Taip buvo 
Woodrow Wilsonui. taip buvo 
Franklin D. Rooseveltui, taip 
buvo Harry S. Trumanui. Taip 
buvo netgi Dwight D. Eisenho- 
weriui. nors aš dariau viską, ką 
galėjau, tiem didiesiem skirtu
mam sumažinti.

“Kartais betgi mes randame, 
kad patys mūsų žmonės turi at
laikyti bandymus, turi mėginti 
ir turi ginti laisvę, ne tik nuo 
išorės priešų, bet ir nuo vidaus 
žmonių. reikalo sesupran - 
tančių...

“Mes turime ginti laisvę ne 
tik nuo išorės priešų, bet ir 
nuo vidaus priešų...”

Tuos žodžius prezidentas' ta
ręs. suerzintas “pasaulio” ir 
“vidaus” kritikų labiausiai dėl 
Vietnamo.

Ar ta opinija atbaido prezi
dentą nuo savo plano ir pada
ro jį “opinijos vergu”? —Tas 
pats žurnalas kartoja “svar
baus pareigūno” pareiškimus 
apie prezidentą ir padaro išva
dą: “Prezidentas Johnsonas sa
vo ankstesniame pareiškime da
vė lankytojam aiškiai suprasti, 
kad tol. kol jis yra pareigose, 
nė vienai valstybei nebus leis
ta Jungtines Valstybes įžeisti 
ar užpulti be atitinkamo atsa
kymo. Yra aišku, kad jeigu 
Johnsonas būtų buvęs preziden
tas tuo metu, kai 1961 
Bay of Pigs, Kuboje, kilo inci
dentas. tai Amerikos jėgom, ku
rios buvo treniravę invazijos 
prieš Castro vykdytojus, nebū
tų buvę uždrausta padėti inva
zijai”.

Jei tie žodžiai teisingai per
duoda prezidento nusiteikimus, 
tai prezidentas parodo drąsos 
atsispirti jėgom, kurios mėgino 
laikyti savo “vergijoje" kitus 
prezidentus. Jo padėtis lengvė- 
tų. jei. kaip anas profesorius 
rašo, “neorganizuotoji visuome
nė“ savais pareiškimais atsver
tų, neutralizuotų tuos “viešosios 
opinijos“ sudarinėtojus.
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Faktus slepia nuo Lietuvos jaunimo
Kalbėtojas ypatingą dėmesį 

kreipė, kaip sovietinio režimo 
atstovai nutyli ar falsifikuoja 
dabarties ir praeities faktus, 
kad jaunimas nepatirtų tie
sos.
šiemetinė falsifikacijos šventė:

“Nuo pat okupacijos pra
džios okupantas skelbė ir skel
bia, kad Lietuva šiandien esan
ti laisva ir laiminga... šį aki
plėšišką melą okupantai yra 
nutarę ypatingai plačiai skelb
ti kaip tik šiais metais, švęs
dami dvidešimt penkerių metų 
Lietuvos okupacijos sukaktį. 
Tūkstančiai enkavedistų ir po- 
litrukų visoj Lietuvoj seka ir 
saugoja, kad būtų organizuoja
mi jaunimo chorai, šokikų gru
pės, sportininkai ir įvairiausių
talentų ansambliai, kurie bus 
varu suvežti į Vilnių ir kitus 
Lietuvos miestus, kad demons
truotų savo tariamąjį džiaugs
mą. Iš laisvųjų kraštų bus kvie
čiami okupantams parsidavusie- 
ji, simpatizuojantieji ir naivuo
liai lietuviai bei kitataučiai pa
sižiūrėti, kaip esą laimingi pa
vergtieji. Tad yra suprantama, 
kad bent jau šiais metais atsi
liepusieji į okupantų kvietimus 
ir nuvykę iš užsienių i taria
mąsias džiaugsmo šventes Lie
tuvoje dorų ir susipratusių lie
tuvių bus Įskaityti kaip Įvykdę 
lietuvių tautos išdavystę”.
“Išvadavimas" ... Rusijai:

“1960 metais Vilniuje pasi
rodė Dundulio 300 puslapių vei
kalas “Lietuvių kova dėl Že
maitijos ir Užnemunės XV am
žiuje”. Faktai, liečiantieji lietu
vių kovą su kryžiuočiais išdės
tyti pakenčiamai, bet išvados 
grynai rusiškai nacionalistinės. 
Tam pailiustruoti užteks kad ir 
tokios citatos: “Tarybų Sąjun
gos tautos, su didžiąja rusų tau
ta priešakyje, 1945 m. smogė 
hitlerininkams grobikams triuš
kinantį smūgį, galutinai sunai
kino vokiškosios agresijos liz
dą Pabaltijyje ir grąžino Lietu
vai Klaipėdos kaštą.” Teisybė, 
kad administraciniu požiūriu 
prie okupuotos Lietuvos pri
jungtas Klaipėdos kraštas, bet 
kas atsitiko su Mažvydo, Bret
kūno, Rėzos, Kristijono Done
laičio ir kitų didžiųjų lietuvių 
tėviške — Mažąja Lietuva? 
Šiandien tas kraštas vadinamas 
Kalinininskaja oblast, apgyven
dintas rusais kolonistais ir pri
jungtas prie Rusijos. Koks tam 
pagrindas ir pateisinimas? Jo
kio. Rytprūsiai niekad Rusijai 
nepriklausė, ten niekada rusų 
negyveno. Vienintelis pateisini
mas — plikas rusiškasis impe
rializmas, nežiūrint kokiomis 
dailiomis rusiškajam komuniz
mui atsidavusiųjų frazėmis jis 
bebūtų dangstomas”.
Nutylėti ir cariniai agresoriai:

“Kai 1832 metais rusai užda
rė Vilniaus universitetą, tai ir 
visus universiteto rankraščius 
perdavė Rusijos švietimo minis
terijai. Tarp jų buvo du Lietu-

Iš KONSULO A. SIMUČIO kalbos nepri klauscmybės minėjime Great Necke, N. Y., 
vasario 20 d.

vos Statuto egzemplioriai ir 
Skargos bei Kojelavičiaus auto
grafai. 9,000 tomų knygų iš uni
versiteto bibliotekos buvo ati
duota Gudijos mokslo apygar
dai, 7583 tomai — Kijevo uni
versitetui, 4,321 tomai —Char
kovo universitetui. Užgrobtoji 
Lietuvos Metrika nebuvo Lietu
vai grąžinta, nors Sovietų Ru
sijos valdžia buvo įsipareigoju
si tai padaryti. Tai vis Lietu
vos kultūrinių paminklų vogi
mas tautinei sąmonei migdyti.

1958 metais Okupantai Lietu
voje išleido lietuvių ir rusų

kalbomis stamboką veikalą 
“Vilniaus architektūra iki XX 
amžiaus pradžios”. Prie knygo
je sudėtų 206 fotografijų duo
ti paaiškinimai. Kur kalbama 
apie paminklus, kurie buvo su
griauti ar sužaloti karuose su 
rusais, aiškinimai sufalsifikuoti 
nutylint tikruosius faktus. Pa
vyzdžiui, prie Gedimino pilies 
fotografijos paaiškinimas, kad 
pilis kaip karinė tvirtovė pas
kutinį kartą buvusi panaudota 
1661 metais. Mūšių metu ji 
buvusi apgriauta ir po to nebe- 
atstatyta. Bet su kuo tie mū

šiai ėjo — nutylėta. Vengta pa
sakyti, kad kunigaikštis Bogus- 
lovas Radvila tais metais po 
trumpos rusų okupacijos vėl at
siėmė Vilnių. Žiaurumais pagar
sėjęs rusų komendantas Mia- 
seckoj, kuris su savo įgula bu
vo Gedimino pilyj užsidaręs, sa
vo paties kareivių buvo suriš
tas ir Radvilos kariuomenei per
duotas.

Arba štai Bernardinų Bažny
čia, statyta 1525 metais, 1655 
metais buvusi panaudota gyny
bos reikalams, bet nuo ko bu
vo ginamasi — nutylėta. Pana

šiai su Šv. Mykclo Bažnyčia, 
su Sv. Kotrynos Bažnyčia ir 
daugeliu kitų istorinių Vilniaus 
paminklų. Visi jie esą nukentė
jo nuo kažkokių paslaptingų 
karo veiksmų. O istorijos fak
tai yra štai kokie: 1655 metais 
pirmą kartą savo istorijoje Vil
nius buvo svetimųjų okupuotas, 
būtent, caro Aleksiejaus Michai- 
lovičiaus atsiųstosios kazokų ka
riuomenės. Miesto paėmimui 
vadovavusio Zolotarenkos ka - 
zokai 1655 m. rugpiūčio 8 d. 
užėmė Vilnių išžudydami kelis 
tūkstančius Vilniaus gyventojų, 
neišskiriant moterų ir vaiku. 
Tris dienas Vilnius buvo ne
gailestingai plėšiamas, o po to 
per 17 dienų gaisrų naikina
mas. Caras Aleksiejus Michailo-

Siųskite į Lietuvę ir SSSR
DOVANU SIUNTINIUS

I

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

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

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
isSKyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6.30 va*.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Eeiancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

KONSULAS A. SIMUTIS (k.) su svečiais Vasario 16 priėmime, kur surengė Lietuvos konsulatas ir Lietu
vos Laisvės Komitetas. Iš k. j d. Viggo Jensen — Danijos generalinis konsulas ir ambasadorius, Dalia Mac
kevičiūtė, Guoda Kašubaitė, Hedwig Jensen, Filipinų ministeris ir gen. konsulas Bartolome A. Umayam, 

: Lietuvos gen. konsulas Vytautas Stašinskas, Janina Simutienė. Nuotr. R. Kisieliaus.

APIE RAŠYTOJUS, KNYGAS IR
Tiesoje sausio 6 V. Galinis 

minėjo rašytojo Kazio Borutos 
60 metų sukakti. Iškėlė jo poe
zijoje ir prozoje maištavimą 
vardan laisvės. Vardan laisvės 
jis buvo “anksti susiformavęs 
kaip pažangių pažiūrų rašyto
jas — antifašistas”. Dėl to jis 
buvęs cenzūruojamas, kalina
mas ir virtęs politiniu emigran
tu Vienoje.

Tiesos bendradarbiui nebuvo 
patogu kalbėti apie K. Borutos 
santykius su bolševikiniu reži
mu kitaip, kaip šiais žodžiais: 
Boruta “savo kelyje neišvengė 
individualistinio maištavimo, ir 
bandymų statyti menininką vir
šum partijų, politikos. Tai vė
liau apsunkino ir jo įsijungimą 
j tarybinę literatūrą”.

Po tais miglotais žodžiais pa
slėpti šie konkretūs faktai: pir
mos okupacijos metu K. Boru
tos veikalas “Baltaragio malū
nas” buvo sulaikytas nuo plati-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

maištavimo” viko

nimo; antrosios okupacijos me
tu pats K. Boruta buvo depor
tuotas kaip ir daugelis lietuvių, 
kad atprastų nuo
ir “menininko nestatytų viršum 
partijų”.
P. Višinkis ir kt.

Literatūros mokslo darbų ei
lėje minimas dabar išleistas Po
vilo Višinskio “Raštų” tomas, 
672 p. Jį apibūdindamas Tieso
je sausio 9 K. Ambrasas P. 
Višinskį pristato kaip literatū
ros kritiką, kuris buvo pasisa
kęs prieš “nacionalizmą” už tau
tų brolišką sugyvenimą; prieš 
“buržuazinius nacionalistus”, — 
kurie norėdami pasisavinti 
Adomą Mickevičių, žadino “lie
tuvių ir lenkų . tautų nesantai
ką”.

PLOKŠTELES
Matyt, šie klausimai dabar 

itin Lietuvoje rūpi.
Kiti leidiniai: V. Kapsuko 

“Raštų” septintas tomas — 
laiškai, korespondencijos; Liud- 

Rėzos- “Lietuviu liaudies
dainos”; paruošė A. Jovaišas 
E. Lebedienė paruošė “Kristi
jono Donelaičio bibliografiją”, 
383 p.
Lietuvių klasikai plokštelėse

Švietimo ministerijos užsaky
mu, pagamintos pirmosios “kal
bančios” plokštelės. Jose įkal
bėti klasikų A. Baranausko, 
Maironio, o taip pat Cvirkos ir 
Janonio tekstai. Įkalbėjo M. 
Mironaitė, H. Kurauskas, J. Ka
valiauskas ir A. Rosėnas. šiais 
metais numatyta išleisti dar ke
turias plokšteles su Simonai
tytės, Venclovos, Mieželaičio, 
Marcinkevičiaus tekstais.

vičius, triumfališkai Įžengęs į 
Vilnių, pasiskelbė Didžiuoju 
Lietuvos Kunigaikščiu ir po to 
išvyko į Maskva. Kaip rašoma 
antram tome “Travels of Maca
rius”. kuri cituoja Sruogienė 
Lietuvos Istorijoje, caras pasi
ėmė septynias paauksuotas ko- 
pulas iš Radvilų rūmų ir atsi
vežė jas i Maskvą kartu su rau
dono ir margo marmuro kolo - 
nomis. išplėštomis grindimis, 
stalais ir gausybe tokiu retų 
dalykų, apie kuriuos maskoliai 
iki tol supratimo neturėjo. Vil
nius. nuo amžių priešų nema
tęs. buvo labai turtingas. Mas
koliai buvo nustebę, žiūrėdami 
į sidabrinius indus, sidabrines 
spynas, sidabru apkaltas karie
tas. Tuo metu maskoliai sudau
žė ir išplėšė senus karstus baž
nyčių požemiuose, sunaikino 
palaikus. Taigi, Stalino i Lietu
vą atsiųstieji raudonarmiečiai 
nebuvo pirmieji plėšikai. Bet 
kaip matome, šiuo metu oku
pantai tuos istorinius faktus 
slepia nuo mokslus einančio 
Lietuvos jaunimo, kaip lygiai ir 
nuo visuomenės.” ■ 
"Perkrikštai" tarp Įveikos vi
suomenės:

“Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
rusams parsidavusius ir stačia
tikių tikėjimą priėmusius lietu
viai pajuokai vadindavo “per
krikštais”. Štai ką prieš 60 me
tų Londone leistas “Darbinin
kų Balsas” rašė apie tokius per
krikštus: “Taipgi ir . Troškū
nuose garsus asesorius Balei - 
ša, perkrikštas, prisakė polici
jai atsišaukimų nejudinti ir ne
draskyti. Danešikų ir skundikų 
skaičius sumažėjo, o kai kur ir 
išnyko visai”. Kodėl tas per
krikštas Bareiša įsakė polici
jai nedraskyti prieš caro val
džią nukreiptų atsišaukimų? Jis 
bijojo žmonių keršto. Ar ne vie
nas šių laikų ‘perkrikštas', par
sidavėlis okupantams, buvo lie
tuvių partizanų sustabdytas nuo 
žmonių išdavinėjimo ir kuo 
kenkimo savo tautai? Moder
niųjų “perkrikštų”, dabar save 

(nukelta j 4 pslj

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

11 »■■■■■■■ ' ' ■ ——............................................. ..............................

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 j 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

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

111!_________ _ . _!._________ ________ J_____ ... .
i

I COSMOS PARCELS EXPRESS
I CORPORATION

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti dauge
lio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams į USSR — 
PRANEŠA:

I
Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos 

prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS. ŠALDYTUVAMS, 
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt., pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet kokio dydžio sumą.

Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ 
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus iŠ produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.

Kainos prieinamos.
Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba 

Vyriausioje Įstaigoje:

» 45 West 45th Street
New York, N. Y. 10036; Room 1101
Tel.: Cl 5-7905

KUN. J. BO R EVI Cl US, S. J., keliaudamas misijom j Australija, pakeliui buvo sustojęs Havajuose pas 
atostogaujant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J. Bačiūnų.

<

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
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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Liturginių atmainų prasmė
Liturgija senieji graikai, ku

rių kalbai tas žodis priklauso, 
vadindavo viešąją tarnybą vi
suomenės labui, be ryšio su re
ligija. Mūsų laikais tai pava
dintume valdine bei socialine 
tarnyba.

Kai graikuose pradėjo plisti 
krikščionybė, imta pabrėžti 
žmogaus tarnavimą Dievui, kaip 
savo Kūrėjui. Liturgijos žodis 
tada Įgavo naujos prasmės: jis 
ėmė reikštis Dievo garbinimo 
būdą — viešąsias religines ap
eigas.

Katalikų Bažnyčioje šiandien 
liturgija vadiname visumą vie
šųjų maldų ir' apeigų, kurias 
kunigai atlieka Bažnyčios var
du Dievui pagarbinti ir žmo
nėm pašvęsti. Liturgijai pri - 
klauso mišios, sakramentų tei
kimas, oficialios kunigų maldos 
(brevijoriaus) ir sakramentali
jos — tie daiktai ir veiksmai, 
kuriuos Bažnyčia vartoja Įvai
riom malonėm išmelsti. Visos 
kitos maldos bei religiniai pa
pročiai . priklauso asmeniniam 
maldingumui.

*

Katalikų Bažnyčia nuo pat 
savo pradžios nėra turėjusi vie
nodo išviršinio Dievo garbini- 
mo būdo, vadinamojo rito arba 
liturgijos. Ligi šiol yra išlikę 
net šeši skirtingi liturginiai ri
fai: keturi rytietiški — bizan
tiškas. syriškaą, koptiškas ir 
chaldeiškas, ir du vakarietišk- 
romėniškas bei milaniškas (šv . 
Ambrožiejaus).

Liturgijos Įvairumas yra atsi
radęs ir išlikęs dėl kultūrinių 
bei tautinių skirtybių. Tikėjimo 
esmės tai neliečia, bet tiktai ro
do. kad savo santyki su Dievu 
žmonės yra linkę apgaubti jų 
dvasiai artimesniu pavidalu. To
kiu būdu, pavyzdžiui, susikūrė 
rytietiškos liturgijos, daug iš
kilmingesnės ir puošnesnės ne

gu vakaruose, nes labiau paten
kino gyvą rytiečių vaizduotę ir 
jausmus. Vakaruose, priešin
gai, persveria intelektas, užtat 
ir liturginės apeigos čia susida
rė paprastesnės bei praktiškes
nės.

Atmainos, kurių dabar sulau
kėme, ypač mišiose, siekia dve
jopo tikslo: viena — labiau at
skleisti Dievo žodi evangelijose. 
antra — turėti mišiose gyvą ir 
vieningą besimeldžiančiųjų ben
druomenę.

Pirmasis tikslas siekiamas 
gausesniu Šv. Rašto skaitymu 
mišių pradžioje. Vatikano susi
rinkimo nuostate sakoma, jog 
tai turi būti atlikta žmonėm 
suprantama kalba, žmonės pri
valo Įsiklausyti ir gerai supras
ti. ko Dievas savo Įkvėptu žo
džiu moko, reikalauja ir ką sa
vo ištikimiesiem žada.

Antrasis tikslas — siekti, 
kad žmonės eucharistinėje Au
koje dalyvautų aktyviai ir jaus
tųsi kaip viena šeima — mis
tinio Kristaus Kūno nariai. To 
siekiama gyvu dėmesiu kunigo 
veiksmam, sutartiniu atsiliepi
mu jo kreipiniam. bendrom 
maldom ir giesmėm

Maldoje žmonės darosi me-, 
chaniški: žodžiai plūsta sau. o 
mintys laksto sau. Ypač kas
dieninėje maldoje nelengva su
sitelkti. Bažnyčioje taip pat 
mintys atsiskiria nuo maldos ir 
išeina už slenksčio — Į kasdie
nini gyvenimą ir rūpesčius.

Liturginėm atmainom nori
ma bent mišiose pagauti ir pri
rišti besimeldžiančiųjų .dėmėsi. 
Tačiau kiekviena naujovė su 
laiku darosi Įprastinė. Užtat as
meninės pastangos maldoje su
sitelkti. kckios atmainos bebū
tų, lieka pagrindiniu dalyku.

Lietuvos nepriklausomybes švente Heidelberge
Hcidelbergo miestas yra gar

sus pasauly ne vien savo ro
mantika (Ich hab’ mein Herz in 
Heidelberg verloren . ..), bet la
biausiai savo Įžymia kultūrine 
tradicija. Tūkstančius studentų 
ir iš tolimiausių kraštų i čia su
traukia pirmasis Vokietijos uni
versitetas ‘ (1386), galis pasidi
džiuoti ne tik seniausiu žmogiš
kuoju radiniu Europoje —pu
sės milijono metų Homo Hei- 
delbergensis žandikauliu a r - 
ba virš milijono tomų bibliote
ka, bet ir naujausiais atsieki- 
mais. Nobelio premijomis. Net 
pasaulinio karo Įkaršty, kai vis
kas virto griuvėsiais, šis mies
tas, nepaisant jo strateginės 
padėties, buvo paliktas nesu
naikintas kaip kultūros švento
vė.

Ši svarbu centrą išsirinko 
šiemet taikiniu Vokietijos lie
tuvių bendruomenė Vasario še
šioliktosios šventei. Kad at
kreiptų kuo plačiausią dėmesį 
Į Lietuvos laisvės reikalą, jau 
penkti metai iš eilės šia pro
ga sutelktomis jėgomis yra tai
kingai ‘ ‘subombarduojamas’ ’ 
kuris nors žymus Vokietijos 
miestas. Po Frankfurto. Stutt- 
garto. Hamburgo. Mannheimo 
atėjo eilė Heidelbergui. Techni
nio organizavimo našta buvo 
uždėta bendruomenės valdybos 
vicepirmininkui. Vasario 16 
gimnazijos direktoriui kun. Br. 
Liubinui ir jo bendradarbiam.

VASAR'O 16 minėjime Heidelberge. Antrasis iš dešinės prel. dr. Kindermann, sakęs pamokslą bažnyčioje.

Mieste. |

Šventės minėjimas buvo nu
keltas i sekmadieni, vasario 21. 
Ryte pamaldas už Lietuvą šv. 
Alberto bažnyčioje katalikam 
atlaikė ir Įspūdingą pamokslą 
pasakė apaštališkasis protono- 
taras prel. Kinderman nas, o 
evangelikam Dievo Apvaizdos

pi- 
va-

bažnyčioje — kun. Urdzė.
Miestui dominuojančios 

lies Karalių menė, atėjus

RICHARD JAEGER, v. Vokieti
jos parlamento vicepirmininkas.

Joslandai, buvo pilna svečių, 
prieki puošė remiančios lubas 
dvi mūsų trispalvių vėliavų ko
lonos. dail. A. Krivicko kompo
zicija.

Tylos minute pagerbus žuvu
sius ir kenčiančius už Lietuvos 
laisvę, Vokietijos lietuvių ben
druomenės pirmininkas kun. 
dr. Jonas Aviža, pasveikinęs 
svečius, ypatingai Vokietijos 
parlamento vicepirmininką dr. 
Jaegerį ir Badeno VVuertember- 
go krašto vyriausybės atstovą 
dr. Mannerį, savo lietuviškoje 
ir vokiškoje kalboje iškėlė dvi
dešimt penkerių metų okupaci
jos juodu raiščiu perjuostą 
sukaktį; taip pat prieš dvide
šimti metų Jaltoje Įvykdytą. At
lanto chartos veidmainingą iš
davimą ir dabarties tarptauti
nės politikos trumparegiška be- 
principingumą. Kai yra tiek 
pagrindo nusivilti kitais, mums 
lieka šventa pareiga išlaikyti 
gyvą tautinę sąmonę ir nepa
vergiamą laisvės pasiryžimą.

Pagrindinis šventės kalbėto
jas. Vokietijos parlamento vi
cepirmininkas dr Richardas Jae- 
geris, kaip tik vasario 16 šven
tes savo gimtadieni, pabrėžė tai. 
kas jungia lietuvių ir vokiečių 
tautas: 1) bendra kova už lais
vo tautų apsisprendimo teisę. 

ŽI laisvieji lietuviai pripažįsta 
Federalinę Vokietijos Respubli
ką, kaip vienintelę teisėtą vo
kiečių tautos valstybingumo tę
sėją, o Fed. Vokietija remia vi
sų Pabaltijo tautų valstybinio 
suverenumo teisę ir nepripa
žįsta prievartinės jų kraštų oku
pacijos; 3) vieni ir antri pa
sisako už laisvai suvienytą Eu
ropą.

Abiem tautem bendra komu
nizmo praktikos patirtis nelei- 
dha liūliuotis plepalais apie at- 
cslūgius, o ragina bendrom jė
gom siekti laisvosios Europos 
vienybės, kuri turi apimti ir 
Lietuvą. Tuo tarpu lietuvių tau
tos sudėtos aukos už bendras 
žmoniškąsias vertybes Įpareigo
ja laisvųjų kraštų žmones teik
ti ypatinga globą šios tautos 
nariam. Todėl ir Fed. Vokieti
jos vyriausybė plačiai remia lif
tu vių tautinės gyvybės išlaiky
mo pastangas.

Vįetoj Įprastinių daugybės ki
tų prominentinių kalbų, kaip 
maloni staigmena buvo lietu
viškojo jaunimo žodis. Varžybi- 
niu būdu parinktas jaunas kal
bėtojas. Vasario 15 gimnazi
jos, VII kl. mokinys Andrius 
Šmitas, taisyklingom lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, išreiškė pa
dėką lietuviškajai visuomenei 
ir krašto vyriausybei už jauni
mui teikiamas sąlygas ugdytis 
lietuviškoje dvasioje ir pabrė
žė. kad ne Lietuvoje gimusi 
jaunoji lietuvių karta gyvai 
jaučia pareiga kovoti už savo 
tautos šventas teises. O jei 
šiandien yra teikiama pagalba 
tolimiausiem kraštam, kas 
sveikintina, neturėtų būti už
miršti juo labiau, 
niai kaimyninių ir draugiškų 
tautų toje pačioje Europoje in
teresai.

Laiminga lietuviškųjų meno 
žvaigždžių konsteliacija Įgalino 
pateikti reto turtingumo ir ko
kybės meninę programą.

Pirmojo nepriklausomos Lie
tuvos prezidento bendravardis 
vaikaitis.

vra

gvvvbi-

pianistas Antanas
atvykęs iš JAV. vir- 
skambino J. Tallat -
M K. Čiurlionio ir F.. Janulytės (V kl.) ir Elzės Mcro- 
kūrinius. o solistė AI

tuoziškai 
Kelpšos. 
Chopin o 
dera Srerrpužienė t taip pat iš
J.A.V.) dainavo K.V. Banaičio, 
V. Jakubėno ir D. Lapinsko har
monizuotas lietuviškas liaudies 
dainas, palydima 10 Mann - 
hsimo tautinio teatro orkestran
tų.; diriguojant Štutgarto ope
ros kapelmeisteriui muzikui 
Dariui Lapinskui. Kerinčiai sa
votiško paprastumo senųjų liau-

KUN. DR. J. AVIŽA

dainų melodijos, sujung-dies 
tos su moderniu muzikiniu pa
jutimu, praskleidė net dauge
liui pačių lietuvių mažai te- 
pažistamas mūsų tautos dvasios 
gelmes. Solistei pasirinktasis 
repertuaras nebuvo proga pa
rodyti savo turimąją balso bre- 
vūrą. ’bet labai aukštą meninę 
kultūrą.

Nuotaikingą užbaigą sudarė 
Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai. jau penktąjį kartą paruoš
ti Nepriklausomybės šventės 
progai mokytojos Elizos Gedi- 
kaitės-Tamošaitienės. Būtų ver
ta bei teisinga ir atskirai Įver
tinti šios menininkės peda
goginės pajėgos Įnašą per šiuos 
pastaruosius penkerius metus.

Šauni tautinių šokių grupė 
su Rugučiais. Blezdingėle, Ma
lūnu ir Džigūnu, palydima sa
vo akordeonisto Alfredo Staru- 
ko (VI k.), pripildė salę skaid
raus. jaunatviško džiaugsmo.

Skausmo šydu jį perjuosė B. 
Brazdžionio poezija “Be moti
nos tėvynės" ir N. Mazalaitės 
“Legenda apie nežinomą karei- 

• vi". visa širdim, ir jausmais in
terpretuotos mokinių Aldonos 

zovaitės (VIII kl.).
Galingas Tautos himnas už

baigė šią įspūdingą lietuviško
sios tautinės gyvybės demons
traciją. Išeinančius svečius iš
lydėjo puiki vakarinė pilies 
iliuminacija.

Rytojaus dieną vokiečių spau
da gražiai, su fotografijomis, 
aprašė šventę ir plačiai pasklei
dė kalbėtojų mintis. K. R.

NELĖ MAZALAITĖ

Ieškotojai
Du vyrus pamatė vaikas ir 

labai nustebo: kodėl jie ne
va kštinėjo takais kaip kiti, o 
buvo Įbridę Į giliausią tankmę, 
kur niekas nekiaidžiojo.

Teisybė, vaikas buvo ir pats 
ten Išlinkęs — tačiau, juk jis 
buvo vaikas, jis atėjo neleis
tas. jis pasitraukė nė motinos, 
nė tėvo nepastebėtas, tyliau 
už paukštį, kol jie ir kiti suau
gusieji kalbėjosi prie vežimo. 
Jis susijuokė ūmai, kad jis 
kalba kaip senelis, kurie nie
kuomet netarė automobilius, 
tiktai vežimas, o kartais pasa
kydavo — ratai.

Jis galvojo apie senelį —tai 
dėl jo jis dabar pabėgo pas
kutinį akiinojį. kai jau reikėjo 
sėstis ir važiuoti namo. Jis bė- 
go taip, kaip žinojo iš pasakoji
mų. kaip bėgo zuikutis, nepalik
damas pėdelių žolėje, nei žvyro 
take. Jis nesustojo išgirdęs, 
kad šaukė jį vardu — tai jie 
bus pagaliau pastebėję, kad jo 
trūksta; paskui jie žvalgysis— 
jis žino, jie bėginės į visus šo
nus, truputį pikti, paskui susi

rūpinę. jie gal net nubėgs ir 
prie baseino ir žiūrės, ar skais
čiai spalvotas dugnas yra tuš
čias; jie gal išeis į kelią, vedan
ti miestelin, ir teirausis. ar ne
matė kartais berniuko — ne
didelio. berniuko — devynerių 
nietų. ‘Labai šviesiomis akimis. 
Ir jis jiems leido rūpintis, nes 
jis buvo vaikas, berniukas, de- 
vvneriu metu. * * i

Ne. ne dėl to. Jis turėjo at
likti vieną žygį, kitaip nebūtų 
gaiėjęs niekuomet nurimti. Jis 
žinojo, jog vargiai kada jis vėl 
čia būvos. Tėvai važinėdavo 
kas vasarą i kitą vietą. Jie no
rėjo apžiūrėti pasaulį — sakė, 
ir jis taipgi žiūrėjo Į viską. Ta
čiau šioje vietoje, pirmą kartą 
savo nuotykingame gyvenime, 
buvo pamatęs kažką panašausi 
tai. ko nuolatos gedavo močiu- 

. tė ir retais retkarčiais prasitar
davo senelis — ir tais atvejais 
jis būdavo labai liūdnas, ir il
gai nepralinksminamas.

Močiutė tardavo:
— Kad nors žmogus kur ga

lėtum pakvėpuoti pats vienas, 

tai tekia kamšatis mieste, at
rodo. jog vienas kitam traukia 
iš gerklės orą.

Ir senelis kalbėjo:
— Vargšas vaikas, jeigu aug

tų tėviškėje, kiek būtų jam vie
tos. Nuosavame miške galėtų 
taip paklysti, kad vargiai šunį 
ir gaidį išgirstų, ir gražiai pa
vargtų. kol atsisektų i namus. 
O dabar, kad ir visą svietą api
bėgtų — nė pėdos, kur būtų 
tikri namai. Vargšas vaikelis.

Kai jie atvažiavo čia. kai tė
vai vaikštinėjo apsižiūrėdami, 
paviršium nusemdami žmones- 
pažįstamus ir svetimus. — vai
kas pamatė, jog šiame sode bu
vo labai daug vietos, labai 
labai daug. Jis net mišką regė
jo. miško pakauši. Jeigu sene
lis butų su jais, jis būtų pa
klausęs: Ar panaši yra tėviškė? 
Ar ten tiek pat vietos? čia už
tenka kvėpavimo visiem. Ir ga
li būti vienas.

Bet jam nepavyko būti vie
nam. Kartais vaikštinėjant atsi
likdavo. Galvojo, jog dar trupu
ti. ir jis tikrai bus vienas. Ta
čiau tuojau kuris nors atsisuk
davo ir šaukdavo jį.

Jis rado čia draugų — nau
jų, bet galėjai labai greit su
sibičiuliauti. Kartais jie labai 
skyrėsi nuo tų. kokius sutikda
vo mokykloj ir namų kaimyni-, 
joje, bet nė vienas nekalbėjo, 
kad norėtų paklysti miške ar 
laukuose. Jie žadėjo būti biz

nieriais. statyti dangorėžius. i 
mėnuli skristi; jie pažino auto
mobilių vardus, sportininkus, 
komikų knygas; jie žinojo daug 
dalykų, kaip ir anie vaikai iš 
miesto. Ir nė vienas nekalbėjo, 
kad jų tėveliai kažkur turėjo 
tėviškę.

Ir jie nusibosdavo jam labai 
greit. Jis pats nežinojo kodėl. 
Juk mieste jis priimdavo to
kius i draugystę be didelių 
svarstymų. Bet čia norėjo kito
kių. Tai todėl, turbūt, kad čia 
viskas atrodė kitaip.

Ir kad jis norėjo paklysti. 
Vienas pats. Vieną kartą. Tik 
vieną. Bet jis galės pasakyti se
neliui. ir žinojo, kaip tas bus 
nudžiugintas, nors jo akys ir 
atrodys kaip nenušluostytas 
langas. Ir to troškimo nevyko 
pagauti per visas dešimts die
nų — ir dabar jie turėjo išva
žiuoti. Ir ūmai, kai jie sakė ‘va
žiuojame namo’, jam atrodė, 
tai ne namai, tiktai kambariai 
su televizija, plokštelėmis, šal
dytuvu — viskas, ko neturėjo 
senelis tėviškėje, bet be kažko, 
ką senelis turėjo. Ir kitasi me
tais — jis žinojo — tėvai žadė
jo važiuoti Į kitą pajūrį. Ten 
bus miestas, kieti keliai, vai - 
kam žaidimų karyklos, ledai, 
apsvilinti kukurūzai. trafikų 
šviesos — jokios vilties pama
tyti tėviškę.

Ir tą akimirką jam buvo taip 
liūdna, tarytum jis pats būtų 

'senelis, ar jį atsivežęs su sa
vim. Ir jis turėjo padaryti taip, 
kaip padarė — pabėgo.

Jis bėgo — reikėjo kuogrei- 
čiausia atsitolinti, kad jo nepa
matytų. užtai tiktai kartą per
braukė pakelyje beržui per žan
dą. tuščiame take, o išgirdęs 
žingsnius — šmūkšterėjo i pa
parčius. Jie buvo tokie dideli, 
kad galėjai nuskęsti, ir tokie 
žali, kad pats turėjai išlysti iš 
jų žalias, nusidažęs, ir šalti, 
kaip vanduo, ir aukšti — taip, 
nė mama nerastų, nors ji vis
ką mato.

Ir kai praėjo, kas buvo ėjęs, 
jis išsinėrė iš papartyno ir vėl 
ėmė bėgti — jis nežino kur. 
Jis neturėjo didelių užmojų, ta
čiau ir labai dideli jie buvo: 
kad niekas nematytų, kad nie
kas kitas nekvėpuotų netoli. 
Jis norėjo būti vienas, jis ne
norėjo būti vargšas vaikas. Jis 
išslydo iš batelių ir nurovė ko
jines — bėgo basas, ir jam pa
tiko, kad žemas kadugys Įdūrė 
jam. tarytum pakalbino. Jis at
sisėdo slesnoj vietoj, žolė buvo 
drėgna; jis pasigavo ant delno 
didelę rudą skruzdę, jis pasi
klausė paukščio, jis norėjo su
prasti. ką tas gieda, paskui at
siminė. jog reikėjo pasitraukti 
taip toli, kad negirdėtų šuns. 
Nei gaidžio. Ir ar buvo čia kur 
nors gaidys? Jeigu panašu į tė
viškę

(Bus daugiau) &0KA Vasario 16gimnazijos mokiniai.
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MICHIGANO valstybės gubernatoriaus pavaduotojas Milliam Millikan įteikia Lietuvos dienos proklamaciją. 
Iš k. į d. kun. Br. Dagilis, Ona Valatkienė, Ralph J. Valatkas, William Millikan, Joseph Kowalski-Kava- 
liauskas, Elzbieta Paurazienė, Algis Zaparackas.

GRAŽIAI PRAĖJO LITUANIST. MOKYKLOS VAKARAS
Waterbury, Conn. — Litua

nistinės mokyklos tėvų komite
to didžiausias metų darbas at
liktas: Užgavėnių balius jau 
praeityje. Gal ne visai būtų tik
slinga pavadinti Užgavėnių ba
liumi, nes koks gi čia balius, jei 
nebuvo nei Užgavėnių blynų 
nei kugelio. Koks gi čia balius, 
jei nebuvo rūsyje įrengtos 
“bavariškos aludės” troškuliui 
numalšinti, nei ‘ ‘kilmingųjų’ ’ 
gėrimų baro, nei “laimės šuli
nio”, iš kurio galėdavai “pasi
semti” visokių niekučių. Šį kar
tą rengėjai surizikavo, ir visų 
tų naudingų dalykų atsisakė, 
kad vakaras' būtų kultūringas 
ir estetiniu atžvilgiu aukšto ly
gio. Ir tai jiems, atrodo, pavy
ko šimtu procentų.

Salės dekoracijos nebuvo pa
darytos iš įprastinių spalvotų 
juostelių, bet visokį spalvotų 
šviesų žibintai kabojo ore ir tei
kė nepaprastą vaizdą. Dail. K. 
Jatužio scenos dekoracija taip 
pat teikė nepaprastą įspūdį. 
Dekoracija prasidėjo iš lietuviš
ko stiliaus senovinio aukuro, 
kurio dūmai, išlindę pro “ga
balais supjaustytą” vandenį, ku
riame plūduriavo lietuviškos 
tulpės, palubėje baigėsi atomi
nio sprogimo dūmų kamuoliu.

Meninę dalį atliko, specialiai 
Waterburio publikai pasiruošę 
ir pasipuošę šaunūs Bostono 
seksteto vyrai, vadovaujami mu
ziko J. Gaidelio. Savo mo
derniai atliekamomis populia
riomis dainomis jie lengvai pa
traukė įsisiūbavusios minios 
dėmesį.

Užuot “Laimės šulinio", bu
vo paleistas dail. P. Jurkaus 
dovanotas paveikslas, kuriuo 
buvo didelis susidomėjimas. Pa
veikslą laimėjo R. Igaunis. nuo
širdus mokyklos talkininkas.

Šeimininkių paruošti valgiai 
buvo ne tik skanūs, bet ir pa
trauklūs pažiūrėti, kad net bu
vo gaila kąsti tokias grožybes. 
Radionovo orkestrui nėra kito 
lygaus rytiniuose pakraščiuose.

Sunku viską ir aprašyti. Ir 

vietos neužtektų. O taip nesi
nori graudinti tų, kurie patin
gėjo ir neatėjo, nors klausimas 
ar jie būtų tilpę, nes svečiai 
iš plačių apylinkių buvo pilnai 
užpildę visas vietas.

Nors ir sunkiai rengėjai dir
bo, kad vakaras kuo geriau pa
vyktų. bet dabar jaučiasi gerai, 
matydami, kad lituanistinė mo
kykla tvirtai atsistojo ant savo 
kojų.

—o—

Lituanistinės mokyklos moki
niai ir tėveliai vasario 27 atsis
veikino su savo mokytoju Al
giu Žemaitaičiu, kuris mokyklo
je išdirbo dvejus metus. Algis 
Žemaitaitis išvyksta į Los An
geles. Calif. Tėvų komitetas už 
įdėtą mokyklai darbą nuošir
džiai dėkoja.

Misijos lietuvių kalba šv. Juo
zapo par. bažnyčioje prasidės 
'kovo 15. baigsis kovo 21. Mi
sijas ves tėvas Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M.

LIETUVOS atstovas J. Kajeckas kalba Waterbury, Conn.

Dail. Pauliaus Jurkaus pa
veikslų paroda bus kovo 13-14 
Šv.- Juozapo parapijos didžiojoj 
salėje. Paroda bus atdara lan
kytojam šeštadienį nuo 3 vai. 
iki 7 vai. vak.; sekmadienį — 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
Parodoje bus išstatyta apie 60 
paveikslų. Įėjimas nemokamas.

Paulius Jurkus visuomenei 
gerai žinomas kaip poetas- 
rašytojas. Parodos metu mes jį 
pažinsime ir kaip dailininką. 
Paroda atidaroma šeštadienį, 
kovo 13. 7 vai. vak.

Lietuvos prisiminimų radijo 
1000 valandos sukaktis bus 
atžymėta drauge su parodos 
atidarymu. Bus meno programa 
ir vaišės. Jei vertini lie - 
tuviškos radijo programos 
reikšmę. atsilankyk į paro
dą ir į radijo programos atžy- 
mėjimą. Bus prisiminti ir pa
gerbt programos steigėjai, va
dovai bei rėmėjai.

darbininkas

KUKLAUS ARTISTO PAŽANGA z
Maloni proga pasidžiaugti lie

tuvio laimėjimais platesniame 
meno pasaulyje.

The Cleveland Institute of 
Music vasario 18 ir 20 savo 
naujoje ir modernioje salėje pa
statė H. Berliozo 2 v. operą — 
Beatrice and Benedick. Bendri 
įspūdžiai Įtikinami. Epocha, sti
lius, solistai, chorai, orkestras, 
šokėjai, scenos technika ir visa 
kita gražiai studentus rekomen
davo. Taip pat prisidėjo nema
ža taika — Western Reserve 
universiteto dramos ir muzikos 
departamentai, kelios kitos mo
kyklos ir Įvairūs ansambliai.

Stambaus neoromantiko, spal
vingos orkestrinės instrumen- 
tacijos kūrėjo, pakilaus šviesių 
spindulių entuziasto—šios ope
ros autoriaus muzika, be abe
jonės, pareikalavo didelių .pa
stangų, bet pasekmės tikrai pa
girtinos.

Vytautas Matulionis, jau dip
lomuotas f Western Reserve uni
versitete) aktorius ir režiso- 
rius. dabar to paties Muzikos 
Instituto studentas, vasario 20 
atliko vieną iš pagrindinių bei 
vadovaujančių partijų — paties 
titulinio Benedikto. Žinome, kad 
šis solistas jau daug yra vai
dinęs (ne tik pas lietuvius, bet 
ir Eldred Theater) ir įvairio
se operose dainavęs, užtat ir 
čia pasirodė žymiai stipresnis 
įvairiais atžvilgiais už kitus ko
legas.

Viešas laiškas del
Gerb. p. Redaktoriau,

Prašome patalpinti Jūsų lai
kraštyje ši viešą įaišką. liečian
tį mūsų mirusio Tėvo prof. 
Juozo Bagdono biografiją nese
niai pasirodžiusioje kun. Sta
sio Ylos knygoje “Dievas Su
temose".

Šiuo laišku mes norime pro
testuoti prieš kun. St. Ylos pa
tiektų J.B. gyvenimo faktų iš
kraipymą ir neteisingą jų in
terpretaciją. X

1. Abu J. Bagdonui skirti 
knygos poskyriai pilni klaidin
gų ir nepatikrintų davinių.

2. Kun. St. Yla. liesdamas as
meniškas J.B. gyvenimo sritis 
naudojasi tiktai poros nutolu
sių ar tolimų giminaičių pasa
kojimais. nerasdamas reikalo 
kreiptis į pačią šeimą.

WATERBURY, CONN., minint Vasario 16. Nuotraukos A. Balsio.

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 -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

. Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 1AAT1

Jo balsas — lyriškas teno
ras —nedidelis, bet labai Švel
naus tembro. Išlavintas jau 
tiek, kad jam lyg ir nesudaro 
jokių sunkumų, jokių pavojų, 
jokių kliūčių nei aukštos gai
dos, nei techniškai nepatogios 
pareigos, nei kopmlikuotos, 
nei greitos frazės, pei ąnsambli- 
niai prisiderinimai. Jeigu šitoje 
operoje daugelis solistų, nestu
dijavusių vaidybos, dažnai pa
sitenkindavo vien tik keliais 
“šaltais”, nereikšmingais , vai- 
dybiškai nepateisinamais jude
siais, tai Matulionis muzikoje 
buvo maždaug lygus su pir
maujančiais solistais, o vaidy
boje — realiausias, laisviausias 
iš visų ir nešabloniškas. Tad 
ir suprantama, kad sausakim
šai prisirinkusi žiūrovų salė 
kariais jam karščiau plojo, ne
gu kitiems.

Gaila, kad pastaruoju metu 
lietuviams tiktai retkarčiais ten
ka girdėti tą mūsų tautietį be
giedant šv. Jurgio bažnyčioje.

Atkreipkime dėmesio į sekti
ną pavyzdį. Solistams buvo už
drausta žiūrėti į dirigentą. Ga
lime įsivaizduoti, kiek būta su
sirūpinimo įstojimais, ritmais, 
kai kuriais atspalviais ir t.t. Ir 
vis dėlto klaidų buvo labai ma
žai. Bet tuo būdu daug laimė
jo veidai ir bendras natūralu
mas. lygiai kaip ir santykiai su 
partneriais.

Vladas Braziulis

prof. J. Bagdono
3. Aprašydamas J.B. gyveni

mą. kun. St. Yla naudoja ten
dencingą, dažnai tiek velionį, 
tiek ir jo šeimą įžeidžianti to
ną.

Jei kun. Yla būtų susirūpi
nęs atstatyti teisybę ir atitaisy
ti, jausdamasis suklaidintas, 
velioniui ir jo šeimai padarytą 
moralinę skriaudą, mes esame 
pasiruošusios suteikti jam visas 
pageidaujamas informacijas ir 
turimą dokumentaciją.

Tikėdamos, kad šį laišką 
perspausdins ir kiti geros va
lios lietuviški laikraščiai, pra
šome priimti, p. Redaktoriau, 
nuoširdžius mūsų padėkos pa
reiškimus.

Aldona Elzbieta Bagdonaitė
Ona Bagdonaitė-Greimienė.

Clevelandas-Paryžius.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

Klausimas
Prieš porą savaičių mano 

žmona nupirko itališkos duo
nos iš vietinės kepyklos-krau- 
tuvės. Atnešusi namo, padėjo 
duoną ant stalo. Mūsų 6 metų 
sūnus, paėmęs duoną, atsikan
do jos ir tuo pačiu laiku suri
ko iš'skausmo. Motinos nebu
vo namie, tad aš pribėgau pa
žiūrėti. Pasirodo, kad buvo vi
nis, maža ir juoda toj duonoj. 
Sūnaus burna pasruvo krau
ju, ir bemat lūpos sutino. Jis 
skundėsi, kad jam skauda gerk
lę, nors jis nebuvo nieko nuri
jęs. Nuvežėm pas savo gydyto
ją. Jis apžiūrėjo vaiką ir pasa
kė, kad nieko blogo jo burnoj 
neranda, kad yra įbrėžimas ir 
lūpa kiek sužeista, kad skalau
tų burną keletą kartų per die
ną su dezinfekcijos vaistais ir 
nesirtpintų dėl to. Klausiau to 
daktaro, ar galima paduoti ke
pyklą į teismą už tokį dalyką;

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.

FOOD FOR LENT

Eat Fish During 
LENT

Fresh daily. We supply Restaurants 
For deliveries call OL 4-6086 

1436 E. Gun Hill Rd.
BRONX. N. Y.

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas -Įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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juk duona yra valgomas daik
tas, kaip ji gali būti su vinimis. 
Daktaras sako: nieko nelaimė
si, sužeidimas menkas ir, be to, 
sunkiai įrodomas reikalas. Ne
norėčiau išleisti pinigų advoka
tui pasamdyti, jau užtenka, kad 
daktarui reikės užmokėti pa
čiam. Patark Tamsta man, ar 
yra koks “išrokavimas” pas ad
vokatą eiti?

D.P., New Yorko valstybė

Atsakymas
Taip. Patarčiau Tamstai nu

eiti pas advokatą ir su juo 
šiuo reikalu pasitarti. New Yor
ko valstybėje 1964 m. rudenį Į- 
vestas vadinamasis “Commer
cial Code”. Tai yra statutas, 
kuris reguliuoja visus reikalus, 
susijusius su prekių pirkimu - 
pardavimu. Pagal šį įstatymą 
pardavėjas-seller yra atsakin
gas už visus nuostolius, pada
rytus pirkėjui-buyer ir jo šei
mai ryšium su netinkamos pre
kės pirkimu. Parduodamas sa
vo prekes, pardavėjas garan
tuoja, kad ši prekė yra tinka
ma vartoti. Jei prekė pasirodo 
netinkama vertoti tam tikslui, 
kuriam ji yra perkama, —par
davėjas nesilaikė savo garanti
jos (breach of warranty) ir tu
ri atlyginti pirkėjui už susižei- 
dimą arba kitokį nuostolį, kurį 
pirkėjas turėjo. Pagal šį įstaty
mą ne tik pirkėjas, bet ir jo 
šeima turi tų pačių teisių. Ke
pykla turės apmokėti ir visas 
gydytojo išlaidas.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ į

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- < 
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 1
padarys — |

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. k

Tel. HYacint 7-4677 )
____ _____________________________________________ J

FAKTUS SLEPIA NUO LIETUVOS JAUNIMO

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi S'AU )
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIONAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hili N. Y.; HI 1-0799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997

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

(atkelta iš 2 pslj 
komunistais vadinančių. yra 
okupuotoj Lietuvoj, kaip lygiai 
jų yra ir Amerikoj. Bet tai tik 
lietuvių tautos atplaišos. Lietu
viškoji visuomenė tebėra svei
ka ir gaji tiek Lietuvoj, tiek už 
Lietuvos ribų, nežiūrint, ką 
okupantai ar jiems tarnaujan
tieji “perkrikštai” besakytų”. 
"Perkrikštai" nuo Romos laiku 
“Raudonieji Lietuvos okupan

tai nėra pirmieji pavergtų tau
tų istorijos falsifikatoriai. Tas 
“menas” jau buvo žinomas Ro
mos imperijoje beveik prieš du 
tūkstančiu metų. Kada Romos 
imperatorius Neronas 67 po 
Kristaus gimimo metais pasiun
tė Vespasianą užimti žydų vals
tybės, žydų gynimosi armijai

vadovavo Juozapas. Nepajėgda
mas atsilaikyti prieš Romos le- 
gijonus. jis pasidavė ir ragino 
žydus pasiduoti, bet jų buvo 
apskelbtas išdaviku. Kada Ves- 
pasianas pasidarė imperatoriu
mi, jis atsivežė į Romą ir Juo
zapą, kuriam davė pensiją, pa
darė Romos piliečiu ir dovano
jo dvarą Judėjoje. Sis buvęs žy
dų kariuomenės vadas, gyven
damas Romoje, pasidarė žydų 
tautos istoriku ir yra žinomas 
kaip Flavius Juozapas. Savo pa
rašytoje istorijoje jis skelbė 
įsitikinimą, kad Romos valdy
mui absoliučiai neįmanoma prie
šintis ir kad faktiškai romėnų 
valdymas esąs žydų tautai nau
dingas. Okupuotoj Lietuvoj, 

kaip žinome, yra net keli ‘Juo

zapai”, kurie falsifikuoja Lietu
vos istoriją pagal raudonųjų ca
rų pageidavimus. Bet ar romė
nų inspiruotas žydų tautos va
lios falsifikavimas išgelbėjo Ro
mos imperiją? Ar nesusilauks 
kada panašaus likimo ir raudo
noji Rusijos imperija? Lietuvių 
tauta nėra vienintelė, kurios is
torija ir valia falsifikuojama. 
Nuo to kenčia ne tik lietuviai, 
bet visa eilė Rytų Europos tau
tų. Anksčiau ar vėliau ateis 
diena, kada jos išsivaduos. Gy
vename amžių, kada didžiosios 
imperijos išsižada savo koloni
jų ir duoda laisvę pavergto
siom tautom. Tad ar ilgai galės 
išlikti raudonoji Rusijos impe
rija nepasekusi kitų didžiųjų 
valstybių pavyzdžiu?”

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.
47 and Rockwell Street. I’d- LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

4i/2% ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9 00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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Vasario 16 minėjime dalyvavo trijų valstybių gyventojai
Sioux City, Iowa. — Mūsų 

kolonija ir šiemet įspūdingai 
minėjo Lietuvos nepriklausomy
bės šventę.

Vasario 21 ir 28 parapijos 
biuletenio medžiaga buvo skir
ta lietuvių kovom dėl neprik
lausomybės. Atlaikytas dvejos 
mišios už pavergtą Lietuvą. Su
mą laikė diecezijos kancleris 
didelis lietuvių bičiulis ir nenu
ilstamas kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės prel. dr. L. Hoffmanas. 
Kun. S. Morkūnas pasakė lietu
viškai ir angliškai šešis pamoks
lus, nušviesdamas rusų komu
nistų žiaurumus Lietuvoje ir 
pavergtose tautose. Su ypatin
gu dėmesiu klausėsi pamokslų 
amerikiečiai, kuriems daug kas 
buvo naujo ir nežinamo. Pa
mokslų klausėsi net trijų vals
tybių gyventojai — lowos, Ne- 
braskos ir So. Dakotos. Kun. S. 
Morkūnas yra pats išgyvenęs

VASARIO 16
Lowell, Mass. — Vasario 21 vi

sos vietos organizacijos kartu 
paminėjo Lietu-vos nepriklauso
mybės 47 metų sukakti.

Klebonas kun. J. Žuroms - 
kis prieš keleris metus buvo 
vikaras So. Bostone ir globojo 
parapijos chorą. Šių iškilmių 
proga jis pakvietė komp. Jero
nimą Kačinską atvykti su cho
ru ir išpildyti meninę progra
mą.

Iškilmingas posėdis prasidė
jo 3 vai. lietuvių klubo salėje. 
Kleb. kun. J. Žuromskis su
kalbėjo invokaciją. Vyriausias 
kalbėtojas kun. J. Kuzmickas 
ragino stiprinti savo tarpe vie
nybę ir ryžtą išlikti su savo šei
momis lietuvių dvasioje.

Meninei programos pradžio
je vietos muzikos mokinė pa
dainavo J. Kačanausko “Lietu
vos žmogus”. Choras sugiedojo' 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Apsaugok Aukščiausias — Č. 
Sasnausko, Kur giria žaliuoja— 
J. Adomavičiaus, Už jūrelių, už 
marelių — J. Bendoriaus.
Atvangai P. Kaminskas iš Bos

tono padeklamavo J. Mikuckio,

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ N0RW00DE
Vasario 21 šv. Jurgio parapi

jos bažnyčioje 10 vai. kun. A. 
Janušionis aukojo mišias už žu
vusius ir nukankintus lietuvius, 
2 vai. popiet kleb. -kun. A. Ab- 
račinskas atlaikė pamaldas už 
kenčiančią Lietuvą.

Minėjimas buvo 3 v. popiet 
parapijos salėje. Invokaciją su
kalbėjo kleb. kun. A. Abračins- 
kas. Vietos choristės ir visi 
bendrai, vadovaujant vargom 
V. Kamantauskui, sugiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus.

Klebonas kun. A. Abračins- 
kas tarė trumpą sveikinimo žo
di. Vyčių 27 kuopos vardu kal
bėjo pirmininkė J. Dabrowney 
ir perskaitė miesto majoro

KUN. J. STEPONAITIS

pirmą rusų komunistų okupa
ciją Lietuvoje.

Popiet parapijos salėje kle
bonas pasakė pagrindinę kalbą, 
kviesdamas ištvermingai kovoti 
dėl Lietuvos laisvės. Milda 
žvirgždinaitė pagrojo akordeo
nu Lietuvos ir Amerikos him
nus ir keletą kūrinių, pritaikin
tų minėjimui. Susirinkimas už
baigtas giesme “Marija, Mari
ja, Marija”.

— Spaudos mėnesiui (gegužy
je) besiruošdama, LB Centro 
Valdyba ruošia visų leidyklų iš
leistų knygų katalogą, kurį pa
skleis per JAV LB apylinkes. 
Leidyklos, kurios savo leidinių 
katalogų dar neprisiuntė, pra
šomos tai greičiau padaryti. 
Siųsti LB Centro Valdybos pir
mininko adresu: Jonas Jasaitis, 
7252 So. Whipple St., Chicago 
Illinois 69629.

LOWELLYJE
P. Orintaitės ir L. Žitkevičiaus 
eilėraščių. Toliau choras labai 
nuotaikingai ir švaria tonacija 
padaivano Tykus buvo vakarė
lis — J. Švedo, Vai niekur nė
ra — J. Švedo, Ūžia žeria —V. 
K. Banaičio ir Tu šermukšnėli.

Žmonių prisirinko apie 200 
ir labai šiltai savo svečius dai
nininkus sutiko. Salėje aukų 
buvo surinkta per 200 dol.

Po oficialios dalies buvo su
rengtas gražus priėmimas sve
čiams dainininkams ir vietos vi
suomenei.

Svečiai negalėjo atsistebėti 
Lowellio lietuvių gera širdimi 
ir nepaprastu vaišingumu. Į ši 
pobūvi atsilankė ir Lowellio ma
joras. Mrs. Simpson. Ji, tik grį
žusi iš ligoninės ir prisidėjusi 
prie stalo, pasakė puikią kalbą. 
Palinkėjo vieningai kovoti, or
ganizuotis ir greitai ‘atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. Juk lie
tuvių tauta yra žymima istori
joje jau keli tūkstančiai metų 
prieš Kristų ir jos misija čia že
mėje dar nebaigta.

J. Akmenaitis,

Walter Blasenak pasirašytą pro
klamaciją.

Pagrindinę kalbą pasakė sve
čias iš Worcesterio. kun. Jus
tinas Steponaitis. Jis pabrėžė, 
kad kiekvieno žmogaus pareiga 
yra gerbti ir mylėti savo tau
tą, kur jis begyventų. Priminė 
žydų tautą Egipto nelaisvėje. 
Jie nevirto egiptiečiais, bet iš
liko žydais ir grįžo į savo žemę. 
Priminė airių tautą, kurios na
riai. gyvendami Amerikoje, vi
sada jaučiasi airiais.

Meninėje programoje gražiai 
eilėraštį padeklamavo Birutė 
Jaraitė. Vietos parapijos cho
ristės E. Novikienė ir K. Pe- 
rednienė duetu padainavo Rug
sėjo saulė ir Man atšalo rankos. 
E. Novikienė solo padainavo 
Kada aš girdžiu dainą — Cerie- 
nės, Kur bakūžė samanota—S. 
Šimkaus. Akomponavo varg. V. 
Kamantauskas. Choristės ne tik 
gražiai gieda bažnyčioje, bet ir 
parengimuose savo gražiais bal
sais palinksmina žmones.

Visus labai maloniai nuteikė 
solistė Daiva Mongirdaitė iš 
Burlington. Mass., kuri buvo pa
sipuošusi tautiniais darbužiais 
ir žavingai padainavo Mano 
gimtinė — A. Kačanausko, Tuš
ti paliktieji namai —Štarkos, 
Tykiai tykiai Nemunėlis teka— 
Budriūno ir žvaigždutė — B. 
Dvariono. Akomponavo V. Ka
mantauskas. Publikai labai pati
ko ir ją iškvietė pakartoti.

Minėjimas buvo rengiamas 
bendrai ALRK Federacijos 10 
skyriaus ir A.L. Tarybos sky
rius. Pasirodė, kad ne visi ben
drą reikalą supranta. Kai kam 
nepatinka, kam bažnyčioje bū
na pamaldos. Jeigu jose neda
lyvavo, tai reikėjo bent salė
je dalyvauti.

Vasario 16 proga kun. S. 
Morkūnas parašė lowos valsty
bės senatoriams po laišką, pra
šydamas įnešti rezoliuciją Se
nate Lietuvos laisvinimo reika
lu. Jis kreipėsi ir pas Sioux 
City miesto veikėjus, prašyda
mas paremti Lietuvos laisvini
mo bylą.

Taip pat senatoriam parašė 
laiškus prel. dr. L. Hoffmanas, 
kancleris, ir kun. dr. J.K. Laf
ferty, diecezijos aukštesnių ir 
pradžios mokyklų vyriausias in
spektorius.

Vasario 23 abu senatoriai, J. 
Miller ir B.B. Hickenlooper, į- 
nešė rezoliuciją Senate (S. Con. 
Res. 23). Abu parašė kun. S. 
Morkūnui nuoširdžius laiškus, 
pažadėdami pavergtom Pabalti- 
jos tautom visokeriopą para
mą.

Lietuvai laisvinti aukojo: — 
kun. S. Morkūnas — 50 dol.; 
mokytoja E. Mikšienė — 20; 
po 15 — A. Kavolienė, S. Meš
kauskas; po 10 — M. Kuncie- 
nė, B. Plaušinaitis; po 5 — M. 
Bulotienė, A. Laudanskas, M. 
Luneckas, V.T., A. žvirgždi- 
nas. Viso surinkta 145 dol.

Koresp.

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.

Vasario 16 minėjimas
Šiemet, kaip ir pastaraisiais 

metais. Vasario 16 buvo pami
nėta gan kukliai. Sekmadieni, 
vasario 21, 10 vai. ryto Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
buvo mišios Lietuvos laisvini
mo ir kenčiančiu bei žuvusiu 
intencija. Pritaikintą progai 
ir turiningą pamokslą pasakė 
kun. Adolfas Vainauskas. Var
gonininkas Jonas Tamulionis ir 
jo vadovaujamas choras gražiai 
pagiedojo.

Parapijos klebonui kun. Juo
zui Bucevičiui maloniai sutikus, 
bažnyčioje buvo pravesta rin
kliava; surinkta 117 dol. 55 
centai. Rengėjai kun. Bucevi
čiui nuoširdžiai dėkoja.

Mirė Vincas Tamulionis
Vasario 5 palaidotas garbin

gas Šv. Kazimiero parapijos na
rys ir seniausias Nashuoje lie-

Jonas Martišius parašė ir per
skaitė rezoliucijas, V. Kaman
tauskas išvertė į anglų kalbą. 
Aukų surinkta 20 0 dol., pa
siųsta Alto Tarybai. Rezoliuci
jos pasiųstos Amerikos prezi
dentui ir kitiems valdžios pa
reigūnams.

Aukas rinko J. Martišius. S. 
Duobienė. B. Kovas ir E. Mar
tišienė. Salę gražiai papuošė P. 
Jaras. Minėjimui vadovavo V. 
J. Kudirka. Minėjimas baigtas 
kun. A. Abračinsko sukalbėta 
malda.

Po minėjimo M. Grinkevičie
nė, O. Pazniokaitė ir F. Nevins 
visus dalyvius pavaišino pyra
gais ir kavute. Žvalgas

BIRUTĖ* JARAITĖ deklamuoja.

darbininkas

ELENA JURGĖLAITĖ, Maryland© universiteto muzikos studentė, dainavo Vasario 16 minėjime Wash
ingtone. Prie piano stud. Sue Tepping.

tuvis Vincas Tamulionis, su
laukęs 99 metų. Visas 100 me
tų būtų jam suėjęs rugsėjo mė
nesį. Vincas Tamulionis yra 
daug pasidarbavęs Šv. Kazimie
ro parapijai, įgyjant dabartinę 
bažnyčią ir nuperkant ir įren
giant kapines, kuriose pats pa
laidotas. P. S.

—o—
LDS 65 kuopa, minėdama Šv. 

Juozapą, kovo 21 užprašė bend
ras mišias už mirusius ir gy
vus kuopos narius. Po mišių ir 
bendros komunijos bus pusry
čiai ir susirinkimas. Valdyba vi
sus kviečia dalyvauti.

Kun. R. Davis, MS, parapijos 
vikaras. įsteigė jaunų vyrų ir 
moterų draugiją, kurios pir
mas parengimas įvyko vasario 
27 ir labai gerai pasisekė.

K. Nadzeika

WORCESTER, MASS.
Lietuviškos gimnazijos ber

niukų ansamblis kovo 21 d., 4 
vai. popiet Maironio parke iš
pildys plačia programą.

Šv. Antano gimnazija Kenne- 
bunkporte yra viemnie’ė šia
me kontinente lietuviška gim
nazija. kurioje mokosi lietuvių 
antrosios, trečiosios ir ketvirto
sios kartos berniukai. Šis jauni
mas dar lietuviškas. Jis sklei
džia lietuvybę ir mūsų* koloni
jose. Tai įsitikinsite atvykę į 
koncertą.

Iš 40 jaunų krūtinių suskam
bės daugeliui dar negirdėtos lie
tuvių kompozitorių, liaudies ir 
partizanų dainos. Berniukai pa
gros 75 skudučiais. Šv. Antano 
gimnazijos berniukai pirmieji 
šiame kontinente sugrojo sku
dučiais. Jais jie džiugino jau 
nevieną koloniją. Kas dar ne
girdėjo mūsų senovinių skudu
čių, kviečiami atsilankyti į šį 
koncertą. Tautinių šokių gru
pė pašoks lietuviškų šokių. Šo
kius moko ir grupei vadovauja 
Ona Ivaškienė. Berniukai pasi
rodys naujais tautiniais drabu
žiais, kuriuos stilizavo dailinin
kas T. Valius ir išaudė dail. A. 
Tamošaitienė.

Dramos būrelis suvaidins V. 
Krėvės ‘Silkes’. Veikalą insce
nizavo ir režisuoja B. Kerbelie- 
nė.

Pranciškonų didis darbas — 
skiepyti lietuvišką dvasią mū
sų jaunimui — Worcesterio lie
tuvių visuomenės buvo įvertin
tas, įkuriant pranciškonų rėmė

Nepriklausomybes švente Bayonneje
Vasario 21 aukotos mišios už 

žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Mišias aukojo kun. P. Žemai- 
kis šv. Mykolo bažnyčioje.

Minėjimas įvyko 3 v. popiet 
lietuvių piliečių klubo salėje. 
Vadovavo varg. A. Jakupčionis. 
Invokaciją sukalbėjo kun. P. 
Žemeikis. Sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Įžangos žo
dį tarė A. Jakupčionis. sugie
dota malda už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Pagrindinę kalbą 
pasakė Algirdas Kačanauskas, 
nušviesdamas nepriklausomybės 
atstatymo sąlygas ir dabartinę 
padėtį pavergtoje Lietuvoje.

Minėjime dalyvavo ir žodžiu 
sveikino bei linkėjo Lietuvai 
greičiau atgauti nepriklausomy
bę miesto majoras Fitzpatrick, 

jų pirmąjį skyrių, kuris ir ren
gia šį koncertą.

Tuoj po pamaldų gimnazijos 
autobusas nuo Šv. Kazimiero 
bažnyčios norinčius nuveš į 
Maironio parką. Koresp.

ROCHESTER, NY
Šv. Petro ir Povilo draugijos 

metinis susirinkimas buvo su - 
šauktas sausio 12. Atsilankė la
bai mažai narių, nebuvo iš ko 
revizijos komisijos išrinkti. Ki
tame susirinkime vasario 9 bu
vo tas pats. Bet susirinkimą 8 
v.v. pradėjo pirm. Petras Pekū- 
nas.

Protokolo raštininkas paskai
tė, kokios buvo pajamos ir iš
laidos. Pasirodo, draugija fi
nansiškai laikosi gerai. Į valdy
bą įėjo trys nauji nariai. Da
bar valdyba sudaro: pirm. Pet
ras Pekūnas. nutarimų rast. La
das Masulis,- finansų rašt. An
tanas Povilonis, iždininkas Ka
zys Zlotkus, ligonių prižiūrėto
jas K. šlevas. Pirmininkas pa
siūlė. kad šv. Petro ir Povilo 
draugija panaikintų grabnešius. 
nes nariai paseno, niekas nebe
nori. sako, galiu į duobę įgriū
ti. Visi nariai tam pritarė.

Pusmetinis susirinkimas su 
užkandžiais šaukiamas birželio 
8. C.Z.

— Knygų Lentyna, lietuviš
kų leidinių bibliografinis žurna
las, vėl atsigavo. Išleistas 1964 
m. Nr.- 3, o Nr. 4 spausdina 
V. Vijeikio spaustuvė, šių me
tų Nr. 1 išeis balandžio mėn. 

miesto tarybos pirmininkas Du- 
žanski ir Tarybos narys Ma
kovsky.

Rezoliuciją perskaitė A. Ja
kupčionis. Ji priimta ir pasiųs
ta valdžios įstaigom ir J. T. 
specialiam kolonializmo komite
tui.

Meninę programą išpildė Rū
tos ansamblis, diriguojamas mu
ziko Algirdo Kačanausko. Dai
nos publikai labai patiko ir plo
jimais išprašė dar daugiau. Ba- 
yonnės lietuviai dėkingi chorui 
ir jo vadovui.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
didesnes aukas davė: kun. dr. 
Starkus — 25 dol., dr. Micke
vičius — 10, M. Bernotienė— 
10, kun. P. Žemeikis — 5, 
Shop Rite manedžeris — 5. var
gom A. Jakupčionis — 5. J. 
Liubinskas — 5. Kiti aukojo 
mažiau. Taip pat surinkta ir už 
įėjimą. Apmokėjus išlaidas, liko 
200 dol. Jie pasiųsti A.L. Tary
bai.

Minėjimas pavyko gerai. Dė
kojame visiem prisidėjusiem— 
klubui, davusiam veltui s a - 
lę, Shop Rite manežeriui, kuris 
prisidėjo darbu ir auka, mote
rim padėjusiom surengti minė
jimą. J. Liubinskas

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

PREL. J. BALKONAS (v.), prel. 
Ig. Albavičius (d.) Sao Paulo Bra
zilijoje, pas lietuvius jėzuitus.
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— Vokietijos lietuviai kuni
gai gavo žinią, kad greitu laiku 
pas juos atvyks aplankyti nau
jasis vysk. P. Brazys, M.I.C. ir 
tuo pačiu aplankymu susipažins 
su Vokietijos lietuvių pastora
cijos darbais bei žmonėmis.

— Pulk. Kazys Škirpa sulau
kęs 70 metų Yra kilęs iš Na- 
majūnų km.. Biržų apskr. Bai
gęs Mintaujos gimnaziją (1915) 
Petrapilio komercijos institutą 
ir Peterhofo karo mokykla, 
tarnavo Sibiro šaulių 20 pulke. 
Kilus Rusijoje revoliucijai. įsi
jungė į Petrapilio lietuviu veik
lą. priklausė socialistam liaudi
ninkam. Lietuvos nepriklauso
mybei atsikuriant, stojo pirmuo
ju savanoriu, vadovavo 5-tam 
pėstininkų pulkui, buvo apdo
vanotas Vyties kryžiumi.

Baigęs Belgijoje karo akade
miją, buvo paskirtas Lietuvos 
vyr. Štabo viršininku (1926). o 
vėliau karo atache Berlyne. Lie
tuvos pasiuntinys Varšuvoje ir 
Berlyne. Po karo gyveno Airi
joje. nuo 1949 yra Amerikoje, 
ir dirba Kongreso bibliotekoje 
Washingtone.

Lietuvių Fondo nariai, įnešę 
fondan po šimtą dolerių: Jur
gis ir Teresė Mitkai,. Detroit. 
Mich.. Kazys Tijūnėlis. E. Hart
ford, Conn.. Vaclovas ir Malvi
na Balchunai, Hartford. Conn. 
Jonas Virbickas. Powers Lake 
Wise.. Jonas Vištartas. Brook
lyn, N.Y., Martynas ir Ieva 
Kleinančiai. Waterbury. Conn.,
Leonas Knopfmileris. Chicago. 
Ill., Dr. Petras Vilinskas, Ri
verview, Mich., Dr. Julė Vi- 
linskaitė, Washington. D. S.. Pe
ter G. Gailiūnas. W. Hartford, 
Conn.. Christine Gečas. Monte- 
no. III.. Krakiškių Draugiškas 
Klubas. Chicago. Ill.. Petras Lin
kevičius. Rochester. N.Y.. Pet
ras ir Ona Duobai. Rochester, 
N.Y.. Jonas ir Ona Juškai. Ro
chester, N.Y.. LB lemonto Apy
linkė. lemont, III., Pranas ir 
Kunigunda Keblinskai, Brock
ton. Mass., Vytautas K. šven- 
toraitis, Brooklyn. N.Y.

— Livija Kasperavičiūtė, Jo
lita Kavaliūnaitė, Rūta Macke
vičiūtė ir Mindaugas Leknickas, 
visi iš Clevelando Il-sios apy
linkės. pirmieji užsiregistravo 
lietuvių tautinių šokių vadovų 
kursam, kurie prasidės birželio 
13 Dainavos stovykloje. Norin
tieji kursus lankyti registruoja
si LB Centro Valdybos sekreto
riaus adresu: Kostas Januška 
2646 West 71 Str., Chicago, Il
linois 60629.

-— New Haveno Lietuvių Mo
terų Klubas kovo 21 4 v.po- 
piet YWCA didžiojoje koncerto 
salėje (42 Howe St.); ruošia 
koncertą — parodą. Programo
je dalyvauja pianistė Aldona 
Kepalaitė. dainininkė Salomėja 
Valiukienė. aktorius Vytautas 
Valiukas. Parodoje bus išstaty
ti dailininkės Lijolės Židonytės 
kūriniai. Po koncerto — vai
šės. Apylinkės lietuviai nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.

— Peter Mordus, Los Ange
les. Calif., senosios kartos lie
tuvių veikėjas ir SLA vietos 
kuopos buv. ilgametis pirminin
kas, siųsdamas stambesnę au
ką Rezoliucijoms Remti Komi
tetui. rašo: “Prisidedu tuo, kuo 
galiu. Turėtų visi lietuviai šią 
veiklą remti”.

— Jaunimo literatūros pre
mijai rankraščius prisiuntė Juo
zas Švaistas ’ — “šaunus pen
ketukas”, Jonas Valaitis—“Ge
dimino sapnas' ’ — eiliuoti - 
nės pasakos atžalynui, O. B. 
Audronė — “Lizdelis” — eilė
raščių rinkinys.

Autoriai ir leidėjai prašomi 
iki š.m. balandžio 1 d. pri
siųsti išleistas 1964 metais ar 
rankraštyje turimus kūrinius 
premijai atrinkti. Terminas ne
bus prailgintas. Knygas ar 
rankraščius siųsti šiuo adresu: 
Jeronimas Ignetonis, 6642 So. 
Francisco Ave., Chicago, Illi
nois 60629.
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300th ANNIVERSARY
OF

NEW YORK CITY
IIV Th, Proud C. t zens of the WORLD S MOST BCSY AND 
FASCINATING CITY - io n u-th SINGTLAR PRIDE the 
7 I’OI SANDS OF OTHER CIVIC - RELIG1OTS — and 
IR SINESS LEADERS of our DYNAMIC CITY in the CE
LEBRATION of it’s ::tn>th ANNIVERSARY . . .
PA 1 LT bv the SWEAT IMAGINATION and INGENIT1 Y 
of a FREE PEOPLE, through the exercise of FREE ENTER
PRISE . . . this CAPITAL CITY OF THE WORLD STANDS 
JS .4 SHINING LIVING EXAMPLE of DEMOCRACY AT 
WORK... ‘GLITTERING" IN I HE 7 ROT PLED XCN OF 
A DARKENED WORLD - TO NOTE AND TAKE HEED!

Automotive Joinar
Auto Body, Inc.

Member L.I. Garagemen’s Assn. 
Oven-Baked Auto Painting
Collision - Eody - Fender 

Classic Straightening 
Auto Glass Installed 

All Work Guaranteed 
Insurance Estimates

Towing ’ serv ice.
• 105 Madison Ave.. Hempstead

IV 5-3586 PR 5-1982 
Nite Phone FL 2-3682

INTERNATIONAL
SUPERMARKETS

1 deplume MEirose .’J-0199 
Established 1888

Albert Blechner’s
Sons

Incorporated 
Contractors for 

ROOFING and
SHEET METAL WORK

ME 5-0199
■ 67 >-677 Bergen Avenue

Ni w \ ork. N. Y. 100.J.)

THE BANK OF
SUSSEX COUNTY

FRANKLIN - SUSSEX

VERNON - ANDOVERSPARTA

Member of F.D.I.C.

201 - 827-9181

ZUCCARO’S 
BEAUTY SALON 

Hair Stvling at its Finest 
422 - 38th St. 

Union City. N.J. 
201 - 867-4291

KENNEDY FLOORING 
Co. Inc.

“Guaranteed Workmanship —
♦ Quality Flooring" 

Massapequa 516 - PY 8-9575
Wantagh 516 - TA 6-0010

One oflhe Finest Super Markets
Serving New York

Low prices Excellent service 
Delivery Service Available

499 - 6th Avenue 
Betveen 12 and 13th St 

New York City

ANDREW’S GARAGE
Truck and Tractor Repairs 
Gasoline and Diesel Motors 

49 Brooklyn Rd. 
Sicklerville N.J. 
609 - NA 9-3617

PIANOS
Bought - Sold - Removed 
Licensed Piano Movers

LET GEORGE DO IT, Inc.
Box 15 Brentwood. L.I., N.Y. 

516 - ED 4-1633 
516 - BR 3-9415

CEDAR GARDEN 
RESTAURANT 

Bar and Grill
New Banquet Room 

Seating 500
Route 33 Trenton N.J. 

JU 7-1511

MINUTE MAN CLEANERS

Cleaners and Shirt Launderers 
2501 E. Tremont Ave.

BRONX. N.Y.
TA 3-6790

87th Annual Mayo
Ass’n Ball

Sponsored by the Mayo Men’s Assn, 
of N. Y.

New York Hilton Hotel 
53rd St & 6th Ave

Friday Evening, March 12, 1965
For Reservations phone 

Michael Moffatt 
Business Hours WY 1-1264 

Eves 914 LY 2-8387
James Hyland - Publicity Chairman

Curtin - Hope 
Marina

BOAT SUPPLIES 
Motor and Boat Repairs 
Specializing in Mercury 

and Homelite

East Pearl St.
BURLINGTON N. J.

609-DU 6-4657

Newton Trust 
Company

30 Park Place 

NEWTON. N. J.

383 - 2400

Member of F.D.I.C.

LOUIS’ TOMATO PIES
Platters - Homemade Lasagna 

Chicken Caceiatore
28 N. Olden Ave. Trenton. N.J.

609 - 392-0777
We Deliver

NICHOLAS TESI 
Rubbish Removal

Daily. Weekly. Monthly Service 
RE 7-1683

310 E. 80th St. N. Y. C.

Congratulations on the anniversary
V. BAR

All Liquors Cocktails
410 Reservoir St.

Trenton. N. J.
. 609 - 392-9538

P. CULLEN & SON
Attics - Basements - Porches 

Garasres - Extensions
Alum. Storm Windows and Doors
All work done bv Father and Son 

Now Hvde Pk. L.I. N.Y.
FL 2-9678 GE 3-4119

RAUL RODRIGUEZ 
SUNNY DELL DAIRY

Milk and Milk Products 
Serving Schools and Institutions

819 - 24th Street
UNION CITY. N. J. 

201 - UN 7-8561

PRIDE PACKING CO

"The Finest in Italian Sausage"
TU 1-0854

1109 Burke Avenue 
BRONX. N. Y.

PETER P. KEENAN
Alterations of all types 

Dormers. Attics and Basements 
Gara°'os. Extensions. Roofing 

Alum. Storm Windows and Doors
516 -IV 1-65->n

Uniondale. L.I. N.Y.

MACTOM 
general contractors. 

Inc.

764 Valley Avenue
Hammonton. N.J. 

Phone:

609 - 561-2000

Perth Ambov 
Savings 

Institution
210 Smith Street

PERTH AMBOY N. J.

201 - HI 2-4100 

Member of F.D.I.C.

THE NEW YORK STOCK EXCHANGE. Photo by R. Kisie.ais

21C Essex St. Salem, Mass. 617 - 744-4^30 

SYLVIA
CUSTOM MADE WIGS 

Original price $350.- 
For limited time only S185.- 

Problem Hair Pieces 
For appointment PL 8-1389 

515 Madison Ave. New York City 
(Entrance on 53rd St.)

Fulton Dinettes. One of Long Is
lands largest dinettes display. Cus
tom made & name brands Visit our 
show rooms. Hempstead: 330 Futon 
Ave— IV 1-9673 / Huntington Sta
tion 1065 N.Y. area—HA 7-3736 / 
Huntington Station 522 W. Whit
man Rd. / W. Babylon 1067 W. 
Montauk Hwy. JU 7-0959

ANGELO’S 
GLASSBORO DINER

“For Fine Food"
14 N. Main St 

GLASSBORO. N. J.
609 - TU-1-9854

BELLEVILLE CAKE 
BOX 

Formerly Hahn’s 
181 Washington Ave. 

°01 - PT, 9-2280 
BELLEVILLE N. J.

GLEN FLOORS
Fred Capobianco

Floor Covering - Carpets - Tiles 
Blinds

Glen Cove. L.I. — OR 1-3737
Hicksville L.I. — WE 1-2850

ANTHONY & JANET’S 
CASA DI BELLA 

Comnlete Beauty Service 
3°s N. Delsea Dr. 
Glassboro. N.J. 
609 - 881-1315

GABRIEL CICALE
Rubbish and Debris

Removed Daily
TA 8-3448

1834 Mulford Ave. Bronx, N.Y.
TA S-3448

CHARI ES FORSELL 
PLUMBING - HEATING

Custom Building 
7« Panooast Blvd. 
DEL RAN. N.J. 
609 - HO 1-0148

WHITESTONE
PHARMACY

“Your Prescription Center" 
VINCENT DE GAETANO. Ph.G.

3838 E. Tremont Ave.
BRONX. N. Y.

TA 8-7032

PARKWAY LANES

955 Bronx River Ave. Bronx

BAYSIDE LANES 
213-15 - 26th Ave. Bayside

YONKERS BOWL
1855 Central Park Ave. 

Yonkers. N. Y.
Wl 7-3580

SPECIAL . . . 95c 
PI ZZ A —- Stop! Look!

Unlike others, oui dough is made- 
fresh daily and our Pies 

are not frozen!
Italian & Sea Food our Specialties

ROMEO’S
115 Chestnut St.. Roselle. N.J.

245 - 9847
3905 Bcrgcnlinc Ave.

Union City. N.J..201 UN 5-9820 
Ji V Deliver

Open 7 AM to 12 M:dn:ght 
Sun. 3 PM to 11 PM

The First National■ I

Iron Bank
Founded 185;>

Complete Banking and Trust
> ■ *• Services »

Student Loan-
Main Office

22 South Street Morristown. N.J.
Member of F.D.I.C,'.

201 - 538-2800

The Marine
National Bank

BARRETTO GRANITE CORP.
Granite lor Every Purpose 

Memorials - Highway--Buildings-Bridges - Landscaping
For information can:

MILFORD. N. IL. 603 - 673-2373
or write

BARRETT0 GRANITE CORP.

CELOTEX CEILINGS 
Acoustical Ultra Acoustical 

Suspension Ceiling 
Private Homes a Specialty 
Estimates cheerfully given 

George Donner
516-PR 5-6276 F'oral Pk. L I. 

For Continued Success

Wigs and Hairpieces Inmerial fa
shions Fashion wigs, wiglets and 
<witc?.<>s for women at discount 
prices. 100'1 human hair. Perso- 
n: lined fitting. Men’s hair pieces 
by appointment in complete privacy. 
412A Fulton Ave.. Hempstead. L.I. 
516 - IV 3-8421

BON BON RESTAURANT 
<?. Cocktail Lounge 
Banouet Facilities 

Entertainment 
Harding Highway 
Penns Grove. N.J. 

609 - 299-5150

WESBOROUGH
SAVINGS BANK

Ellwood N. Hennessy. Pres. 
E. Irving Hulbert 

Exec. V. P. & Treasurer
Walter A. Kin*'” Tr 

Asst. V. P. & V. Treas. 
Dorothy S. Hewey. Asst. Treas.

WESTBORO, MASS. 
617 - 366-4449

Capitol City 
Vending Co.

3301 Pacific Ave.. Wildwood N.J.
Phone: 522 - 1403 

Student Loans 
R anch Offices:

Sweet Briar and Pacific Avenue 
14th & New Jersey Avenue

Drive-In Banking
Free Park’ng

Member of F.D.I.C.

The REDEMPTORIST
Fathers and Brothers

need voung Americans with a spirit c‘ sacrifice and the will to 
dedicate themselves to th-.- -elvation of the 'most abandoned souls’! 
The Redemptorists work in the U.S.A., in the West Indies, in 
Brazil, in Paraguay. If vou are anxious to know more about tn 
Redemptorists. write to: Rev. Micnael L. Dillon. C..SS.R. Rc\. 
Terrence M. Murphv. C.SS.R.. The Redeinptorist Fathers. 5 East 
74th Street. New 5 prk 21. New 5 ork.

STONY LODGE HOSPITAL
CSSiNING-ON-HUDSON. NEW YORK

A Private P-vchiatric Hospital, completely equipped 
l’o: Diagno-i-and I reatment o! Mental and 

Nervous Conditions.
Masses and Sacrament- Available

Leo J. Palmer.MD. Char’e- Brieht. ? !D. Lu-> G. Murillo. MD 
Associate D.rectors

Telephone 914 \\i!-oi< 1-7400 
Brochure on R' quest

GATEWAY ESSO. 
Inc.

181 - 12th Street
Jersey Citv. N. J.

201 - 653-9474

FRIENDS

OF THE

THE
FRANCISCAN FATHERS

AX 1-3300

Specializing in Cigaretts 
and all types of 

Amu-ement Machines

463 Whittaker Ave. 
TRENTON. N. J.

60!) - 391-88,33

INDEPENDENT 
ROOFING CO.

HARRY YOUNG

3 Pitney Ave 
Atlantic City, N.J.

609 - 344-1952 - •

Anniversary Greetings 
from

JOHN LUPPINO
— Contractor —

(201) 277-3383
225 Gates Avenue
GILLETTE. N. J.

t’ „ S'STT*-^ of NOTRE DMvIE
t-arh the world over. "The harvest is ^eat and 
•p> few." Chrirt .-rid almost 2000 years
r-o Todpv there r-'' <4>ll millions of ohi’dren 
lhrwrhout the world who wait to he to’d o th« 
Lord Who loves them C'rirt o’. • all- no" in 
•he world with His children and tea<h them. He 
depends on us. He needs our hands and our hearts 
to do liis work. He needs us to save a world. 
Arc you generous enough to fpj »:> th,.........u
give Him your Life? Will you bring to Him the 
many souls you can ?ra< h as a 3 •'«>. . . .<• <>. 
N 'trc- Dnmc ? Write to- Mother Pro ineial. SSND. 
345 Beiden Hill Rd.. Wilton. Conn.

C. P. Etzel. Jr. TR 9-7710-11

New Murray 11*11 Market
Inc.

Distributors for S. S. Pierce Co.
Meats - Poultry- Game 

Groceries, Fruits, Vegetables

: G2 L: tr.gton Avenue 
Between 61th and G5th Street 

New York City
TR 9-7710

First National Bank 
of 

Hamilton Square

3659 - Nottingham Way 
Hamilton Square. N. J. 

Branch Office - Mercerville 
Member F.D.I.C.

609 - 587-0341

Mary Immaculate
School
Eagle Park

Ossining-On-Hudson
Chartered by the Regents
of the State of New York

College Preparatory 
and General Courses

Boarding and Day School for Girls
Grade 7 to 12
Conducted by

Sisters of St. Dominic
Columbus Ohio
914 - WI 1-0050

KEANSBURG - MIDDLETOWN
NATIONAL RANK

B'inl. Where Yon Live Save Where YoU Ra ’l.
K !•: A NS Bl R G M 1 DDL E IT ) W N LI N( !R<) FT 

B ELFORD
Member of F.D.I.C.

- 201 - OS 1-2300

CLEMENTE

Bus Station and Cafeteria

Route 13 & 10 Dupont Boulevard 

NEWCASTLE DELAWARE 

30’2 -E.-Vt 8-1496

STRATFORD TAXI
Anytime Anywhere 
Davs: 609 ST 3-3 32 

Night: ST-3-8222 
; 01 E. Laurel Rd.
Stratford N. J.

On, life to live . . . on, life to g'vc to God.

A perfect response: The Religious Life 
Write or Visit

THE ALLEGANY FRANCISCANS
ALL EG ENY. NEW YORK

S hools—Hospitals—Homes for the Aged 
In the United States—Brazil—Jamaica 

Phone 716- 373-0200

ST. JOSEPH O' C’ U'-.y S'STlRS

Worhl-w’de M —iontr'e- invite
YOUNG AMERICANS

tn help them eonqti r the world for Christ bv a 
life of total dedication to His service in Educa
tional - Xfedi- al • S«>.-al - CaTe.hetieal Work. 
Interested? Write I D r,< tress C!unv
Consent. Ocean .Avenue. Newjjort. R.I. 02840.

I
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NEW YORKO SKAUTŲ ŠVENTE IR MUGE
Vasario 28 New Yorko skau

tai!) buvo darbšti ir šviesi die
na. Jau ankstyvą rytą prie Ap
reiškimo bažnyčios ir salės bė
giojo jauni ir vyresni unifor
muoti skautai, nešdami visokias 
priemones ir daiktus bei ruoš
damiesi pamaldom. Dar atsira
do nemažas skautų būrys iš Eli
zabeth© su savo vadovu s.v. v. 
si. Vytautu Bitėnų. Kartu su 
skautais atvyko ir jų tėvai.

Apreiškimo bažnyčioje 11 v. 
pamaldos buvo perpildytos. Vi
sas priekis buvo užimtas uni
formuotų skautų. Prie altoriaus 
stovėjo 4 skautiškos vėliavos 
su Lietuvos spalvomis. Mišias 
aukoja klebonas kun. N. Pakal
nis, pamokslą pasakė dvasios 
vadas s. kun. J. Pakalniškis, 
priminęs jaunimui šv. Kazimie
ro pavyzdį.

Galingos giesmės nešė visų 
jausmus. Didelės skautų eilės 
išsitiesė prie Dievo stalo bend
rai komunijai. Pabaigoje Mari
jos giesmė taip sutartinai ir di
dingai skamba: “Išgelbės mus.”

Po pamaldų Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyko iškilminga 
tuntų sueiga. Sueigoje dalyva
vo kons. Anicetas Simutis, L.S. 
S. kūrėjas vyr. s. Petras Jur- 
gėla, Atlanto rajono vadas s. 
Romas Kezys, s. dr. H. Luko
ševičius ir daug skautų vadų 
tėvų ir svečių.

Oficialiąją dali pravedė ps. 
Antanas Bobelis ir naujoji tun- 
tininkė ps. Danutė Siemaškie- 

BIČIULIŲ PIETUS
padėti
NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS' SESELĖMS 
ir j y statomam
ST. JOSEPH’S MANOR NURSING HOME

Sekmadienį, kovo 28 d.
4 vai. — susipažinimas • 5 vai. — pietūs

Programa:
SUSAN GRISKA, operos solistė
DORNAN BROTHERS, teatro vaidintojai

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys Brocktone stato senelių namus, kurių statybos pilnam 
užbaigimui dar reikės surinkti pusę milijono dolerių.

Sudarytas Komitetas rengia BIČIULIŲ PIETUS, kurių tikslas bus ne tik surinkti bent 
dalį reikiamų statybai pinigų, bet kartu ir duoti svečiams arčiau pažinti ir suprasti 
Seselių didelį krikščioniškos meilės pasiaukojimą senelių globai.

Už dalyvavimą pietuose — auka $100.
Pietūs įvyks naujose Sopulingosios Motinos Vienuolyno patalpose — Thatcher Street, 
Brockton, Mass. Stengiamės, kad atsilankusiems svečiams BIČIULIŲ PIETŪS būtų ir 
liktų atsimintini: skanūs valgiai, malonus patarnavimas, draugiška nuotaika ir trumpa, 
bet linksma ir įvairi programa.

Nuoširdžiai kviečiame Jus dalyvauti ir prašome Jūsų paskatinančio žodelio draugams 
bei pažįstamiems, kad ir jie kartu su Jumis atvyktų pas Seseles. Lauksim!

Komitetas

OUR LADY OF SORROWS CONVENT, 261 Thatcher St.', Brockton, Mass.

Seselės: Prašau siųsti man .......  bilietų. Rasite įdėtą mano $................ čekį.

Jei norima, galima prižadėti atsiusti pinigus pagal išgales dalimis.
Pažymėkite žemiau:

Tuo tarpu siunčiu savo auką pietums. Čia rasite $................ Prašau siųsti .......... bilietų.

Pavardė.........................................................................

Adresas....... ........................................................................................ -.......................... -...............
Čekį rašykite: Our Lady of Sorrow Convent

Didžiai Gerbiamasis,-oji,

nė. Po Lietuvos himono ir įsa
kymų, gražus būrys išsirikiavo 
įžodžiui prie vėliavų. Įžodį da
vė — jaun. skautės: Rita Bi- 
chnevičiūtė, Jūratė Kulpavičiū- 
tė, Aura Ošlapaitė, Danutė Sal- 
daitytė, Alė Surdėnaitė ir Eglė 
Šukytė; jaun. skauto: Edvardas 
Ūselis, Eimutis Karmazinas, Ri
mas Šidlauskas, Vytautas Ver
šelis ir Povilas Redikas; skau
tės: Violeta Alilionytė ir Astra 
Pranckevičiūtė; skauto: Algis 
Kidolis, Saulius Siemaška, Ri
mas Labutis, Algis Šukys, Sau
lius Šidlauskas ir Ivašauskas.

Tėvynės ir gerąjį mazgelius 
užrišo Brolijos dvasios vadas ir 
jų tėveliai-mamytės. apdova
nota žymeniu vyr. sk. Vida Sa- 
lomončikaitė.

Vėliavas išnešus sekė .s. 
Petro Jurgėlos pašnekesys. Vi
siems buvo malonu matyti ir 
savo tarpe turėti L.S. Sąjun
gos kūrėją. Po pašnekesio P. 
Jurgėla atidarė Kaziuko mugę.

Aplink visą salę rikiavosi ap
krauti stalai: juostos, tautinės 
lėlės, kryželiai, vytelės, įvairūs 
drožiniai, papuošalai, siuviniai, 
gintaras, žemėlapiai, knygos. 
Gausiai buvo ir valgių. Prasi
dėjo gyvas prekymetis, grojant 
lietuviškai muzikai. Tik žiūrėk, 
valgyk, džiaukis ir vieno neuž
miršk — pirk, pirk, kiek tik iš
gali! Pardavėjai ir pirkėjai bu
vo geri: sugebėjo greit viską 
išparduoti

Apie 3 vai. prasidėjo meni
nė programa. Rimtą įvadą pa
darė vyr. brolis poetas s.v. Ro
mas Kisielius, paskalydamas 
savo poezijos, ir svečias sk. Ne
ris J arm as, paskambindamas pi
anu solo. Po to pabiro skau
tų jaunieji talentai Piano solo 
skambino Joana Strazdytė (Ron
do — Mozart), j.sk. V. Geru
laitis (Grigo —valsas), Alg. Le- 
veckis (Brahmso valsas), Audro
nė Staknytė kanklėmis paskam
bino lietuviškų meliodijų.

Deklamavo j. sk. Rasa Vii- 
galytė, pritariant kanklėms, ir 
Arūnas Jankauskas. Kalvelį pa
šoko Noreikaitė, Jonynaitė, So- 
daitytė, Diepell, Čerkeliūnaitė, 
Kidolytė. Solo šoko j. sk. Geru- 
laitytė. Jaunų skaučių oktetas 
padainavo dvi daineles, o skau
tų grupė pajuokino linksmais 
kupletais.

Visą programą pravedė akt. 
jūrų vlt. Leonas Karmazinas.

Stovyklavietei pirkti k-to pir- 
min. J. Butkus pakvietė įsigy
ti stovyklos bilietus — šėrus. 
Stovykla gal bus dar šią va
sarą atidaryta.

Šventės proga jaun. skautai 
išleido įdomų rotatoriumi laik
raštėlį “Mes budim”. A.S.

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

Cambridge, Mass.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė minėta vasario 14. Pa
maldos už Lietuvą buvo Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje 8:30 
v. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė klebonas kun. Antanas 
A. Baltrušunas.

Popiet 3 vai. atnaujintoje pa
rapijos salėje programą prave
dė Elena Vasyliūnienė. Jauni
mas įnešė Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas ir sugiedojo himnus. 
Dirigavo Izidorius Vasyliūnas, 
pianu pritarė. Vytenis Vasyliūr 
nas. Įžangos žodį tarė Elena 
Vasyliūnienė, primindama pra
eitį ir žadindama ateities viltis. 
Kun. Vincentas Valkavičius 
kalbėjo apie Lietuvą angliškai, 
nes kai kurie dalyviai geriau 
suprato.

Meninėje programoje pasiro
dė parapijos mokyklos moki
niai, parengti Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų. Mokiniai pašo
ko.

Klebonas kun. A. Baltrušū - 
nas savo kalboje priminė šių 
dienų gyvenimą Lietuvoje.

Atsilankė miesto meras Ed
ward A. Crane, kuris išreiškė 
lietuvių tautai užuojautą. Va
sario 16 prie miesto rotušės bu
vo iškelta Amerikos ir Lietu
vos vėliavos.

B. Jakutis, senosios kartos 
ateivis, paskaitė iš savo atsi
minimų. kaip Amerikos lietuviai 
seniau dirbo Lietuvos neprik
lausomybei atgauti. Visi rinko 
parašus peticijai, kurią pasiun
tė JAV prezidentui Wilsonui, 
prašydami pripažinti Lietuvą. 
Tai buvo padaryta 1922 liepos 
27. Bet dar anksčiau, pirmojo 
pasaulinio karo metu, lietuviai 
buvo surinkę milijoną parašų 
ir užvertę Washingtona, kad 
Lietuvai būtų duota la:svė. 
1916 rudenį N. Anglijos lietu
viai pravedė aukų rinkimų va
jų. Aukas rinko 900 žmonių ir 
surinkta 15,000 dol. ir pasiųsta 
Lietuvai.

Amerikai pripažinus Lietuvą, 
Anglijos lietuviai 1922 Bostono 
parke surengė didelį mitingą, 
kuriame pareiškė vyriausybei 
padėką už Ųietuvos pripažini
mą. Kalbėjo Antanas Kneižys, 
buvęs tuo metu Darbininko re
daktorius, advokatas Fortuna - 
tas Bagočius ir k.

Lietuvos vyčiy kuopa ko
vo 7 minėjo šv. Kazimiero šven
tę. Dalyvavo mišiose ir ben
drai ėjo komunijos.

Vyresnio amžiaus parapie- 
čiam pagerbti parengimas bu
vo Naujuose metuose. Akordeo
nu pagrojo P. Tomsonytė.

Katalikių Motery Sąjungos 
4 kuopos parengimas — šurum 
burum įvyko sausio 31 J. Bu
rokų gražioje auditorijoje. Gau
tas pelnas 150 dol. paskirtas pa
rapijai.

Mirusieji: Aleksandras Vin- 
čiūnas, Viktorija Zubrickienė, 
Stasys Vaičiulevičhis, Marijona 
Januševskienė, Valteris Rams- 
kevičius, Stasys Padgorskis, So
fija Ramusevičienė,. Visi pa
laidoti bažnytinėm apeigom.

Karšt. Patriotas

KUN. J. PAKALNIŠKIS riša skautam mazgelius. Nuotraukos R. Kisie
liaus.

AUKOS LIETUVOS LAISVINIMUI
Newark, NJ. — Minint Lie

tuvos Nepriklausomybės skel
bimo sukaktį, vasario 13, su
rinkta aukų už įėjimi viso 551 
dol. Aukojo: Simonas Kontri
mas 50 dol. Po 25 dol. Albi
nas Trečiokas, kun. P. Totorai
tis, Kazys Trečiokas ir J. Kra- 
likauskas. Po 15 dol. — Vytau
tas Abraitis, Inž. Valentinas 
Melinis. Petras Kazanauskas, 
Dr. Sofija ir Juozas Kungys 
(perduoti L.N.F.)

Po 10 dol. — Vladas Kiau
nė. Agota Pranis, Inž. Vladas 
Dilis, M. Slabokas, Počiulis, Ri
čardas Kontrimas. Karaša No- 
rimontas, Juozas Mauragas, K 
Sipaila, Juozas Lečmonas, Ka
raša Naurimontas ir Vyčių 29 
kp. Newark, N.J.

Išnuomuojamas butas iš 6 
erdvių kambarių prie Forest 
Pkwy ir Jamaica Ave., Woodha
ven, N.Y. Skambinti 849-7240.

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

Po 5 dol. — I. Jatulienė, M. 
Ambrozė. Jr., Prel. I. Kelmelis,
V. Tiknys, V. Borey, Newarko 
Liet. Demokratų Klubas, Rožė 
Šimelis, Jonas Giraitis, Rožė 
Ambroziejienė, S.L.A. 245 k- 
pa Newark, NJ., A. Pilipatis. 
Lengvenis, Mary Cepreckis, M. 
Stankienė, Viktoras Jokūbai
tis. P. Mačiulaitis, Edvardas 
Sišas, V. Melinienė. Br. Skur- 
vidienė, Bolis Sarkenis. P. Pu- 
ronas, Newarko Lietuvių Mote
rų Klubas, Vladas Surpalis ir 
Kazys Navickas, prof. J. Stu- 
kas. Kiti po mažiau.

New Jersey Lietuvių Tarybos 
vardu visiem tariu nuoširdų 
ačiū.

Vladas J. Dilis, P.E. 
N.J. L.T. Iždininkas

Newarko LB apylinkės susi
rinkime vasario 28 išrinkta 
nauja valdyba: pirm. inž. Vla
das Dilis, vicepirm. kun. P. To
toraitis įr Izabelė Dilienė, sekr. 
A. Trečiokas ir ižd. Vincas 
Tiknys. Kontrolės komisiją su
daro Kazys Trečiokas. B. šar- 
kenis ir J. Krakkauskas.

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius*

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

“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. BAND2IUKAS 
84-12 102nd Street 

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

4. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

94C8 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 9-6520

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Bellas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Pub^c

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

I B. S HALINS
- Šalmskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

vnr Parkaaj stattur
WOODHAVEN. N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINMIN
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition '

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

KARLONAS
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 į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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w ratu 
naujienos./^

Redakcija GL 5-7281
Administracija ..............  GL 2-2923
Soaus+uvė GL 2-6916
Vienuolynas ........... ......  GL 5-7068

Ištraukos Vincoe Krėvės kū
rinių: Dangaus ir žemės sū
nūs, Šarūnas ir Raganius — 
statomos Newarke kovo 20 ir 
New Yorke balandžio 3 d. Re
žisuoja Vytautas Valiukas, dai
lininkas — Albinas Elskus. Vai
dina: V. Jonuškaitė, V. Valiu
kas, K. Vasiliauskas. E. Ošla- 
pienė, L. Karmazinas, E. Lio- 
gys, Vyt. Abromaitis.

Poeto Vytauto Mačernio mi
nėjime jo kūrinius skaitys Tos- 
ca Daubaraitė — Skobeikienė, 
Asia Dauguvietytė ir Juozas Bo- 
ley-Bolevičius. Minėjimas Įvyks 
kovo 21, sekmadienį, Carnegie 
Endowment salėje, Manhattane.

Daii. Kazimieras Žorcmskis 
kovo 10 išvyksta Į Chicagą. kur 
Čiurlionio galerijoje rengiama 
jo tapybos kūrinių paroda. Ren
gia Gintaro skautų kooperaciją. 
Bus išstatyta 40 kūrinių. Daili
ninkas i New Yorką grįžta ko
vo 22.

Praeitam numeryje, rašant 
apie Apreiškimo parapijos tre
tininkus, įsibrovė netikslumas. 
Bilietų į vakarienę galima gau
ti pas Konstanciją Dumblienę 
ir Marijoną Dumblienę, bet ne 
Dumbrienę.

Pre!. J. Balkūnas ir prof. A. 
Kučas yra du pagrindiniai kal
bėtojai ALRK Federacijos New 
Yorko ir New Jersey apskrities 
suvažiavime šį sekmadienį, ko
vo 14 d., 2 -vai. popiet Angelų 
Karalienės parapijos salėje. Vi
sa lietuviška visuomenė New 
Yorko ir New Jersey apylin
kėse maloniai kviečiama šių žy
mių paskaitininkų pasiklausyti.

Sofija Pankienė mirė kovo 
8. gyveno 45 Combes Ave. 
Rockville Center. Pašarvota 203 
Euclid Ave. Laidojama kovo 
11 ketvirtadienį 10 vai. iš Ap
reiškimo 
šv. Karolio kapinėse, 
dukterį Eleną Bagdonas ir 
nu Alfreda. Laidotuvėmis 
pinasi Aromiskio laidojimo 
taiga.

parapijos bažnyčios 
Paliko 

sū- 
rū- 
įs-

VYTAUTAS ABROMAITIS IR VYTAUTAS VALIUKAS repetuoja sceną 
iš V. Krėvės “Dangaus ir žemės” sūnų. Krėvės veikalų ištraukos vaidina
mos: kovo 20 Newarke, N. J., balandžio 3 Brooklyne. Nuotr. A. Eidukevi
čiaus.

Kovo 13, šeštadienį
8 vai. vak.
Juliui Kaupui ir Alg. Mackui 
skiriamas

LITERATŪROS VAKARAS
Carnegie Endowment — 345 E. 46th Street, Manhattan

Programoj:
LIUCIJA MINGfcLAlTfc (Detroit)
HENRIKAS NAGYS (Montreal) 
VYTAUTAS VALIUKAS (New Haven)

Rengia SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJA

Stefanijai Rokienei pagerb
ti kovo 13, šeštadienį, 7 vai. , 
vakare Lietuvių Atletų Klube 
(1332 Halsey St., Brooklyn 
27) ruošiamas pobūvis. St. Rū- 
kienė yra neseniai iš Lietuvos 
atvykusi. Ji napasakos savo iš
gyvenimus Sibire ir okupuoto
je Lietuvoje. New Yorke bei io 
apylinkėse gyvena zarasiškiai 
ir šiaip kas nori prašomi daly
vauti ir apie dalyvavimą iš 
anksto pranešti Vaclovui But- 
kiui, 56 Steamboat Road, Great 
Neck, L.I.N.Y. — Tel. HN 6- 
9430. Pobūvio bei vakarienės 
išlaidom padengti, aukoiama 5 
dol. Pagerbimą rengia Zarašiš- 
kių Ryšiam Palaikyti Komite
tas.

Literatūros — meno vakarą 
rengia New Yorko ateitininkai 
sendraugiai balandžio 4, sekma
dienį, 4 v. popiet Apreiškimo 
parapijos salėje, 259 No. 5 St., 
Brooklyne. Savo kūrybą skai
to: O. Audronė-Balčiūnienė, K. 
Grigaitytė-Graudienė, B. Empa- 
kerytė-Lukoševijienė, Jurgis 
Jankus. P. Jurkus, Pr. Naujo
kaitis. L. Žitkus, Salvinija Ged
vilaitė deklamuos V. Mačernio 
poeziją. Pianistė Aldona Kepa- 
laitė paskambins lietuvių kom
pozitorių kūrinių.

Robert J. Brown-Baranauskas 
iš Rochester, N. Y. kovo 8-10 
dalyvavo bankininkų konferen
cijoje New York Hilton hotelyje. 
Ta pačia proga jis apsilankė 
pranciškonų vienuolyne ir sve
čiavosi pas savo gerą pažįstamą 
broli Kazimierą Gulbiną. O.F.M. 
Jis dirba Marine Midland Trust 
Co. Rochestery, Real Estate & 
Mortage Dept, kaip Asst. Secfe- 
tarV|

Veronika 
7, gweno 
Brooklyne.
kio laidojimo koplyčioje. Laido
jama kovo 10. trečiadieni, iš 
Aoreiškimo parapijos bažny
čios šv. Jono kapinėce. Paliko 
vyrą Karolį, sūnų Karolį, ir 
dukrą Bertą su šeima.

Bcsienė mirė kovo 
337 Union Avė., 
Pašarvota Aromis-
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7NEW YORKO vyrų choras, diriguojama sVIado Baltrušaičio, dainuoja Banaičio kūrinių koncerte kovo 
Carnegie Recital salėje. Choras yra paaukojęs 110 dol. Kultūros žodinio statybai. Nuotr. R. Kisieliaus.

BANAIČIO KŪRINIŲ KONCERTE BUVO ANKŠTA
ir

Retai kada lietuvių vakarai 
koncertai pasiunčia žmones 

pranešdami: gaila, visi bilietai 
išparduoti. Taip atsitiko kovo 
7 K.V. Banaičio kūrinių kon
certe, surengtam Manhattane, 
Carnegie Recital salėje. Mažiau
siai pusšimtis norėjusiųjų įeiti 
išsiskirstė kitur. Pasirodė salė 
per maža tokiam koncertui. 
Rengėjai vadovavosi patirtimi, 
kad lietuviai savu koncertu ne
lanko. Iš tiesų, didžiosios Car
negie salės arba Town Hall 
nebūtų pripildę. Lietuviam rei
kia talpos maždaug 400-500, o 
mažoji Carnegie salė tesutalpi- 
na 300. Kas tikėjosi gauti bi
lietą įeidamas, ši kartą nusivy
lė.

Koncertas prasidėjo punktua-

Liucija Mingėlaitė dalyvaus 
kovo 13 įvykstančiame litera
tūros vakare, kur. ji skaitys A. 
Mackaus ir Juliaus Kaupo raš
tų ištraukas. L. Mingėlaitė yra 
pasirodžiusi satyrinio pobūdžio 
Revue ir vaidinusi Wayne Sta
te University ir Vanguard Play
house teatruose Detroite ir Ci
vic teatre Chicagoje. Vakaras 
bus Carnegie Endowment pa - 
talpose — 345 E. 46 St., N.Y.C. 
Pradžia 8 vai. vak. Rengia San
taros-Šviesos Federacija.

Balfo Centro valdybos posė
dyje kovo 10 bus svarstomi ei
liniai šalpos klausimai.

VASARIO MENESIO AIDAI .
Oškinaitė (mirties metinės), A. 
Matulis — Mirė Agnes Miegel. 
Alaušius — Pora smulkme
nų; Mūsų buityje.

Knygų skyriuje J. Girnius 
recenzuoja Prunskio “Mokslas 
ir religija’’.

Numeris iliustruotas lietuvių 
liaudies skulptūromis.

Aidų žurnalą nuo sausio
redaguoja dr. Juozas Girnius. 
Redakcijos adresas — 27 Juliet
te St., Dorchester. Mass.. 02122 
administracijos 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn. N.Y. 11221. 

Vasario mėnesio Aidų žurna
las jau išsiuntinėtas skaityto
jams. Šiame numeryje rašo: An
drius Baltinis — Lietuviškosios 
praeities aktualumas, Algiman
tas Mackus—Ištraukos iš “Cap 
pel B' ’ (eilėraščiai). Mykolas 
Krupavičius — Aleksandras 
Stulginskis (80 metų amžiaus 
sukaktis), Bronius Bakšys — 
Gyvybė kaip cheminis proce
sas. Jonas Puzinas — Sūduvių 
problema. A. Pakalniškis — 
Taip maitinosi mūsų tėvai (et
nografinis aprašymas).

Iš minties ir gyvenimo sky
riuje rašo: kun. V. Bagdanavi- 
čius — Sutartinės veiklos rei
kalu, kun. dr. P. Celiešius — 
Amerikos katalikybė. J. Girnius 
— Kun. dr. J. Vaišnorai 60 
metų, St. Meringis — Jadvyga 

liai, nuskambėjo darniai ir nuo
taikingai. Providence miesto 
•muzikantų trio (smuikas, klar - 
netas ir piano) pagrojo Lietu
vos idilijas, solistas Stasys Cit- 
varas (bosas) padainavo tris 
dainas, akompanavo pianistė Al
dona Kepalaitė. Solo ji paskam
bino ‘Sutemų giesmes ir vizi
jas’. Po pertraukos smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas. akom
panuojant sūnui Vyteniui, pag
rojo Sonata d-minor. o pabai-

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

Matonis iš 
Jakubauskas 
G. Kriaučiū- 
Mo. Pr. Pau- 
didelę pade-

Pr. Pauįiukonis iš Worcester. 
Mass., prisiuntė ištisą sąrašą 
naujų Darbininko skaitytojų: K. 
Česna. V. Dabrila, VI. Garsys. 
P. Mikšys. Pr. Stanelis. iš Wor
cester. Mass.. K. 
W. Deal, N.J.. H. 
iš Cornwall, N.Y., 
nas iš Brentwood, 
liukoniui reiškiam 
ką. Kviečiame ir kitus Darbinin
ko skaitytojus įsijungti į vajų. 
Šiais sukaktuviniais Darbinin
ko metais norime rasti bent 
500 naujų skaitytojų. Naujiem 
skaitytojam pirmais metais Dar
bininkas kainuoja tik 5 dol. 
Susipažinimui siunčiame veltui. 
Rašyti: Darbininkas. 910 Wil
loughby Ave.. Brooklyn. N. Y. 
11221/

Darbininko Administracija
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LIUCIJAMINGCLAITė deklamuos Juliaus Kaupo ir Alg. Mackaus minė
jime kovo 13 Carnegie Endouroent salėje.

dvi 
ati-

goję New Yorko vyrų choras, 
diriguojamas muz. V. Baltrušai
čio. padainavo keturias dainas.

Programa užtruko apie 
valandas. Publika klausėsi 
džiai. skirstėsi patenkinta.

Po programos į atskirą kam
barį pakviesti muzikai, solistai, 
choristai ir būrelis svečių. Ren
gėjai pavaišino kokteliu ir ska
niais pyragaičiais.

Koncertą surengė velionies 
V.K. Banaičio giminės mirties 
metinių proga. Kiek anksčiau 
kapinėse buvo pastatytas pa
minklas. Tačiau nenykstančiu 
paminklu liks V.K. Banaičio kū- 

. riniai. dvelkia lietuvių tautos 
būdinga dvasia. (s)

BANAIČIO KŪRINIŲ koncerte grojo trio iš Providence, R. I., Joseph Conte — smuikas, Frank Marinaccio 
— klarinetas, Ivan Waldbauer — piano. Nuotr. R. Kisieliaus.

New Yorko Lietuvių Filate
listų draugija leidžia savo biu
letenį. Dabar pasirodė š.m. sau
sio mėn. numeris (nr. 42). Biu
letenyje plačiai aprašomi Lietu
vos pašto ženklai, įvairios jų 
laidos. Yra žinių iš draugijos 
veiklos ir filatelistų pasaulio. 
Redaguoja: K. Matuzas, 107-33 
117 St., Richmond Hill 19. N.Y.

ŽINIOS—

Bostono dramos sambūris 
greit vėl pasirodys scenoje. Li
tuanistinės mokyklos naudai 
kovo 23 vaidina La.’islau o Fo- 
doro “Brandos atestatą”. Reži
suoja Aleksandra Gustaitienė . 
Vaidina: Rita Ausiejūtė. Marija 
Gineitienė, Aldona Gineitytė. 
Giedra Karosaitė, Virutė Vaič- 
jurgytė. Zita Zarankaitė. Algis 
Antanavičius, Antanas Januš
kas. Edvardas Mickūnas, Jonas 
Valiukonis ir Povilas Žičkus.

mi-

Prcf. Joną šimoliūną, nese
niai mirusį, prisiminė Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos Bos
tono skyrius savo susirinkime 
vasario 13. Velionis buvo pir
masis Lietuvos susiekimo 
nisteris, padėjo organizuoti Lie
tuvos universitetą ir jo profeso
riumi išbuvo ligi okupacijos. 
Įsteigė technikos mokyklą, rašė 
daug spaudoje, technikos reika
lais. Inžinieriai nutarė, kad pro
fesoriaus J. Šimoliūno pamin
klo statymas priklauso inžinie
riams. Pradžiai sudėjo 250 dol.

Marta Šaparnis, senosios 
kartos ateivė iš Dedham. Mass, 
įstojo į Lietuvių Fondą, įmo
kėdama šimtą dol.

Petronėlei Grinkevičienei pa
sisekė iš Lietuvos pasikviesti' 
savo vyrą Petrą. Jai padėjo se
natorius Edward M. Kennedy. 
Savo laiške jis džiaugiasi galė
jęs padėti.

Kultūros klubo susirinkime 
vasario mėn. kalbėjo Tėv. Leo
nardas Andriekus apie dabar
ties kultūros rūpesčius. Jo poe
zijos skaitė Algimantas žemai
tis.

i TAPYBOS 
f DARBU
i PARODA
kovo 20
šeštadienį
nuo 12 vai. iki 8 vai. vak 
ir

kovo 21
sekmadienį
nuo 12 vai. iki 7 vai vak

Lietuvių Kultūros
Židinio statybai

New Yorke.

ANGELŲ KARALIENĖS 
parapijos salėje 
So. 4th St. ir Roebling St. 
Brooklyne

Darbus išstato:

Jonas Rūtenis
Juozas Sodaitis
Marija Žukauskienė
Paroda atidaroma šešta
dienį 6 vai. vak. Pelnas 
skiriamas —

1965 m., kovo 9 d., nr. 18.

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno koncertas bus balandžio 
30 Jordan salėje. Pianu paly
dės Vytenis M. Vasyliūnas.

Tautos Fondui aukojo:t25 do
lerius dr. Jonas Kuodis, po 10 
dol.: J. Vembrė, Br. Kruopis. 
P. Pauįiukonis. A. Mažiulis. B. 
Paliulis, A. Girnius. St. Griežė- 
Jurgelevičius; po 5 dol.: dr. J. 
Girnius. R. Petronienė. St. Lei- 
monienė. Aukos skiriamos Vli- 
ko reikalams.

BROCKTON, MASS.
Moksleivių Ateitininkų Są

jungos dvasios vadas kun. Ge
diminas Kijauskas, S.J., lankėsi 
pas Brocktono moksleivius ir 
jaunučius. Savo susirinkime jie 
tą diena kaip tik minėjo Vasa
rio 16 — pasakojo apie Lietu
vą, dainavo, deklamavo. Svečio 
atsilankymas sukūrė dar iškil
mingesnę nuotaika.

Jaunučiai susirenka kas dvi 
savaites, savo susirinkimus la
bai mielai lanko. Išeinama jau
nučių lavinimosi programa, ve
dami pokalbiai, padedama reikš
tis jiem pattern, daug žaidžia
ma, dainuojama, lietuvių kalba 
turtinama. Pavasarį jaunučiai 
rengiasi inscenizuoti didesnį 
vaizdeli savo vakare.

L. K. Moterų Sąjungos 15 
kuopa šiemet mini savo veik - 
los 50 metų sukaktį. Kuopa 
paskutiniu laiku buvo atgaivin
ta Kunigundos Keblinskienės 
pastangomis. Ryšium su tuo ju
biliejum, kovo 21, sekmadienį, 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje rengiamas minėjimo 
vakaras. Pradžia 3 vai. popiet. 
Programoje, be kitko, bus su
vaidinta linksma komediją — 
“Uošvė”. Kuopai dabar vado
vauja pirmininkė Ona Eikinie- 
nė. dvasios vadas — kun. M. 
Vembrė

Laišką rš Lietuvos, iš Žemai
tijos. apie religijos persekioji
mą panaudojo Amerikos Kata
likų Žinių Agentūra Washing
tone. Laišką plačiai paskleidė 
visame krašte.

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

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.

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 diena. Tel. MI 2-32 
14.




