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DARBININKAS MORALINĖS NEGEROVES APSĖDO...
Buvo triukšmai dėl Amerikos užsienių politikos. Juos 
pakeitė triukšmai dėl vidaus politikos. Kas už jų?
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LBJ.: laukimo laikas praėjo - įstatymą turim priimti
SELMOS REVOLIUCIJA: ar 

ji įsilies i evoliuciją?
“Didžiojoj Bendruomenėj’ ’ 

labiausiai kunkuliuoja Šeimos 
katilas. Tai židinys, iš kurio ei
na revoliucija prieš rasinę nely
gybę, prieš lygybės Įstatymo ne
vykdymą. Revoliucijoje nauja 
tai, kad Į ją Įsijungė visų tikė
jimų dvasininkų atstovai; ji vir-

BERKELEY ANARCHIJA: ar iš jos auga 
anarchistai ar Amerikos naujintojai?

Berkeley, Kalifornijoje, virs
ta antru židiniu, kuriame aka
deminės “žodžio laisvės” var
du, reiškiasi anarchistinis sąjū
dis. Jau buvo pranešta, kad pe
reitą savaitę didžiausio Ameri
kos universiteto prezidentas 
Clark Kerr pasitraukė, kada 
jam universiteto kita vadovybė 
sukliudė sudrausti chuliganiz
mą tarp studentų. Šią savaitę 
pranešta, kad Kerr grižo gavęs 
laisvas rankas tvarkai ir draus
mei palaikyti.

Berkeley skandalas tik la
biausiai pagarsėjo. Bet tuo pat 
metu sąjūdžiai demonstracijos, 
protesto sėdėjimas reiškėsi ir 
eilėje kitų universitetų.

O N.Y. Times plačiai aprašė 
studentų sąjūdžius, atsiradusius 
per dvejus-trejus paskutinius 
metus visoje Amerikoje su aš
tria kritika savo laiko visuo
menei ir su "esminių pakeiti
mų visuomenėje" siekimais.

Chicagos sąjūdis, kurio na - 
riai vadina save kairiaisiais, 
kaltina savo laiko visuomenę 
“vaidmainiavimu, didesniu ei 
kitose generacijose. Bažnyčios 
nedaro, ką turėtų daryti. Tele
vizijoje melas po melo. Ištisa 
visuomenė yra pagrista melu.. 
Etika, kurią mūsų tėvai skel
bia, jų nepraktikuojama, nes 
mes matom, kaip mūsų tėvai iš 
tikrųjų gyvena”. Atmeta idėją, 
kad visuomenę galima pataisyti 
per Įstatymų leidimo instituci
ją, iš viršaus....

Sąjūdis eina Į kitus miestus. 
Jam savotiškas atitikmuo yra 
“Students for Democratic So
ciety” sąjūdis, prasidėjęs Michi- 
gane 1962 ir išplitęs toliau i 
šiaurės universitetus. ‘ * Du 
Bois’ ’ klubai, prasidėję San 
Francisco prieš trejus metus— 
tai klubai garbei negrų veikė
jo. kuris paskiau virto komu
nistu. Klubo atstovai artimiau
siu savo siekimu laiko tokias 
gyvenimo sąlygas, kurios yra 
Sovietų Sąjungoje.

Atlantoje 1960 suorganizuo
tas “Student Nonviolent Co
ordinating Committee”, jos ati
tiko Nashville prieš trejus me
tus “Southern Student Move
ment”, nuo 1961 ir “Northern 
Student Movement”.

FBI direktorius Hooveris 
Įspėjo, kad “Du Bois“ klubai 
yra suorganizuoti Amerikos ko
munistų partijos iniciatyva ir 
kad jų siekimai "smurtas, ne
santaika ir neapykanta". Bet to 
klubo nariai Hooveri ir vadina 
“reakcine jėga”.

N.Y. Times pakartoja Barke- 
ley universiteto vieno nario žo
džius, kuriais apibūdina Berke
ley, o tuo pačiu ir kai kuriuos 
kitus sąjūdžius: “Liūdnas daly
kas, kad daugelis tų asmenų tu
ri simpatiją bet kam, kas yra 
prieš Ameriką”.

Tai naujas klausimas “Didžio-

Rasines lygybes reikalas eina į teisės ir tvarkos ribas. Naujas
rūpestis, kuo virs organizuojami studentu sąjūdžiai

to sąjūdžiu daugely miestų. Jo 
siekimą išreiškė penktadieni 
pas prezidentą atsilankiusi Įvai
rių tikėjimų dvasininkų delega
cija: duoti negram balsavimo

sios bendruomenės” statytojam 
ar tas jaunimas yra anarchisti
nis ar Amerikos naujintojas. 
ar sprogdintojas iš vidaus, kaip 
tai buvo Įvykdyta Rusijoje?

DeL VIETNAMO: karo galimybes niažta, 
nors Amerikos spaudimas auga

Pagal Gallupo duomenis va
sario mėn. pasisakė už dabarti
nę vyriausybės politiką Vietna
me 64. kovo mėn. 66; vasario 
mėn. manančių, kad einama i 
didesni karą buvo 45, kovo 
mėn. 44.

Robert Allen ir Paul Scott 
tvirtina, kad gen. Taylor reko
menduojamas, prezidentas iki 
birželio Amerikos karines jė
gas Vietname padidins iki 
30.000. Ir U.S. News ... tvir
tina, kad gen. Taylor nepaten
kintas per mažom jėgom, ku
rios neprivers taip greitai š.

DR. E. ARMANIENĖ IR VALSTYBĖS SEKRETORIUS D. RUSK konferencijoje, kurion prezidentas 
L. B. Johnson ir valstybės sekretorius D. Rusk sukvietė vasario 24 didesnių organizacijų vadovybes 
naujo imigracijos įstatymo reikalu. Dr. E. Armanienė atstovavo Baltui.. Konferencijoje ji sumezgė ry
šius ir su kitais departamento pareigūnais. Tarp jų buvo vienas lietuvių kilmės — šlepikas iš Cleve
lando.

PASAULIO KATALIKŲ SPAUDOS KONGRESAS BUS JAV
Pasaulio katalikų spaudos 

kongresas bus New Yorke ge
gužės 18-22. Tai bus pirmas 
toks kongresas už Europos ri
bų. Atidarys Oss. Romano re
daktorius R. Manzini. Pagrin
dinė tema — “Tiesa siekiant 
laisvės”. Tarp kalbėtojų bus ne 
tik katalikai, bet ir rabinas 
Gilber ir sąjungos spalvotų 
žmonių pažangai sekretorius R. 
Wilkins.

teisę be jokių kliūčių; pavarto
ti federalinę kariuomenę, jei 
tokių kliūčių vietinė administ
racija darytų.

Prezidentas kovo 15 kreipėsi 
i Kongresą, prašydamas sku
baus istatvmo. kuriuo būtu nu
statytos objektyvios kvalifikaci
jos balso teisei gauti; kuriuo 
būtų baudžiami pareigūnai, 
trukdą tą teisę vykdyti.

Sąjūdis dėl Šeimos virto cha
osu. išsiliejusiu iš Įstatymo ri
bos. Vieni Įstatymą ėmė pikt
naudoti piliečių teisėm varžyti.

Vietnamo kapituliuoti. Taylor 
reikalaująs didesnės veiklos.

P. Vietnamo ir Amerikos 
lėktuvai kovo 14 bombardavo 
š. Vietname Tiger salą, laivyno 
bazę. 20 mylių nuo kranto.

— Kovo 15 Amerikos dau
giau kaip 100 lėktuvų bombar
davo karinius sandėlius Šiaurės 
Vietname daugiau kaip 180 my
lių nuor 17 paralelės^ ir tik 100 
mylių nuo Hanoi, šis bombarda
vimas laikomas ženklu, kad A- 
merika karini spaudimą sustip
rina.

VIENYBĖS SĄJŪDY: kas la
biausiai gąsdina

Protestantus labiausiai gąs
dinantis žodis esąs 'popiežius'. 
Clevelando teologas Burghardt 
aiškina, kad kita protestan
tam kliūtis artėti Į katalikybę 
— Marijos garbinimas.

Marijos garbei kongresas ko
vo 18 prasideda Dominikonų 
Respublikoje. Apie 70 teologų 
aiškins Marijos supratimą, tarp 
jų 4 protestantai.

Kiti ėmė laužyti teismo spren
dimus teisių lygybei ginti. Lau
kiama, kad Kongreso nutari
mas balsavimo teisių Įstatymo 
vykdymą Įstatys Į teisėtą kelią, 
kuris sulaikys nuo revoliucijos 
ir smurto.

Tik kam taip ilgai laukti rei
kėjo?

LBJ paremia negrų 
teises nauju Įstaty
mu

Prez. Johnsonas kovo 15 
Kongrese aiškiai pasisakė už 
pilietinę baltųjų ir juodųjų ly
gybę ir pažadėjo trečiadieni pa
teikti balsavimo teisei vykdyti 
Įstatymą. Jame esą numatyta 
panaikinti raštingumo reikalavi
mą, sudaryti federalinės vy
riausybės registravimo Įstaigas, 
jei registruoti atsisako vietinė 
valdžia, skirti kalėjimo ar pini
gines baudas pareigūnam, ku
rie atsisako registruoti ar ki
taip sabatuoja balsavimo teisės 
Įstatymą.

Kai pnezictedHs kalbėjo Kon
grese. demonstrantų grupės ver
žėsi ir Į Kongreso patalpas ir 
turėjo būti nešte išnešti polici
ninkų.

— Popiežius Paulius paskel
bė šv. Benediktą Europos glo
bėju. Jo šventė liepos 11.

Maskva ir Titas —
Maskva pareiškė Jugoslavi

jai griežtą protestą dėl Jugosla
vijos universiteto dėstytojo M. 
Mihailovo straipsnio “Maskva 
1964 vasarą”, kuriame buvo 
kalbama ir apie sovietų įsteig-

— Prancūzijoje kovo 14 savi
valdybių rinkimuose de Gaulle 
šalininkai išlaikė tvirtas pozici
jas.

Nusikaltimai auga priemiesčiuose
—■ Nelegalaus alkoholio (mun- 

šaitiės) per metus, pagamina 44 
mil. galonų. Valstybė nustoja 
600 milijonų mokesčių. Gamy
boje dirba 200,000 žmonių. Ne
legalių varyklų 1963 buvo su- 
likviduota 18.640. Bet jų skai
čius nemąžta.

— Washingtcne, New Yorke 
gyventojai mėgina keltis Į prie
miesčius. kad atitruktų nuo 

. apiplėšimo ir vagysčių. Išėjo 
priešingai. FBI tvirtinimu, kri
minalinių nusikaltimų skaičius 
1964 priemiesčiuose padidėjo 
18 proc.. o šiaip visoje tautoje 
13 proc. Priemiesčiuose suimta

Pritarimas mokyklų paramai auga
Gallupo institutas rodo, kad 

51 proc. gyventojų pasisakė už 
federalinės paramos davimą ka
talikų ir kitom privatinėm mo
kyklom. Kaip opinija keičiasi, 
rodė 1961 duomenys — tada 
buvo tik 30 proc. Už para
mą tik viešosiom mokyklom da
bar pasisakė 41 proc.

Vokietija, Izraelis ir arabai
Izraelis kovo 14 nutarė pri

imti Vokietijos siūlymą užmegz
ti diplomatinius santykius.

Arabu 13 valstvbiu kovo 15 
nutarė nutraukti su Vokietija 
diplomatinius santykius, jei Vo
kietija pripažins Izraelį.

— De Gaulle santykių tarp 
arabų ir Vokietijos trūkimą no
ri panaudoti savo įtakai ara
buose sustiprint.

— Anglija tarp 53 milijonų 
gyventojų turi nepilną milijo
ną spalvotųjų. Jie gyvena Lon
done ir sudaro Londone gyven
tojų .4 proc.

prieš žodžio laisvę 
tas koncentracijos stovyklas. 
Titas jau buvo užbėgęs Mask
vos protestui už akių — Mih
ailova Įkišęs Į kalėjimą, o žur
nalo redaktorių nušalinęs. * •

Great Society — tuo vardu 
prez. Johnsonas norėjo pabrėž
ti, kad siekia padaryti Ameri
ką turtingą, klestinčią, dorą ir 
gražią. Užsimojo sėti gerą sėk
lą. Nutiko betgi kaip aname 
Evangelijos palyginime — lyg 
būtų piktas žmogus užbėgęs už 
akių ir pasėjęs kitokią sėklą— 
piktžoles, kurios dabar priver
tė apie save viešai kalbėti, iš 
visos * ‘didžiosios bendruome
nės” šaipytis, o laikraštininkus 
aliarmuoti:

“Moralinės negerovės apsėdo 
mūsų šalį” (W.S. White, Jour
nal American). Girdi. Amerika 
niekad nebuvo turtingesnė to
kių dalykų kaip automobiliai; 
niekad nebuvo saugi kaip da
bar tokiais dalykais kaip pel
nai ir antvalandžių uždarbiai; 
bet niekada nebuvo tokia su
skurdusi kaip dabar senosiom 
nepakeičiamom vertybėm — 
kaip moralė.

Mini Įstatymų nepaisymą, 
banditizmą Šeimoje. Mini Įsi
veržėlius su ultimatumais i 
Baltuosius Rūmus. Mini chuliga
nizmą Berkeley. Skundžiasi, kad 
žodžiai kaip “patriotizmas" jau 
esą Įtartinos vertės, o ji užgo
žęs esąs cinizmas. Mini ir to
kią dorybę kaip ištikimybė 
draugam, kuri tegalioja tada, 
kai iš jos yra sau naudos.

Tai jausmingas skundas. Tai 
lyg apgailestavimas, kad dingo 
senoji Amerika. Lyg anas Do
nelaičio sudejavimas: ak, kur 
dingot, barzdotosios gadynėlės.

paauglių taip pat 18 proc, dau
giau nei pėrnai. šiaip bendras 
paauglių nusikaltimų padidėji- 
jimas 10 proc. didesniuose 
kaip 100.000 miestuose.

— New Yorke 1964 buvo su
imti 208,844 asmens; iš jų var
toja narkotikus 19,091. arba 
9.1 proc. O 1963 suimtų buvo 
206,248 ir iš jų narkotikus var
tojo 14,305. arba 7 proc.

— Uostų darbininkų streikas 
Amerikos apyvartai atsiėjo 2 
bilijonus — 950 laivų liko neiš
krauti; kai kuriuose prekės su
gedo.

— Kinijos komunistai kovo 
•15 atnaujino kaltinimus Sovie
tam, kad jie tarnaują Amerikai.

— Chruščiovo pasirodymas 
kovo 14 Maskvoje balsavimuo
se sukėlė spėliojimų tarp dip
lomatų. ar jis nebus grąžintas 
Į valdžią, nors prieš tai kalbėtų 
jo 70 metų amžius.

— Lenkijoje rodomas filmas 
prieš Staliną, vardu “Ir vėl 
gyvenimas” su nauja tendenci
ja: asmuo klysta, bet neklysta 
partija.

— New Yorko kongresmanas 
Powell negali parvykti Į New 
Yorką, nes teismo įsakymu jis 
būtų suimtas kadangi nesumo
kėjo teismo priteistos sumos 
moteriai negrei už šmeižimą.

— Gromyko atmetė kom. Ki
nijos protestą dėl kinų studen
tų, kuriuos policija sulaikė nuo 
langų daužymo Amerikos atsto
vybei Maskvoje. Kinai reikala
vo atsiprašyti.

— Kongresui siūloma pakel
ti atlyginimą kariam maždaug 
10.7 proc. Dabar generolas su 
30 metų tarnyba gauna 24,948, 
pulkininkas su 25 metų tarny
ba 14,916, kapitonas su 11 me
tų tarnyba 9,456, eilinis 2,076, 
naujokas iki 4 mėnesių 1,980.

Skundžiamuose dalykuose, 
negerovėse ir pastangose jas 
taisyti esama kažkokio kvaitu
lio. Viena ranka taiso, kita ga
dina. Žada vaistus, o duoda 
nuodus. Lyg būtų logikos, nuo
vokos, sveiko proto praradimas 
ar tiesiog sabotažas. Tokių 
keistybių keli dienos pavyz
džiai.

1. Aliarmas New Yorke dėl 
daugėjančių žmogžudysčių. ‘Ne
jauku gyventi tokiame mieste 
drauge su tokiais žvėrim” (H. 
Tribune vedamasis). O New 
Yorko Įstatymų leidėjai garsi
nasi panaikinsią mirties baus
mę — apsaugosią žudiką nuo 
mirties, bet ne pilieti nuo mir
ties iš žudiko rankos, kaip nu
tiko penktadieni 17 metų Mor- 
mile.

2. Auga kriminaliniai nusi
kaltimai. narkotikų spekuliaci - 
ja. o Įstatymų leidėjai draudžia 
ir teismai atmeta liudijimus 
prieš narkotikų spekuliantus, 
jei tie liudijimai yra nuklausy
ti telefonu. Doras pilietis nesi
baimina. jei jo pasikalbėjimo 
kas ir klauso, nes jis nieko nu
sikalstamo nekalba, bet to bai
minasi piktadarys, ir Įstatymas 
ji saugoja.

3. Auga moralinis jaunimo 
pakrikimas — to ‘konstitucija’ 
nedraudžia, bet teismai aiški
na. kad konstitucija ‘draudžia’ 
cenzūruoti filmas ir pornogra
finę literatūrą, taigi ‘draudžia’ 
saugot jaunimą nuo tos ‘kultū
ros’.

4. Vyriausybė kantriai tole
ravo Įstatymo sabotažą Šeimo
je ir negalėjo savo autoriteto 
pavartotu prieš sabotažo kal
tininkus. O taip neseniai vy
riausybę galėjo ne tik kariuo
menę pasiųsti i Mississippi, Lit
tle Rockį bet suimti kraštui nu
sipelniusi asmenį, išsiųsti ji i 
bepročių namus, pasiremdama 
liudijimu psichiatro, kuris pa
ciento nebuvo matęs ir nuo ku
rio buvo per 1000 mylių.

5. Piliečių apsaugai ir vieša
jai tvarkai yra skirta policija. 
Bet rengiamos demonstracijos 
prieš policijos žiaurumus; teis
mas sudaro sąlygas palankias 
ne policininkui, bet piktada - 
riui (Chicagos teisėjo pavyz - 
dys). Taip Prancūzijoj “liaudies 
fronto” metų buvo niekinama 
ir kariuomenė ir policija.

6. Visuomenė parodė daug 
gražaus susijaudinimo ir reaga
vimo dėl civiliniu teisiu kovo
tojo nužudymo, bet visuomenė 
dingo, kai buvo nužudytas 17 
metų jaunuolis ar prieš tai pa
našiu būdu mergina. Kas ta 
dvejopa visuomenė? Ir kas ver
čia ją užmerkti akis vienam 
žudymui, atmerkti kitam?

7. Spauda pakėlė aliarmą dėl 
organizacijų, kurios buvo vadi- 
i.iamos “dešiniaisiais ekstre
mistais’’. Spauda priėmė ramiai 
žinią apie nutiestą organizaci
ni tinklą Amerikos universi
tetuose prieš amerikini gyveni
mą. prieš amerikines vertybes, 
už anarchizmą, už cinizmą, už 
komunizmą. Norint sulaukti 
spaudos reagavimo dėl tokių 
reiškinių, negi būtina susimu- 
liuoti — sakyti, kad tai “deši
nieji ekstremistai”?

—o—
Ar tai tik kvaitulys? Ar tai 

sąmoningas planas, kad tos 
“moralinės negerovės apsės
tų mūsų šalį”? Russel Baker 
(Times) rašė, kad esanti slapta 
organizacija, kurios vadai sie
kia Amerikos vidaus gyvenimo 
subversijos. Suminėjo ir jos 
vardą — The Agency. FBI at
sakė, kad tokios organizacijos 
vadai pareigūnam nepažįsta
mi. Bet pažįstami reiškiniai, ku
rie niekais verčia gražų “didžio
sios bendruomenės’ ’ sumany
mą.
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Suartino lietuvius su vokiečiais, supykino nacius
Esu mažlietuvis. Gyvenu jau 

12 metų Heidelberge, visame 
pasaulyje pasižymėjusiame uni
versiteto mieste. Dalyvavau Lie
tuvos šventės minėjime ir no
riu pažiūrėti į ją iš tos pusės, 
kurios nebuvo palietę kiti ko
respondentai.
SU VOKIEČIAIS IR KLAIPĖ- 
DIEČIAIS BENDRAI:

‘ ‘Rhein-Neckar-Zeitung’ ’ va
sario 10 skaičiau, kad Heidel
berge. karalių rūmų salėje, bus 
vasario 21, 15 vai. Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mas. Vasario 12 visas miestas 
buvo prikabintas plakatų su 
grakščia lietuvaite tautiniais 
rūbais, kuri su rože rankoje 
kvietė į mūsų tautos šventę. 
Apsidžiaugiau; kad po didelio 
pasisekimo pereitais metais Ro- 
sengarten salėje, Mannheime, 
PLB Vokietijos krašto valdyba 
nusistatė šiais metais tą minėji
mą rengti Heidelberge. Tą ži
nią pranešiau pažįstamiem, gi
minėm ir mūsų krašto bičiu
liam.

Vokiški laikraščiai "Rhein - 
Necker - Zeitung*’, Heidelber- 
ger Tageblatt’ ’. * 'Badische 
Volkszeitung” Karlsruhe bei ki
ti labai palankiai atsiliepė apie 
minėjimą ir iškėlė lietuvių tau
tos likimą.

Minėjimde atsilankė apie 
1.000 žiūrovų. Salėje tik 80 0 
vietų — apie 200 stovėjo, klau
sėsi Vokietijos parlamento vi
ceprezidento dr. Jaegerio kal
bos ir žavėjosi minėjimo meni
ne programa. Dalis žmonių tu
rėjo eiti namo, nes salė buvo 
perpildyta. Apie 50 0 tikriau
siai atsilankė iš Klaipėdos kra
što. kurie gyvena Mannheime 
ar jo apylinkėj Baden-Wuert- 
tembergo krašte. Tai mums la
bai didelis laimėjimas; mūsų 
krašto žmonės mielai lanko lie
tuviškus parengimus, tautines 
šventes, pamaldas ię t.t.
TIE, KURIE ATSISAKĖ 
ATIETI:

Kai Vokietijos vyriausybės ir 
visuomenės atstovai parodė Lie
tuvos šventei palankaus susido
mėjimo. priešingai elgėsi tie. 
kurie save vadina “memellaen- 
deriais" ir leidžia ‘ Memeler 
Dampfboot’’.

Tas laikraštis jau pereitais 
metais ragino, kad klaipėdie
čiai kvietimų i Lietuvos šventę 
nepriimtų ir pasiųstų juos at
gal. Jis net tvirtino, kad visi 
taip ir padarę.

Tai buvo grynas melas. Apie 
40 0 kvietimų buvo pasiųsta 
Klaipėdos krašto lietuviam ir su 
sipratusiem vokiečiam iš mūsų 
tėviškės. Iš tų pasiųstų kvieti
mų grįžo tik 5.

Ponas Gerwins kvietimo ne
priėmė ir savo ranka užrašė 
“annahme Verweigert”, tuo už
rašu parodydamas, kad jis ne
moka net dviejų vokiškų žo
džių teisingai parašyti. Ponai 
Kusch. Kutkat. Meiszies ir 
Preikschas. gyvenantieji Mann
heime. Speltzen gatvėje, “gu
driau" padarė: susitarę jie įdė-

Vasario 16 iškilmingas minėjimas Heidelberge (2)

jo visus keturis kvietimus į vie
ną voką ir anonimiškai užrašė 
taip pat klaidinga vokiečių kal
ba: “Prašom mūsų neužkabinė
ti, nes mes esame vokiečiai ir 
nuo lietuvių užtektinai nuken
tėjom”. Taigi sakos, esą vokie
čiai, bet pačiu užrašu įrodė, 
kad vokiškai nemoka ... Tegul 
jie eina savu keliu, jei nenori 
su lietuviais. Bet, jie gali būti 
tikri, jie nepritaps prie vokie
čių tauros žmonių. Tautybė — 
ne kailiniai.
TARP LIETUVOS LIETUVIŲ
IR LIETUVOS VOKIEČIŲ:

Atsilankė minėjime lietuviai 
ir tikri vokiečiai iš Lietuvos. 
Senesnieji Lietuvos vokiečiai 
keitė per savo gyvenimą net 
keturis kartus pilietybę. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą jie turė
jo Rusijos carų laikų piliety
bę. Nepriklausomybės laikais 
virto Lietuvos piliečiais, o 1941 
jie repatriavo į hitlerinę Vokie
tiją ir įsigijo Vokietijos piliety
bę. Pasibaigus antrajam pasau
liniam karui, dalis jų atsisakė 
Vokietijos pilietybės, nes galė
jo įrodyti, kad kilę iš Lietu
vos. ir apsigyveno užsieniečių 
lageriuose, kurie buvo išlaiko
mi amerikiečių socialinių or
ganizacijų t (UNNRA. IRO). Iš 
čia jie 1947-52 metais išemigra
vo į Jungtines Valstybes. Ka
nadą. Australiją ar kitas Euro
pos dalis. įsigydami tų kraštų 
pilietybę. Dabar jie lojalūs tų 
kraštų gyventojai ir sąžiningai 
atlieka kraštų uždėtas jiems 
pareigas. Didžiausia dalis tų va
dinamųjų Lietuvos vokiečių,
kurie išemigravo į kitas šalis, 
laikosi su lietuviais, dirba lie
tuviškose organizacijose, reiš
kiasi spaudoje ir kultūrinėje 
veikloje. Tai puikūs pavyz
džiai kaip savo r gyvenime gali
ma pilietybę, bet ne tautybę,

keisti ir kaip gražiai Lietuvos 
vokiečiai gali su lietuviais ben
dradarbiauti ... Kutkaitis, Mei- 
žys, Preikšas yra gimę lietu
viais ir lietuviais turės mirti. 
Veltui jie nori kuo kitu virsti 
ir dėl to nekenčia lietuvių ir 
visko, kas lietuviška. Veltui jie 
nori dėtis vokiečiais ir lietu
viams kenkti. Jie tėra nacių su
gadintos liekanos...
JAUNIMAS NĖRA IR NEBUS 
NACIAI:

Po minėjimo karalių rūmų sa
lėje visi lietuviai su savo bi

čiuliais iš Klaipėdos krašto ir 
susipratusiais vokiečiais susi - 
rinko “Ziegler” bravoro resto
rane miesto centre. Buvo per 
350 žmonių, ir vėl pusė jų bu
vo iš Klaipėdos krašto. Buvo 
labai daug jaunimo iš mūsų tė
viškės.

Pobūvio metu klaipėdiečiai 
padavė vienam lietuviui parei
gūnui net 20 naujų pavardžių 
bei adresų, kad ateityje ir juos 
pakviestų į lietuviškus pobū
vius bei tautines šventes. Jau
nimas ir visi kiti dalyviai dai

navo, linksminosi, kalbėjo tarp 
savęs tik lietuviškai.

Tie jaunuoliai, kurie grįžo ar 
tebegrįžta iš Klaipėdos krašto 
ar vadinamos Sovietų Lietuvos, 
nėra paliesti nacių ideologijos 
ir jai nepasiduos. Nepasiduos 
tad ir nuo gyvenimo atsiliku- 
siem “Dampfboot” ininkam Sie
bert, Kurschat ir vadinamų “Ar- 
beitsgemeinschaft der Memel- 
laender” tarybom bei atskirų 
vietovių valdybom.
VELTUI JŲ TYLA IR 
KURSTYMAS:

Klaipėdos krašto vokiečių 
“fuehreris” yra buvęs mokyk-

(nukelta į 4 psl.)

LOS ANGELES lietuviu parapijos salėje kovo 7 šv. Kazimiero minėjime pagrindinę meno programą išpildė
sol. V. Kojelienė iš Chicagos. (žiūr. ps. 5) Nuotr. L. Kaniausko.

ATGARSIAI DEL
Spauda atkreipė dėmesio, 

kad šiemet nepriklausomybės 
minėjime 'kai • kas” buvo kitaip 
nei anksčiau. Kas?

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMŲ
SPAUDA

Krėvės raštai antireliginėj propagandoj
Komjaunimo Tiesa sausio 16 

vertina: “Pastaruoju metu vis 
didėjantis mūsų teatrų dėme
sys lietuvių dramaturgijos klasi
kai — džiugus ir reikšmingas 
reiškinys. Tai ypač svarbu mū
sų jaunimui, nes. be pažintinės 
reikšmės, ji vaidina ir auklėja
mąjį vaidmenį. O juk pokario 
metais gimusi ir augusi jauno
ji karta neretai turi labai mig
lotą supratimą apie savo tėvų 
jaunystę...”

Tačiau kaip teatras pristato 
tą “tėvų jaunystę” ir kaip pa
duoda žiūrovui klasikų veika - 
lūs. informuoja J. Chlivickas, 
rašydamas tame pat laikraštyje 
apie Šiauliuose statytą Krėvės 
“Žentą", kuriame režisierius M. 
Karklelis mokėjo išgauti antire
liginę propagandą, miklią. įti
kinančią. ne brutalią atstumian
čią propagandą.

“Veikalas scenoje nuskambę-

jo taip, kaip iki šiol dar nie
kas nebuvo matę “Žento” ... 
Didelį meninį taktą ir kultūrin
gą skonį režisierius parodė, 
traktuodamas veikalo antireligi
nę liniją. Nėra spektaklyje vul
garių. antikunigiškų išpuolių, 
kas neretai sumenkina idėją. 
Kunigas Ridikas (L. Zmirskas) 
ir klierikas Ringelė (V. Beno- 
kraitis) labai taupiomis jumoro 
priemonėmis pasiekia didelio 
efekto. Atrodo, kad gyvenimas 
klebonijoje vyksta tvarkingai. 
Tačiau kokią gilią reikšmingą 
to gyvenimo potekstę mes ma
tome scenoje. Ta “nematoma 
mintis” kaip tik ir veikia žiūro
vą ir pateisina visos “Antireli
ginės linijos” esmę,.Kuni
go tėvo” saldžialiežuvimas ir 
sukti darbai įtikinamai parodė 
net Kalvaičiui ir visiems jo ar
timiesiems. kad nuo kunigų gi
minių reikia laikytis kuo to
liausiai”.

Dirva vaslrio 24 vedamaja - 
me mano, kad šiemet “minėji- 
jimuose pasakytos kalbos pasi
žymėjo aktualesniu turiniu, ori
mai praėjo įspūdingiau. Minė- 
ginalesne dvasia . . .” Tai ne 
vien tik pritarimas mūsų veik
snių darnesnės veiklos sie
kiams, bet kartu ir akivaizdus 
įspėjimas, kad visuomenė tokiu 
būdu turi įtakos ir nori ją turė
ti mūsų politinių viršūnių vei
klos pobūdžiui”.

Naujienos .vasario 19 dar pa
stebėjo taip pat skirtumą, bet 
kitokį. Esą “minėjimų progra
mose pasakytos svarbesniosios 
kalbos šiemet buvo labiau pesi
mistiškos negu kitais metais”. 
Laikraštis mano, kad tokiam pe
simizmui nesą pagrindo, nes 
“Lietuvos ateitis priklauso nuo 
jėgų santykio tarp Sovietų Są
jungos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių”. Tas santykis esąs 
Amerikos naudai. O ‘ ‘sakyti, 
kad Amerikos valdžia ... nors 
ir turi galią, bet neturi valios 
ir noro padėti Lietuvai atgauti 
laisvę, būtų neteisinga”.

'Laisvė taip pat neiškentė ne
paminėjus Lietuvos nepriklau

somybės sukakties. Kovo 9 kar
tojo Maskvos tvirtinimus, kad 
tas Vasario 16 aktas- buvęs vo
kiečių padaras, kad jį paskelbu
si taryba buvusi “vokiečių bei 
jiem parsidavusių išgamų pada
ras". Šitokiu vertinimu ji betgi 
paskatino skaitytoją palyginti 
tuos dvejopus, anot Laisvės, 
“išgamas". Vieni, ‘ ‘parsidavę 
vokiečiam”, paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės aktą, dėl ku
rio okupacinė vokiečių val
džia sukonfiskavo laikraštį, tą 
aktą išspausdinusį. KITI, 
“parsidavę bolševikam”, ar iš
drįstų paskelbti nepriklausomą 
Lietuvą? Ir ką okupacinė bol
ševikų valdžia su jais padary
tų?

Keleivis ta proga priminė El
tos pastebėtus J. Paleckio žo
džius apie Vasario 16 aktą: “Iš 
tikrųjų vasario 16 d. Aktas bu
vo revoliucinis žingsnis, drąsus 
laisvės žodis, tautos valios iš
raiška ir didelis vieningumo 
aktas, Lietuvos naudai sutelkęs 
visus lietuvių tautos vadus". 
Tai buvo J. Paleckio rašyte pa
rašyta 1928.

Tuos J. Paleckio žodžius ir 
bolševikinio laikraščio žodžius 
skaitant apie Vasario 16 aktą,

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS j

— 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, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
I
I

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

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.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

SALS 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

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

NEW JERSEY pietinės LB apylinkė susirinkimas Riverside, N. J. B. Raugas (k.) da
ro metini pranešimą, susirinkimui pirmininkauja dr. K. Gudėnas. sekr. dr. A. Didžiu
lienė. PROF. J. PUZINAS skaito paskaitą. Nuotraukos V. Gruzdžio

beliks galvoti: ar J. Paleckis ta
da buvo jau “išgama”, girda
mas Lietuvos laisvę ir neprik
lausomybę skelbusį aktą, ar jis 
išgama šiemet, girdamas sveti
mą okupantą, atėmusi Lietuvai 
laisvę jau prieš 25 metus?

Tai nauja mintis, kilusi Va
sario 16 aktą švenčiant.

Galima vieną naujovę šių 
metų nepriklausomybės minėji
me ir apgailestauti: anksčiau 
Alto informacijos biuras parū
pindavo laikraščiam tekstus kal
bų. pasakytų Kongrese Vasario 
16 proga. Iš jų galima būdavo 
padaryti minčių montažą ar su
minėti bent pavardes tų Kong
reso narių kurie Lietuvai yra 
draugingi ir kurių pavardės dėl 
to lietuviam yra žinotinos. Gai
la. kad šiemet to nepadaryta, 
lyg biuras būtų norėjęs solida
rizuoti su tyla, kuria norima 
apgaubti Kongreso balsus.

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

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

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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Užčiaupė burną kalėjimu
Kalėjime atsidūrė ir laukia 

geismo Jugoslavijos jaunas 
mokslininkas Mihailas Mihailo
vas. Jisai profesoriavo Zadaro 
universitete, dėstydamas slavų 
literatūrą. Norėdamas arčiau 
pažinti dabartinę rusų literatū
rą. aplankė Sovietų Rusiją, vie
šėjo Maskvoje. Savo kelionėje 
patyrė, kad Rusijoje yra sukur
tos naujos tautosakos — liau
dies dainų ir pasakų. Grįžęs 
apie tai parašė mėnesiniam li
teratūros žurnale, vardu “De - 
lo”, nurodydamas, kas ta nau
joji tautosaka: tai rusiškos dai
nos ir pasakos, sukurtos ver
gų stovyklose ir kalėjimuose, 
kur žmonės kentėjo ir laukė 
mirties.

Yra žinoma, kad ir prof. Leo
nas Karsavinas, rusas, dėstęs 
istoriją Kauno ir Vilniaus -uni- 
v e r sitetuose nepriklausomos 
Lietuvos laikais, ištremtas į Si
birą antros sovietų okupacijos 
metu, kūrė eilėraščius Abezo 
koncentracijos stovykloje prie 
Ūso upės. Tenai jisai ir mirė. 
Tokių atvejų buvo nebevienas, 
ir taip atsirado naujų dainų, 
liudijančių Sovietų Rusijos ge
nocidą.

Kai prof. Mihailas Mihailo
vas tuos faktus iškėlė spaudo
je. Sovietų Rusijos ambasado
rius Jugoslavijoje tuojau užpro
testavo. Tiesa graužė akis. Bet 
čia dar ne viskas.

★

Jaunas profesorius (gal dėl 
to. kad jaunas) turėjo drąsos 
pabrėžti dar vieną baisią tiesą. 
Jisai pastebėjo, kad tos nau
jos dainos, tarp kitko, liudijan
čios, jog Sovietų Rusija pirmo
ji pradėjo žmones žudyti Sibi
ro vergų stovyklose ir kalėji
muose. Hitleris nebuvęs pirma
sis. žudęs savo politinius prie
šus. Ši tiesa, kuri vis uždangs- 
toma laisvame pasaulyje, dantį

A. ČECHOVAS

ŠEIMOS GALVA 
I
I

Tai paprastai atsitinka po ge
ro prasilošimo arba po išgertu
vių. kai įsigali sloga. Stepanas 
Stepanyčius žilinąs atsibunda 
labai paniurusioje nuotaikoje. 
Jis atrodo surūgęs, suveltas, pa
sišiaušęs; pilkame veide nepasi
tenkinimas: lyg jis būtų įsižei
dęs, lyg biaurėtųsi kažkuo. Jis 
palengva rengiasi, palengva ge
ria savo višį ir eina per visus 
kambarius.

— Norėčiau aš žinoti, koks 
g-g-galvijas čia vaikščioja ir ne
uždaro durų? — murma jis pik
tai, susisupdamas į naktišvarkį 
ir garsiai atsispiaudydamas.— 
Surinkite tuos popierius! Kodėl 
jie čia mėtosi? Laikome dvide
šimt tarnų, o tvarkos mažiau 
kaip karčiamoje. Kas ten skam
bino? Kas ten atsivilko?

— Tai senutė Anfisa, mūsų 
Fedės priėmėja, — sako žmona.

— Valkiojasi čia ... dyka
duoniai!

— Tavęs, Steponai Stepany- 
čiau, negalima suprasti. Pats 
kvietei ją, o dabar baries.

— Aš ne baruos, aš kalbu. 
Dirbtumei ką nors, matušėle, 
negu šitaip sėdėtumei, sudėjusi 

tebegriežiant! tik prieš vienus 
hitlerininkus, buvo pasakyta ko
munistinėje Jugoslavijoje, ir 
tuo ji pasirodė dar baisesnė 
pirmiesiem žmonių žudikam.

Jugoslavijos spaudoje kilo 
triukšmas. Diktatoriaus Tito 
saugumo policija žurnalą kon
fiskavo, o prof. M. Mihailova 
suėmė už įstatymų “laužymą”: 
esą jisai apšmeižęs draugingą 
valstybę. Žurnalo redaktorius 
Milosavas Mirkovičius buvo pri
verstas atsistatydinti ir viešai 
prisipažinti, kad ‘ ‘suklydęs’ ’ 
spausdindamas prof. M. Mihai- 
lovo straipsnius. Straipsnių au
torius sėdi kalėjime ir laukia 
bausmės.

Kalėjime dar tebesėdi Milo- 
vanas Djilas. nuteistas devyne- 
riem metam. Jis buvo Jugosla
vijos vicepremjeras ir politbiu- 
ro narys. Kai gyvenimo tikro
vė jam atvėrė akis ir jis savo 
vienoje knygoje nurodė komu
nistinės tvarkos negeroves, ga
vo užsičiaupti kalėjime, kaip da
bar prof. M. Mihailovas. Tokia 
yra ta vadinamoji “liberalinė”. 
Tito valdoma Jugoslavija, tebe
silaikanti Sovietų Rusijos atžvil
giu senos patarlės: varnas var
nui akies nekerta.

★

Lauktume, kad laisvojo pa
saulio universitetai, ypač Ame
rikoje. kur nemažai profesorių 
rodosi labai jautrūs “tiesai ir 
teisybei", kai tik užkliudoma 
Sovietų Rusija, imtų ir reikštų 
protestus, kad už teisybę sodi
nama kalėjimam Deja, greičiau 
suorganizuojamos studentų de
monstracijos. paremiamos ir 
kai kurių profesorių, smerkiant 
savo krašto vyriausybės teisin
gą laikyseną Vietname, negu 
demonstracijos prieš komunisti
nį genocidą, ginant tuos, kurie 
jį atskleidžia, kaip prof. Mihai
las Mihailovas Jugoslavijoje.

rankas, ir priekabių ginčui ieš
kotumei! Garbės žodis, nesup
rantu šių moterų! Ne-su-pran- 
tu! Kaip jos gali išbūti kiau
ras dienas be darbo? Vyras 
dirba, pluša, kaip jautis, g-g- 
galvijas, o žmona, gyvenimo 
draugė, sėdi, kaip caca, nieko 
nedirba ir tik laukia progos 
kaip nors pasibarti iš nuobodu
lio su vyru. Laikas, matušėle, 
mesti šituos instituto įpročius! 
Tu dabar jau ne instituto moki
nė, ne panelė, bet motina, žmo
na! Nusigręži? Aha! Nemalo
nu girdėti karčią tiesą?
— Keista, kad tu karčią tie
są tada tik kalbi, kai tau jak- 
nos skauda.

— Tai pradėk vaidinimą, pra
dėk ...

— Tu vakar buvai prie
miesty? Arba kortomis lošei 
pas ką nors?

— O kad ir taip? Kas kam 
darbo? Argi aš privalau duoti 
kam nors ataskaitą? Argi aš 
pralošiu ne savo pinigus? Visa, 
ką aš pats išleidžiu, ir visa, kas 
išleidžiama šituose namuose, 
priklauso man! Ar girdi? Man!

Ir taip toliau, vis panašiu bū

Netekom dar vieno uolaus kunigo ir veikėjo
Chicagoje kovo 4, šv. Kazi

miero dieną, mirė kun. Jonas 
Jakaitis, bebaigiąs 80 m. Ve
lionis buvo gimęs 1886 balan
džio 24 Griškabūdyje, Zanaviki- 
joje. Mokėsi Mintaujoje. Pet
rapilyje, ir Montrealyje, Ka-_ 
nadoje kur išėjo teologijos 
mokslus ir buvo įšventintas ku
nigu. Ilgiausiai gyveno Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, čia 
atvykęs 1906. Kiti jo misijų 
kraštai buvo Argentina. Italija, 
Anglija, šešetą kartų lankėsi 
Lietuvoje.

Visur paliko savo veiklos sti
prias žymias. Tai buvo vienas 
iš senosios lietuvių kartos uo
lių veikėjų, kunigų, visą savo 
gyvenimą aukojęs gerovei lie
tuvių tautos, ypač atsidūrusios 
svetur. Kone visur, kur tiktai 
dirbo, dėjo pirmuosius medžia
ginius ir dvasinius pagrindus 
lietuviškajai bendruomenei su
telkti ir išlaikyti.

Didysis statybininkas
Ketvirtais metais po įšventi

nimo. jis jau skiriamas į Wor
cester! lietuvių klebonu, šiose 
pareigose išbuvo šešiolika me
tų (1913-1929). Pastatė šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią, mo
kyklą. įrengė Maironio parką, 
nupirko žemės ir gavo leidimą 
steigti dar antrąją. Aušros Var
tų. lietuvių parapiją. Nedažnai 
pasitaiko, kad tame pat mies
te lietuvių klebonas rūpintųsi 
dar antros parapijos steigimu, 
nors yra buvę atvejų, kai žmo
nės to prašė.

Tuo pačiu laiku, gavęs atos
togų sveikatai stiprinti, porą 
metų ėjo Pažaislio vienuolyno 
rektoriaus pareigas (1925-27). 
Dažnai buvo sutinkamas Kau
ne įvairiuose katalikų suvažia
vimuose. Tada ir teko arčiau 
pažinti tą “amerikoną”, ypač 
belankant jam Kauno katedros 
viceprepozitą kun. P. Dogelį, 
kuris Kaune buvo vadinamas 
’didžiuoju statybininku’. Per 
dvejus metus kun. Jakaitis su
spėjo gražiai aptvarkyti senąjį 
Pažaislio vienuolyną prie Kau
no. Ten tada buvo įsikūrusios 
seserys kazimierietės.

Statybos ėmėsi ir toliau, grį
žęs iš Lietuvos, atsisakęs iš kle
bono pareigų ir įstojęs į mari
jonus (1930). Padedamas N. An
glijos kunigu, ypač kun. J. 
Švagždžio ir a.a. kun. J. Vaitie
kūno. nupirko dabartinį Maria- 
napolį. kolegijai kurti, ir dve
jus metus čia buvo viršininku.

du. Bet jokiu kitu metu Stepa
nas Stepanyčius nėra taip iš
mintingas, doras, griežtas ir 
teisingas kaip per pietus, kai 
greta jo sėdi visi jo namiškiai. 
Prasideda paprastai nuo sriu
bos. Nurijęs pirmą šaukštą. Ži
linąs staiga raukiasi ir nustoja 
valgęs.

— Velnias žino kas... — 
murma jis. — Tur būt, teks 
smuklėje valgyti.

— O ką? — nerimauja žmo
na. — Argi sriuba negera?
— Nežinau, kokį reikia turė

ti kiaulišką skonį, kad galėtum 
valgyti šitą buizą! Persūdyta, 
mazgote atsiduoda. . kažkokios 
blakės vietoje svogūnų ... Tie
siog papiktinimas, Anfisa Iva
nova! — kreipiasi jis į svečią, 
senutę. — Kasdien duodi bega
lės pinigų maistui... nuo visa 
atsisakai, ir šit kuo tave šeria! 
Jie. gal būt, nori, kad aš mes
čiau tarnybą ir pats eičiau į 
virtuvę valgių gaminti.

— Sriuba šiandien gera ... 
— baikščiai sako auklė.

— Taip? Jūs atrandate? — 
sako žilinąs ir, piktai primer
kęs akis, žiūri į ją. — Paga
liau kiekvienas turi savo sko
nį. Apskritai, reikia prisipažin
ti, mes su jumis, Varvara Vasil- 
jevna, labai skiriamės skoniais. 
Jums pavyzdžiui, patinka elge
sys šito berniūkščio (Žilnas tra
gišku mostu rodo į savo sūnų 
Fedę), jūs susižavėjote juo, o 
aš... aš piktinuos. Taip

Fedė, septynerių metų ber

A.A. kun. Jonas Jakaitis, MIC

KUN. JONAS JAKAITIS, MIC

Būdamas marijonų provincijo
lu (1933-39), Hinsdalėje prie 
Chicagos įkūrė seminariją, pas
tatydino namus.

Dvejais atvejais buvo išvy
kęs į Argentiną. Pirmuoju at
veju čia praleido antrąjį pasau
linį karą (1939-19451. Buenos 
Aires priemiestyje. Avellanedo- 
je. įsteigė marijonų misiją, nu
pirko žemės, pastatydino Auš
ros Vartų bažnyčią ir mokyk
lą. Antrą kartą nuvykęs 1952, 
Rosario mieste pastatydino šv. 
Kazimiero bažnyčią. Čia buvo 

ARGENTINOJE, Rosario mieste, šv. Kazimiero bažnyčia iš kiemo pusės. Statyta a.a. kun. J. Ja
kaičio 1954.

niukas, išblyškusiu lygūstu vei
du, nustoja valgęs ir nuleidžia 
akis. Jo veidas dar labiau iš
blykšta.

— Taip, jūs susižavėjote, o 
aš piktinuos ... Kas iš mūsų 
yra teisus, nežinau, bet drįstu 
galvoti, kad aš, kaip tėvas, 
geriau pažįstu savo sūnų, kaip 
jūs. Pažiūrėkite, kaip jis sėdi! 
Argi taip sėdi išauklėti vaikai? 
Atsisėsk gerai!

Fede pakelia aukštyn pasmak
rį ir ištempia kaklą, ir jam ro
dosi, kad jis tiesiau sėdi. Jo 
akyse pasirodo ašaros.

— Ėsk! Laikyk šaukštą 
kaip pridera! Palauk, pakliūsi 
tu į mano nagus, biaurus ber
niūkšti! Nedrįsk verkti! Žiūrėk 
tiesiai į mane!

Fedė stengiasi tiesiai žiūrėti, 
bet jo veidas dreba, o akys pri
sipildo ašarų.

— A-a-a... tu verki? Tu 
kaltas, tu gi ir verki? Eik 
stok į kampą, galvijau!

— Bet... tegu jis pirma pie
tus pavalgo! — užsistoja žmo
na.

Fedė, iškreiptu veidu ir vi
su kūnu trūkčiodamas, nušliau
žia nuo kėdės ir eina į kampą.

— Ne tas dar tau bus! —to
liau kalba gimdytojas. — Jeigu 
niekas nenori užsiimti tavo au
klėjimu, tai, taip ir nutarta, aš 
pradėsiu ... Pas mane, brol, ne
išdykausi ir neverksi pietus val
gydamas! Mulkis! Darbas rei
kia dirbti! Supranti? Darbas 
dirbti! Tavo tėvas dirba, ir tu 

antrosios marijonų misijos vir
šininku.

Tame tarpe lankė Jungtines 
Amerikos Valstybes, vesdamas 
lietuviam misijas, o 1947-1949 
Romoje ėjo marijonų generolo 
patarėjo ir sekretoriaus parei
gas. Tuo metu suorganizavo 
marijonų misija Londone.
Lietuves reikalų rėmėjas

Prasidėjus pirmam pasauli
niam karui (1914), švystelėjo 
viltis Lietuvai išsivaduoti iš 
Rusijos caro nelaisvės. Ame
rikos lietuviai netrukus įsijun

dirbk! Niekas neprivalo veltui 
duoną valgyti! Reikia būti žmo
gumi! Žmo-gu-mi!

— Nustok, dėl Dievo! —pra
šo žmona prancūziškai. —Nors 
prie pašaliečių nekrimsk mūsų. 
Senė visa girdi, ir dabar, jos dė
ka, visam miestui bus žinoma.

— Aš nebijau pašaliečių, — 
atsako Žilinąs rusiškai. — An
fisa Ivanovna mato, kad aš tei
singai kalbu. Ką gi. tavo nuo
mone. aš privalau būti paten
kintas tuo berniūkščiu? Tu ži
nai. kiek jo išlaikymas man 
kaštuoja? Tu žinai, šlykštus ber
nioke. kiek tavo išlaikymas at
sieina? Ar tu manai, kad aš pi
nigus dirbu, kad jie man vel
tui tenka? Nebliauk! Tylėk! 
Bet ar tu girdi, ar ne? Nori, 
kad aš tave, šitokį šunskumpį 
išplakčiau?

Fedė garsiai suspiegia ir pra
deda raudoti.

— Tai, galų gale, nepaken
čiama! — sako jo motina, atsi
keldama nuo stalo ir mesdama 
servetėlę. — Niekados neduos 
ramiai pietų pavalgyti! šit kur 
man tavo kąsnis sėdi!

Ji rodo į pakaušį ir, prisidė
jusi skepetaitę prie akių, išei
na iš valgomojo.

— Jos užsigavo... — bam
ba Žilinąs, priverstinai šypso
damasis ... švelniai išauklė - 
tos ... Taip, taip Anfisa Ivano
vna, nemėgsta dabar klausytis 
tiesos... Mes gi ir kalti!

Praslenka keletą minučių ty
los. Žilinąs apmeta akimis lėkš

gė į plačią veiklą Lietuvos la
bui.

Kun. Jonas Jakaitis, buvęs 
tada šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas Worcesteryje, 
priklausė Amerikos Lietuvių 
Tautos Tarybai. Drauge su da
bartiniu Lietuvos garbės kon
sulu Los Angeles, dr. Julium 
Bielskiu, paruošė memorandu
mą, kuris įteiktas Šv. Tėvui: 
buvo prašoma paskelbti pasau
lyje rinkliavą nukentėjusiem 
nuo karo lietuviam. Tikslas bu
vo ir antras — pagarsinti var
dą Lietuvos, kuri anuomet ne
daug kam buvo žinoma. To
kia diena Šv. Sosto buvo pa
skelbta.

Amerikoje Lietuvos reikalai 
pristatyti Baltiesiem Rūmam. 
Kun. J. Jakaitis dvejais atve
jais su lietuvių delegaciją lan
kėsi pas JAV prezidentus — 
Wilsona ir Hardingą. Antruoju 
atveju įteikta peticija su milijo
nu parašų, kad būtų pripažin
ta Lietuvos nepriklausomybė.

Lietuvos valstybei atsiku - 
riant, jai buvo didelė parama 
Amerikos lietuvių aukos. Kun. 
J. Jakaitis 1916-1919 pirminin
kavo Tautos Fondui, kuris au
kas rinko. Vėliau uoliai platino 
Lietuvos paskolos lakštus. Pir
mininkaudamas W orcesterio 
skyriui, išplatino laisvės lakštų 
už 190.000 dol.

Už šiuos ir kitus nuopelnus 
Lietuvos vyriausybės buvo ap
dovanotas D.L.K. Gedimino or
dinu.

Veikla organizacijose 
ir spaudoje

Kun. Jonas Jakaitis priklau- 

tes ir. pastebėjęs, kad sriubos 
dar niekas nelietė, giliai atsi
dūsta ir žiūri Įbedęs akis į pa
raudusį. pilną nerimo auklės 
veidą.

— Kodėl gi jūs, Varvara Va- 
siljevna, nevalgote? —klausia. 
— Vadinas, užsigavote? Taip .. 
Nepatinka tiesa. Na, atsipra
šau, tokia mano prigimtis, ne
galiu veidmainiauti... Visados 
rėžiu tiesą, matušėle, Į akis (at
sidūsėjimas). Vienok, aš paste
biu, kad mano buvimas nema
lonus. Man esant niekas negali 
nei kalbėti, nei valgyti... Ką 
gi? Pasakytumėt man, aš išei
čiau ... Aš ir išeisiu.

Žilnas atsistoja ir oriai eina 
prie durų. Praeidamas pro šalį 
verkiančio Fedės, jis sustoja.

— Po viso to, kas čia nuti
ko. jūs 1-laisvas! — sako jis Fe- 
dei, oriai atmesdamas galvą at
gal. — Aš daugiau į jūsų auk
lėjimą nebesikišu. Nusiplaunu 
rankas! Prašau man atleisti, 
kad nuoširdžiai, kaip tėvas, 
geisdamas jums gera, sutrik- 
džiau jūsų ir jūsų vedėjų ramy- 
bų. Taip pat drauge visam lai
kui nusiimu atsakomybę už jū
sų likimą...

Fedė suklykia ir dar garsiau 
raudoja. Žilinąs oriai nusigrįž
ta į duris ir eina į savo mie
gamąjį.

Po pietų išsimiegojęs, Žilinąs 
jaučia sąžinės griaužimą. Jam 
gėda žmonos, sūnaus, Anfisos 
Ivanovnos ir net pasidaro labai 
nejauku, atsiminus apie tai, 

sė tiem Amerikos lietuviam 
dvasininkam, kurie nebuvo už
sidarę tiktai klebonijoje ir tik 
savo parapijoje. Velionis buvo 
Įsijungęs i aktyvų ir platų vi
suomenini bei spaudos darbą.

Visų pirma jis labai daug sa
vo širdies skyrė blaivybės akci
jai, matydamas, kaip gėrimo 
Įprotis sunkino daugelio gyve
nimą ir griovė moralę. Ilgą lai
ką jis buvo Blaivininkų Susivie
nijimo pirmininkas, dvasios va
das. blaivininkų laikraščio ’tau
tos Ryto’ steigėjas ir redakto
rius. Vėliau blaivybės klausi
mais daug rašė Drauge ir Dar
bininke.

Priklausė taip pat kitom lie
tuvių katalikų organizacijom . 
Buvo kurį laiką ALRK Susi
vienijimo dvasios vadu ir Ku
nigų Vienybės pirmininku. Ak
tyviai reiškėsi lietuvių organi
zacijose ir būdamas vienuoliu 
marijonu bei eidamas Įvairias 
savo vienuolyne pareigas. Visa
da jas suprato, kaip tarnavimą 
savo tautai, kur buvo besiun- 
čiamas.

Spaudoje pradėjo rašinėti 
dar būdamas klieriku. Bendra
darbiavo Šaltinyje, Draugijoje, 
žvaigždėje. Drauge, Darbinin
ke: redagavo “Tautos Rytą” ir 
marijonų bendradarbiam skiria
mąjį “Laivą", pavadinęs į “Kris
taus Karaliaus Laivu". Yra su
redagavęs stambų ‘ ‘žinyno” 
metraštį (1918) ir maldaknygę 
“Ramybė Jums” (1919).

Velionies būta šviesaus, tau
raus, gyvos dvasios kunigo, di
delio lietuvio patrioto, uolaus 
visuomenės veikėjo, organiza
toriaus, savo ilgą gyvenimą pa- 
skyrusio Dievo garbei ir Tėvy
nės labui.

Palaidotas kovo 7 šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoje. S.

VISIEMS BALFO SKYRIAMS 
IR RĖMĖJAMS

Išklausiusi dr. Elenos Arma- 
nienės pranešimo apie lietuvių 
problemas Pietų Amerikoje, 
Balfo Centro Valdyba š.m. ko
vo 10 d. posėdyje nutarė kreip
tis į visus geros valios JAV 
lietuvius — Balfo veikėjus, lie
tuviškų knygų leidyklas bei 
spaustuves. Balfo Centro Vai - 
dyba prašo visus ateiti talkon 
ir pagelbėti Pietų Amerikos lie
tuviui. ir ypač jo vaikam, išlik
ti lietuviais.

Tam tikslui skubiai reikalin
gos lietuviškos knygos, plokš
telės. vadovėliai, ypač skaity
mų knygos vaikams. Visi labai 
prašomi turimą medžiagą paau
koti Balfui (105 Grand St.. 
Brooklyn. N.Y. 11211), o Bal- 
fas nugabens lietuviams į Pie
tų Ameriką. Jei kas žino, kur 
tokios medžiagos didesni kiekį 
galima būtų gauti, malonėkite, 
taip pat painformuoti Balfo 
Centrą.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų Vedėjas 

Brooklyn, N.Y.

— Prof. K. Pakšto mono
grafijai Ateitininkų Sendraugių 
S-gos Centro Valdyba paskyrė 
20 0 dolerių. Aukas prašome 
siųsti. Pakštas Fund, c/o J. 
Mikaila. 16870 Stoepel, Detroit 
Mich. 48221.

kas buvo pietų metu. Bet sa
vimeilė perdaug didelė, trūks
ta vyriškumo, kad galėtų būti 
atviras, ir jis vis dar pučiasi 
ir bamba ...

Kitą dieną iš ryto atsibudęs, 
jis, gerai nusiteikęs, prausda- 
masis, linksmai švilpauja. At
ėjęs i valgomąjį gerti kavos, jis 
randa ten Fedę, kuris pamatęs 
tėvą, atsistoja ir žiūri Į jį sumi-

— Na, kaip, jaunikaitię — 
linksmai klausia žilinąs, sėsda
mas prie stalo. — Kas nauja, 
pas jus, jaunikaiti? Gyvuoji? 
Na, eik, strugi, pabučiuok savo 
tėvą.

Fedė, išblyškęs, rimtas, atei
na prie tėvo ir drebančiomis 
lūpomis liečia jo skruostą, pas
kui nueina ir tylėdamas sėda
si į savo vietą.

Išvertė D. Bukinas



DARBININKAS 1965 m., kovo 16 d., nr. 20.

MUZ. ALGIRDAS KACANAUSKAS ir smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 
priėmime po Banaičio kūrinių koncerto kovo 7 Carnegie Recital salėje 
New Yorke. Nuotr. R. Kisieliaus.

. . . SUPYKINO NACIUS
(atkelta iš 2 psi.)

lų patarėjas Richard Meyer. 
Jam Hitleris buvo įteikęs auk
sinį NSDAP partijos ženklą ir 
apdovanojęs nacių ordinais. Da
bar jis gauna didelę pensiją. Ir 
jis ir jo “Arbeitsgemeinschaft 
der Memellaender” veltui sva
joja apie “Grosdeutschland” ir 
Drang nach dem Osten.

Veltui ima savo laikrašty 
šaukti (pvz. vasario 20), kaip 
jie nukentėję nuo lietuvių, bet 
nutylėdami, kad tiem “Memel
laender Dampfboot” veikėjam, 
1939 metais perėmus valdžios 
vietas iš Hitlerio malonės, eilė 
lietuvininkų buvo skaudžiai su-

DETROITAS

Lietuviai veteranai baigia 
rinkti žuvusių karių vardus, ku
rie bus įrašyti bronzinėje len
toje. Lenta bus pakabinta lie
tuvių veteranų salėje.

Dr. Adolfas Darnusis kalbėjo 
per radiją Lituanus žurnalo rei
kalu, kviesdamas visus įsijung
ti į vajų. Aukas Lituanus žur
nalui siųsti: 21 10 0 Fairview 
Drive, Deaborn Heights, Michi
gan 48127.

Elzbieta Paurazienė atstova
vo lietuviam Michigano Imigra
cijos Komiteto posėdyje, kuris 
buvo kovo 2. Tarptautiniame 
Institute.

Motery S-gos 54 kuopa ma
dų parodą ir žaidimų vakarą 
rengia kovo 21 d. 3 v. popiet 
Federal Department Store ku
ri yra Grand River ir Oakman 
gatvių kampe. Pelnas skiriamas 
Šiluvos koplyčiai. -rjv- 

BRANGUS LIETUVIAI!
Lankydamiesi Washingtone, esate parašę nemažai laiškų Lie

tuvių paminklinės Šiluvos Sv. Marijos koplyčios komitetui, reikš
dami savo pasitenkinimą, kad mums teko tokia žymi vieta šio 
krašto garsioje Nekaltai Pradėtosios šventovėje. Komiteto nariai 
ir su mumis bendradarbiaują menininkai tikimės, kad būsite dar 
labiau patenkinti, pamatę, kaip mūsų koplyčia bus išpuošta. Pa
ruošiamieji įrengimo darbai vyksta sėkmingai. Ir mes ir šven
tovės administracija norime darbą baigti ko greičiausiai.

Amerikos ir Kanados lietuviai parodėte gražų susiklausymo 
ir dosnumo pavyzdį. Ir pernai ir šiemet laiku sumokėjome pa
sižadėtą sumą — viso 220,000 dolerių. Baigiant šiuos metus, 
reikės įmokėti paskutinius 105,000 dolerių. Jei laikas leistų, su 
malonumu atlankyčiau jus kiekvienoje parapijoje, norėdamas 
jums padėkoti ir paaiškinti, kas kam yra neaišku. Tačiau man 
reikia būti ne vien Amerikoje. Rugsėjo mėnesio pradžioje vėl 
teks vykti į Romą. į Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo ketvirtą
ją sesiją. Visiem būtų ramu ir malonu, jeigu iki to laiko turėtu
mėm jau užtikrintą paskutinę įmokėjimo sumą. Komiteto vardu 
prašau visus lietuvius, kurie dar neprisidėjote savo auka prie lie
tuvių garbės paminklo, malonėkite tai padaryti neatidėliodami. 
Jus užtikrinu, pamatę baigtą darbą, džiaugsitės kiekvienas, būda
mi jo dalyviu. Bendromis jėgomis padarykime tai, kad artėjanti 
koplyčios dedikacijos šventė būtų visiems džiaugsmo šventė, ne
paliekant tolesnių dėl jos rūpesčių.

Komiteto vardu nuoširdžiai dėkoju visiems, jau aukojusiems, 
ir tiems, kurie dar aukosite. Vyskupas Vincentas Brizgys

mušti, į kalėjimus sumesti, ke
letas pakliuvo į kacetus. Saky
tojas Kopūstais ir Biblijos tyri
nėtojas Mikas Lenartas dėl ti
kėjimo mirė kacete. Mano pa
žįstamus mokytojus Joną Pur
viną, Eduardą Šimaitį likvida
vo per pusmetį partijos orts- 
gruppenleiterio ir kreisleiterio 
1941 metų rekomendacijų dė
ka. Kur dingo direktorijos pir
mininkas Martynas Reizgys, gu- 
bernatūros referentas Albinas 
Gailius? Apie 50 lietuvininkų 
iš Klaipėdos krašto buvo su- 
likviduoti už tai, kad jie drįso 
būti lietuviai...

“DampfUootininkai” apie tai 
nerašo, bet jie nepraleidžia 
numerio, neužkabinę vienu ar 
kitu būdu lietuvių. Jie mėgina 
landžioti ir po ministeri
jas Bonnoje, po įstaigas atski
ruose kraštuose ir ten bando 
kenkti Vokietijos lietuvių ben
druomenei ir Vasario 16 gim
nazijai — kiek tik jie gali. 
Jiems ta gimnazija rakštis aky-, 
se. Paskutiniu laiku pradėjo 
net gimnazijos vadovybę šmeiž
ti.

Kol tas kiršinantis laikraštis 
nesiliaus kiršinęs, ir mes su 
jais ir su “Arbeitsgemeinschaft 
der Memellaender” į kalbas 
nesileisime.

Su kiekvienu susipratusiu vo
kiečiu ir su vokiečiu iš mūsų 
krašto galime rasti bendrą kal
bą. tik ne su naciais. A.Š.

(Straipsnis, kaip pradžioje 
pasakyta, yra mažlietuvio iš Hei
delbergo. redakcijos sutrum - 
pintas. Red.)

ST. PATRICK’S DAY GREETINGS
TO OUR FRIENDS & CUSTOMERS

LEONARD ZACCARO

Trucking - Warehouse 
52 Putnam St. 
Paterson, N. J.

Phone: 201 - 271-5554

MARIO'S
Auto Inspection Service

Auto repairs - skilled mechanics
Shell Bay Road, Mayville. N.Y.

(opp. Exit of State Inspection Sta.) 
(609 ) 465-5607

Cape May Court House

MARQUARDT & COMPANY 
I ncorporated 

155 Spring St. 
New York, N. Y. 

CA 6-4562 
The Best in Paper

ED’S SERVICE CENTER

546 Kennedy St. & Convery Blvd. 
PERTH AMBOY, N.J.

HI 2-9786

EVELYN’S RESTAURANT

8 W. Broadway 
PATERSON, N.J.

201 - 274-9639

FIORILLA’S
Custom Tailoring & Dry Cleaning 

Custom Tailor for Men and Women 
Expert Alterations

Ready’ made Suits and Coats 
35 Oak St. 

Ridgewood. N.J.

FLANAGAN’S 
TAVERN

240 E. 193th Street 
BRONX. N. Y. 

364 - 9108

FRANK J. GAFFNEY 
REALTY CO.

437 West Side Ave. 
Jersey City, N. J.

FRAMER ENGINEERING 
CO.

113 N. Centre St.
ORANGE, N. J.
201 - OR..2-9287 i

FRED TUCHUCK DINER

467 St. Paul’s Ave. 
' JERSEY CITY. N. J.

201 - 656-9519

GEIGER’S COLONIAL 
RESTAURANT 

Springfield Ave. W’estfield, N.J. 
AD 3-2260

Our home made pies are a delight 
to eat

— Open 7 days a week —

GEORGE & NICK 
Central Restaurant 

30 Central Ave. 
at Halsey

Newark, N.J. 07102
Prompt delivery — MA 2-9137

G. K. TRUCKING CO.

270 Provost St. 
JERSEY CITY. N. J.

201 - 653-2840

Greenpoint Ornamental and 
Structural Iron Works 

Inc.
538 Stewart Ave. 
Brooklyn. N. Y. 

ST 2-5567

BALIP AUTOMOTIVE 
REPAIRS

1183 Kennedy Blvd.
Bayonne. N. J.

437 - 4666

BARGAINLAND 
4 Stores

212 Washington St - Hoboken. NJ.
7609 Bergen Line Av N. Bergen. N.J.
5608 Bergen Line Av W. New York
6603 Bergen Line Av W. New York,

BLARNEY ROSE 
RESTAURANT A BAR

248 W. 14th Street 
New York City

HOTEL PLAZA
91 Sip Avenue 

Jersey City, NJ. 
Conveniently located 

at Journal Square

HURLEY BROS. 
<£.

DALY TAVERN
1240 6th Avenue

New York City. N.Y.
247 - 8565

IDEAL LUNCHEONETTE

A fine place to eat and 
meet your friends 

901 8th Ave New York City 
Mr. Nick Christolenis 

CO 5-9220

JAY KAY SUNOCO SERVICE

S. Summit Ave. 
and Pleasant View Ave.

Hackensack. N.J.
489 - 9858

JAY’S TAVERN 
& RESTAURANT

241 Sip Avenue
Jersey City, N.J.

201 - 435-8892

J. F. McQUADE Inc.
Church. Commercial. Organizational

Printing
Letter Press and Offset

(Union)
104 E. 25th Street. N. Y. C.

MU 5-9189

J & J. CUSTOM SHOP

Body and Fender Repair 
Expert Collision Work 
1960 Eastchester Rd.

Bronx. N. Y. 
822 - 8462

J&J 
WHOLESALE MEATS

351 Broadway 
BAYONNE. N. J. 

201 - 437-5422

JIM DOWNEY’S STEAK HOUSE

The Place to go before and after 
the Show

Kitchen open till 3 AM
7 days a week

For reservations call PL 7-0186

Jo-Jo Hill Top Garage Inc

General Auto Repairs 
Wheel alignment and balancing 

Official N. Y. State Inspection Sta. 
2244 Thiėbout Ave. Bronx, N.Y. 

364 - 8999

JOEY’S COIFFURES 
HiFashion Styling—Coloring Wigs ? 

We sell them and service them. 
Open Thurs. and Fri. Nights 

624 Washington St. 
Hoboken. N.J. 

659 - 9721

JOHN J. FEENEY & SONS 
Funeral Homes

In Ridgewood: 232 Franklin Ave.
In Paterson: 385 Park Ave.

Phone:
GI 4-7650 in Ridgewood. N.J.
MU 4-4396 in Paterson. N.J.

JOHN McMANUS CAFE 
FINE FOOD

14 W. Fordham Rd 
BRONX. N.Y.

LU 4-5210

JOHNNY’S GARAGE

169 SOMERSET ST. 
NEWARK. N. J.

201 - 242-9382

JOHNNY’S TAVERN

87 WATER ST. 
MORRISTOWN, N. J.

201 - 538-9678

DOLORES and PAUL’S 
LUNCHEONETTE

1814 New York Ave.
Union City. N.J.

201 - 867-9258

DOLPHIN TAVERN

2515 E. Tremont Ave.
BRONX. N. Y.

TA 2-9844

EDDIE’S 
AUTOMOTIVE SERVICE

385 Tremont Ave.
ORANGE. NJ.

MCKENNA’S 
COLONIAL BAR

239 Central Ave.
Jersey City. NJ.

SW 8-9727

McSHAFFREY & REIDY 
TAVERN

156 W. 165th Street
BRONX. N. Y.

LU 8-9766

McSHARRY’S TAVERN

96 Hudson St. 
HOBOKEN. N. J.

959 - 9498

MERCHANDISING 
CONSULTANTS 

CO.

10 Commerce Court 
Newark, N. J. 

MI 2-1364

COMPLIMENTS 
OF

MR. and MRS. DOHERTY

CO 5-3305

MULCAHY BROS. INC.
40 years experience.

Kitchens, Basements. Alterations
Masonry. Carpentry.

109 Valley St. So. Orange. N.J.
SO 3-1262 Eves So 2-3479

DR 9-5443

NEAL’S FORDHAM

“A Pleasant Place to Dine” 
66 W. Fordham Rd 

Bronx. N. Y.
FO 4-3892

NELSON & WARD AGENCY 
INSURANCE

239 Washington St.
Jersey City. N.J.

434 - 0232

BAR FOR SALE
BAR 

1678 Third Ave. (94th Street) 
Manhattan

S15,000.00 Cash S7.000 
Call after 4 PM 

861 - 7040

O’CONNOR TRUCKING CO.
American Red Ball Transit Co.

429 Schiller St.
Elizabeth. N. J.
201 - 355-1400

O’LEARY HOUSE 
RESTAURANT

582 West Side Avenue 
Jersey City. N. J.

HE 4-9750

O’SULLIVAN’S 
TAVERN

5195 Broadway 
New York City 

562-9883

OXFORD AUTO BODY

38 Division St. 
Jersey City. N.J.

201 - 798-9675

PADDY NEE’S TAVERN

1416 Lexington Ave. 
(at 93rd Street) 
New York City

LE 4-9078 *

PATERSON 
CHAIR RENTAL

191 W. Broadway 
PATERSON. N. J.

201 - 274-8178

PETER PACE 
HAIR STYLIST

Finest in Hair Cutting 
7 Mill Rd Eastchester. N.Y. 

414 - DE 7-0111

PIERCE’S 
BAR AND GRILL

646’į Newark Ave.
JERSEY CITY. N. J. 

201 - 659-9572

RAY DONNELLY TAVERN

If you want to have fun 
come down to RAY’S 
356 Castle Hill Ave.

Bronx. N. Y. 822-8954

RAMIREZ ZAYAS & CO.

1620 Manhattan Ave. 
UNION CITY. N. J. 

864-4338

RĘSTO AUTO BODY SHOP 
Body and Fender Work - Painting 

Arc and AC Welding 
Insurance Estimates 
1839 E. Tremont Ave.

Bronx. N.Y. LY 7-2140

SUN SUN Chinese Kitchen 
Delicious Chinese Food to take out 

•— piping hot — open kitchen — 
many exquisite combinations to 

choose from
2104 Linden Blvd, near Hendrix St.

272-6997

TONY'S AUTO BODY
Expert Collision Work 

Auto Painting
Foreign Car Specialists

100 Main St. Dobbs Ferry, N.Y.
914 - OW 3-0770

TONY’S LUNCH
Take Out Orders - Efficient Service 

Air Conditioned 
438 Saw Mill River Rd.

Yonkers. N.Y. 
914 - YO 9-9140

TRIANNI Inc 
PRIME MEATS

574 3rd Avenue
New York City

LE 2-0053

Twin City Auto Body & Fender 
Works Complete frame straighting 
bear wheel alignment & balancing 
complete auto refinishing - expert 
collision repairs domestic & foreign 
free towing — 908-10 Newark Ave. 
FL 1-1151 Elizabeth. N.J.

VONNIE GEYER REALTOR 
The Dalzell Company Realtors 
serving Short Hills and vicinity 

Phone DR 6-2700
525 Millburn Ave. Short Hills. N.J. 

Opp. Saks Fifth Ave.

KENSICO INC.

994 West Side Ave.
JERSEY CITY. N. J.

Aiden Kenny Pres.

KEVIN’S TAVERN

2500 Amsterdam Ave.
New York City

923 - 9397

KOOKY’S
149 W. 14th Street 

New York City 
242 - 9226 

Jeanne Burns at the piano 
in the Cocktail Lounge

LEE SIMS INC
CANDIES

743 Bergen Ave. 
JERSEY CITY. N.J.

433 - 1308

" “— -------------------------------------- -------- 1

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

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 2I, N. Y. • Tel. VI

i CRANE SAVINGS & Loan Association

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

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS 

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą 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 
penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; fieštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

RITACCOS 
ITALIAN VILLAGE

Italian and Seafood Cuisine 
929 W. Boston Post Rd. 

Mamaroneck. N.Y.
OW 8-8518

RIVERDALE AUTO SERVICE 
Inc

Complete Auto Repairs
Friendly service

377 Riverdale Ave. Yonkers, N.Y.
914 - YO 9-9930
Frank Imperato

RYAN’S TAVERN

23 E. Tremont Ave.
BRONX. N. Y.

872-8918

’’New St. Patrick’s Cathedral 
Candle” for sale at 

ROYAL CANDLE CO. 
290 Kennedy Blvd. 
Union City. N.J. 

201 - 863-6100

RUDY’S TAVERN
3241 Philip Ave. 
BRONX. N. Y. 

822-9302

RUNYON HEIGHTS REALTY
Miss Dorothy Downes 

Licensed Real Estate Broker 
Sales - Rentals - Management

1 Tuckahoe Rd., Yonkers. N. Y.
914 - YO 9-2118

SCHNEIDER 
NURSING HOME 
303 Prospect Ave 

DUNELLEN. N. J. 
752-6908

Shamrock House Cabaret
7312 Roosevelt Ave. Jackson Hts. 
L.I. Catering to: Weddings. Socials. 
Parties, etc. Eats, Wines. Liquors 

Sat. Night Dancing ,
Music by Jack Gibbons Orch 

HA 9-9372

SMITTY AND KATZ 
TAVERN 

758 Broadway 
BAYONNE. N. J. 
201 - HE 6-9519

SMOKEY’S PLACE 
”A Nice Place to Visit” 

81 Logan Ave 
Jersey City. N.J. 
201 - DE 3-9461

(Continued on page 6)
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KAIP PULK. J. ŠLEPETYS TVARKĖSI VILNIUJ
Jonui Šlepečiui peržengus 70 

metų slenkstį, tebūna man leis
ta viešai jį pasveikinti ir prisi
minti kaip Vilniaus miesto ir 
.apskrities viršininką, atlikusį 
Lietuvos sostinėje reikšmingą 
darbą gana sunkiom aplinky
bėm ir trumpu laiku.

Vilniun atvyko 1939 lapkri
čio mėnesį ir čia tuojau ėmėsi 
savo įstaigą organizuoti. Dar
bas jau iš pat pradžių nebuvo 
lengvas, nors ir turėjo anks
tyvesnį didelį patyrimą toje sri
tyje. Vilniaus vaivadijos rū
mai, kuriuose turėjo įsikurti, 
karui prasidėjus, buvo pačių 
lenkų ir vėliau rusų bolševikų 
apgrobti. Greitomis sudarytas 
administracinis personalas, be 
abejo, negalėjo būti toks lanks
tus ir tobulas, kokio reikėjo 
Vilniuje tomis dienomis iš pat 
pradžių.

Vilnių iš bolševikų pėrė - 
mus, buvo įkurta vyriausioji ad
ministracinė įstaiga — Lietu
vos vyriausybės įgaliotiniu, pra 
džioje buvo Antanas Merkys, 
o nuo 1939 lapkričio pabaigos 
—Kazys Bizauskas. Tačiau įsta
tymu nebuvo nustatyta, kokias 
funkcijas ta įstaiga atlieka. Be 
to. savo atskirus įgaliotinius tu
rėjo kiekviena ministerija. Lie
tuvos sostinės ir jos srities lai
kinė administracija susidarė 
paini. Ministerijų įgaliotiniam 
nebuvo galima ką nors įsakyti 
be jų tiesioginio viršininko — 
ministerio Kaune, gi vyriausias 
įgaliotinis taip pat nespręsda
vo vietoje svarbesnių reikalų 
be ministerių kabineto žinios.

Tokia padėtis Vilniaus mies
to ir apskrities viršininkui su
darė daug sunkumų ir apvertė 
dideliu darbu. Žmonės pirmiau
sia kreipdavosi į Lietuvos vy
riausybės įgaliotinį, bet būda
vo nukreipiami į miesto ir ap
skrities viršininką, kartais po 
200 - 300 per dieną. Interesan
to būdavo: “Buvau pas poną 
Bizauską, bet jis liepė eiti 
poną Šlepetį”. Tokiu būdu 
sus reikalus, norėdamas ar 
norėdamas, turėjo išspręsti 

ir jo įstai-

pas
vi-
ne-
ap-

kad nebuvo 
instrukcijų,

skrities viršininkas 
ga-

Reikia pasakyti, 
nei įstatymų, nei 
nei kokių kitokių direktyvų, 
kaip kokį reikalą tvarkyti, kad 
įstaiga save pateisintų, nenus
totų žmonių akyse ir neerzintų 
lenkų visuomenės. Buvo išleis
tas įstatymėlis, nusakęs, kad 
Vilniaus srityje nuo 1939 spa
lio 28 veikia Lietuvos teisės 
nuostatai. Jo galėjo ir nebūti. 
Nei viename Nepriklausomos 
Lietuvos įstatyme nebuvo pa
brėžta. kad įstatymas veikia 
Lietuvoje, be Vilniaus krašto ..

Ne visi įstatymai buvo gali
ma pritaikyti Vilniui. Antai,

KAZIUKO 
MUGE

Hartforde
kovo 28

• ŠV. TREJYBĖS parapijos 
svetainėje, 53 Capitol Ave.

su Įvairiais darbeliais ir me
džio drožiniais — dalyvauja 
skautės ir skautai iš Hart
fordo. Waterburio. New Bri- 
taino ir New Haveno. Ma
mytės vaišins svečius skaniai 
pagamintais pietumis ir lie
tuviškais pyragais.

Prašome tą dieną apylin
kes lietuvių nerengti kitų 
parengimų, bet kuo skaitlin
giausiai atsilankyti skautų 
mugėn. Turėsite malonumo 
ir sykiu paremsite lietuviš
ką jaunimą.

Mugės atidarymas tuojau 
po paskutiniųjų mišių (1:30 
val.». pietūs, mugės apžiūrė
jimas, apsipirkimas ir 4 vai. 
skautiškoji programa.

Kviečia 
sesės ir broliai

VACLOVAS SENUTA

Lietuvos įstatymuose buvo pa
sakyta, kad kiekvienos draugi
jos valdybos nariai turi būti 
Lietuvos piliečiai. Vilniuje tų 
piliečių formaliai dar nebuvo; 
nepaskelbta įstatymu, kas auto
matiškai įsipilietina. Vilniaus 
miestą atgavus. Vadinasi, rei
kia visas draugijas uždaryti?

Bet kas bus su 600 senelių 
prieglauda, kurią išlaikė Labda
ros Draugija (Towarzystwo Do- 
broezynosei), turėjusi 16 
Kaip bus su mėsininkų 
kuris turėjo 44 namus, 
tus pensininkų. Gyvulių 
draugija turėjo 2 arklių 
latorijas ir ligoninę. Kaip pasi
elgti su karo invalidų sąjunga, 
kuri turėjo visą tabako ir pa
pirosų urmo prekybą, 
liūs, krautuves visame 
Žydų draugija “Pomoc
Darbo Talka 

dirbtuvių, visą miesto kvartalą, 
kelių šimtų mokinių bendra-

namu, 
cechu.
užim- 

globos 
ambu-

sandė- 
mieste. 
Pracy” 

baldųturėjo

PULK. J. ŠLEPETYS

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Lietuvių Bendruomenės Phi- 

ladelphijos apylinkės metinis 
susirinkimas, įvykęs kovo 7 L. 
Banko patalpose, tenka skaity
ti didžiausiu savaitės įvykiu lie
tuvių gyvenime. Nors susirinki
mui valdyba buvo labai gerai 
pasiruošusi, susirinkimas užtru
ko trejetą valandų. Valdybos 
pranešimai, apyskaitos, veiklos 
planai, kontrolės komisjos pra
nešimai buvo patiekti raštu.

Bendruomenės veikla — ša
kota. Ji apima ir Bendruome
nės Balso radiją, ir šeštadie
nine mokvkla, ir Vasario šešio
liktosios minėjimo rengimą, 
ir dalyvavimą kituose įvikiuose. 
kur tik lietuvių atstovavimas 
reikalingas. Susirinkimas padė
kojo valdybai už energingą jos 
veiklą per praėjusius metus. 
Susirinkimo pradžioje atsistoji
mu buvo pagerbtas buvęs val
dybos narys ir iždininkas a.a. 
Juozas Jurašiūnas. miręs perei
tais metais lapkričio 7.

Praėjusiais metais Bendruo
menės' valdybą sudarė: pirm. 
Juozas Ardys, vicepirm. kultū
riniam
žinąs, vicepirm. tarptautiniam 
ir reprezentaciniam reikalam— 
Algimantas Gečys, moterų ir 
jaunimo reikalam — Sofija Ro- 
manauskienė. protokolų sekr. 
Henrikas Misliauskas. iždinin
kas Juozas Jurašiūnas, vėliau 
Petras Didelis. archyvo ir 
kartotekos vedėjas, o taip pat 
šeštadieninės mokyklos reika
lam Mingaila Milas, reikalų ve
dėjas Antanas Impolėnas. Ben
druomenės Balso vyresnysis re
daktorius Henrikas Savickas ir 
B. Balso iždininkas Gediminas 
Dragunevičius. Naujon valdy- 
bon išrinkti — J. Ardys, P. Di
delis, Genė Dumbrytė, A. Ge
čys, Milda Melnikaitė, M. Mi
las. Antanas Peštenis ir J. Pu
zinas. Valdybon įeis taip pat B. 
Balso vyr. redaktorius H. Savic
kas, B. Balso iždininkas G. 
Dragunevičius ir šeštadieninės

reikalam dr. Jonas Pu-

draugija aprūpindavo 
daržovėmis.

būtį ir amatų mokyklą. Darži
ninkų 
mie-sta

Tokių draugijų buvo 552. Iš 
jų apie 70 proc. turėjo nuo
savą turtą iki kelių milijonų li
tų. Dirbo daug darbininkų. Nei 
miestas nei vyriausybė, o taip 
pat ir giminingos Lietuvos or
ganizacijos tų draugijų perimti 
nenorėjo, nors buvo kiek kar
tų prašomos.

Tas draugijas uždarius ir pa
leidus senelius ir darbininkus į 
gatves, galėjo kilti didelis pa
grįstas nepasitenkinimas ir są
myšis. Reikėjo dar nepamiršti, 
kad kai kurių draugijų valdy
bas sudarę lenkų, žydų, gudų, 
karaimų šviesuomenė; pav., se
natorius Krzyžanowskis. dr. J. 
Basanavičiaus draugas ir pra
kalbą pasakęs ant jo kapo, pro
fesorius St. Koscialkowskis, ad- 
vok. Engelis, dabartinis Lom
žos, vyskupas Moscicki ir k.

Tai tik dalelytė reikalų, ku
rie gulė ant sukaktuvininko vir
šininko Jono Šlepečio galvos. 
O kur nedrauginga spauda, te
atrai. palikti be savininkų na
mai ir t.t.

Laisvalaikiais rinkdavosi ne
oficialus Vilniaus lietuvių komi
tetas tautiniam bei kultūriniam 
reikalam. Užeidavo kun. K. Či
biras. Pedagoginio Instituto di
rektorius Mačernis, P. Papeč- 
kys, kun. Basys. adv. A. Juk
nevičius, P. Ladygienė. kun. 
dr. A. Viskanta ir kiti lietuvių 
organizacijų atstovai.

Nežinau, ar Vilniaus protė
vių gaivinanti dvasia, neišse
miama energija ar administraci
nis patyrimas ir uolumas 
jo J. Šlepečiui tuos visus 
simus sklandžiai spręsti, 
žeidžiant Lietuvos įstaigų 
ritėto, nei vietos gyventojų rei
kalų. Kai buvo nužudytas prie 
Rasų kapinių policininkas Bla
žys. reikėjo tiesiog stebuklingo 
santūrumo ir išminties išlaiky- 

padė- 
klau-
nepa- 
auto-

mokyklos tėvų komiteto atsto
vas. Valdybos kandidatais liko 
A. Impolėnas ir H. Misliauskas.

Buvęs valdybos pirmininkas 
J. Ardys įdomiai kėlė bendruo
menės veikloje naujų kelių ieš
kojimą. Susirinkimui pirminin
kavo prof. Alfonsas Jurskis. 
sekretoriavo K. čikotas.

Inžinierių ir Architektu S- 
gos skyriaus susirinkime. įvy
kusiame kovo 6, inž. Vladas 
Norkus-Norton skaitė paskaitą 
ir rodė filmą apie 'Lietuvos 
pašto ženklų raidą. Jo turimas 
Lietuvos pašto ženklų rinkinys 
yra vienas iš didžiausių. Išrink
ta nauja valdyba — pirminin
kas Jonas Stelmokas sekreto
rius Henrikas Šatinskas ir iždi
ninkas Gediminas Dragunevi- 
čius. Ten pat. vardinių proga, 
buvo pagerbtas skyriaus narys 
ir Liberty Federal Savings and 
Loan Assn, prezidentas Kazi
mieras Čeledinas.

4V. KAZIMIERO minėjimas Los Angeles dar niekada nebuvo tiek sutraukęs žmonų kaip šiemet. N’uotr. L. Kan- 
čausko.
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gimnazijos 
Bernardino 
koncert u i 

koncertas

Kunigų Vienybės Centro V-ba 
Pirm. prel. P.M. Juras 

Sekr. kun. J. VilčiauskasSol. V. Kojeliene Kazimiero šventėje
Los Asgeles, Calif. — Šv. Ka

zimiero kilnus gyvenimas, iškė
lęs jį į altoriaus garbę, turėjo 
didelės įtakos jaunam katalikų 
tikėjimui Lietuvoje. Stebuklai 
ir gausiai patirtos malonės, 
ypač pagalba kovose su rusais, 
buvo motyvai, dėl kurių lietu
viai jį pasirinko savo krašto 
globėju. Daugeliui bažnyčių ne 
tik Lietuvoje, bet ir čia Ameri
koje duotas šv. Kazimiero var
das.

Viena iš jaunesnių, dar tik 
ketvirtį šimtmečio skaičiuojan-

ti vidurį tarp lietuvių pasipikti
nimo lenkais, jų reakcijos ir 
mūsų policijos teisingos laiky
senos.

Vidaus reikalų ministras pik. 
Kazys Skučas. vizituodamas 
Vilnių. J. Šlepečiui pasakė: 
“Mums nesuprantama. kaip 
čia susitvarkote, ypač kai nėra 
atitinkamų įstatymų. Mes, mi - 
nistrų kabinetas. nerandame 
vienodos nuojnonės: 3 už. 3 
prieš, o vienas visada laukia pa
baigos ir savo nuomonės nepa
reiškia".

Šių sunkių, bet labai suma
niai prieš 25 metus atliktų dar
bų. nors maža dalelytė tepri
mena mielam sukaktuvininkui 
mūsų sostinę Vilnių, kuriame 
jis buvo pirmas miesto ir ap
skrities viršininkas. Kartu lin
kiu ilgiausių metų!

Gėlės prie karsto yra gra
žus mirusiojo pagerbimas, bet 
jomis galima džiaugtis vos ke
lias valandas. Sveikintinas jų 
pakeitimas auka geram, kilniam 
tikslui.. Prof. inž. Steponui Kai- 
riui-Kaminskui mirus. ALIAS 
Philadelphijos skyrius gėlių 
vietoje paaukojo 25 dol. Vasa
rio 16 gimnazijai. A. a. archi
tekto inž. Vlado Švipo atmini
mui pagerbti, Ona ir Alfonsas 
Jurskiai paaukojo Vasario 16 
gimnazijai 15 dol. A. a. Alek-

(nukelta į 7 psl.) 

kūrinių. Apie jos dainavi- 
daug palankių atsiliepimų 
buvę amerikiečių ir lietu- 
spaudoje. Tad čia netenka

ti, Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapija, vadovaujama Kleb. 
kun. J. Kučingio, kasmet iškil
mingai atžymi savo globėjo 
šventę.

Šiemet ši šventė buvo kovo 
7 d. Bažnyčioje pamaldų metu 
pamokslininkai supažindino an
gliškai kalbančiuosius su šio 
lietuvių kilmės šventojo gyve
nimu. Sumos metu pamokslą 
lietuviškai apie šv. Kazimierą 
pasakė kun. dr. P. Celiešius.

Parapijos salėje vėliau buvo 
koncertas, kurio svarbiausia at
rakcija — solistė Valentina 
Kojelienė iš Chicagos. Daug 
apie jos koncertus kitose lietu
vių kolonijose yra tekę skaity
ti spaudoje, 'tačiau Los Ange
les lietuviam ji pasirodė sceno
je tik pirma kartą. Nenuosta
bu, kad i koncertą tiek daug 
susirinko. Solistė išpildė keletą 
savųjų ir svetimųjų kompozito
rių 
mą 
yra 
vių 
apie jos meninį kūrinių atliki
mą plačiau pasisakyti. Pažymė
tina. kad solistė scenoje laikėsi 
laisvai, natūraliai, be perdėto 
vaidybinio įmantrumo. Balso to
nas švarus aukštose ir žemose 
gaidose. Viešnia susilaukė gau
sių plojimų ir buvo iššaukta 
pakartotinai dainuoti.

Arfa koncertavo pakviesta iš 
Hollywood© Doris Castanares, 
nes. anot pranešėjos dr. E. Tu- 
mienės, šv. Kazimiero laikais 
karalių ir didikų rūmuose tas 
instrumentas buvo nuolat var
tojamas.

Stipraus įspūdžio padarė pa
rapijos choras, diriguojamas 
;komp. B. Budriūno, išpildy- 
damas keletą lietuvių kompozi
torių kūrinių, iš kurių du jo pa
ties sukomponuoti: Kantata 
tėviškės namam" su solistu R. 
Dabšiu, ir “Mano protėvių že
mė" (abiejų žodžiai parašyti B. 
Brazdžionio) su viešnia soliste

ŠV. ANTANO 
choras, vedamas T. 
Grauslio, ruošiasi 
Worcester , Mass.
Įvyks kovo 21 d. 4:30 vi. Mai
ronio parke. Ruošia gimnazijos 
rėmėjų būrelis. Koncertinė 
programa iš lietuvių kompozi
torių dainų ir skudučių muzi
kos bus paįvairinta tautiniais 
šokiais ir vaidinimu. Šokių iš
mokė Ona Ivaškienė, vaidini
mą, V. Krėvės “Silkės", sureži
savo B. Kleizaitė Kerbelienė. 
Į Worcester! atvyksta visa gim
nazija savo autobusu.

Sąjungos 
atkreipti 
dėmesį,

LITUANUS VAJAUS 
REIKALU

At-kų Sendraugių 
Centro Valdyba nori 
visų sąjungos narių 
kad šių metų kovo mėnuo yra 
skelbiamas Lituanus žurnalo 
vajaus mėnesiu.

Žurnalas per eilę metų reda
guojamas ir leidžiamas mūsų 
jaunųjų akademikų gražiai už
sirekomendavo ir pateisino vi
sas į jį dėtas viltis.

Visi gerai žinome, kad spau
dos darbas nėra pelningas, ypa
tingai Lituanus. nes jo virš 
200 0 egzempliorių siuntinėja
ma veltui. — senatoriam, uni
versitetam, bibliotekom ir kt. 
Norėdami, kad Lituanus mus ir 
toliau gražiai reprezentuotų, 
paremkime jį savo auka. Ne
laukime būtinai aukų rinkė
jų, kad užeitų pas mus į na
mus, bet siųskime savo auka 
patys. Tuo 
laiką mūsų 
savanoriška 
palankumą 
žurnalui.

Ne tik patys aukokime, bet 
paraginkime savo draugus bei 
pažįstamus. Tenelieka nei vie
nos lietuvių inteligentų šeimos, 
kuri praleistų negirdomis šį Li
tuanus vajų. Aukas ir prenume
ratas siųskite adresu: Litua
nus P.O. Box 9318, Chicago. 
Illinois 60690.

At-kų Sendraugių Sąjungos 
Centro Valdyba

būdu sutauvysime 
jaunimui ir tokia 
auka parodysimo 

jų redaguojamam

V. Kojeliene. Solistei ir chorui 
akomponavo jauna, gabi pia
nistė Raimonda Apeikytė. I.M.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
TĖVAM PRANCIŠKONAM 

LIETUVIU KULTŪROS ŽIDINIUI NEW YORKE STATYTI 
AUKOJO:

500 dol. Galčiūvicnė. Amelija, L.I. City, N.Y.
300 dol. N.N., Ridgewood. N.Y.
Po 100 dol. Ragažinskai Vincas. Anelė. Brooklyn. N.Y. 

Raulinaitis Agota, Woodhaven, N.Y.
80 dol. Kazlauskas. Ignas, Jackson Heights. N.Y.
30 dol. Rev. J.A. Kučingis, Los Angeles, Calif.
20 dol. Mikalauskai J.B., Brooklyn, N.Y.
13 dol. St. Kreivėnas, Woodhaven, N.Y.

Nuoširdus ačiū visiem aukavusicm. Nuolankiai prašome ne
atidėliojant prisidėti bet kokia auka. Skubinkime ugdyti fondą. 
Reikės didelių sumų žemės pirkimui ir statybai. Aukas siųsti:
Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., Broo
klyn, N.Y. 11221.

KUNIGŲ VIENYBES 
SEIMAS

Kunigų Vienybės seimas 
įvyks gegužės 18 ir 19 Chica- 
goje. Prasidės šv. Mišių auka 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Seimą 
ruošia Kunigų Vienybės Chica
gos provincija.

Seimui pasibaigus, gegužės 
20 kunigai dalyvaus J.E. vys
kupo Vincento Brizgio 25 me
tų sidabrinio jubiliejaus iškil
mėse šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje Chicagoje.

Pilnoji seimo ir iškilmių ei
ga bus paskelbta vėliau.

Bažnyčios liturgija, bėgančio
jo gyvenimo reikalai ir grėsian- 
tieji pavojai skatina visus įsi
jungti į planingą veiklą.

Kviečiame ir prašome daly
vauti.

— Putnam, Conn. Barboros 
žagarietės moksleivių at kių 
kuopa ruošia Dainų popietį, ko
vo 28 dieną, 3 v. popiet. Kvie
čiamas visas jaunimas. Kas turi 
gitarą, prašom atsivežti.

— Auksė Liulevičiūtė Wis
consin© universitete baigė astr 
nomijos mokslus magistrės 
laipsniu. Yra gimusi Lietuvoje, 
Šakiuose, bet mokslus išėjusi 
jau Vokietijoje ir Amerikoje. 
Studentaudama veikliai reiškė
si ateitininkuose, buvo MAS 
Centro Valdyboje. Ateities re
dakcijoje. vadovavo moksleivių 
ateitininkų vasaros stovyklom.

— Jonė Deveikytė-Navakie- 
nė mirė Paryžiuje vasario 26. 
Velionė buvo gimusi 1907 va
sario 13 Raguvoje. Mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje ir Kau
no universitete; čia baigė du 
fakultetus — humanitarinių ir 
teisių. Daktarės laipsnį gavo 
Paryžiuje 1948. Domėjosi Lie
tuvos praeitimi. ypač senuoju 
Lietuvos teisių statutu. Po ka
ro dalyvavo įvairiuose moksli
ninkų suvažiavimuose ir skaitė 
apie Lietuvą paskaitas. Yra pa
rašius namažai istorinių straips
nių; žymi dalis jos raštų liko 
rankraščiuose.

— JAV Lietuviu Bendruo
menės Tarybos sesija šaukiama 
Philadelphijjoje gegužės 22-23. 
Posėdžiai pradedami gegužės 
22 d. 10 vai. Franklino viešbu-

— Prof. dr. Vytauto Vardžio 
redaguota ir žymia dalimi para
šyta knyga apie Lietuva sovie
tinėje okupacijoje (Lithuania 
under the Soviets) pasirodys iš 
spaudos balandžio mėn. Leidžia 
Preagerio leidykla New Yor
ke. Ši leidykla leidžia knygas 
apie pasaulinį komunizmą ir 
Rusija. Knyga turės apie 300 
pusi.

— Inž. Pranas Baltakis, dir
bęs San Diego. Calif., lėktuvų 
pramonėje, savo pareigose pa
aukštintas ir perkeltas į Wa- 
shingtoną. kur drauge taip pat 
ruošis magistro laipsniui.
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O KO KO?

KLAUSIMAI — ATSAKYMAI

Sovietinė spauda piktai bara • 
tuos, kurie pasakoja anekdotus j 
apie sovietini gyvenimą. O tie | 
anekdotai vis nenutrūksta, pri- , 
skiria.ni dažniausiai legendi-' 
niam armėnų radijui, kuris 
gauna klausimus ir duoda atsa-1 
kj mus. Pvz.

— Kai komunizmas sta'.vba• j 
bus galutinai baigta, ar dar 
bus \ agysėių kaip dabar?

— Vargiai, iki to laiko bus; 
jau viskas išvogta.

— Paaiškinkit, kodėl taip uo
liai statomi aerodromai Sovietų 
žemėje.

— Kad susisiekimas būtų 
greitesnis. Tik pagalvokit, ko
kis bus patogumas: sužinojai, 
būdamas Maskvoje, kad Kaza
chstane yra krautuvėse sviesto, 
sėdai į lėktuvą ir pasieki Ka
zachstaną tuojau.

— Ar negalėtumėt paaiškin
ti. kaip mes galėtume atkeršyti 
vokiečiam, kad jie mums at- j 
siuntė užplombuotame vagone’ 
Leniną, kuris Įstūmė mus i var
gą?

— Mes jau atsikeršijom. pa
siimtom jiem Ulbrichtą.

— Kas yra asmenybės kul
tas ir kas yra kova prieš as
menybės kultą.

— Asmenybės kultas yra ta
da. kai vienas asmuo spiaudo 
Į visus kitus. Kova prieš asme
nybės kultą, kai visi spiaudo i 
vieną.

— Ar turi tokias teises, kaip 
mes. ir vakarų kapitalistiniai 
kraštai?

— O ten teisės kitokios. Pvz. 
Anglijoje yra viskas leista, kas 
nėra uždrausta: Prancūzijoje 
leista ir tai. kas yra uždrausta: 
Vokietijoje ne viskas leista, kas 
nėra uždrausta, o pas mus So
vietuose yra uždrausta ir tai. 
kas yra leista.
Agitacijos pamokoje

Agitacijos dėstytojas Mask
voje moko busimuosius agitato
rius. kaip reikia pristatyti klau
sytojam sovietini gyvenimą, ko
ki ji nuostabų sukūrė komu
nistų partija. “Sovietų Sąjun
goje yra visiem užtenkamai bu
tų; Sovietų Sąjungoje yra už
tenkamai valgyti; Sovietų Są - 
jungoje yra- visiems pakanka - 
mai pinigų, atostogas visi gali 
praleisti prie Juodųjų marių“. 
Dėstvtojas pastebėjo, kad vie
na klausytoja verkia. “Kas at
sitiko. drauge, ko verki?” — 
klausia dėstvtojas. “O aš taip 
norėčiau išvažiuoti i tą So
vietu Sąjungą" — paaiškino 
verkianti.
Kcdėl tylėjo

Pareigūnų susirinkime Ch
ruščiovas niekino savo pirmata- 
ką Stalina. Vienas iš dalyvių 
pasiuntė kalbėtojui rašteli su 
klausimu: “O kodėl, drauge, 
taip nekeikei Stalino, kai jis 
buvo dar gyvasę" Chruščiovas 
paskaitė, pasižiūrėjo i klausy
tojus piktu žvilgsniu ir paklau
sė: "Kas ii parašė?" Tyla, nie
kas neatsiliepė. “Matot, drau
gai. dėl to pat ir aš tada tylė
jau", pasakė Chruščiovas.

< ■- — ------------ --

F O TO G R A F AS
Romualdas Kisielius

Tarpt a in-’s Fotografu Sąjungos narv«. b;n- 
Apie-i’-ns keriuomenės foto mokyklą

.Tunis už prieinaminusią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

p.’-l susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

v______ m . - ■ . - - ■ . ■ ■ .i . i— —. —

LITAS Investing Co. Inc.
k r i e č i a

Prkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Tauntfti — atidarant sąskaitą (ligi 5Z?G I
Skolintis automašinoms. namu remontui, akcijų pirkimui 

D-l nrospekto ir kitais rniknla’s;
V. VECE' IGNAS. 100-21 S9*h Ave. Richmond Hill N. Y.: HI 1-6799
A VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. Tel 325-0997

*
I ulini valamlos: šiokiadieninis 6-9 vai. vak.; Šeštadieniais 9-4 vai.

SU KATYTE... Nuotr. R. Kisieliaus

PARAPIJOS AUKSINIS JUBILIEJUS
būdu prisidėjo prie šios para-Kearny, N.J. — Sopulingo

sios Dievo Motinos parapija 
žengia i auksinį jubiliejų. Dar 
neturint savos bažnyčios. 1915 
m. jau buvo sudarytas parapi
jos branduolys, iš kurio per 
penkiasdešimt metų išaugo sti
pri ir gyva parapija. Pastatė 
net dvi bažnyčias: viena Harri- 
scne 1916 m. (jau likviduota) 
ir kitą Kearny 1954 su pradi
ne mokykla ir vienuolynu se
selėm mokytojom.

Parapija jau yra minėjusi ke
lis iškilmingus savo jubiliejus. 
— 25 metų sukaktį 1940 rug
sėjo 15 ir 40 metų — 1956 rug
sėjo 30. Dabar bus didysis pen
kiasdešimties metų parapijos 
gyvavimo jubiliejus. Jis numa
tytas švęsti š.m. lapkričio 7.

Klebonas kun. J. šamus va
sario mėn buvo sukvietęs visų 
draugijų atstovus aptarti būsi
mo jubiliejaus ruošos darbus.

Didelė dalis parapiečių. o 
taip pat dvasiškių, kurie šia 
parapiją kūrė, dirbo, sielojosi 
rėmė — nebesulaukė šios iškil
mingos šventės. Kitiem, reikia 
tikėtis. Aukščiausiojo bus leista 
jos sulaukti ir nors metų naš
tos prislėgti, galės joje daly
vauti.

Klebonas kun. J. šamus su 
savo pagelbininkais kun. R. 
Tamošiūnu ir kun. A. Žemei- 
kiu. renka istorinę medriagą. 
nuotraukas ir kt. Jubiliejaus 
proga bus išleista knyga.

Parapiečiai su nekantrumu 
laukia šios iškilmingos šventės 
ir žada gausiai dalyvauti. Kiek
vienas, kuris vienu ar kitu 

pijos kūrimo, norės pasidžiaug
ti ir pamatyti pažangą kurios 
pasiekė per eilę metų.

Liturginėm apeigom atlikti 
bus pakviestas Newarko archi- 
vyskupas Tomas Boland, kiti 
dvasiškiai ir valdžios pareigū
nai. Iškilminga vakarienė nu
matyta Robert Treat viešbuty
je Newarke. N.J.

Bendra komunija ir 
iškilmingi pusryčiai

Tradicinė bendra šv. Vardo 
Draugijos ir Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro komuni
ja ir iškilmingi pusryčiai bus 
balandžio mėn. 4. Mišios 7:30 
ryte. Po mišių bendra komuni
ja ir iškilmingi pusryčiar para
pijos salėje. Draugijos pirmi
ninkas V. Grincevičius kviečia 
visus dalyvaut ir pasikviest sa
vo šeimos narius draugus ir pa
žįstamus.

Balfo vajus kovo mėn. bus 
baigtas
Drabužių į Balfo centrą jau iš
siųsta daugiau nei 5000 svarų. 
Aukų, tikimasi, bus sureinkta 
500 dol. J. Mėl.

St. Patrick's Day Greetings

(Continued from page 4)

BOB GALLAGHER 
PHOTOGRAPHS

Weddings our Specialty 
234 Jerome St.

Brooklyn. N. Y. 11207 
AP 7-6776

Bob &. Paul’s Coin - Stamp S*ore 
2VO8 Fulton St.. Brooklyn N.Y. 11207 

AP 7-6776
Wanted tn buy certain British 

Crowns and Gold Pieces.
Silver 3-Pencc and earthings 

Large stock of coins and stamps

BURNETT ELECTRIC 
CO.

BAYONNE. N J.
201 - 1< E 9-1501

C and R TIRE COMPANY

Insure your life for safer riding 
with Cooper Tires

613 - 4th St. Hoboken. N.J.
795 - 0075

CLANCY’S BAR

1122 3rd Ave. (at 80 St.) 
New York City 

RE 4-9124

DANIEL’S TAVERN

24 Shipman St. 
NEWARK. N.J.

201 - 622-8591

A happy and joyous
ST. PATRICK’S DAY 

to our friends and patrons 
from

CUDAHY'S BAR
and RESTAURANT

1179 Woodycrest Ave. Bronx. N.Y.
Robert Cudahy

JE 6-9865

A happy and joyous 
ST. PATRICK’S DAY 

from

DANIEL WILSON
INC.

AUTO REPAIRS
248 W. 60th Street 

New York City 
Cl 6-1230

"FELIX" CENTER CITY

23 East 39th Street 
Leisurely dining in one of Stanford 

White’s Brownstones 
Catering to the discriminating 

since 1927
Call reservations MU 5-4778 
(Closed Saturdays-Sundays)

A Joyous and Happy St. Patrick 's 
Day to all from

J. J. BOLL Inc.
CUSTOM HOUSE 

BROKERS
Kennedy International Airport 

Air Freight Specialists

N. Y. International Airport 
Jamaica. N. Y. 11430 

Phone 656 -5810

.SV. PATRICK'S DAY 
GREETINGS

JIMMY’S
CORNER
269 Halstead St.

EAST ORANGE. N. J.
673 - 9602

St. Patrick Day's Greetings 
to our friends and customers

Newark District
Telegraph Company

NEW JERSEY FIRE 
ALARM CO.

“Electric Protection Services 
since 1887’’

MArket 3-0036 
372 Plane Street 
NEWARK. N.J.

A Happy and Joyous 
ST. PATRICKS DAY 

from

ROY & JAY’S
TAVERN & RĘSTAI RANT 

Finest in 
Italian-American Cuisine 

“Where Nice People Meet”

241 Sip Ave 
Jersey City. N. J. 

HE .5-8892

A Happy and Joyous 
St. Patricks Day

The Carriage Club
For the ultimate in gracious dining 

Luncheon - Dinner - Cocktails 
Facilities for private parties up to 

70 persons.
Enjoy the singing of our waiters 

waitresses and even our hat check 
girl

Tcaneck Rd at Rte 4 
Teancck. N. J.

833 - 2323
Dick & Terri DeShnne your hosts

St. Patrick's Day Greetings

DOMESTICS UNLIMITED 
SLEEP IN MAIDS

22 E. 17th Street 
New York City

Phone CH 2-5000

A happy and joyous St. Patrick’s 
Day to our friends and patrons

GAYE HAIR STYLISTS 
INC

Specializing in Hair Styling 
Cutting - Coloring 

and Permanent Waving 
14 Chase Rd 

Scarsdale. N.Y.
SC 5-0097

St. Patrick’s Day Greetings

H. E. NONEMAKER 
INC.

12 Oakland Rd. 
MAPLEWOOD. N.J.

SO 2-8035

St. Patrick’s Dav Greetings!
HILDA'S

HOUSE OF BEAUTY
Specializing in Permanent Waving 

and Hair Coloring
Open till 9 PM Thursday & Friday 

Air Conditioned 
Frances —Prop.

236 West 238th Street. Bronx. N.Y.
KI 6-9897

St. Patrick's Day Greetings

INTERNATIONAL
SUPER MARKETS

499 6th Avenue 
New York City

OR 5-1040

St. Patrick’s Day Greetings 
to all our friends and customers 

from

JACK & JILL 
DIAPER SERVICE 

Personalized Diaper Service 
Washed in Diaparene only 
160 Mac Questen Pkwy S. 

Mt. Vernon. N.Y.
TY 2-8300

A happy and joyous 
ST. PATRICK’S DAY 

to our friends and patrons

JI-JI RESTAURANT
Italian FoodCooked to Order 

Seafood a Specialty
Open 10:30 AM to 2:30 AM 

Closed Tuesdays
295 South Broadway - Yonkers 

YO 9-9339

A happy and joyous 
ST. PATRICK’S DAY 

to all

KIMBALL TAXI
Local and Long Distance 

To Air Ports Trains Piers etc 
849 Midland Ave 

Yonkers. N.Y.
YO 9-7778 BE 7-3334

A happy and joyous St. Patrick’s 
Day to our friends and patrons

LEO'S RESTAURANT

Excellent Food at reasonable prices 
Dine at your leisure 

2422 Ralph Ave 
BROOKLYN. N. Y.

CL 1-9795

St. Patrick's Day Greetings

MISS LEE 
HAIR STYLIST 
238 Madison Ave.
New. York City 
(bet. 37 & 38 > 

MU 5-7490 
MU 4-8155

St. Patrick's Day Greetings

AL BUGGIE 
CONFECTIOERY

5703 Hudson Ave.
• West New York. N.J.

865-9611

St. Patrick’s Day Greetings

B. M. I. 
EQUIPMENT CO.

INC.

Route #34 Monmouth Air Port
Wall Township. N.J.

201 - 681-5500

St. Patrick's Day Greetings

C 4 W 
NOVELTY MANUFACTURING 

CO.
32 Bland Ave. 

EMFRSnv N.J. 
261-2820

St. Patrick's Day Greetings

NATIONAL 
WATER MAIN 

CLEANING COMPANY

675 N. 3rd Street 
NEWARK. N.J.

201 - 483-3200

A happy St. Patrick’s Day to all 
our friends and customei s 

IRELAND
SHAMROCK EXCURSIONS 

Rates - $263.99 round trip for 3 wks. 
For all information and reservations 
call Manhattan Travel Service 55 W.

42nd St.. New York City
CH 4-5058 CH 4-5095

Daily to 7 PM - Sat to 5 I’M 
Tom Dillon Assoc.

A Happy and Joyous 
ST. PATRICK’S DAY

' P. J. O'HARA
RESTAURANT and BAR 

869 Thad Avenue 
New York City

EL 5-8122 PL 5-8825 
Excellent Service 

Friendly Atmosphere

St. Patrick's Day Greetings

PULVERIZING MACHINERY 
COMPANY

A Division of the

SLICK INDUSTRIES
CO.

Summit. N. J.
273-6360

A happy and joyous 
ST. PATRICK’S DAY 

to our friends and customers
RALPH GIRONDA

CONTRACTOR
General Alterations - Carpenter 

and Mason
147 Webster Ave 

New Rochelle. N.Y.
NE 3-6709

A happy and Joyous 
St. Patrick’s Dav to all 

RIGILIONI'S
RESTAURANT & PIZZA 

Specializing in Italian American 
and Sea Food

Cocktail Bar Air Conditioned 
Take Out Orders 
Closed Mondays

118 Croton Ave.. Ossining, N.Y.
WI 1-0319 if busy WI 1-9658

ST. PATRICK’S DAY 
GREETINGS

THE HERTZ CORPORATION

RENT A CAR 
DIVISION 

85 Plane St. 
Newark. N. J. 
201 - 621-7200

St. Patrick’s Day Greetings 
from

SAM'S
AUTO BODY and 

Highgrade Radiator Shop
Expert Collision Work 

Highgrade Auto Radiators 
YO 8-7638 or GR 6-4185 

270 Nepperhan Ave. Yonkers, N.Y.

AL LOY’S 
SERVICE STATION

Bergen Ave. & Belgrove Dr.
KEARNY. N.J.

991 - 9560

AL’S DINER

94-18 Van Wyck Expressway 
Richmond Hill. N.Y.

RE 9-9506

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

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:I

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

ST. PATRICKS DAY 
GREETINGS

In Memory Of

MR. SULLIVAN

"NEW SULLIVAN'S CAFE"

Connecticut Ave. & New Rd. 
Somers Point. N J. 

609 - 927-3953

ST. PATRICKS DAY 
GREETINGS

BRENNAN’S
MOTOR CORPORATION

^Established 1909 

Cadillac Oldsmobile 
14 N. Columbus Ave. 
Mount Vernon. N. Y.

„ Open evenings 
Telephone

914 MO 4-2345 - FA 4-3314

ST. PATRICK’S DAY 
GREETINGS 

Compliments of

Brooklyn Leading 
Designing Academy 

Fashion Designing
Dressmaking - Patternmaking 

Fitting draping - Machine operating 
Approved for foreign, students 

day and night classes 
EV 8-1670 for Appts 

717 Broadway - Bklyn. N.Y.

ST. PATRICK’S DAY 
GREETINGS 

Compliments of 

O’CONNOR'S 
FAIRWAYS TRAVEL INC 

Personalized Service 
Spring Tours to Ireland 

Air -Sea -Cruises 
585 W. 207th Street 

New York City 10034 
Phone LO 9-8300-1-2 

John J. O’Connor
Mildred O’Doherty - Cue .O’Doherty

ST. PATRICK’S DAY 
GREETINGS

to all our friends and customers 
Compliments of 
TERMINAL 

RESTAURANT and BAR

Larry and Nora Mangle 
242nd Street & Broadway 

New York City
Come in and meet your friends 

546-9761

ST. PATRICK’S DAY 
GREETINGS 

to all our friends and customers 
Compliments of

THE TEHERAN
Persian - Italian

Free Dinner Parking - Diner’s Club 
45 West 44th Street

New York City 
MU 2-6588

St. Patrick’s Day Greetings
Cardinal Farley Military Academy 
Rhinecliff-on-Hudson. N.Y. TR 6- 
4440. Catholic military college pre
paratory school conducted by the 
Irish Christian Brothers. Grades 9 
-12. Accredited. NDCC honor school. 
Small classes. Progressive, vigorous 
program. College level courses . . . 
Varsity. Junior Varsity. Intramural, 
seasonal sports, activities. All mod
ern buildings on scenic 1.000-acre 
campus. 85 mi. north of New York 
City. Catalog: Admissions. 1 Mor
ton Road, Rhinecliff. N.Y. 12574.
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Kilni ir puiki yra skautų or
ganizacija. Jų trumpam šūky
je “Dievui, Tėvynei ir Artimui” 
yra įpinti aukščiausi žmogaus 
idealai. Jais vadovaudamasi, Li 
tuvoje skautija buvo išaugusi į 
milžiniško masto jaunimo judė
jimą. Atsidūrus tremtyje, kūrė
si nauji lietuvių skautijos vie
netai nelietuviškai skambančio
se vietovėse, kur tik ateiviai 
atnešė lietuvių kalbą. Po dau
giau kaip 20 tremties metų, 
šiandien vis dažniau ir dažniau 
užgirsti taip malonius lietuvio 
ausiai žodžius: Neringos, Palan
gos, Pilėnų, Vilniaus tuntai; 
Mindaugo, Gedimino, Birutės 
draugovės; Stumbrų, Vanagų, 
Lakštingalų skiltys. Po tais var
dais susispietęs mūsų jaunimas 
tęsia lietuvybės išlaikymo dar
bą, sunkiom ir nepalankiom są
lygom.

New Yorko lietuviška jauni
mą buria Neringos skaučių ir 
Tauro skautų tuntai. Jie išaugo 
į gražius ir gausius vienetus.

Užeitame kurio šeštadienio 
popietę į Apreiškimo parapijos 
salę. Šaltam koridoriuje atsirė
musi prie sienos stud. Giedrė 
Noakaitė, paukštyčių draugi
ninke, lūkuriuoja savo mažy
tėm vietos sueigai, laukia kla
sės, kur tarp suolų reikės 
Įdiegti į tas mažytes galvutes 
Dievo, tėvynės ir artimo meilę, 
išmokyti pagrindinės rikiuotės, 
dainų, paruošti Įžodžiui. Kita
me koridoriaus gale vilkiukų 
draugininkas V. Kidolis lūki, 
koks kamputis priglaus jo vil
kus. Rasite čia taip pat skau
tus, besiruošiančius aukštesnia
jam patyrimo laipsniui; rasite 
tuntininkus ir kitus skautų va
dovus. Jie dirba, nes jų širdyse 
prigijo skautybės idealai. Jų at
lyginimas bus skambi sutartinė 
prie stovyklos laužo.

Deja, be savo kampo, eili
nėm sueigom ir metinėm sto
vyklom tenka pasitenkinti vie
ta, kur kas priima. Skaudu bu
vo žiūrėti, kai - skautai griovė

Žinios iš 
Philadelphijos

f atkelta :s 5 psl.) 
Sandros Paulauskienės atmini
mui, Ona ir Alfonsas Jurskiai 
paaukojo 10 dol. Balfo reika
lams.

Lithuania Resists, straipsnis 
Vasario šešioliktosios minėjimo 
proga, parašytas Alessandro 
Gregorian, tilpęs The Evening 
Bulletin kovo 6, vedamųjų sky
riuje, yra vertas kiekvieno lie
tuvio atžymėjimo ir padėkos. 
Rašyti Mr. Robert L. Taylor, 
President and Publisher of The 
Evening Bulletin, 30th and 
Market St. Philadelphia, Pa. 
19101.

Iš parengimų kalendoriaus
Kovo 19-21 kun. Algimanto 

Kezio S.J. fotografijos meno 
paroda Liberty Federal Savings 
and Loan Assn, patalpose, 202- 
204 North Broad St. Laikas — 
penktadieni 5-8 vai., šeštadienį 
ir sekmadienį — 2-8 vai. po
piet.

Kovo 13-18 Philadelphijoje 
surengta pavasarinė gėlių paro
da naujoje vietoje — 23 gat
vėje, tarp Market ir Chesnut, 
First Troop Armory patalpose. 
Paroda lankoma savaitės dieno
mis nuo 12 vai., šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 10 vai. ryto, už
daroma 9 vai. vak. 'K.C.

Išnomuojamas gražus butas 
iš 5 kambarių netoli Apreiški
mo parapijos 48 Marcy Ave. 
Brooklyne. ST 2-9843.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
t

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

TeL HYacint 7-4677

MŪSŲ SKAUTAI ŽENGIA PIRMYN
ir ardė puikius, savo rankomis 
pagamintus papuošimus, užda
rant 1963 jubiliejinę stovyklą; 
toji vieta jau buvo išnomuota 
kitiem. Tad savos stovyklavie
tės įsigijimas jau seniai buvo 
svarstomas skautų vadovų ir 
tėvų, šiemet troškimai pama
žu pradėjo realizuotis. Sudary
tas stovyklavietės pirkimo ko
mitetas jau parengė pirkimo ir 
tvarkymo nuostatus, aptarė sto
vyklavietės administravimą, au
kavusių teisę naudotis žeme ir 
įrengimais; net sudarytas sto
vyklavietės testamentas. Ko
mitetas bus labai dėkingas už 
bendradarbiavimą ir už konkre
čius sumanymus.

Mūsų viltys yra jaunime. Tik 
tos minties skatinamu aukoja
si skautų vadai, dirba stovykla

.’LAKATAS skautu ir skaučių surengtoje Kaziuko mugė je Apreiškimo salėje Brooklyne vasario 28. Nuotr. R.
Kisieliaus.

At-kų Federacijos Vyr. Rinkimų komisijos pranešimas
Vyriausioji Rinkimų Komisi

ja, kurią sudaro Teresė Gečie
nė, Marija Vasienė, Edmundas 
Bintas, dr. Antanas Juzaitis ir 
Adolfas Kazickas, baigia pa
ruošiamuosius darbus Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos ko
respondentiniam rinkimam. 
Rinkimam Įvyks balandžio mė
nesi. Tiksli balsavimo data bus 
skelbiama vėliau.

Kandidatų siūlymo terminui 
pasibaigus, iš viso yra gauta 
37 kandidatų pasiūlymai. Iš jų 
bus išrinkti Federacijos Tary
bos 15 narių penkeriem me
tam. Be jų Į Tarybą savaime 
Įeina MAS, SAS ir ASS centro 
valdybų pirmininkai. Taryba iš 
savo tarpo išsirenka Tarybos 
pirmininką.

FORDO KNYGELĖ 
JAUNIMUI

Fordas išleido knygutę jau
nuoliam apie automobilio vaira
vimą. Knygutė pavadinta “How 
to Earn the Key to Dad’s Car”.

Tai trečioji laida. Išleido For
do bendrovės Lincoln -Mercu - 
ry skyrius. Knygutėje sudėta 
įvairiausių gerų patarimų jau
nuoliams, tėvams. Surinkta pa
sisakymų pačių jaunuolių, įvai
rių grožių karalienių ir t.t. Pe
reitais metais knygelės išplatin
ta 1,100,000 egz.

Pirma laida pasirodė 1963. 
Per kelis mėnesius buvo išpla
tinta 750,000 egz.

Knygutė gaunama nemoka
mai. Rašyti: Teen Driving, 3000 
Schaefer Road, Dearborn, Mi
chigan.

vietės pirkti komitetas. Objek
tas yra lengvai pasiekiamas dir
bant bendrai. Pasiekę savo 
tikslo, visi galėsime pasidžiaug
ti, kad turime tikrai lietuviš
ką kampelį, kuris nepereis į 
svetimtaučių rankas, kol bus 
gyvas bent vienas lietuvis.

Vasario 27, šeštadienį, nema
žas lietuvių būrys suplaukė į 
puošnų Sheraton Atlantic vieš
butį. Čia pobūvį surengė Lie
tuvių Moterų Atstovybė New 
Yorke, SLA moterų 99 kuopa 
ir birutietės. Pelnas paskirtas 
skautų stovyklavietei įsigyti. 
Tai pirmosios New Yorko or
ganizacijos, supratusios opų rei
kalą. Reikia tikėtis, kad kitos 
organizacijos panašiai nuspręs 
papildyti stovyklavietės pirki
mo fondą.

Jei dar yra atskirų ateitinin
kų, neužsiregistravusių rinki
mam, jie galės gauti balsavimo 
lapą, prašę savo krašto rinki
mų komisijai. Užsienio rinkimų 
komisijos skelbsis savo spaudo
je. Amerikoje ir kraštuose, kur 
nėra rinkimų komisijų, ateiti
ninkai rašo Vyriausiai Rinkimų 
Komisijai, 9382 Hoff St., Phi
ladelphia. Pa., 19115.

Pranešame Anglijos rinki
mų komisijos sąstatą ir adresą, 
nes ten komisija buvo sudary
ta vėliau negu kitur ir nebuvo 
paskelbta. Anglijos rinkimų ko
misiją sudaro S. Kasparas, V. 
Jokūbaitis ir R. Kinka. Komi
sijos adresas: S. Kasparas, 32

Dar vienas lietuviškas kapas
Waterbury, Conn. — Vasa

rio 25 Kalvarijos kapai priglau
dė, po ilgos ir sunkios ligos, 
dar vieną taurų, ramaus būdo 
ir geros širdies lietuvį — Mo
tiejų P. Brazauską. Velionis gi
mė 1886 rugsėjo 8 Bartininkų 
km., Lietuvoje. Į šį kraštą at
vyko prieš 60 metų, nutraukęs 
pradėtą mokslą Petrapily. Čia 
įsigijo fotografo amatą ir kele
tą dešimčių metų vadovavo sa
vo foto studijai. Šalia to, akty
viai reiškėsi lietuviškame Wa- 
terburio gyvenime; priklausė 
SLA ir abiem lietuvių klubam; 
buvo suorganizavęs chorą ir 
jam vadovavo. Kaip smuikinin-

Išnomuojemas butas suau
gusiom, So. Bostone, E 6th st. 
tarp K ir L gatvių, antrame 
aukšte, 4'kambariai, vonia, ga- 
zo krosnis, ąžuolinės grindys, 
šiltas vanduo ir kiti patogumai. 
Naujai atremontuotas. 42 dot 
mėn. Teirautis tel. 26-8-2814.

East New Yorke išnuomoja
mi 2 baldais apstatyti gražūs 
kambariai. Taip pat kiti 2 su 
baldais kambariai gražiai atre
montuotame rūsyje. Teirautis 
AP 7-5377.

Vasario 28, šeštadienį, Ap
reiškimo parapijos salėje įvyko 
iškilminga Neringos ir Tauro 
tuntų sueiga ir tradicinė Kaziu
ko mūgė (žiūr. Darb. 18 nr.) 
Ant sienos kabojo didžiulis 
plakatas, primenantis momento 
reikalą:

Mes norime: Savo kampo sve
timoje žemėje.

Mes prašome: Padėkite mum 
įsigyti stovyklavietę.

Svečiai — supranta, nesigai
li dolerio. Kiekvienas atjaučia 
sunkias skautiško lavinimosi 
sąlygas, bet žavisi jaunimo iš
tvermingumu. Kurstykime tą 
tautinę ugnelę, paremkime pra
smingą užsimojimą — sudary
tam mūsų jaunimui sąlygas bent 
vasaros metu pasididžiuoti, kad 
jis priklauso Lietuvių Skautų 
Sąjungai, o ne tiktai “Troop
65”. (vi.)

Puteaux House, London, E. 2., 
England.

Iki šiol rinkimam yra užre
gistruota 2400 ateitininkų. Tas 
skaičius dar padidės, kaikuriom 
užsienio komisijom pranešus 
savo balsuotojų skaičių. Ateiti
ninkai tikrai gali didžiuotis pri
klausą tokiai gausiai ir dauge
lyje kraštų, beveikiančiai or
ganizacijai. Tikėkimės, kad po 
rinkimų galėsime pasigirti ne 
vien narių skaičiais, bet ir or
ganizaciniu pareigingumu, bal
savusių skaičiais. Tad visi iki 
vieno dalyvaukime Federacijos 
Tarybos rinkimuose.

Vyriausia Rinkimų Komisija

kas, grojo Waterburio simfoni
niame orkestre. Parašė knygą 
— “Fragments of Truth” ir ją 
paliko savo vaikam kaipo tes
tamentą. Kitokio turto neliko, 
išskyrus krūvą knygų ir ryšu
lius lietuviškų laikraščių, su 
kuriais nesiskyrė, kol jo akys 
saulės šviesa džiaugėsi. Be to, 
buvo tylus ir nuoširdus Balfo 
rėmėjas. Karui pasibaigus, iš 
savo kuklių išteklių išsiuntė 
apie 200 siuntinių Vokietijon, 
Lietuvon ir Sibiran.

Velionis buvo pirmojo karo 
veteranas. Jam buvo suteiktas 
Gold Star Fathers titulas. Lai
dojimo koplyčioj buvo gausiai 
pagerbtas ne tik savų tautie
čių, bet ir gausaus būrio or
ganizuotų karo veteranų. Kom
pozitorius A. Aleksis su šv. 
Juozapo parapijos choru sugie
dojo Angelas Dievo ir tarė nuo
širdžiai jautrų atsisveikinimo 
žodį. Per gedulingas mišias gie
dojo Adolfas Campė ir Kazi
mieras Seliokas.

Ilsėkis ramus, palikęs kil
naus žmogaus pėdsakus ir nu
liūdusius —žmoną Mariją, duk
rą Mildą, sūnų Algirdą, trylika 
anūkų, šešias seseris ir tris 
brolius. ab

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.

Ar reikia mokėti mokesčius už 
parduotą namą?

Prieš 14 metų pirkau Brook
lyne vienos šeimos seną labai 
apleistą namuką už 6,500 dole
rių. Tam namui stuvarkyti, ne
skaitant savo darbo, teko pri
dėti dar antra tiek. Daugumui 
tų išlaidų turiu pateisinamus 
dokumentus: k.a. sutartis bei 
sunaudotos medžiagos sąskai
tas. Neturėdamas pakankamai 
savo pinigo, buvau iš banko pa
ėmęs paskola 4,000 dol. 16 me
tų. 1964 rugsėjo mėn. tą na
mą pardaviau už 14,0 0 0 dol. 
Kiek suprantu iš darbo pajamų 
mokesčių paaiškinimų, gautoji 
suma, kuri viršija mokėtą su - 
mą, yra skaitoma pelnu ir už 
ją reikia mokėti pajamų mokes
tį. Iš tikro tai nėra joks pel-

NEW BRITAIN, CONN.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė šiemet paminėta gražiai 
ir sėkmingai. Pasitaikė gražus 
oras, tai žmonių susirinko pil
na salė.

Minėjimas buvo vasario 28. 
Trumpu žodžiu pradėjo Matas 
Grimaila, toliau vadovauti pave
dė Jonui Raškiui. Įneštos vėlia
vos, sugiedoti himnai; giedojo 
choras, vadovaujamas Jono Bai- 
norio. D. Balinskas perskaitė 
gubernatoriaus proklamaciją.

Programą pradedant, trumpą 
žodelį tarė klebonas kun. B. 
Gauronskas. Kalbėjo miesto 
majoras James Dowson. Savo 

įkalbą užbaigė lietuviškai: “Lai 
gyvuoja Lietuva”.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Balys Matulionis iš Providen
ce. R.I.

Meninę programos dalį išpil
dė jaunuoliai, parengti K. Ma- 
rijošienės ir Ramutės Zdanytės. 
Jie pašoko tautinių šokių, dek
lamavo eiles.

Prie minėjimo gero pasiseki
mo prisidėjo J. Beinorio vado
vaujamas choras. Po visų pra
kalbų ir programų Alto sky
riaus pirmininkas dainininkus 
ir svečius pakvietė žemutinėn 
Varpo klubo salėn, kur buvo 
vaišės. Padaryta rinkliava. Lie
tuvos laisvinimo reikalam su
rinkta 804.45 dol. Alto skyrius 
dėkoja visiem atsilankiusiem ir 
taip gausiai aukojusiem.

Pr. Naunčikas 

Pranešam giminėms, draugams ir pažįstamiems. kad kovo 
24 sueina 20 metų, kaip iš šio pasaulio atsiskyrė mūsų 
mylima motina, uošvė, senelė ir žmona

Velionė buvo gimusi 1901 metais Sakalupio km. Kybartų 
vals. Visą laiką gyveno Kybartuose. Mirė 1945 metais. 
Už jos sielą šv. mišios bus atlaikytos: Detroite — šv. An
tano parapijos bažnyčioje kovo 21 d. 10:30 vai. ryto; New 
Yorke — Aušros Vartų parapijos bažnyčioje kovo 27 d. 
10 vai. ryto.
Prašome visus draugus ir pažįstamus dalyvauti pamaldo
se ir pasimelsti už jos sielą.

Nuliūdusi šeima

nas, o tik atgavimas savo įdėto 
pinigo ir dar neskaitant savo 
darbo, kurio esu labai daug 
įdėjęs. Dar nesu 65 metų am
žiaus. Prašau šiuo reikalu pa
aiškinimo per “Darbininką”.

N.Y., “Darbininko” 
skaitytojas 

—o—
Atsakymas

Darbo pajamų mokesčių įsta
tymai leidžia priskaityti prie 
pirkimo kainos visų kapitalinių 
remontų sumas (išlaidas). Kapi
taliniai remontai skiriasi nuo 
eilinių pataisymų (repairs). Pir
mieji prisiskaito prie vadina
mos “namų kainos bazės”, pas
tarieji — ne. Jei Tamsta turi 
pateisinamų dokumentų pada- 
rytiem kapitaliniam remontam, 
pav. 5000 dol. — Tamstos na
mų “pirkimo kainos bazė” bus 
ne 6,500, bet 11,50 0. Aišku, 
aukštesnė “pirkimo kainos ba
zė” atitinkamai sumažina pel
ną. Tamstos atveju, mokesčiai 
būtų mokėtini nuo 2.500 dol. 
(pardavimo kaina 14,000 dol., 
minus “padidinta pirkimo kai
nos bazė” būtent 11,500 dol.). 
Kadangi Tamsta tuos namus tu
rėjai ilgiau negu 6 mėnesius, 
Tamstos pelnas laikomas “long 
term gain”, nuo kurio mokėti
nas pajamų mokesčių maksimu
mas yra 25 proc. Šiuo atveju, 
nedaugiau kaip 625 dol. Savo 
darbo Tamsta negali “priskaity
ti”.

Ieškoma Morta Radzivan, 
duktė Leono, kilusi iš Zbarų 
km., šilavos valse.. Raseinių ap
skrity. Ji Amerikon atvyko 
1914 ir gyveno Chicagoje. Mor
tą Radzivan ar jos vaikus pa
žįstančius prašome pranešti — 
Iz. Milius, 310 West 4th Str., 
So. Boston, Mass. 02127.

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

CONSTRUCTION

FLEETWOOD CONSTRUCTION

General Alterations
Bath Kitchen Carpentry Tile work. 
All work done at reasonable rates 
Special consideration to religious 

groups.
Call DI 5-1579

Af A

Sofija 
Zubrickienė

palikus dukterį Vik
toriją Dėdinienę ir 
sūnų Vytautą su šei
momis. Lietuvoje — 
sūnų Zinordą ir jo 
šeimą, ir vyrą Juozą.

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BANDŽIUKAS 
84-12 102nd Street 

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave. 
Woodhaven 21, N. Y 

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DJREKTORlAi

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
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 naktj
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — TeL TR 6-6434
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Pulk. Jonui Šlepečiui, žino
mam visuomenininkui ir teisi
ninkui pagerbti rengiamas ban
ketas su menine programa ba
landžio 3, šeštadienį. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Pa
gerbtu vės rengiamos ryšium su 
70 metų amžiaus sukaktimi. 
Rengia New Yorko LB apygar
da, Queens apylinkė. Teisinin
kų Draugijos C.

Fronto bičiuliai, 
birutietės.

Valdyba. . L. 
ramovėnai ir

Sidzikauskas
Komiteto ir

Min. Vaclovas
Lietuvos Laisvės
Vliko pirmininkas, apie 3 sa
vaites išbuvęs Pietų Ameriko
je, iš savo kelionės yra grįžęs. 
Jis dalyvavo P. Amerikos lietu
vių kongrese Sao Paulo, Brazi
lijoje, aplankė taip pat Peru, 
Kolumbiją ir Venezuela, kur 
matėsi su tų kraštų vyriausy
bės atstovais ir’lietuviais.

Dalia Minkūnaitė-Dzikienė, 
gerai žinoma iš studijų laikų 
savo 'veikla* ateitininkiško jau
nimo tarpe, skaitys Pasaulio 
Liet. Katalikių Organizacijų Są
jungos rengiamoj studijų die
noj apie jaunos lietuvės katali
kės šiame krašte laimėjimus ir 
pastangas išsilaikyti religinia
me ir tautiniame gyvenime.

Kolonializmas Lietuvoje 
Afrikoje bus diskutuojamas 
penktadieni, kovo 19, 8 v.
Carnegie Endowment salėje, 
345 East 46 St. Manhattene. Vi
si kviečiami atsilankyti. Įėjimas 
nemokamas. Rengia Lietuvių 
Studentų Sąjunga ir Lietuvių 
Jaunimo Antikolonialinė Lyga.

ir 
šį

IŠ ALTO POSĖDŽIO
Kovo 9 buvo Alto posėdis, 

kurio svarbiausias tikslas buvo 
išklausyti pranešimo iš Vasario 
16 minėjimo ir suplanuoti bai
siojo birželio minėjimą bei ap
svarstyti lojalumo paradą.

Pirmininku dr. A. Skėrio pra
nešimu, šių metų neoriklauso- 
mybės šventės minėjimas Įvy
kęs Websterio salėje, laikvti- 
nas gerai pasisekusiu. Pirminin
kas padėkojo visiem darbuoto
jam. rengėjam, kalbėtojam, iš- 
pildytojam meno programos ir 
viešuomenei, kuri taip gausiai 
dalyvavo ir pripildė salę.

Pinigų gauta (už Įėjimą, prie 
staliukų ir laiškais) viso 3309 
dol. Išlaidų turėta 900 dol. Al
to Centrui nutarta pasiųsti — 
2000 dol. Likutis bus panaudo
tas kitiem reikalam, rengiant 
birželio minėjimą. PJ.M.

ITAPYBOS
i DARBU
I PARODA
| kovo 20
® šeštadienį

nuo 12 vai. iki 8 vai. vak.
® ir

sekmadieni
nuo 12 vai. iki 7 vai vak.

| 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 1 Ridgewocde išnuomojamas 
skiriamas — butas iš 5 kambarių su apšil-

Lietuvių Kultūros § dymu ir šiltu vandeniu. Butas 
Židinio statybai | yra tarp Wilson ir Knicker- 

New Yorke, f bocker Avė. Mėnesiui nuoma
67 dol. Tel. GL 3-8426.

Lito Bendrovės narių skai
čius vėl padidėjo. Į bendrovės 
savininkų eiles įsijungė: Vy
tautas Abromaitis, Vytautas ir 
Danutė Anioniai. Danutė Bal- 
trulionis. Juozas Baužys. Kazys 
ir Simone Brazauskai. Vaclovas 
Butkus. Vida Dumbrytė, Inž. 
Vytautas Galvydis. Aldona Gie
draitis. John McGaughy, Kun. 
J. Pakalniškis, Kun. A. Rač
kauskas, Domazas Tilvikas, Inž. 
Antanas Sabalis, Dr. Antanas 
Sužiedėlis, Romas Vaišnys, Vy
tautas Vaičiulis, Dr. Mindaugas 
Vygantas. Nuo atskirų asmenų 
neatsilieka ir organizuota ben
druomenė. Į savininkų eiles įsi
jungė ir Ateitininkų Federaci
ja. kaip pilnateisis bendrovės 
narys su visomis teisėmis ir 
privilegijom.

Pabaltijo Moterų Taryba, 
atstovaujanti estes, latves ir 
lietuves, kovo 28. sekmadienį, 
4 v. popiet Carnegie Endow
ment salėje Švenčia savo orga
nizacijos 18 metų sukaktį. 
Bus programa ir vaišės.

Mišios už a.a. prel. Praną 
Kuraitį, ateitininkų kūrėją ir il
gametį dvasios vadą nepriklau
somoje Lietuvoje, bus kovo 21. 
sekmadienį. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. 11 vai. Po mi
šių apie velionį bus paskaita. 
Kalbės dr. J. Girnius. Ateiti
ninkų Federacijos vadas.

Vincė Jonuškaitė dalyvauja 
kaip viešnia Vinco Krėvės vei
kalų vaidinime. Režisuoja Vy
tautas Valiukas, scenovaizdis 
Albino Elskaus. Vaidinama iš
traukos iš: 
sūnų, 
vartų, 
įvyksta 
salėje, 
džio 3.

Dangaus ir žemės 
Šarūno. Prie dangaus 
Newarke vaidinimas 
kovo 20 švč. Trejybės 
New Yorke — balan-

Ar New Yorkas užmiršo partizanus
Apie didįjį žuvusių už Lietu

vos laisvę minėjimą-koncertą 
birželio 13 McCormik Place 
koncertų salėje. Chicagoje. ku
rį rengia Lietuvių opera su ki
tais chorais. Darbininke buvo 
pradėta rašyti jau. berods, 
prieš 15 mėnesių. Tiesa, pasi
keitė data: iš gegužės 23 mi- 
jimas-koncertas perkeltas į bir
želio 13 dėl to. kad Chicagos 
simfoninis orkestras geg. 23 
negalėjo suspėti grįžti atgal į 
Chicagą iš koncertinių gastro
lių Aliaskoje.

Tačiau vienas faktas rodo, 
kad kai kurie New Y’orko LB 
veikėjai apie šį minėjimą-kon
certą. ruošiamą ne tik Chica
gos. bet ir visos Amerikos 
Kanados lietuviams, nieko 
žino.

Vienas iš New Yorko 
veikėjų Lietuvių operos vado
vybei parašė laišką, teirauda
masis. ar šį pavasarį Lietuvių 
operą negalėtų atvykti į New 
Yorką koncertui. Pasiūlymas, 
tiesa, operos vadovybei ir na
riam mielas, kad į juos atkrei
piamas dėmesįs. bet kartu ir 
neįvertinantis tų pasišventėlių 
darbo.

Juk per 15 mėnesių vien 
Darbininke, neskaitant kitų lie
tuviškų laikraščių, buvo skaity
tojams vis primenama, kad Lie
tuvių opera. talkininkaujant 
Chicagos vyčių chorui, A. Ste
phens ansambliui ir Tėviškės 
parapijos chorui, žuvusiem už

bei 
ne-

LB

Išnuomojamas gražus saulė
tas kambarys su aptarnavimu, 
76-80 85 Road, Woodhaven, 
N.Y.

DARBININKAS 1965 m., kovo 16 d., nr. 20.
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MAIRONIO šeštadieninės mokyklos mokytojai po posėdžio, mokyklos ve
dėjos E. Ruzgienės namuose. Iš kairės: O. Balčiūnienė, Krivickas, I. Banai
tienė, kun. J. Pakalniškis, K. Sventoraitienė, tėvų komiteto pirmininkas 
Vainius, J. Gregždienė, J. Gerdvilienė, G. Nutautaitė, mokyklos vedėja E. 
Ruzgienė, E. Urbelienė, Barauskienė. Nuotr. R. Kisieliaus.

POET į VYTAI 1'4 MAČERNĮ PRISIMENANT
Jaunosios lietuvių poezijos 

eilėse Vvtautas Mačernis už
ima vieną iš svarbiausių ir pa
grindinių vietų. Jis prakalbėjo 
nauju žodžiu, savo kartos idė
jomis ir lūkesčiais; iškėlė žmo
gaus ryši su žeme; ryškino jo 
tragišką egzistencijos būseną.

Poetas žuvo 1944 spalio 7 
žemaičių Kalvarijoje nuo spro
gusio rusų kariuomenės mino
svaidžio. Tai buvo didžiojo pasi
traukimo dienos. Raudonoji ar
mija užliejo paskutini Lietuvos 
gabalėlį —Žemaitiją. Poetas bu
vo pasirengęs trauktis i vakarus

Vyt. Mačernis buvo gimęs 
1920 birželio 6 Šarnelės kaime. 
Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi 
Sedos vidurinėje 
Telšių gimnazijoj 
studijavo Kauno 
universitetuose.

Savo poetiniu 
reiškė dar būdamas V klasėje. 
Ginnazijoje suplanavo parašyti 
“Vizijas”, patį didžiausią ir 
brandžiausią savo poezijos kū
rini. baigtą jau vokiečių okupa-

mokykloje . 
(baigė 1939), 
ir Vilniaus

talentu pasi-

daug valandų ir

Lietuvos laisvę (per 25 okupa
cijos metus) prisiminti ir pa
gerbti stato Verdi “Requiem” 
ir tautinę simfoninę komp. Br. 
Markaičio. S.J.. kantatą —Vil
niaus varpai. Taip pat buvo 
nuolat primenama apie milži
nišką choristų auką, kurią jie 
turi atiduoti sunkiajam “Requi
em” išmokti, ir kad tai ne vie
no sezono darbas, kad repetici
jom reikės 
energijos.

Chicagoje 
tui bilietai : 
Apie 5,000 
moderniausia 
certų salė — McCormik Place 
— birželio 13 bus tikrai pilna. 
Iš New Yorko besiruošią vyk
ti i šią šventę prašome sekti 
Darbininke skelbimus ir iš 
anksto pasirūpinti bilietais.

VI. Rmjs 

minėjimui-koncer- 
sparčiai perkami, 
žmonių talpinanti 

i Chicagos kon-

BIRUTĖ UOGIENĖ ir Edvardas Ltogys tvarko muzikos efektus Vinco Krėvės kūriniu repeticijoje. Nuotr. A.
Eidukevičiaus.

cijos metais. Iš pat pradžių su
sirado savitą poetini pasauli ir 
žodi. Tai buvo didelis talentas, 
“lyg žarija . . .tamsia naktį”. Kai 
pats skaitydavo savo poeziją, 
primindavo romantikų gaivalin
gus poetus, darydavo dideli Įs
pūdi. laimėdavo visuotinį pa
sisekimą.

Žuvo tebeidamas 24 metus, 
bet suspėjęs palikti didelį lite
ratūrinį palikimą, kuris rūpes
tingai K. Bradūno išleistas ‘Po
ezijos' vardu. Išleidimą finan
savo studijų draugas dr. Albi
nas Šmulkštys.

Poeto prisiminimą New Yor
ke rengia jo draugai, kurie tu
rėjo progos ji arčiau pažinti, 
drauge mokytis. Rengimo komi
tetą sudaro: L. Baltrušaitienė, 
dr. S. Dimienė. P. Jurkus.—visi 
baigę Telšių gimnaziją ir, kartu 
studijavę; dr. Albinas Šmulkš
tys, studijų dienų draugas, da
bar gyvenąs Riverside. N. J. 
Prie jų prisijungė ir Lietuvos 
konsulas Anicetas Simutis, taip 
pat Telšių gimnazijos absolven
tas.

Komitetas visus kviečia atsi
lankyti minėjime. Apie jo kūry
bą ir gyvenimą kalbės dr. Juo
zas Girnius iš Bostono ir P. 
Jurkus. Smuiku gros Elena Ku
previčiūtė iš Dayton, Ohio. Ei
les skaitys Toska Daubaraitė - 
Skobeikienė, Asia Dauguvietytė, 
Juozas Boley-Bolevičius.

Minėjimas prasidės punktua
liai ir truks dvi valandas. (p)

valdybos sekreto- 
Jonė Gerdvilienė.

atetininkų New
susirinki-

Vidai Dumbrytei išvykus į 
Chicagą. New Yorko sendrau
gių skyriaus 
re pakviesta

Studentu
Yorko draugovės 
mas bus ši penktadienį, kovo 
19 (628 Court Street. Elizabeth 
4. N.J.). Susirinkime A. Lands
bergis nagrinės Tortuffo vaidi
nimą. kuri draugovė matė penk
tadieni. kovo 12. Dėl susisieki
mo skambinkit Visvaldui Gerd- 
viliui. tel. — AP 7-5132.

VYTAUTAS MAČERNIS

Dr. Vaclovas Paprockas ko
vo 28, sekmadieni, išvyksta i 
Philadelphiją skaityti paskai
tos — “Išvaizda ir charakte
ris”. Paskaitai pakvietė Mote
rų Atstovybės Klubas, kuriam 
pirmininkauja Juzė Augaitytė , 
buv. Lietuvos operos solistė 
Kaune.

At-

APIMA IR RHODE ISLAND 
SKAUTUS

Lietuviu skautu sąjungos 
lanto rajono stovyklavietei 
pirkti komiteto pranešimas:

Spausdinant stovyklavietės 
įsigijimo ir tvarkymo nuosta
tus. per klaidą buvo išleista 
Rhode Island valstybė, už ką 
stovyklavietei pirkti komitetas 
atsiprašo Rhode Island skautų 
tėvelius ir rėmėjus.

Ta pačia proga primename, 
kad aukos stovyklavietei įsigy
ti siunčiamos iždininko vardu: 
L. Siemaška. 85-44 148st. Ja - 
maica, N.Y. 11435.

Su pagarba
Juozas Butkus
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Tirštas sekmadienis. Kovo 
28, sekmadieni, lituanistinės 
mokyklos labui vaidinamas — 
“Brandos atestas.” Jordano sa
lėje bus pabaltiečių koncer
tas. Melrose bus išpildomas 
kompoz. Jeronimo Kačinsko 
koncertinės mišios, o Brockto- 
ne — seserų statybai paremti 
pietūs po 100 dol. Matyti, gavė
nioje norima viską vienu aki
moju atlikti, kad atgavėjus ir 
pavasariui atėjus būtų laisvo 
laiko.

Kultūros klubo susirinkime 
kovo 27, šeštadieni, paskaitai 
pakviestas prof. dr. Antanas 
Sužiedėlis iš Washingtono. Jis 
kalbės apie kaltės vietą psichi
nio sutrikimo samprotyje. Susi
rinkimo pradžia 7:30 vai. Tarp
tautinio Instituto patalpose. — 
287 Commonwealth. Tuo pačiu 
laiku subatvakaryje apie meni
ninkus ir visuomenę kalbės 
Vincas Rastenis iš New Yorko.

Moterų rūbų paroda rengia
ma kovo 21 Lietuvių Piliečių 
klube Parodą ruošia Pabaltijo 
liet, moterų klubas. Norim para
ginti lietuvaites laikytis savo 
motinų tradicijų ir pačiom siū
dintis sau rūbus, kas yra ir 
estetiška. Rūbus rodys iš So. 
Bostono ir apylinkių mergaitės 
ir moterys, kurios pačios sau 
siuvasi. Po parodos bus vaišės. 
Galima bus laimėti dailininkės 
Paukštienės paveikslą ir Įdo
mių rankdarbių.

Matulaičio namai
Jau keleri metai, kai Nekalt. 

Pr. M. Seserų Kongregacijos va
dovybė ir tos vienuolijos rėmė
jai ruošiasi ark. J. Matulaičio 
senatvės ir poilsio namų staty
bai. Putname, Conn.

Santykiaujant su valdžios, vi- 
suomens bei bažnytinės vado
vybės atitinkamomis Įstaigomis, 
buvo ruošiami tų namų projek
tai, jie pakeičiami ir nuolat to
bulinami, o dabar jau galuti
nai priimti ir patvirtinti vyk
dyti.

Tuo pačiu laiku ir kongrega
cijos rėmėjai rūpinosi, kad su
sikauptų daugiau lėšų namų 
statybai pradėti. Viena gerada
rė nupirko ir kongregacijai pa
dovanojo namų statybai tinka
mą dideli žemės plotą, sueinan
tį su erdviu vienuolyno pušy
nu.

Daugelis vyresniojo amžiaus 
ar šiaip negalavimų spaudžiami 
dairosi, kad kada nors galėtų 
atsirasti namuose, kuriuose bū
tų aprūpinami, globojami, gydo
mi ir galėtų džiaugtis lietuviš
kąja aplinka. Tokiam reikalui ir 
norima greičiau statyti Matulai
čio namus Putname.

Balandžio 25, Atvelykyje bus 
žemės prakasimo apeigos, į ku
rias kviečiami visi lietuviai, na
mų statybos fondo aukotojai ir 
kongregacijos rėmėjai. AS.,

Bostono LB apygardos atsto
vų suvažiavimas šaukiamas ko
vo 27, sekmadienį, Maironio 
parke AVorcesteryje. Pranešimu 
padarys LB Centro Valdybos 
pirmininkas J. Jasaitis iš Chi
cagos LB Tarybos narys dr. B. 
Matulionis.
Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Marija Gorskienė (vasario 5) 
89 m. Velionė gyveno 201 K 
Str. Nuliūdime paliko dukterį 
ir du sūnus. Palaidota šv. Be
nedikto kapinėse.

Vaclovas Vabolis (vasario 11) 
72 m. Velionis gyveno 270 W. 
Broadway. Nuliūdime paliko 
žmoną. Palaidotas šv. Benedik
to kapinėse.

Ona Stankus (vasario 23) 69 
m. Velionė gyveno 6 Centervi- 
le Park. Dorchester, Mass. Pa
laidota Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Elzbieta Dravinskienė (vasa
rio 15) 
244 W. 
Patriko 
Mass.

Tomas Zaletskis (vasario 17) 
93 m. Velionis gyveno 6 Flint 
Park, Nuliūdime paliko 
dukteris. Palaidotas 
rijos kapinėse, Brockton.

Petronėlė Benulienė 
U 88 m. Velionė gyveno 
land. Mass. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris ir sūnų. Palaidota 
šv. Juozapo kapinėse.

Teofilė Gurskienė (kovo 5). 
83 m. amžiaus. Velionė gyveno 
95 Florida St. Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko vyrą, tris 
dukteris ir sūnų. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

71 m. Velionė gyveno 
5th Str. Palaidota šv.

kapinėse. Rockland,

tris 
Kava- 
Mass.

(kovo
Rock-

ĮololoioĮo;

I POETO

VYTAUTO 
MAČERNIO

<•>

<•>
(.•)

minėjimas bus kovo 21, 
sekmadienį, 5 vai. popiet 
Carnegie Endowment sa
lėje — 345 46th Street.

; Manhattane.
i Paskaitas skaito:
i dr. Juozas Girnius 

ir 
Paulius Jurkus;
smuiku groja
Elena Kuprevičiūtė, 
akomponuoja
Aleksas Mrozinskas.

<•)

(•)
(.•)
(•)

C)

w

Poeto kūrinius 
deklamuoja: 
Tosca
Daubaraitė-Skobeikienė,
Asia Dauguvietytė, 
Juozas Boley-Bolevičius.
Visus kviečia atsilankyti

Rengėjai

£




