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De Gaulle žaidžia Amerikos priešininkų naudai

at<

la-

Amerikos 
Vietnamą, 
atnaujino 

š. Vietna-

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas George W. Bali kovo 
16 valstybės departamente aiš
kino nevyriausybinių organiza
cijų atstovam politinę padėtį. 
Reiškė nepasitenkinimą, kad 
sąjungininkai neparemia veik
smais Amerikos politikos Viet
name ir vengia tarptautinės 
sakomybės. Dar daugiau — 
merikos politikai kliudo. 
Kas kliudo?

G. Bali turėjo galvoje
blausiai Prancūziją, kuri kriti
kavo karinę akciją pietų Azijo
je ir siūlė derybas; paskutiniu 
laiku ji ėmė trukdyti Amerikos 
akciją, paremdama 
priešininką šiaurės 
Būtent, Prancūzija 
prekybos sutartį su
mu ir sutiko dar padidinti kre
ditus.

Pagal š. Vietnamo atstovo 
pareiškimą 1964 Prancūzijos ir 
Hanoi prekybos apyvarta siekė 
4 mil. dol. Atstovas reiškė pasi
tenkinimą, kad padidintais kre
ditais Vietnamas galėsiąs nusi
pirkti ištisus fabrikus, kaip tai 
daro Sovietų Sąjunga iš Angli
jos ar Amerikos kapitalistų kre
ditų.
Kitose pozicijose:
Prancūzija ėmė stiprinti ry-

DeGaulIe parama šiaurės Vietnamui ir arabams. Savi interesai Vakarų sąjungi
ninkus vieną nuo kito tolina, skaldo ir su priešininkais ima artinti

šius su arabų kraštais, ypačiai 
su Nasseriu. Trūkus arabų 
santykiam su Vokietija, blogė
jant su Jungtinėm Valstybėm, 
Prancūzija siekia Egipte užim
ti Amerikos vietą, pristatyda
ma Egiptui savus kviečius.

Mėgina stiprinti politinius 
ryšius su Sovietais, duodama

GEORGE W. BALL: nepade- 
dat, tai bent nekliudyti...

il-

KIPRE: konfliktas atsinaujina, kai So
vietų raketos paruoštos

Kipre nuo kovo 12 atsinau
jino susirėmimai tarp graikų ir 
turkų. Turkijos vyriausybė 
kreipėsi Į Saugumo Tarybą su 
skundu prieš graikus.

Konfliktas prasidėjo 1963 m. 
gruodžio mėn., graikam 
keisti konstituciją, kuri 
ja turkų mažumos teises.

Konfliktą nori gilinti
naujinti Sovietai, kad suardytų 
Nato rytinio sparno vienybę, o 
sau sudarytų bazę Kipre. So
vietai pažadėjo Kiprui ginklų, 
ir konfliktas atgijo, kai pa
sklido žinia, jog Sovietų prieš
lėktuvinės raketos jau pakeliui

i Kiprą. Turkija pareiškė, kad 
bombarduos, jei raketos bus 
mėginama iškrauti Į salą. Pa
siuntė taip pat savo laivus.

gamečius kreditus S ovietam 
kaip ir Anglija, susilaukdama 
iš Sovietų pritarimo Prancūzi
jos idėjai, kad Vokietijos su
jungimo klausimas būtų spren
džiamas Vokietijos kaimynų.

Tokiais ženklais reiškiasi da
bar Prancūzijos pastangos ro
dytis nepriklausomai nuo Ame
rikos politikos ir kurti Euro
pos savą politiką.
Kodėl:

Galioja senas de Gaulle ne
pasitikėjimas Amerika: Įtaria, 
kad Amerika gali susitarti su 
Sovietais ir pasidalyti Europą 
Įtakų sferom: Įtaria, kad Ame
rika gali neginti Europos nuo 
galimos Sovietų invazijos. Tad 
nori turėti savą nepriklausomą 
jėgą. Įtarimas dar sustiprėjo, 
kai Amerika atsisakė paremti 
Prancūzijos pastangas sukurti 
savą atominę jėgą; kai pajuto 
Amerikos norus atitraukti Vo
kietiją nuo Prancūzijos. O dėl 
Vietnamo, spėjama, veikia ir at
siminimai. kad Amerika taip 
pat neparėmė Prancūzijos tame 
pačiame Vietname. Iš čia ir ei
na Prancūzijos atskiri veiksmai, 
kurie sumenkintų Amerikos 
prestižą, tikintis, kad nuo to pa
didės / Prancūzijos - prestižas; 
tuos veiksmus norėtų pateisin
ti Amerikos pavyzdžiais, kad 
esą ir Amerika taip daranti 
(prekyba su komunistiniais 
žimais. bendradarbiavimas 
Sovietais).

Trinties vaisiai:
Nato sąjungininkai šiuo me

tu rodo maža bendradarbiavi
mo tarp savęs, daugiau bend
radarbiavimo su priešininkais: 
jei iš vienos pusės Amerika ir 
Sovietai, tai iš kitos Prancū
zija ir Kinija; jei iš vienos pu
sės Amerika. Anglija. Vokieti
ja, tai iš kitos flirtas tarp Pran
cūzijos. Sovietų ir Kinijos.

Pagal Gallupo duomenis ame
rikiečiai laiko savo draugais są
jungininkus tokia eile: Anglija. 
Kanada. Vokietija. Prancūzija;

anglai laiko savais draugais A- 
meriką. Australiją. Kanadą. 
Skandinaviją: amerikiečiai poli
tinės Įtakos svori vertina tokia 
eile: Anglija, Prancūzija, Vo
kietija. Japonija; anglai: Ameri
ka, Prancūzija. Vokietija. Japo
nija.

Iš tokios sąjungininkų padė
ties plaukia jau atskiri jų poli
tiniai žygiai.

Claremonto prieplaukoje. 
New Jersey pusėje, kovo 12 
uosto darbininkai staiga nutrau
kė krovę geležies gabalus į 
10.000 tonų laivą Severin Ri
ver. Jie atsisakė krauti, kai pa
tyrė. kad tas laivas pristatinė
jo krovinius i šiaurės Vietna - 
mą.

Darbininkai nusprendė: tai 
tas pats Vietnamas, kuris šau
do ir sprogdina Amerikos vy
rus. Pranešė apie įvyki unijos 
prezidentui Ted Gleason, ku
ris taip pat jau buvo patyręs, 
kad laivas šiuo tarpu plaukia i 
Italiją, o tolimesnė jo paskirtis 
nežinoma. Prezidentas tvirtai 
pritarė darbininkų sprendimui 
ir padarė platesnę išvadą: iš
siuntinėjo telegramas Didžiųjų 
ežerų ir Atlanto uostų 311 lo
kalų, prašydamas pranešti jo 
Įstaigai, jei patirs apie atvyku
sius panašius laivus; prašyda
mas taip pat atsisakyti jiem 
patarnauti:

SELMOS FRONTE: laisve negrų eisenai,

norint 
saugo-

ir at-

Dėl liturgijos
— Popiežius Paulius kovo 17. 

priimdamas lankytojus, viešai 
pareiškė papeikimą tiem, kurie 
nori priešintis 
timam.

liturgijos pakei-

Rūmai 203 bal- 
atmetė siūlymąsais prieš 177

padidinti vyr. teismo pirminin
kui ir teisėjam atlyginimą 3000 
dol. Pernai jiem buvo padidin
ta jau 4.500.

— New Yorke kovo 16 su-
Terry Toomer, negras,

prisipažino, kad Mormi!e
12 traukiny buvo nužu- kad padėtis Afrikoje pagerėju- 
jo draugo Christopher

LONDONE: ministerial Gromyko ir Stewart.

re-
su

AFRIKOJE: amerikiečių optimizmas
Amerikos pareigūnai vertina.

imtas
kuris
kovo
dytas
Lynch. Pastarasis taip pat su
imtas.

Kaip su Chruščiovu?
Maskva kovo 17 pas kelbė, 

kad prancūzų spaudoje pasiro
dęs ir kitų pakartotas pasikal
bėjimas su Chruščiovu, buvęs 
suklastotas. Prancūzų laikraš
čio korespondentas tebetvirti
na, kad jis turįs pasikalbėjimo 
tekstą su Chruščiovo inicialais.

— Syrija kovo 17 skelbė, 
kad Izraelio tankai ir kariai puo
lė sritį, kurioje Syrija mėgino 
pakreipti Jordano vandenį.

— Soviety priešliektuvinės 
raketos, skirtos Kiprui, jau 
esančios Egipte.

si. Kai kurios valstybės staiga 
pakeitė savo politiką Kongo 
atžvilgiu (aiškinama, kad jas 
paveikė Amerikos tvirta politi

ka Vietname). Sudanas. Ugan
da paskelbė, kad nebepraleis 
daugiau Sovietų Sąjungos ar 
kom. Kinijos ginklų Kongo su
kilėliam. Tebeištikima komunis
tam Tanzania.

EUROPOS POLITIKA
Belgijos už. r. min. Spaakas 

kovo 17 pasisakė už Lenkijos 
min. Rapackio plano palankų 
svarstymą. Rapackis siūlė nu- 
atominti vidurio Europą ir ją 
neutralizuoti. Amerika ir Angli
ja tą planą buvo atmetusios.

— Vokietija kovo 16 numa
tė atiduoti Izraeliui paskutinę 
ratą iš pažadėtų 860 mil. dole
rių kaip atlyginimą už nužudy
tų žydų turtą.

kita nei JAV?
— Egipto buvęs karalius Fa- 

rukas kovo 18 Romoje staiga 
mirė. Nors tebuvo 45 metų, 
bet svoris buvo karališkas — 
295 svarai.

— Kolumbijoje kovo 17 ban
ditai nužudė 15 keleivių, vyku
sių autobusu. Banditam vado
vauja komunistas, neseniai bu
vojęs Kuboje.

— Sovietai kovo 18 surengė 
dviejų asmenų kelionę raketa.

De GAULLE: tyli bet savo daro.

Prezidentas Johnsonas kovo 
17 perdavė Kongresui Įstaty
mą balsavimo teisėm vykdyti. 
Laukiama, kad jis bus greitai 
priimtas be didesnio pasiprieši
nimo. Jo reikšmė ta, kad fede
ralinė valdžia galės vykdyti tai. 
ką sabotuos vietinė valdžia.

Federalinis teisėjas Frank M.

— Prancūzijos spauda susi
laikė nuo komentarų dėl 
valst. sekr. pavaduotojo Bali 
pageidavimo, kad Prancūzija, 
jei neremia Amerikos politikos, 
tai kad bent nekliudytų. Diplo- 
mayhi nemano, kad Bali kalba 
būtų padariusi Įspūdžio Pran
cūzijos politikai.

Johnson kovo 17 leido negram 
rengti eiseną iš Šeimos i Mont
gomery. Eisena rengiama kovo 
19. Teisėjo sprendimo reikšmė 
ta. kad federalinė valdžia teisė
tai galės pasiųsti kariuomenę 
teisėjo sprendimui vykdyti — 
apsaugoti eisenai, jei guberna - 
torius ar kas kitas mėgintų su
kliudyti.

Visuomenės grupės tebeor- 
ganizuoja demonstracijas, stu
dentai gulinėja prie Baltųjų 
Rūmų tvoros, tuo reikšdami 
skatinimą vyriausybei, aukoto
jai siunčia aukas ligoninei^ ku
rioje buvo suteikta pagalba su
žeistiem.

Pačioje Šeimoje betgi darbas 
ir pajamos sumažėjo 50 proc.

laivam. Ro-

dabar ten- 
prekių, ku-

VIETNAME: Amerikos jėga didinama, 
Gromyko reikalauja nebombarduoti

Amerikos karinė vadovybė 
vertina, kad Vietname reikia 
sustiprinti ne tik apsaugą nuo 
infiltracijos iš šiaurės Vietna
mo, bet ir kovą prieš Vietna
me insifiltravusius komunistus. 
Tam reikalui bus pasiųsta ke
liasdešimt helikopterių. Tenai 
jau veikia 400 helikopterių.
— Vietname amerikiečiai ver

tina. kad du paskutiniai bom
bardavimai šiaurės Vietname 
sunaikino 10 proc. visų amu
nicijos sandėlių.

Iš jūros pusės paramos pri
statymą komunistam kont
roliuoti laivai.

Kinijoje skelbia, kad š. Viet
namas nebus Amerikos bombų 
palaužtas; kaltina Sovietus, kad 
nerodo pagalbos Vietnamui.

t «

BŪDAS PASITENKINI-

NAUJAS BŪDAS NEPASITEN
KINIMUI REIKŠTI — studentai 
aukštielninki Pennsylvania Ave. 
Washingtone.

Sovietų Gromyko Londone 
reikalavo, kad Amerika sustab
dytų bombardavimą, tada bus 
galima kalba apie derybas, o 
klausimas išsispręstų, jei Ame
rika . . .iš Vietnamo pasitrauk
tų.

Amerika karinė valdžia Viet
name suvaržė informacijų skel
bimą apie karinę eigą.

Saigone organizuojamos ko
munistų šalininkų demonstraci
jos už derybas.

“Nuo šiol mes nepakrausime 
nei iškrausime jokio prekinio 
laivo, kuris lankosi priešo uos
tuose, ar tai būtų šiaurės Viet
namas ar Kuba“.

Kitą dieną Atstovų Rūmuose 
baisą pakėlė Floridos kongres- 
manas Paul G. Rogers, laivi
ninkystės ir žvejybos komisijos 
narys; jis informavo Kongreso 
narius, kad yra apie 200 laivų, 
su svetimų valstybių vėliavom, 
kurie aptarnauja Ho Chi Min- 
ho ir Castro vyriausybes, vei
kiančias prieš Ameriką. Tai da
ro Amerikos sąjungininkų lai - 
vai — nugabena prekes komu
nistam i Vietnamą, paskui at
vyksta i Amerikos uostus pre
kių paimti. Minėtas Severin Ri
ver laivas priklauso tarptauti
nei laivininkystės bendrovei su 
Liberijos vėliava.

Didžiausi šios rūšies biznie
riai—kalbėjo Rogers—yra ant- 
lai; anglam priklauso apie 40 
procentų laivų,, kurie plaukia į 
komunistinių režimų uostus.

Tie anglų laivai, tarnaudami 
komunistam, sykiu griauja A- 
merikos laivininkystę, nes ati
ma darbą Amerikos 
gers nurodė, kad

Amerikos laivam 
ka tik 8.5 proc. tų
ries eina iš Amerikos. Ameri
kos laivam tenka tik 1 proc. vi
so pasaulio prekybos jūros ke
liais. O buvo 26 proc.

Dėl' to tūkstančiai laivinin
kystės bendrovių ii- Įmonių tu
rėjo užsidaryti.

Kongr. Rogers pasiūlė rezo
liuciją 6166, kad laivam, tar- 
naujantiem šiaurės Vietnamo 
reikalam, būtų atsakyta paimti 
prekes iš Amerikos uostų. Pa
siūlė'' ir kitąr panašią rezoHu- 
liuciją 6154, kad laivam, tar
tiem Kubai.

Apie ši anglų ir kitų kapita
listų bizni, tarnaujantį komu
nistam ir ardanti Amerikos lai
vininkystę. nealiarmavo pirmuo
se puslapiuose vadinama “di - 
džioji spauda”, nešūktelėjo nie
kas surengti eisenas i Baltuo
sius Rūmus ar i Anglijos atsto
vybę. Apie ji patyrė ir paskel
bė kovotojas prieš komunizmą 
ir prieš korupciją Victor Rie
sel (Journal American). Jis pri
dėjo dar savo nuomonę:

gal būt, pasiūlytos rezoliuci
jos nevirs įstatymu, bet uostų 
darbininkų dėka neįplauks į A- 
merikos uostus laivai, kurie 
skirti griauti Ameriką.

Tai jau ne pirmas kartas, 
da iškyla aikštėn gyvenimo
nija: su komunistais bendradar
biauja kapitalistai, o jiem pasi
priešina Amerikos darbo žmo
nės.

pa-

ka- 
iro-

PROF. BIRGER NERMAN, pabaltiečiij

remia Ameriką
— Av. Harrimanas siunčiamas 

i Londoną susitarti dėl bend
ros politikos Afrikoje.

— Londone kovo 16 Sovie
tų Gromyko nesutarė su Angli
jos min. Stewart dėl Vietnamo. 
Pasitarimai buvę ‘draugiški, bet 
be vaisių”. Gromyko kalbėsis 
su min. pirm. Wilsonu. Atvyks 
ir sovietų min. pirm. Kosygi
nas. Wilsonas pritaria Ameri
kos politikai Vietname. Jį puo
la komunistai ir kai kurie dar- 
biečiai, remia konservatoriai.

AMERIKA IR TITAS
Belgrade 14 neutraliųjų dvie

jų dienų konferencijoje Jugos
lavijai nepavyko įtikinti, kad 
Amerikos politika Vietname bū
tų pasmerkta. Bet Jugoslavija 
yra įtikinusi Ameriką, kad jai 
būtų vėl duota kviečių už 53 
mil.

SENAS 
MUI REIKŠTI biznieriai kniubš- 
ti Golden Door Kalifornijos bran
giausioje varsarvietėje.kur už sa
vaitę moka 525 dol.

VOKIETIJA IR ARABAI
Libane, Irake kovo 16 de

monstravo prieš Vokietiją. Ira
ke padegė atstovybę, sudegino 
automobilius. Yemene taip pat.

Vokietijos kancleris Erhar- 
das įvertino, kad tai komunis
tų iniciatyva.

Tačiau Marokas, Tunisas, AI- 
žiras atsisakė nutraukti diplo
matinius santykius su Vokieti
ja, Nasserio nepaklausė.

savo straipsnius “Pabaltijo tei
sė”, “Baltijos tautų kančios”. 
“Deportuotieji”. 1956 išėjo jo 
veikalas “Pabaltijys gyvens”.

Nepriklausomybės laikais jis 
buvo Svedų-Lietuvių Draugijos 
narys ir vienas iš pradininkų 
Baltiečių Instituto Stockholme.

Kai 1964 Švedijoje lankėsi 
Chruščiovas, prof. B. Nerman 
buvo tas judintojas, kuris ta 
proga plačiai ir sėkmingai at
kreipė švedų visuomenės dėme
sį į Sovietų Sąjungos politikos 
grobuoniškumą.

Šis didžiai nuoširdus Balti
jos tautų bičiulis New Yorke

Įžymusis Švedijos archeolo
gas. paskelbęs per 300 savo 
veikalų iš archeologijos, seno
sios istorijos, filosofijos ir po
litikos, prof. Birger Nerman šį 
pavasarį lankosi Siaurės Ameri
koje.

Prof. B. Nerman lietuviam, 
latviam ir estam artimas ne tik 
kaip mokslininkas, kurį laiką 
profesoriavęs Tartu universite
te Estijoje, daręs archeologi
nius tyrinėjimus Latvijos Grob- 
nikoj ir Lietuvos Apuolėj, bet 
ypač kaip kovotojas be baimės 
ir dėmės dėl Baltijos valstybių 
nepriklausomybės. Jis yra vie
nas iš Baltiečių Komiteto (Bal- bus balandžio pradžioje. Balan- 
tiska Komitten) Stockholme džio 7 jis bus Pavergtųjų Eu- 
steigėjų ir dabartinis jo pirmi
ninkas. Jis yra pradininkas ir 
bendradarbis nuo 1944 šio ko
miteto, leidžiamos knygelių se
rijos “Degančios Rytų Europos 
problemos” ir jose paskelbęs

ropos Tautų Seimo svečias, o 
tą pat dieną vakare 7 vai. 30 
min. Estų namuose (243 East 
34th St. New York) bus jo vie
ša paskaita: “Švedija ir Balti
jos jūra”.
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Nauja kalba tarp Amerikos katalikų
IŠPOPULIARINTI VARDAI: 
•'liberalai" ir "konservatoriai" 
bažnytiniame gyvenime

Informuojami apie Vatikano 
susirinkimą daugiausia nekata
likų spaudos, radijo pranešėjų, 
ir katalikai prisiėmė vardus, ku
riais tie informatoriai apibūdin
davo Vatikano posėdžių eigą. 
O apibūdindavo vardais, kurie 
yra populiarūs Amerikos poli
tiniame gyvenime — “libera
lais” ir “konservatoriais”. Tuos 
vardus spauda iš politinės sri
ties perkėlė ir į bažnytinę, rū
šiuodama susirinkimo dalyvius, 
hierarchijos atstovus: tie esą 
liberalai, tie kiti esą konserva
toriai. Nors Oss. Romano skun
dėsi, spaudos netikslia informa
cija, bet Amerikos katalikų nuo
mones gi sudarinėja ne Oss. 
Romano, o kasdieninė nekatali- 
kų spauda.

Liberalų bei konservatorių 
etiketėm ėmė klijuoti ir Ameri
kos kardinolus bei vyskupus; 
esą kardinolas Cushingas libe
ralas, o kardinolas McIntyre 
konservatorius.

Liberalų vardas nekatalikų 
spaudoje buvo tariamas su sim
patija, konservatorių su pas
merkimu. Liberalu hierarchu 
vardu mėgindavo nekatalikų 
spauda pridengti ir savas idė
jas. N.Y. Times net vedamaja
me mėgino paremti gimimų 
kontrolę “liberalo” kardinolo 
Cushingo autoritetu, iki New 
Yorko arkivyskupijos spaudos 
biuras buvo priverstas paaiš
kinti, kad kardinolo Cushingo 
pareiškimas yra visai priešin
gos prasmės, nei ji aiškino N. 
Y. Times.

Tai vienas būdingas ženklas: 
nekatalikų spauda sudarė opi
niją apie katalikų hierarchus ir 
etiketini rūšiavimą i ‘liberalus’ 
bei 'konservatorius' perdavė ka
talikam vartoti.
AMERIKOS VYSKUPAS: ar de
legatas man autoritetas?

Apaštališkasis delegatas ar
kivyskupas Vagnozzi slaptu laiš
ku Įspėjo Amerikos vyskupus 
susilaikyti nuo bendrų pamal
dų su protestantais, iki Vatika
ne bus bendresnis tuo reikalu 
sprendimas. N.Y. Times tuojau 
paskelbė apie tą slaptą raštą ir 
perdavė tikrą ar tariamą kai 
kurių vyskupų pasišiaušimą: pir
miausia. sako, arkivyskupas Va
gnozzi esąs “konservatorius" ir 
būtų geriau, kad jis kur kitur 
būtų paskirtas nuncijum, o ne 
Amerikoje vyskupam duotų nu

Vatikano susirinkimas padarė įtakos Amerikos kataliku 
galvojimui. Sustiprino vyskupųnepriklausomybės dvasią ir no
rą kritiškai žiūrėti į Romos žodžius. Sustiprino pasauliečiu 
katalikų galią aktyviai dalyvauti bažnytiniame gyvenime ir 
reikštis šalia vyskupų su sava nuomone. Pašėkam kai kuriuos 
tos evoliucijos konkrečius faktus, kiek jie prasiveržia spau
doje.

rodymus; antra, dar kažin ar 
jo nurodymas esąs popiežiaus 
nurodymas ir ar suderintas su 
ekumenine dvasia? ...

The Tablet suminėjo vieną 
vyskupą konkrečiai — esą 
Sioux Falls vyskupas Lambert 
A. Hoch samprotavęs: pagal Va
tikano susirinkimo sprendimus 
ekumenizmo reikalu bendrų pa
maldų klausimas esąs- vietos 
vyskupo galioje, jei “nėra kito
kio vyskupų konferencijos ar 
Šv. Sosto sprendimo” ...

Tuo pat reikalu Washingto- 
no vyskupas augziliaras Philip 
Hannan ir St. Louis kard. Rit- 
terio atstovas, paspaudė stab
di — viešai pareiškė, kad ne
są garbinga ir ne vieta kriti
nėm pastabom apie konfiden
cialų apaštališkojo delegato nu
rodymą.

Taigi čia ir iškyla kiekvie
nam individualiam asmeniui 
gundanti mintis: ar popiežiaus 
atstovas šiuo klausimu man yra 
autoritetas ar tokis autoritetas 
esu aš pats?
AMERIKOS KATALIKAS PA
SAULIETIS: ir vyskupą turim 
pamokyti

Vatikano susirinkimas iškėlė 
pasauliečių rolę Bažnyčios vei
kioje. Pasauliečiai pasijuto pa
drąsinti ne tik vykdyti, ką kle
bonas sako, bet pasakyti ir sa
vo nuomonę apie klebono ir 
net vyskupo veiksmus. Kiti 
nuėjo ir toliau: ėmė siūlyti, ką 
popiežius turi padaryti religijos 
srity ir kritikuoti, kad jis to 
.nepadaręs. Ir tai pasirodė pa
sauliečių katalikų leidžiamoje 
spaudoje.

Buvo dėl tokios kritikos 
nepatenkintų. Vienas tokių— 
Spokane. Washington, vyskupas 
tą pasauliečių katalikų spaudos 
kritiką kunigam, vyskupam ir 
net popiežiui Įvertino kaip — 
“1964 metų katalikų spaudos 
gėdą". Ganytojiniame laiške Įs
pėjo. kad tokios katalikų spau
dos neverta įsileisti i kataliku 
namus ...

Kitaip pažiūrėjo Baltimorės 
arkivyskupas Lawrence She-

han, naujasis kardinolas, į tą 
pati reikalą. Jis pripažino per 
pastaruosius metus augantį 
įtempimą tarp katalikų pasaulie
čių spaudos ir “bažnytinių pa
reigūnų”. Jis pasisakė, kad to- 
kis Įtempimas dabartinėm ap
linkybėm beveik, neišvengiamas. 
O tos aplinkybės ir yra nauja 
dvasia iš Vatikano susirinkimo, 
sena siena tarp “bažnytinių pa
reigūnų” ir katalikų intelektua
lų pasauliečių. Tačiau arkivys
kupas tą įtampą apgailestavo ir 
ieškojo būdų jai pašalinti. Vie
ną būdą rado tokį: “Būtų tik
riausiai naudinga, jei vyskupai 
susitikinėtų su spauda — as
meniškai kiek galint dažniau 
ar per savo kvalifikuotus įga
liotinius — ir aiškintųsi kylan
čias problemas”.

Ieškodamas tarp dviejų pu
sių susipratimo, naujasis kardi
nolas pakartojo Bažnyčioje se
niai galiojančias tiesas vykdyti:

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europą

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
CH 9-6245 
LI 2-1767 

AN 
EV 
Di

8-0063
4- 4952
5- 8808
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355

_______ ____ ______ 8-2256 
200 Franklin A v.. Tel. 233 8030. 246 0215 

TO 7-1575 
ES 
FO

ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..........
BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue 
SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue .... 
BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue .....
BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue .....
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR
CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...........  TO
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI
GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St., N W. GL 
HARTFORD 14, Conn. — 
HAMTRANCK. Mich. — 11333 -los. Campau 
IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave. 
LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ...... 
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-299* 
NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl
NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave.................. LO
NEW YORK 3. N.Y. — 39 - 2nd Avenue ................... Au
PASSAIC. N.J. — 176 Market Street........................... GR
PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street ...................... MU
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO
PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU
SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn. — 6 John Street 
WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street 
YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave.......
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue

2- 4685
3- 8569

fiW 
GR 
Rl

3- 1797 
2-1446
4- 5456
2- 6387
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868 
6-2781
3- 0440

“Tegul katalikai žurnalistai 
turi visada galvoje: esminiais 
klausimais — vienybė. Tegul 
Bažnyčios pareigūnai turi gal
voje: abejojamais klausimais— 
laisvė. Tegul abidvi pusės atsi
mena: visokiais atvejais —mei
lė”.

Pastarąjį konfliktą tarp pa
sauliečių ir “bažnytinių parei
gūnų”, anot kardinolo, sekda
mas Amerikoje, pagalvoji: kaip 
gi nutiko, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje nebuvo tokios aštrios 
trinties tarp hierarchijos ir ka
talikų intelektualų?

Nebuvo dėl to, kad tenai se
niai savaime buvo Įvykę tai, ką 
dabar kardinolas siūlo Ameri
kos pasauliečių ir vyskupų san
tykiam — ne tik kunigų, bet ir 
vyskupų susitikimas su pasau
liečiais ten buvo savaime su
prantamas ir praktikuojamas 
dalykas.

Nei kunigai nei vyskupai ne
laikė savo autoriteto pažeidimu 
■lankytis pas pasauliečius i na
mus. pasikviesti juos pas save, 
informuoti ir informuotis, ieš
koti bendro sprendimo. Jie ne
stelbė. bet skatino, rėmė pasau
liečių katalikų katalikiškos ak
cijos iniciatyvą.

Kas ten buvo Įvykęs faktas,

NAUJASIS kardinolas Lawrence 
Shehan Baltimorėje.

čia daros idealas. Bet ir tai jau 
gerai.

P. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO REZOLIUCIJOS
Pietų Amerikos trečiasis lie

tuvių kongresas, susirinkęs Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje 1965. 
vasario 18-21. kuriame dalyva
vo lietuvių atstovai iš Argenti
nos. Brazilijos. Čilės. Paragva
jaus ir Urugvajaus, legaliai at
stovaudami visus Pietų Ameri
kos lietuvius i kurį taip pat 
atvyko Jo Eksc. Vyskupas Vin
centas Brizgys. Nepriklausomos 
Lietuvos diplomatijos šefas Sta
sys Lozoraitis, Vliko pirminin
kas Vaclovas’ Sidzikauskas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas dr. inž. Alg. 
Ladas Nasvytis. Balfo atstovė 
dr. Elena Armanienė, Tautos 
Fondo valdytojas prel. Jonas 
Balkūnas, A.L.K. Federacijos 
atstovas prel. Ignas Albavičius 
ir kiti delegatai, apsvarstę da- 
bar|inę Sovietijos okupuotos

Lietuvos padėti. konstatavo, 
kad pagal slaptą Molotovo -Rib- 
bentropo 1989 m. rugpiūčio 23 
ir rugsėjo 28 paktą.

1. Lietuva 1940 metais buvo 
Sovietų Rusijos okupuota Įve
dant raudonosios armijos pajė
gas ir komunistų partijos ad
ministraciją. panaikinant Lietu
vos nepriklausomybę.

2. Tuo smurtu Sovietų Rusi
ja nusikalsįjaftnai sulaužė visas 
su Lietuyc^J^ėspūbįika sudary
tąsias kuSaaU ^sip’arėigoji^ 
mus. 1 > r

3. Lietuvos okupacija tęsiasi 
jau 25 metus, Maskvai palai
kant joje komunistini režimą, 
naudojant imperialistinius me
todus, kaip prievartą, žudy
mus, deportaciją nutautinimą 
ir religijos persekiojimą.

4. Maskvos imperializmas iš

SEN. JACK MILLER, neseniai įnešęs kartu su sen. Bourke 8. Hickenloop
er rezoliuciją Lietuvos laisvinimo reikalu. Rezoliuciją išrūpino kun. kleb. 
Simonas Morkūnas. Sioux City. Iowa.

naudoja Lietuvą ekonomiškai, 
panaikinęs nuosavybę ir jos 
gyventojus versdamas dirbti už 
bado atlyginimą.

5. Maskva, nors ir smerkia 
kolonializmą Afrikoje, pati ko
lonizuoja Mažosios Lietuvos te
ritoriją ir atkelia į Lietuvą dau
gybę rusų. Varomas nuolatinis 
Lietuvos rusinimas išstumiant 
lietuvių kalbą iš administraci
jos, mokslo Įstaigų ir moksli
nių leidinių* _

’ 6. Sovietų ^Rusija kavo impe
rialistinius užgrobimus rytų Eu
ropoje klastingai vaizduoja pa
sauliui. tartum tos tautos —jų 
tarpe ir Lietuva — savo noru 
būtų prie Maskvos prisijungu
sios. Iš tikrųjų tai yra žiauri 
okupacija, sumindžiojusi visas 
pagrindines žmogaus teises ir 
laisves, panaikinus laisvą apsis
prendimą.

Kadangi visame pasaulyje 
šiuo metu vysksta galingas są
jūdis už laisvės ir nepriklauso
mybės suteikimą visoms tau - 
toms. Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas nutarė kreiptis Į 
Jungtinių Tautų Organizaciją 
ir į Amerikos Valstybių Orga
nizaciją ir prašyti, kad būtų 
daromas spaudimas i Sovietų 
Sąjungą, kad ji grąžintų Lietu
vai laisvę ir nepriklausomybę, 
išvesdama iš Lietuvos teritori
jos raudonąją armiją, sugrąžin
tų i tėvynę Sibiran ištremtuo
sius Lietuvos žmones.

Taip pat apeliuojame i viso 
pasaulio sąžinę, kad kartu su 
visa lietuvių tauta reikalautų, 
kad Sovietų Sąjunga sustabdy
tų religijos persekiojimą bei są
žinių prievartavimą komunisti
nio režimo pavergtiems žmo
nėms.

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ 
KONFEDERACIJOJE I

Briusely kovo 14 slaptame ; 
posėdyje profesinių sąjungų ; 
k o n f e rencijos vicepirminin- : 
kas Meany aštriai kritikavo 
konfederacijos biurokratizmą, ; 
neveiklumą kovoje prieš ko j 
munizmą tarp darbininkų. Gra- i 
sino nutraukti AFL -CIO pi- • 
niginę paramą, o jos pereitais • 
metais davė 1,161,000 dol.

rin 
vai-

— Argentinoje kovo 14 
kimus laimėjo dabartinė 
danti partija — radikalai, 
čiau Perono šalininkai atstovų 
skaičių patrigubino.

— Rochester, N.Y. lietuviai, 
praveda specialią rinkliavą re
zoliucijų žygiui remti. Visi žy
mesnieji Rochesterio lietuviai 
yra įsijungę Į šį vajų.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— 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. i
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 į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Deiancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

' ■ ■ — ■ — —— ~---------- ------- I

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002
------------- ---------------------------------- ---------------1

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

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

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

amtirr <*&»»»O& wuw-vui.- pomx

MAisre koaw
► jr* ’Ok >• Xafi

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y.............. Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554
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Iš salių išeikime j gatves
Šiemet sukanka dvidešimt 

penkeri metai, kai lietuvių tau
tą ir mūsų tėvynę Lietuvą val
do pavergę Maskvos diktato
riai. šią vasarą Vilniuje oku
pantas rengiasi iškilmingai pa
minėti šią gėdingą sukakti. Lais
vame pasaulyje gyvenantiem 
lietuviam reiktų ypatingai pa
sistengti daugiau viešai pade - 
monstruoti prieš Lietuvos pa
vergėjus. Nesitenkinti vien su
sirinkimu į sales. Tokiais pa
minėjimais nepasiekiame pla
čios Amerikos visuomenės, ku
ri vis dar yra abuoji komuniz
mo atžvilgiu ir kartais mažai 
supranta, ką reiškia komuniz - 
mas realybėje. Be to, būtų pro
ga parodyti Amerikos plačiai 
visuomenei, kokią didelę skriau
dą daro Maskvos diktatoriai 
Lietuvai.

Šiemet nė vienas lietuvis lais
vame pasauly neturėtų suabe
joti, kad birželio tragiškųjų 
Įvykių minėjimas reikia rengti 
ne salėje, bet gatvėse, miesto 
aikštėse. Visos lietuvių orga
nizacijos turėtų vieningai tai 
minčiai pritarti ir jau pradėti 
rengtis. Iniciatyvos galėtų im
tis vietos Lietuvių Bendruome
nės apylinkės, ar Alto bei Bal
fo skyriai, ar organizacijų tary
bos. kur jos veikia.
Pirmiausia reiktų suorganizuo
ti bent vienoje iš pagrindinių 
miesto gatvių kiek galima gau
sesnę vietos lietuvių eiseną. Ei
senai organizuoti Įtraukti visas 
lietuvių organizacijas, ypač jau
nimo, kaip ateitininkus, skau
tus. vyčius, lituanistines mo
kyklas. Prašyti klebonų para
ginti lietuvius kuo gausiau da
lyvauti eisenoje. Moterys tu
rėtų dalyvauti su tautiniais dra
bužiais. Pakviesti, kur galima 
ir prieinama, orkestrus (band). 
Sąlygom leidžiant. parengti 
bent dvejetą vežimų, vaizduo
jančių nepriklausomą Lietuvą, 
lietuvių trėmimus Į Sibirą, kali-

I

Stebuklingas varpas
POVILAS ŽIČKUS

Jis girdi liūdną varpo skam
bėjimą. Din-dan, din-dan, din- 
dan. Monotoniškai ir lyg klai
kiai aidi varpas Alpių papėdės 
slėny.

Dar ankstus rytas. Naktis ir 
miglos apsiaustas laiko priden
gęs slėni, nors aplink aukštai 
akmeninės kalnų viršūnės jau 
bando Įsikibti saulės.

Tas varpo skambėjimas jam 
primena kažin ką artimo ir pa- 
silikusio toli — erdvėje ir lai
ke. Taip, ir laike. Jis prisima- 
na vaikystę. Ten vingiuotas 
siauras kelias per miškus, lau
kus ir žaliuojančias pievas ve
da tėviškės medinėn bažnyčion. 
Ir ten tas vienišas varpas šauk
davo rytmečio ir vakaro mal
dai. Jis daug garsiau ir išdi- 
džiau skambėdavo, kai lydėda
vo Švenčiausiąjį procesijoj ap
link bažnyčią. Tas pats varpas 
pranešdavo ir apie nukeliavu
sius amžinybėn.

Sustoja ir klausosi. Varpo 
skambėjimas dar kažką prime
na. Yra garsų, kurie kelia bai
mę ir nerimą. Tokių garsų tė
viškės varpas neturėjo. Bet jie 

nių nežmonišką kankinimą ir 
panašiai. Parengti kiek galima 
daugiau plakatų su Įvairiais šū
kiais bei diagramomis, skai
čiais, kurie vaizduotų lietuvių 
tautos fizini naikinimą, —kiek 
tautos išnaikinta, ekonominį 
alinimą, uždarbio ir prekių kai
nas, Lietuvos rusifikaciją ir 
t.t.

Po eisenos galima surengti 
ir' prakalbas, kurias turėtų pa
sakyti lietuvių bičiuliai, Ame
rikos politikai.

Į ši darbą turėtų Įsitraukti 
ne tik vietos kolonijų veikėjai, 
bet ir mūsų organizacijų cent
riniai organai: Vilkas, Altas ir 
^Lietuvos Laisvės Komitetas. 
Jie turėtų tiksliai nurodyti lie
tuvių tautos nuostolĮ, kiek iš
tremtų. kiek žuvusių, iš viso, 
koks tautos nuostolis. Iki šiol 

BALFO centro valdyba. Pirmoje eilėje iš k. i d. Br. Spūdienė, dr. E. Armanienė, kun. V. Martinkus — 
pirmininkas, E. Cekienė, antroje eilėje — dr. A. Skėrys, A. Senikas, St. Dzikas, reikalų vedėjas kun. L.
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gerai pažįstami. Rodos, rišasi 
dar su šia diena. Klausosi ati
džiau. ir išgirsta kalėjimo rak
tų žvangėjimą. Jam atrodo, kad 
jis girdi, kaip jie visu glėbiu 
krinta tiesiai ant jo galvos.

Atsisuka atgal. Apsidairo. 
Kalnai. apaugę krūmais, vin
giuotas lauko kelias. Niekur 
nesimato nei kalėjimo, nei sar
gų. Tik tas vienišo varpo din- 
dan, din-dan. Tada jis prisime
na. kad Amerikos kariai atida
rė didžiuosius kalėjimo vartus 
ir juos visus išleido. Kad dabar 
kalėjimas yra pasilikęs toli. x

Jis pasižiūri Į save. Kalėjimo 
rūbai dengia jo išdžiuvusĮ kū
ną. O varpas vis kartoja -din- 
dan, din-dan. Pagreitina žings
nius ir leidžiasi į slėni.

Jokios varpinės nesimato. 
Bažnyčia teturi mažą bokšteli, 
kuriame irgi nesimato varpo. 
Jis Įeina bažnyčion.

Bažnytėlė mažytė. Prie alto
riaus senukas kunigas aukoja 
mišias. Bažnyčios asloje, tiesiog 
ant grindų, medinis nedažytas 
karstas. Nė vienos žvakės prie

Jau nuo seniai Balfas sielo
jasi lietuviais, gyvenančiais P. 
Amerikoje, kaip jiem vienu ar 
kitu būdu pagelbėti, bet dėl 
stokos ryšių tie norai vis buvo 
atidedami ateičiai. Todėl ir at
sirado tikrai reta proga susipa
žinti ir bent šiek tiek arčiau 
lietuvių būklę pažinti per Įvy
kusi Pietų Amerikos lietuvių 
kongresą, kuriame teko Balfui 
atstovauti ir jo vardu Kongre
są pasveikinti.

Pietų Amerikos lietuvių kon
greso metu Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje, vasario 18-21, Bal
fas daugeliu atveju buvo prisi
mintas ir paminėtas. Vysk. V. 
Brizgys, kalbėdamas Villa Zeli- 
nos lietuvių parapijos bazny- 

tie skaičiai Įvairiose kolonijose 
labai Įvairavo kitataučių aky
se, kartais atrodė gal ir abejo
tini, nes buvo labai skirtingi. 
Šiemet šios liūdnos sukakties 
proga kaip tik reikėtų vadova
vimo veiksniams geriau išsiaiš
kinti ir kiek galima nurodyti 
tikslesnius skaičius ir visiem 
to laikytis.

Šių eilučių tikslas nėra ką 
nors mokyti ar kritikuoti, o tik 
iškelti mintis, kurios gal ir ki- 
tus paskatins tuo klausimu pa
sisakyti. P. Pr.

karsto. Gale karsto klupo 
žmogysta, kurios veidas pri - 
dengtas.

Mišios baigiasi. Atėjęs kuni
gas apšlaksto karstą švęstu van
deniu, sukalba lotyniškas mal
das ir sugrįžta zakristijon. O 
moteris tebeklupo gale karsto. 
Bažnyčion Įeina trys pagyvenę 
vyrai. Tiktai trys. Vienas iš 
jų liepia moteriškei keltis. Ji 
atsistoja, bet veido nenuden
gia. Tie trys vyrai paima kars
tą ir neša. Moteris seka iš pas
kos. Prie bažnyčios durų stovi 
paprastas vežimas, pakinkitas 
jaučiais. Jie Įdeda karstą Į ve
žimą. Trijų vyrų ir vienos mo
ters lydima gedulinga procesi
ja pradeda kelionę. Lėtai trau
kia vežimą jaučiai ir suka ka
pinių link.

Supylė kapą, vyrai pasišali
na. Moteris atsiklaupia prie ka
po. Tada jis prieina, užpila tris 
saujas žemių ir atsiklaupęs kal
ba poterius. Kai jis keliasi, ke
liasi ir moteris. Ji atidengia sa
vo veidą. Visai jaunutė. Gal 
kokios šešiolikos metų. Tik jos 
akys Įdubę, o veidas pavargęs. 
Turbūt, nuo nemigos naktų ir 
ašarų. Ji prieina ir dėkoja už 
maldą — paskutinę pagarbą 
jos motinai. Jis žiūri nustebęs 
ir neranda žodžių, kuriuos ga
lėtų jai pasakyti.

Pagaliau pradeda darkyta vo
kiečių kalba. Beeidamas išgir
dęs vienišo varpo skambėjimą, 
todėl užsukęs bažnytėlėn, ku
rioje radęs tik kunigą, laikanti

Kę patyriau P. Amerikoje ir lietuviy kongrese Brazilijoje

čioje per iškilmingas mišias, sa
vo gražiame pamoksle ragino 
lietuvius būti gailestingais ir 
pažymėjo Balfą kaip vieną iš 
pavyzdžių, atliekanti svarbius 
labdaros darbus. Taip pat per 
kitus sveikinimus ir darbo ko
misijose Balfo nuveikti ir tebe
vykdomi darbai ne kartą su pa
garba buvo prisiminti.

Prieš 30 metų ...
Į Pietų Amerikos kraštus iš 

Lietuvos didžiausia dauguma 
lietuvių atvyko maždaug prieš 
30 metų. Atvykę jie iš Lietu
vos, dėl kitokio ar sunkiai lie
tuviam pakeliamo klimato, gy
venamų sąlygų, papročių ir kal
bos trūkumo, pateko i vargą, li
gas ir turėjo nugalėti labai 
daug sunkių gyvenimo aplinky
bių. Viena tautietė pasakė: 
“daugeli iš mūsų kirmėlės už- 
ėdė, taip bloga mums buvo”.

Tada dar buvo Lietuva lais
va. Patyrusi apie jų sunkią dali, 
stojo jiem i pagalbą, gelbėda
ma kaip medžiagine, taip ir dva
sine parama, siųsdami lėšas lie
tuviškų mokyklų statymui, spor
to ratelius aprūpindama Įran
kiais ir asmeniškai gelbėdama 
Į vargą patekusi.

mišias, numirėlę ir ją. klūpan
čią užpakaly karsto. Mergaitė 
išsigandusiom akim pažiūri.

— Negali būti. Mūsų bažny
čia nebeturi jokio varpo. Baž
nyčioje nebuvo jokio kunigo, 
ir niekas mišių neaukojo. Čia 
seniau gyveno senukas kuni
gas, kuris žuvo per bombarda
vimą Miunchene. Jau apie porą 
mėnesių, kai šioje bažnyčioje 
nėra kunigo ir neaukojamos mi
šios.

Per mergaitės veidą rie
da ašaros. Ji su gailesčiu žiūri 
Į buvusį kalini.

— Aš nemoku jokių poterių 
ir jokios maldos. Mano tė
vas buvo SS karininkas. Jis 
buvo žiaurus ir netikintis. 
Prieš koki mėnesį buvo parvy
kęs atostogų. Tame mažame 
bažnyčios bokštely buvo var
pas. JĮ išėmė ir nuvežė Į fab
riką šoviniam, o pats išvyko Į 
frontą. Prieš porą dienų čia 
praėjo Amerikos kariuomenė. 
Nebuvo jokių kautynių. Tik 
vakar iš kažin kur atklydo kul
ka ir pataikė mano motinai tie
siai Į galvą. Ji krito vietoje.

Mergaitė vėl sustojo kalbėju
si. Atsiduso.

— Kai tėvas Įstojo Į SS. ma
mai ir man uždraudė lankyti 
bažnyčią—tęsia ji toliau. —Ma
ne įrašė į hitlerinio jaunimo or
ganizaciją, nors aš buvau dar 
visai mažytė. Mamai pasakė, 
kad jeigu sužinos, jog buvo 
bažnyčioj, savo rankom ją nu

Lietuviai patys nenuleido sa
vo rankų ir steigė savo orga
nizacijas. chorus, bet tai netu
rėjo labai svarbios reikšmės di
delėje lietuviškoje šeimoje ir 
nesujungė visų bendriem reika
lam ir idealam. Laikas veikė lie
tuvių nenaudai ir nutautėjimas 
atlikinėjo savo darbą. Lietuviai 
tarp savęs suskilo ir daugelis vi
siškai atsiskyrė, o žymi daugu
ma pakrypo bei pradėjo tarnau
ti dabartiniam Lietuvos paver- 
gėjui<ir lietuvių tautos naikin
tojui. Dar daugiau: nutautėji
mas savo darė; didelė dauguma 
lietuviškojo jaunimo jau nebe
kalba lietuviškai arba kalba la
bai maišyta kalba.

Po antrojo karo
Po antrojo pasaulinio karo i 

šiuos kraštus atvyko nauja, ir 
nors negausi, bet pajėgi lietu
vių banga. Bet ir naujos Įsikū
rimo sąlygos, stoka kalbos ir 
kitos aplinkybės kliudė jungtis 
i bebdrą darbą ir rasti bendrą 
kalbą.

Gerėjant pokarinėms ekono
minėm sąlygom, nors politiniu 
atžvilgiu tos sąlygos nuolatos 
yra trukdomos, lietuviai pradė
jo aiškiau ir viltingiau žvelgti 
Į rytojų. Dar prieš 5 metus ke
lių lietuvių bendromis pastan
gomis ir Kanados lietuvių pa
vyzdžiu nutarė jungtis tarp pa
skirų Pietų Amerikos kraštų. 
Buvo nutarta sušaukti Pietų A- 
merikos pirmąjį kongresą, ku
ris ir Įvyko 1960 gruodžio Ar
gentinoje. Tai ir buvo branduo
lys ir pradžia tolimesniem dar
bam ir pasiryžimam. Antrasis 
toks kongresas Įvyko Montevi
deo Urugvajuje.

Tretysis, šūkiu “Mūsų 
jėgos — Lietuvai Tėvynei”, lai
komas gražiausiai nusisekusiu, 
geriausiai suorganizuotu, susi
laukusiu didelių pritarimų kaip 
iš Brazilijos vyriausybės, besi
mokančios studentijos, visuome
nės. taip ir savų tautiečių, ku
rie nuoširdžiai dalyvavo užpil
dydami visas bažnyčias, teatrus 
ir sales. Vienas iš rengėjų yra 
pasakęs: “teko pamatyti tiek ir 
tokių žmonių, kurių anksčiau 
niekur nebuvo galima sutikti".

Darbo posėdžiuose buvo iš
nagrinėta daug svarbių temų ir 
Įžvelgta ateitin, svarbiausia, kad 
buvo sudaryta pagrindinis ir 

žudysiąs. Mama labai mylėjo 
tėti, bet ir bijojo. Aš irgi my
lėjau ir jo klausiau.

Ji nutraukė pasakojimą ir il
gai žiūrėjo i naujai supiltą ka- 
pą-

— Mama nustojo lankius 
bažnyčią, bet kiekvieną vakarą 
ir rytą, ties savo lova atsiklau
pus. kalbėjo poterius. Ji norė
jo ir mane išmokyti poterių, 
bet tėvas neleido. Jau einant 
karui, kai tėtis buvo fronte, 
kartą kunigas aplankė mamą. 
Jie ilgai kalbėjosi dviese. Aš 
tik išgirdau kunigo paskutinius 
žodžius, kai jis išeidamas sakė:

— Pasitikėk Dievu, ir toliau 
taip melskis, kaip meldiesi da
bar.

Visas kaimas mūsų nekentė. 
Nekentė net ir mamos, nes ma
tė, kad ji neina bažnyčion. Jie 
nenorėjo Įsileisti ir jos kūno 
bažnyčion. Tik mano didelės 
ašaros padėjo, kai aš verkdama 
sakiau, kad mama visados kal
bėjo poterius.
Vis tiek niekas neatėjo jos pa

lydėti. Jie įnešė ją į bažnyčią. 
Atvežė čia ir užpylė žemėmis. 
Bažnyčioje nebuvo kunigo ir 
neskambėjo varpas.

O jis aiškiai girdėjo: din-dan, 
din-dan. Ir matė senuką kuni
gą aukojant mišias. Tada jis 
dar kartą atsiklaupė, sukalbė
jo poterius ir labai drąsiai pa
sakė:

— O vis dėlto aš girdėjau 
varpą ir mačiau kunigą. 

centrinis organas, pavadintas 
Pietų Amerikos Lietuvių Tary
ba, Į kuri Įeis Argentinos, Bra
zilijos, Urugvajaus atstovai; 
jaunimas toje taryboje bus taip 
pat atstovaujamas. Tik su gai
lesčiu tenka pastebėti, kad dėl 
nežinomų sąlygų trūksta Ko
lumbijos. Venezuelos lietuvių. 
Bet, atrodo, laikas ir padėtos 
pastangos pagelbės išsiaiškinti 
susidariusius skirtumus ir visi 
kraštai susijungs bendriem Lie
tuvos laisvinimo reikalam ir lie
tuvybės išlaikymui, o ypač lie
tuvybės ugdymui mažųjų ir jau
nimo tarpe. Pietų Amerikos 
Lietuvių Taryba turėtų būti pa
grindinis centras, Į kuri bus ga
lima kreiptis visuomet ir visais 
reikalais, kuomet tik bus reika
lo. Kur bus jo pagrindinis būs
tas. dar nėra aišku, bet yra tik
ra. kad tai bus patvarkyta.
Ko trūksta

Dalyvaujant politinės ir vi
suomeninės komisijos darbų po
sėdžiuose. paaiškėjo, kad me
džiaginė parama, kuri anksčiau 
būtų buvusi gal ir labai reika
linga, šiuo metu nesanti svarbi 
ar būtina, nes vargo nebėra ir. 
kaip vienas tautietis yra pasa
kęs. tie. kurie nori dirbti ir dir
ba, gerai pragyvena. Ir tai tie
sa. Kai kurie lietuviai yra Įsi
giję gražių turtų, kai kurie net 
turtingiausiais lietuviais pasau
lyje vadinami.

Bet dvasinės ir kultūrinės-pa
ramos jiem daug reikalinga. 
Ypač reikia gelbėti mažuosius 
ir jaunimą nuo visiško nutau
tėjimo. Ta pagalbą, kaip knygų, 
vadovėlių, plokštelių, o ypač 
elementorių parūpinimu labai 
skubiai reikalinga. Visam Sao 
Paulo mieste, kuriame gyvena 
20,000 lietuvių, yra tik 2 ele- 
mentoriai, bet ir tie nuo ilgo 
vartojimo jau sudėvėti. Ypač 
pageidautina lietuviškų dainų, 
šokių ir Įkalbėtų plokštelių. Vie
na žymi visuomenininke iŠ Ar
gentinos pasakė, kad mažieji ir 
jaunieji išgirsta lietuviškas dai
nas ir kalba tik tada, kai gau
nama plokštelių iš Lietuvos.

Iš JAV užsisakyti knygų ar 
plokštelių neįmanoma, nes šių 
laikų Argentinos. Urugvajaus 
ar Brazilijos pinigais jos esan
čios neįperkamos.

"IŠTIKIMAS PAGELBININKAS’ su kun. L. Jankum ir St. Dziku Balfo 
centre. Nuotr. V. Maželio.

“Todėl mums, JAV7 lietuviam, 
svarbu paskubėti Pietų Ameri
kos lietuviam Į talką, kad iš
laikytų mažuosius ir jauni
mą savo tarpe.

Reikia pažymėti, kad Pietų 
Amerikoj yra iabai daug ir gra
žaus jaunimo, kuris susiorgani
zavęs i chorus, tautinių šokių 
ansamblius ir organizacijas, b 
išlaikyti ir ugdyti tuos jau esa
mus dalinius organizuotai bei 
paskirai kiekvienam turime pa
dėti ir pagelbėti.

Skaičiai
Iš statistinių davinių per kon

gresą paaiškėjo, kad Pietų A- 
merikos kraštuose gyvena apie 
100.000 lietuvių, kurie tarp 
kraštų yra pasiskirstę: Brazili
joje apie 50.000. Argentinoje- 
tarp 30.000-40.000. apie 5.0 0 0 
Urugvajuje, kiti pasiskirstę tarp 
kitų kraštų, o Čilėje tegyvena 
tik 7 lietuvių šeimos.

Besilankydama Argentinoje ir 
Brazilijoje bei iš Urugvajaus at
stovų patyriau, kad švietimo 
pagalba būtų svarbiausia ir rei
kalingiausia ir kuo skubiausia, 
nežiūrint ir kitų pageidavimų, 
kurie buvo išreikšti komisijų 
posėdžiuose ir kongrese.

Todėl kviečiame visus JAV 
lietuvius Į Pietų Amerikos lie
tuvių švietimo ir tautinės lietu
viškos kultūros gelbėjimo dar
bą!

Elena Armanienė 
Balfo Centro Valdybes 

Vicepirmininkė

— Dr. Ants Pallop, Bernards
ville. N.J.. Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto pirmininko vienas 
iš specialių padėjėjų, rašo šios 
organizacijos vadovybei: “. . Vis 
daugiau ir daugiau JAV estų 
Įsijungia i rezoliucijų pravedi- 
mo darbą. Pagrindiniame estų 
laikraštyje. “Eesti Voba”, kas 
savaitę duodama pakankamai 
informacijos apie visą mūsų 
veiklą . . .” Dr. A. Pallop yra_ 
veterinarijos gydytojas, baigęs 
mokslus JAV. jaunosios kartos 
estų veikėjas.

— Eglutės skaitytojų ir rė
mėjų metinė šventė Putname 
bus birželio 6. Drauge bus ir 
vaikų piešinių parodėlė. Pagei
daujama siųsti piešinius lietu
viškomis tautinėmis temomis.



darbininkas 1965 m., kovo W., d., nr. 21.

VILNIAUS elektroninių skaičiavimu mašinų ceche.

Pagrindinis jo veikalas, iš
leistas 1948, pasiekęs didelio 
pasaulinio garso, yra “Cyber
netics, or Control and Commu
nication in the Animal and the 
Machine”. Lietuviškai verčiant 
reikštų: “Kibernetika. Valdy
mas ir žinių perdavimas gyvū
ne ir mašinoje”. Sudurtinį ter
miną “kibernetika” pasidarė iš 
graikų kalbos; tai reiškia vai
ruotoją, valdytoją. Kas gi čia 
valdomą? Gavus žinią, įsakoma 
muokuiams.

kaip įgrojama, įdainuojama ar 
įkalbama plokštelė. Kūrybingai 
gali mąstyti tik žmogus, gavęs 
šią dovaną iš ankščiau, tačiau 
mašinų įrengiu patogumai ir pa
tarnavimas pasieks didelį auto
matuos laipsnį, atsirėmus dirb
tiniais smegenimis, suteiks žmo
nėms galimybę daugiau ir kū
rybiškiau darbuotis.

Kai kas klaidingai mano, kad 
angliškai vadinami kompiute
riai (electronic computer) tėra 
dideli ir greiti kalkuliatoriai.

riausias jų pavadinimas būtų 
duomenų apdirbimo mašina, sis 
tema (data processing machine 
system).

N. Wieneris, kalbėdamas, 
apie kompiuterius ir apskritai 
amšinas, du dalykus pabrėžė. 
Vieną: “Palikite žmogui tuos 
dalykus, kurie yra žmogaus, o 
kompiuteriam tuos, kurie yra 
komputeriu”. Antra: “Panaudo
ti galingą mašinos jėgą kuriam 
kitam tikslui, o ne didesnei Die
vo garbei, yra mirtina nuodė-

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.

N. WIENER—kibernetikos tėvas
Lygiai prieš metus (kovo 18) 

Stockholmo karališkame tech
nologijos institute širdies smū
giu mirė Norbertas Wieneris, 
sulaukęs arti 70 metų. Paskai
tos skaityti buvo atvykęs iš A- 
merikos, iš Cambridge, kur 
Massachusetts technologijos in
stitute (M.I.T.) profesoriavo, 
bet taip pat ir plačiai keliavo 
po viso pasaulio universitetus. 
Tai buvo didelio masto moks
lininkas — matematikas, ana
listas, o tarptautikoj žinomas 
kaip kibernetas.

Norberto Wienerio tėvas, 
imigrantas iš Rusijos, žydų tau
tybės. buvo Harvardo slavų kal
bų profesorius. Savo sūnų pir
miausia mokė pats, reikalauda
mas didelės drausmės ir klus
numo, o sūnus jau iš mažų me
tų rijo knygas krūvomis, pasi
žymėjęs nepaprasta atmintimi 
ir dideliais gabumais. Tėvo pa
mokos dažnai baigdavosi vaiko 
ašaromis ir tėvo šauksmais, 
kad net kaimynai įsikišdavo. 
Tėvas savo sūnų laikė švais
tūnu. nevykėliu, neklaužada, o 
tuo tarpu, būdamas dar tik 12 
metų, baigė aukštesnę mokyk
lą (Ayer, Mass), po trijų metų 
— Tufto kolegijoje matemati
ką bakalauru ir dar po trijų— 
Harvardo universitete gavo ma
tematikos mokslų daktaro laips
nį. Jaunuolis tebuvo 18 metų, 
paliktas Harvarde lektoriauti, 
paskui ir profesoriauti.

Norbertas Wieneris domė
josi ne viena matematika. Jis 
gerai pramoko daug kalbų, net 
lotynų ir graikų, domėjosi so
cialiniais ir filosofiniais moks

lais, savo žinias gilino Angli
joje (Cambridge), Vokietijoje 
(Goettingene), Kinijoje (Peki
ne). Su juo buvo galima disku
tuoti kone apie viską, ir nepa
viršutiniškai.

Mokslinės jo karjeros pa - 
grindinė būstinė buvo garsusis 
Massachusetts technologijos in
stitutas Cambridge. Mass. Tai 
buvo profesorius, kokių retai 
universitetai gaudavo. Jis dės
tė dar Paryžiuje prancūziškai, 
Vokietijoje — vokiškai, Mek
sikoje — ispaniškai. Gailavo,

DR. N. WIENER

kad politinė padėtis kliudė jam 
lektoriauti ir Kinijoje. Rašė 
gryno mokslo veikalus, popu- 
liarizacijas ir net dailiosios lite
ratūros. kaip romaną ‘The 
Tempter' (Gundytojas), kuria
me Fausto dvasioje pasakoja 
apie mokslininką, pramonės ug
dytoją, kurį pražudė jo pasiek
ti laimėjimai.

KIBERNETINIU mašinų garbinimą, kuriuo ypač serga Sovietų Ideologai, 
nori primesti kitiems, ypač Amerikai. “Kokia bebūtų galinga ir puiki ma
šina. jos vieta spintoje, kur dulkių siurblys, o ne ant altoriaus” (Bernstein, 
Scientific American, August1964). Paveikslas, iliustracija paimta iš oku
puotos Lietuvos mėn. žurnalo — Mokslas ir Techniką, 1964, 10, psl. 12.

Norite geros meiliškos fotografijos —
PORTRETO - SĖDUOS - VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street. Ridgewood, Brooklyn, N. T.

Tel. HYacint 7-4677

N. Wieneris savo veikale at
vėrė versmę naujų idėjų ir 
metodų, kuriuos mokslo pasau
lis su entuziazmu tuojau įkinkė 
jas veikti komputeriuose, ser- 
vomechanizmuose ir daugybė - 
bėję rūšių automatijos sistemų, 
kurios surenka ir panaudoja 
elektrinius impulsus, visai pa
našiai, kaip žmogaus smege
nys. Taip atsirado vadinami 
dirbtiniai arba elektriniai sme
genys.

Smegenys — reikia žinoti — 
yra nervų valdos centrinis or
ganas, kurį reikia skirti nuo 
proto. Dirbtiniai smegenys yra 
kontrolės, valdymo, ne prota
vimo mechanizmas, kaip aišku 
iš kompiuterių, raketų valdymo 
mechanizmų arba net paprasto 
namų termostato. Juos turi pa
gaminti žmogaus protas pagal 
tam tikrus dėsnius, kuriuos N. 
Wieneris ir išdėstė.

Kibernetika N. Wieneri pa
darė garsiu. Net ir rusai komu
nistai, kurie jį vadino “riebiu 
cigarrūkiu kapitalistu”, priėmė 
jo idėjas. Šiandien jau vyksta 
smarkios lenktynės, kas pasiga
mins daugiau ir geresnių dirb
tinių smegenų; kam tai pavyks, 
tas valdys pasaulį, šiuo metu 
pirmaujantieji kraštai yra JV, 
Anglija ir Sovietų Rusija.

Klausimas, ar žmogus pasiga
mins protingesnes mašinas už 
save? Ne. Jas reikia ir reikės 
įprograminti, kaip tai dabar da
roma su kompiuteriais, arba

skaičiavimo mašinos. Tai klai
da. Kompiuteriai tebesivysto, ir 
šiandien jau turi kelias skirtin
gas prasmes. Vien tik skaičiavi
mo uždaviniai jų neišsemia, ir 
todėl skaičiavimo mašina va
dinti netiktų. Įprograminti, tie 
elektriniai smegenys atlieka 
daugiau, negu tik skaičiuoja, 
jie suveda ir atrenka. Bend-

mė”. Taip rašoma pomirtiniam 
jo veikale “God and Golem 
Inc”.

Norbertas Wieneris dabar 
laikomas kibernetikos tėvu, an
trosios industrinės revoliucijos 
— pilnutinės automatizacijos, 
taigi naujausių, dar tik tolo
koj ateity numatomų amžių kū
rėju. A. Ignaitis

KUN. J. KUPRIO SUKAKTIS
Vasario 28 Plano. 111., ir ko

vo 7 Providence, R.L, buvo iš
kilmės. kuriomis pagerbta kun. 
Juozo Kuprio, MIC, 25 me
tų kunigystės sukaktis.

Jis yra gimęs Providence. 
Rhode Island. 1910 sausio 27. 
Pradinius mokslus baigė parapi
jos mokykloje ir tęsė aukštuo-

KUN. J. KUPRIS

sius mokslus tėvų marijonų 
pradinėje seminarijoje Claren
don Hill., Ill. Kunigų įšven
tintas 1940 kovo 6. Įšventino 
dabartinis kardinolas Amleto 
Giovanni Cicognani, tuo metu 
buvęs apaštališkasis delegatas 
Jungtinėsde Amerikos Valsty
bėse.

Įšventintas Marianapolio ko
legijoje ėjo vyriausiojo tvarkos 
prižiūrėtojo pareigas, 1945 pa
skirtas Marianapolio vienuoly
no viršininku. 1947 paskirtas 
klebonu į šv. Gabrieliaus para
piją Milwaukee, Wise. Ten per
dirbo bažnyčią, sutvarkė klebo
niją. 1951 pradėjo klebonauti 
Aušros Vartų parapijoje Chi- 
cagoje. Tai seniausia tėvų ma
rijonų vedama parapija Ameri
koje. Iš ten paskirtas į šv. Ka
zimiero parapiją Racine, Wise, 
kur reikėjo išmokėti naujų sta
tybų skolą, — buvo atremon
tuota bažnyčią, pastatyta klebo
nija. Nuo 1963 yra Plan. Ill., 
šv. Marijos parapijoje. Čia yra

VAMZDŽIAI PRO NAMO 
RŪSĮ

Mano kaimynė, lenkų kil
mės. čia gimusi, gyvena su se
na motina gretimame name. 
Nors paaugusi, bet dar nete
kėjusi. Mes labai gerai sugyve
name. Ji neužpuola mano vai
kų. kaip kiti kaimynai, leidžia 
jiems žaisti savo darželyje ir 
apskritai yra maloni moteris. 
Dabar sumanė įrengti maudy

mosi baseiną (swimming pool). 
Rangovas (kontraktorius) apžiū
rėjęs pasakė, kad būtų pigiau, 
jei vamzdžiai eitų per mūsų na
mo rūsį. Kitaip reikėtų vande
nį nuleisti į gatvinius vamz
džius, ir tai apsieitų brangiai. 
Man sakė kad, tai nesudarys 
mums jokių nepatogumų. Jei

reikės ką taisyti, ji ir taisys. 
Mums nekainuos nė cento. Ga
lės ir mūsų vaikai pasimaudyti 
vasarą ir mes galėsime naudo
tis tuo baseinu, kada tik norė
sime.

Nežinome, ką daryti. Labai 
nenorėčiau užgauti gerų kaimy
nų. Be to, gerai būtų turėti ba
seiną vaikam pasinaudoti. O kas 
mums rūpi, kiek ten vamzdžių 
yra tame rūsy (cellar). Jų tiek 
yra, bus dar keletas. Tačiau 
mano vyras labai užsispyręs ir 
sako, kad reikia pasitarti su 
advokatu. Bet kam dar pinigus 
leisti, jei kaimynė turi savo pa
žįstamą advokatą. Jis žino, kaip 
tokius reikalus tvarkyti.

Mano vyras prašė Tamstai 
parašyti ir paklausti: jis. ar aš 
teisi? J.S., dipukas,

nemaža skola už vienuolyną ir 
mokyklą. Kai ji bus išmokėta, 
reikės statyti naują bažnyčią ir 
kleboniją. 1963 šv. Kazimiero 
provincijos nariai pasirinko jį 
atstovu į Romą, kur vyko vi
suotinė vienuolijos kapitula. 
Šiuo laiku jis trečiasis patarė
jas provincijos taryboje.

Kun. J. Kuprio gerai mok 
lietuviškai, domisi visais daly
kais. Jo abu tėvai po sunkių 
ligų yra mirę; mirė sesuo, slau
giusi savo tėvus. Du broliai — 
Jonas ir Petras — gyvena Pro
vidence. R.L. apylinkėje.

P.P.č.

VILNIAUS VARPAI
su Chicagos Simfoniniu Orkestru
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MARKAIČIO

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
VERDI

ST. PETERSBURG FLORIDA

Lietuviškos rekolekcijos
Šios apylinkės lietuviai kata

likai, neturėdami lietuviškos 
parapijos nei kunigo, labai jau
čia tą spragą. Ilgysi matyti prie 
altoriaus lietuvį kunigą, išgirs
ti pamokslų, maldų ir atlikti iš
pažintį sava kalba.

Vietinės katalikų Susivieni
jimo kuopos ir kitų katalikų 
pastangom, kovo 26, 27 ir 28 
bus lietuviškos rekolekcijos Šv. 
Vardo bažnyčioje (5824 — 15 
Ave. Sol. Gulfport, Fla.). Pra
džia penktadienį, kovo 26, 7:30 
vai. vakare. Tuo laiku bus pa
skelbta visa rekolekcijų tvarka.

Rekolekcijas pravesti malo
niai sutiko prel. J.B. Končius.

Rekolekcijų proga, kovo 27. 
šeštadienį, bus pietūs lietuvių 
salėje (4880 — 40 Avė. N. St. 
Petersburg. Fla. Visus kviečia
me dalyvauti. Rengėjai

Massachusetts
—o—

Atsakymas
Jei duosite kaimynei sutiki

mą įvesti jūsų namuose vamz
džius jos baseinui, tai namai 
bus “apsunkinami” tam tikra 
“našta”. Teisiškai ši našta va
dinama “easement”. Tokie “ap
sunkinimai” (easements) gali 
atsiliepti į namų vertę. Būsi
mas pirkėjas gali būti nepaten
kintas tokia kaimynam suteik
ta teise ir gali nusistatyti to
kių “apsunkintų” namų visai 
nepirkti arba už juos mažiau 
mokėti. Taip pat reikia turėti 
galvoje, kad vamzdžiai gali 
sprogti, jei jie būtų netinkamai 
prižiūrami, ir sudaryti jums 
nuostolių.

Labai patarčiau pasikalbėti 
su savo advokatu, o ne su kai
mynės. Jos advokatas rūpinasi 
jos reikalais, o ne jūsų. Niekas 
negali sąžiningai gerai atsto
vauti abiem pusėm. Nesirašyki- 
te nieko, nepasitarę su advoka
tu. kuris paaiškins visas su šiuo 
reikalu susijusias galimas 
komplikacijas.

TAPYBOS 
DARBŲ 
PARODA

©
©

Lietuvos partizanu ir visu žuvusiiijv už Tėvynes /
laisvę per 25 Lietuvos okupacijos metus

1965 m birželio 13 d.
3 vai. p. p.

McCORMICK PLACE THEATRE 
23rd &. South Lake Shore Drive

Chicagoje bilietai gaunami: MARGINIUOSE. 2511 West 69th Street • Atidaryta: 
kiekvieną dieną nuo 9-6 vai. vak.. pirmad. ir ketvirtad. nuo 9-8 vai. vak.. sekmadie
niais nuo 10-1 vai. popiet • Bilietu kainos — 7. 6. 5. 4. 3 dol. (nupirkti bilietai ne
grąžinami). Ten gaunami ir autobusų bilietai. • Iš kitur bilietai užsakomi paštu, 
siunčiant kartu čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago. 6910 South Fairfield Ave.. Chicago. Illinois 60629.

Prašome panaudoti šią atkarpą

VEIKLI MOTERŲ GILDĄ

Athol, Mass. Prie šv. Pran
ciškaus bažnyčios čia veikia 
Gildos draugija, kuri turi apie 
80 nariu moterų. Kiekviena 
mėnesį jos susirenka į parapi
jos bažnyčios labai gražią, šva
rią ir jaukią salę posėdžiauti, 
kur visuomet dalyvauja ir kle
bonas kun. J. Jutt-Jutkevičius. 
Paskutiniame susirinkime paro
dė spalvotą filmą iš savo ke
lionės po Jeruzalės žemę ir ap
dovanojo visas nares rožančiais 
iš natūralaus tenykščio alyvų 
medžio. Visos narės už tai savo 
klebonui yra labai dėkingos. 
Draugijoje ne visos narės yra 
lietuvės, tad posėdžiai ir proto
kolai vedami anglu kalba. Drau
gijos tikslas — viskuo padėti 
parapijai. Narė.
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Siunčiu čekį už „... bil. po •$. už bilietą.

Varda* ir pavardė _...

Gatvė Miestas Valstybė Zip Code

Visus kviečia dalyvauti CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

šeštadienį
nuo 12 vai. iki 8 vai. vak 
ir
kovo 21
sekmadienį
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
• skiriamas —

Lietuvių Kultūros 
Židinio statybai 

New Yorke.

$

©
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ROMAI, KURIUOSE ESAME SVEČIAI IR ŠEIMININKAI
“Darbininke” su malonumu 

skaitau nuolat skelbiamas pa
vardes tų šviesių žmonių, ku
rie aukoja tūkstantines, šimti
nes ir mažesnes sumas pinigų 
Tėvų Pranciškonų užsimotam 
New Yorke statyti Lietuvių 
Kultūros Židiniui. Tokį židinį 
turime ir Chicagoje. Tai Tėvų 
Jėzuitų pastatyti ir lietuviškam 
jaunimui bei plačiajai visuome
nei naudotis atiduoti Jaunimo 
Centro rūmai, kurie buvo ofi
cialiai atidaryti 1957 spalio 6. 
Jei šiandien laisvojo pasaulio 
lietuvių sostinėje nebūtų Jau
nimo Centro, nežinia, kiek 
stipri čia būta lietuvybė, kiek 
lietuviškas būtų mūsų jauni - 
mas ir kur mes visi prisiglaus- 
tume. Tik vienas faktas, kad 
per Jaunimo Centrą metų bė
gyje pereina 75,000 - 80,0 0 0 
lietuvių, aiškiai liudija, kaip tie 
rūmai yra reikalingi lietuvių vi
suomeniniam, kultūriniam gy
venimui ir jaunosios kartos 
švietimo bei lietuviškojo auklė
jimo reikalams.

Sausio mėn. pabaigoje į tarp- 
amerikinę vyskupų konferenci
ją Chicagoje buvo atvykęs Šv. 
Tėvo specialus atstovas arkiv. 
A. Samore. Romoje jis sužino
jo apie Jaunimo Centrą Chica
goje ir, prieš vykdamas į JAV, 
laiškais susirišo su Jaunimo 
Centro direktoriumi kun. dr. 
J. Kubilium, pareikšdamas no-

ČIURLIONIO galerijoje tariasi iš k. d. poetas K. Bradūnas. kun. J. Ku
biliūnas — Jaunimo Centro direktorius, aktorius Stasys Pilka ir a.a. poe
tas Algimantas Mackus.

JAUNIMO CENTRAS vakaro šviesoje.

METINIS vakarienės metu Jaunimo Centre.

VL. RAMOJUS

rą aplankyti šiuos lietuvių rū
mus. Koks didelis džiaugsmas 
buvo lietuviam, kai arkivysku
pas, atsisakęs būti italų, lenkų, 
airių ir kitų didžiųjų tautybių 
bendruomenių svečiu, laisvalai
kį praleido pas lietuvius. O ir 
lietuviai jį gražiausiai pasitiko, 
Jaunimo Centro rūmai buvo 
sausakimši organizacijų atstovų 
ir susirinkusios minios, gyvą 
programą išpildė jaunimo an
sambliai ir chorai, o arkivysku
pas turėjo progos pasidžiaugti 
ne tik programa, gausiais lie
tuvių veidais, bet kartu ir me
no turtais, išstatytais tuo me
tu dail. B. Murino parodoje ir 
sukrautais Čiurlionio galerijo
je. Ir čia pat prie Jaunimo 
Centro esančio žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo degė 
aukuras, įžiebtas paties Šv. Tė
vo atstovo.

Tą baltą ir šaltą sausio 27 
vakarą Jaunimo Centrui Chica
goje buvo atiduota viena iš 
aukščiausių Bažnyčios dignito
rių pagarba.

Kaip Jaunimo Centras tar
nauja lietuviam? Į tai teatsako 
skaičiai. Jaunimo Centras turi 
tris sales, 8 klases lituanistikos 
mokyklai ir susirinkimams, 2 
klubus, 2 didesnias patalpas 
žaidimams ar šokiams, virtuvę, 
rūbinę, skaityklą, direktoriaus 

patalpas. Didžioji salė turi 755 
sėdimas vietas, Čiurlionio Gale
rija — 500. Jaunimo Centre 
yra prisiglaudę: Chicagos aukš
tesnioji lituanistikos mokykla 
(apie 250 mokinių), Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas, Lie
tuvių opera, Čiurlionio galeri
ja, menininkų klubas, studen
tų ansamblis, sporto klubas, 
Filatelistų Sąjunga, Senos Dar
buotojų S-ga, Pasaulio Lietuvių 
Archyvas ir visa eilė kitų or
ganizacijų; čia pat skautų būk- 
lai. ateitininkų ramovė ir 1.1.

1963 m. Jaunimo Centre įvy
ko 7 teatro spektakliai, 12 
koncertų, 14 minėjimų, 107 
paskaitos, 97 parengimai. 9 va
karienės, 540 susirinkimų, 11 
meno parodų, 216 choro ir 
teatro repeticijų, 97 tautinių šo
kių repeticijos, 23 religinės pa
skaitos bei susikaupimų dienos. 
Po ranka dar nėra 1964 sta
tistikos. Bet ji prašoka virš ci
tuojamą 1963 m. statistiką. To
dėl praėjusio advento metu įvy
kusioje metinėje Jaunimo Cen
tro vakarienėje, kur kaip ir 
kiekvienais metais, salė lūžo 
nuo žmonių spūsties, jau buvo 
aiškiai akcentuojamas reikalas 
Jaunimo Centrą didinti, nes 
Chicagos lietuviai jame nebe
telpa. O kas įvyko prieš savai
tę, kai kovo 7 Jaunimo Cent
re vykusioje skautų Kaziuko 
mūgėn 3-4 vai. laikotarpyje 
suūžė sugūžėjo 7-8.000 lietu
vių minia. Spūstis buvo tokia 
baisi, kad Jaunimo Centro rū
mai vos ją atlaikė.

Štai kokios didelės pagarbos 
nusipelnė ir kokį milžinišką 
darbą lietuvybei atliko Tėvai 
Jėzuitai. Chicagoje pastatę ir 
visuomenei atidavę Jaunimo 
Centro rūmus. O čia telpa visi: 
ateitininkai, santariečiai, skau
tai. mažlietuviai. menininkai, 
sportininkai, šokėjai. Tiesa, fi
nansiniai reikalai gal nėra la
bai stiprūs. į aruodus auksas 
nepilamas, bet Tėvai Jėzuitai 
nedejuoja, o tik susirūpinę, 
kad nebegali visų lietuvių su
talpinti. kad laikas Jaunimo 
Centrą didinti.

Žvelgiant į čia skelbiamus 
statistinius duomenis ir chica- 
giečių nuotaikas, kiekvienam 
vertėtų suprasti, koks svar
bus ir didžiai vertintinas yra 
Tėvu Pranciškonų užmojis pa- 
statvti Lietuviu Kultūros Židini 
New Yorke, šiandien nevvyor- 
kiečiam to busimojo židinio 
reikšmė gal atrodo abstrakti 
ir sunkiau suvokiama, bet kai 
rūmai bus pastatyti, kai jais be- 
sinaudojant praeis keleri me
tai. kad rūmų reikšmė bus ne
mažiau vertinama, kaip mūsojo 
Jaunimo Centro, kuriuose, 
anot vysk. V. Brizgio, “mes 
esame ir svečiai ir šeiminin
kai”.

— Dail. Antano Tamošaičio 
kūrinių paroda kovo 8-20 buvo 
surengta Ottawos universiteto. 
Kanadoje, meno fakulteto'‘The 
Circle Moreas - Cezanne.

PAMINKLAS žuvusiems už Lietuvos laisvę Jaunimo Centro sodelyje. Kiekvienos didesnės šventės metu ar 
minėjimo proga čia vyksta iškilmės.

PAVEIKSLU PARODA IR RADIJO MINĖJIMAS
Waterbury, Conn., —šešta

dienį, kovo 13. Waterburio lie
tuvių visuomenė turėjo retą 
progą dalyvauti puikiai pavy- 
kusioje meno šventėje, kurią 
suruošė Waterburio lietuvių 
bendruomenės valdyba. Šventė 
turėjo dvi dalis.

Pirmoje dalyje buvo Pauliaus 
Jurkaus paveikslų parodos ati
darymas. Atidaromąjį žodį tarė 
bendruomenės pirmininkas dr. 
Vileišis. Dailininką pristatė ži
nomas kovotojas su komuniz
mu Bražėnas. Pats dail. P. Jur
kus apibūdino savo kelią į dai
liojo meno kūrybą.

Parodoje buvo išstatyta per 
60 paveikslų. Laikytina labai 
gerai pavykusi. Gera dalis pa
veikslų parduota.

Antrąją šventės dalimi buvo 
Lietuvos prisiminimų radijo 
1000 valandų minėjimas, kurį 
jautriu poetiniu žodžiu atidarė 
bendruomenės valdybos vice
pirmininkas M. Kiemaitis. Pri
siminti mirusieji valandėlės kū
rėjai. vedėjai, darbuotojai ir rė
mėjai. Palinkėta dabartiniam 
vedėjui Paliuliui sėkmės sun
kiame darbe. Sveikino: parapi
jos klebonas kun. Ed. Gradec- 
kas. Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas Gureckas, biznierius Sa- 
moška, išmokėjęs valandėlės rė
mimui biznio laikotarpiu virš 
4000 dolerių už skelbimus. Va
landėlės kalbėtojų - pranešėjų 
vardu kalbėjo prof. A. Aleksis. 
Valandėlės vedėjas Paliulis pa
dėkojo už gražius linkėjimus ir 
pažadėjo tęsti darbą toliau.

Lietuvių bendruomenės val
dybos narės—Valūnienė ir Va-

BALTIMORES ŽINIOS
Švč. Vardo Draugijos vyrai 

kovo 14 dalyvavo bendrai 8:30 
mišiose ir priėmė šv. Komuni
ją. Po mišių mokyklos salėje 
buvo sodaliečių skaniai paga
minti pusryčiai, kuriuose daly
vavo ir klebonas prel. L. Men- 
delis. Jim Mutschler pasakė įdo
mią prakalbą.

Seserų kazimieriečių rėmėjas 
suorganizavo Ona Lekevičienė 
ir Darata (Martin) Martinaitie
nė. Pirmas susirinkimas šau
kiamas sekmadienį, kovo 21. 
tuoj po 8:30 mišių, šv. Alfonso 
mokykloje.

Lietuvių Pcstas 154 legione- 
riai visus kviečia sekmadienį 
kovo 21. Town Hall (8036) 
Eastern Ave. salėn. Bus ne tik
tai skaniai pagamintos jautie
nos. bet ir kitų valgių. Proga 
maloniai praleisti laiką su pa
žįstamais. Pradžia 1 vai. popiet, 
baigsis 6 vai. vakare.

Adomas Laskauskas, lietuvių 
radijo valandėlės Kęsto Las- 
kausko tėvas, puolė ir įsilaužė 
koją. Gydosi šv. Agnietės ligo
ninėje. Linkime greitai pasveik
ti.

Puikiai pavyko dailininko 
Pauliaus Jurkaus paveikslų pa
roda ir 10 0 0 valandų radijo 
programos minėjimas.

liulienė—prisegė rėmėjam tau
tinius kaspinus, o pranešėjam 
ir kalbėtojam — baltus gvazdi
kus ir rūtų šakeles.

Toliau meninę programą pra 
vedė Vaitkus. Prof. A. Aleksis 
pasirodė su vyru kvartetu. 
Programą išpildė Seliokaitė.

NEW HAVEN, CONN.
Mirė Veronika Karkauskaitė

Vasario 17 Putnamo ligoni
nėje po rimtos ligos mirė Ve
ronika Karkauskaitė, sulaukus 
80 metų. Velionė buvo sesuo 
a.a. buvusio mūsų parapijos 
klebono kun. V.P. Karkausko, 
kurį savo sunkiu darbu ir pa
siaukojimu išleido į mokslus, o

— Elzbieta Dzendzeliauskie- 
nė, išgyvenusi 88 metus, mirė 
Miami Beach. Floridoje. Kad 
ir žilo amžiaus sulaukusi, kas 
rytą nueidavo į bažnyčią, o 
namie lietuviškas giesmes pa
giedodavo ir tautines juostas 
ausdavo. Velionės šermenyse 
dalyvavo apstus būrys lietuvių. 
Gedulingos mišios su ekzekvi- 
jomis ir vietos klebono pa
mokslu buvo šv. Juozapo baž
nyčioje. Į Miami katalikų ka
pines palydėjo kun. J. Razutis. 
Nuliūdime liko duktė Juzė Jaz- 
butienė ir dukraitė Vida Jazbu- 
tytė.

Suaugusių klubas, kuris labai 
gražiai veikia, sekmadienį, ko
vo 28. bendrai eis šv. Komuni
jos per 8:30 mišias šv. Alfon
so bažnyčioje. Po mišių susi
rinks į Edmondson Village res
toraną. Baitimorės priemiesty, 
pusryčiam ir ta proga išklausys 
advokatės Lucy Ann Garvey 
kalbos. Visi nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Petras (Dukes) Dutkevičius, 
po trumpos ligos mirė univer
siteto ligoninėje kovo 9. Ve
lionis gimė ir augo Baltimorė- 
je. Ilgus metus turėjo Pete’s 
Lunch Room. Petras paskuti
niu laiku buvo šv. Petro baž
nyčios zakristijonas. Buvo 
linksmo būdo, dalyvaudavo į- 
vairiuose lietuviškuose parengi
muose. Gedulingos mišios buvo 
šv. Petro bažnyčioje kovo 12. 
Mišias aukojo klebonas prel. 
Antanas Dubinskas. Palaido
tas Naujos Katedros kapinėse. 
Liko nuliūdusi žmona Teresė, 
dukrelės Mary Ann ir Rose 
Ann; nuliūdę broliai Vincas ir 
Jonas.

Jonas Obelinis 

Paliulytė, Brazauskas, Puodziu- 
kaitienė. čampienė. Venslaus - 
kienė, Seliokas, Bražėnas, Pa
liulis.

Po programos užkandžiauta. 
Šaunią vakarienę parengė ben- 
druomeninkės. Lietuvių bend
ruomenės valdybai priklauso 
nuoširdus lietuviškas ačiū. Gar
bė dirbantiem ir garbė atsilan- 
kiusiem, ypatingai lietuviškam 
jaunimui, kurio šiuo kart buvo 
apstu. K. Bagdonas

paskui ilgus metus jam šeimi
ninkavo. Mėgo siuvinėti, megz
ti. karpyti. Jos rankų darbo al- 
bos. altorių užtiesalai ne vieno 
kunigo ir pasauliečio akis pa
traukė. Jauna būdama dalyva
vo lietuviškuose vaidinimuose. 
Po repeticijų, kviesdavo pas 
■save jaunimą kavutei -it užkan
džiam.

A. a. Veronika Kurkauskaitė 
palaidota vasario 20 iš šv. An
driejaus bažnyčios Marijos ka
pinėse netoli savo brolio a.a. 
kun. Vincento Karkausko. Li
kusiom giminėm reiškiam gilią 
užuojautą. M.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS
ATYTl

LIETUVIU KULTŪROS UENTR| 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ. SPAUSTUVĘ. PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE.
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
1Q0 — fundatoriais

aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Siunčiu auką statybų fondui $..... ..............

Pažadu auką statybų fondui $....................

Įrašau mirusį ...............................................................................

Siuntėjas .....................................................................................

Adresas ..................... .................................... .............................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

1—t- - -p —

Ilš VISUR
— Prof. Juozas Eretas, grį

žęs iš viešėjimo Amerikoje, kur 
daug keliavo ir skaitė paskai
tas, yra dabar susitelkęs prie 
savo jaunystės draugo a a. pro
fesoriaus K. Pakšto monogra
fijos. Monografijos išleidimu 
rūpinasi Ateitininkų Sendrau
gių Sąjunga. Prof. J. Eretas 
prašo visų, kurie K. Pakštą pa
žino arba ką nors apie jį gir
dėjo. siųsti savo prisiminimus 
adresu: Prof. Dr. Joseph Eh
ret. Florastrasse 44. Basel. Swi
tzerland. Vertingi net ir smul
kūs prisiminimai bei anekdotai. 
Kovo 2 prof. J. Eretas skaitė 
paskaitą apie lietuvių kalbą 
Šveicarijos filologam.

— Leidėjus ir autorius, ku
rie yra parašę ir išleidę 1964 
metais grožinės literatūros vei
kalų ir kurie turi parašytus 
rankraščius, prašomi nevėluoti 
ir prisiųsti iki š.m. balandžio 1. 
jaunimo literatūros premijos 
komisijai adresu: Jeronimas Ig- 
natonis. 6642 So. Francisco 
Ave.. Chicago. Illinois 60629.

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro Valdyba, remdama
si LSS rinkiminių taisyklių VI. 
2 pastraipa, skiria penkis as
menis į 1965 metų LSS centri
nių organų Rinkiminę Komisi
ją: būtent, Algį Jokūbaitį. 17166 
Freeland, Detroit 35, Mich.. Ša
rūną Lišauską, Daivą Bajorū
naitę, Jūratę Jokšaitę ir Giną 
Staniulytę. Komisija praneša. 
kad kandidatu siūlymas i LSS 
centrinius organus prasidėjo 
kevo 15. Norį kandidatuoti į 
LSS Centro Valdybą. Kontrolės 
Komisiją ar Garbės Teismą, tu
ri sąrašus pristatyti Rinkiminei 
Komisijai ne vėliau kaipo ba
landžio 1 (pašto anspauda). Kan
didatų statymas vykdomas pa
gal LSS rinkiminių taisyklių 
II. 1. 2, 3 pastraipas.

— Dr. Antano Valiuško, 
Gouverneur. N.Y., didelio re
zoliucijų pravedimo žygio rėmė
jo pastangom, laikraščio “The 
Gouverneur Tribune Press” re
daktorius įsidėjo įžanginį, ku
riame keliamas rezoliucijų klau
simas.

— Pulk. Pranas Saladžius, 
gyvenąs Rochester. N.Y., po 
sunkios operacijos, praleidęs li
goninėje keturias savaites, grį
žo į namus.
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Cleveland, Ohio
Atitaisymas. Aprašant Vasa

rio 16 minėjimą Clevelande (ko
vo 2). rinkėjai peršokus porą 
eilučių, susidarė teigimas, kad 
festivalio programoje lietuviam 
atstovavo vysk. Valančiaus šeš
tadieninė mokykla. Tuo tarpu 
festivalyje pasirodė šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama J. Kavaliūnaitės ir M. 
Leknicko. Darbininke tilpo tos 
grupės nuotrauka. Vysk. Valan
čiaus šeštadieninė mokykla lie
tuviam atstovavo tiktai televi
zijoje. Visas tekstas turėjo bū
ti toks:
• ’‘Tenka pasidžiaugti, kad vys
kupo Valančiaus lit. mokyklos 
tautinių šokių grupė tą pačią 
dieną 1 vai. atstovavo lietu
viam televizijos programoje, gi 
Sv. Kazimiero lituan. mokyklos 
t.š. grupė 3 vai. šoko tautų fes- 
tivaliuje. Pasirodė labai puikiai 
ir iš publikos susilaukė šiltos 
padėkos. Tautų festivalio pre
zidentas Theodore Andreca vie
šai publikai priminė, kad tai 
šoko lietuvių grupė, kad Cle- 
velando lietuviai tą dieną mini 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo šventę.”

ET ITT C

IHTIEPEX
i»q
NEW ZOPK

PADĖKA

Širdinga padėka Kaziuko mu
gės talkai: Alilionienei. Ašen- 
bergienei, Baliūnienei. D. Siru
tienei. J. Sirutienei. V. Bieliac- 
kui, Bružinskui. Butkienei, Ivaš- 
kienei. Jasaitienei. Jonynienei. 
Labutienei. Liobiams. Matulai
čiui. Mikalauskienei. Milams. 
Milukienei. Saldaitienei. Šilba- 
jorienei. Šlapelienei. Šlepetie- 
nei. J. Snieškienei, Strazdie
nei. Riaubienei. Vilgalienei. Ža
kienei ir visiem skautų tėve
liam ir svečiam. Ypatinga pa
dėka Tėvų Komitetui: P. Levec- 
kienei. A. Gerulaitienei. Ašen- 
bergui. Kiaunienei. Labučiui ir 
Lobiui.

Neringos ir Tauro Tuntu 
skautai ir skautės

SPECIALUS vokas, išleistas parodos proga.

PAŠTO ŽENKLU PARODA NEW YORKE
Kurie domisi pašto ženklų 

bei pinigų rinkimu, turės retą 
progą pamatyti Įdomią parodą. 
Ji rengiama ši savaitgalį, kovo 
19-21 New Yorke, Americana 
viešbutyje. 7 Ave. ir 52 Str. 
kampas.

Parodoje organizuotai daly - 
vauja ir N.Y. lietuviai filatelis-

WORCESTER, MASS.

Kun. J. Jakaičio mirtį kovo 
5 paminėjo abu Worcesterio 
dienraščiai, aprašydami jo nu
veiktus darbus Worcesteryje. 
Marianapolyje ir Argentinoje.

Lietuvių Bendruomenės vie
tos valdybos posėdis buvo ko
vo 7 Lietuvių Piliečių klube. 
Svarstyta LB apygardos suvažia
vimas. į kurį atstovais numaty
ta: V. Dabrila, J. Pipiras, prof. 
R. Molienė ir O. Tareilienė. 
Taip pat svarstyta, kaip pami
nėti birželio įvykius.

Uršulė Daukantienė, katali
kiškų laikraščių bendradarbė . 
eidama skersai gatvę ir skubė
dama pasitraukti nuo atvažiuo
jančios mašinos, patempė deši
niosios kojos gyslas. Koja įdė
ta į gipsą. Gydosi namie. Pr.

A t A
Mylimam broliui

Boleslovui Pelrvlai
tragiškai Žuvu-. mielai Kolegei dr. STEFAI BIRLTIENEI gilią 
užuojautą reiškia

•V. Lietuvių Dantų Gydytojų Draugija

POPIEŽIAUS

PAULIAUS VI

sukaktuvinis

100% sidabrinis 
medalis graviūroje

§595

Būkite pirmasis isigydarnas -ši brangius atminties medal-, 
šis popiežiaus sidabrinis medalis gaunamas USA 30mm - 
15 gramų už S5.95. Medalį galima Įsigyti sau ar kitiems 
kaip denarą.
Artistiškai padarytas popiežiaus Pauliaus VI 100'* sidab

rinis medalis kiekvienam yra brangus daiktas. Šio meda- 
l’o yra aprėžtas skaičius.
Ta pačia prga pranešame, kad galima gauti ir kitokių me
dalių: kardinolų Spellmano. Ritterio, Mclnthyrc. Meyerio. 
Teiraukitės mūsų katalogų, kuriuose rasite visus pasaulio 
didžius žmones, menininkus, valstybių žmones, kompozi
torius ir kit. Dar šiandien rašykite čeki ar pašto perlaidą 
pridėdami 10'< Federal Excise Tax. arba siųskite 25c. už 
ką gausite garsiųjų žmonių ka alogą.

MARK INTERNATIONAL. INC.
521 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017

LITAS Investing Co. Inc.
- kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia vert r
Taupyti — atidarant sąskaitą t ligi 57 2 G )
Skolintis automašinoms. namu remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBEL1ŪNAS. 100-21 *91 h Ave.. Richmond Hill N. Y : HI 1-6799
A. VEDECKAS. X:; Morgan St.. Stamford. Conn Tol 325-0997

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

Į...................... ■ ■ I

NEW YORKO LIETUVIU AUKOS 
VASARIO 16

Vasario 14 New Yorko Lietu
vių Tarvbos suruoštame Vasario 
16 minėjime gauta aukų pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimo reikalam: ša
lvie nrie staliukų pagal sąrašus 
1683 70. asmenų, kuriu pavardės 
neaiškios arba neduotos 115. 

paštu gauta 439. viso 2267.70.

New Yorko Lietuvių Tarvba nuo
širdžiai dėkoia ir maloniai prašo 
visus, kurie dar nespėjo atlikti sa
vo pareigos prisiųsti auka New 
Yorko Lietuviu Tarybai Balfo adre
su: 105 Grand St.. Brooklyn. N.Y.

Aukojo šie asmenys:
Po 30 dol. J. Bartkevičius. S. 

S. Jankauskas, po 25 dol J. 
Gaidys. “Litas” B-vė, dr. L Ple
chavičius. E. Staknys. Tėvai Pran
ciškonai. po 20 dr. V. Kanau- 
ka. dr. V. Paprockas. L B. Van- 
butas. A. Vedeckas.

Kraučeliūnaitė. A. Kuraitis. V.
K r 1st ola itytė. Cygas ir J. Oniūnas 
|K> 50 et.

Maironio šešt. m-los mokiniai or
ganizuotai aukavo:

Po 1 dol A Powell. G Mi'a- 
lauskas, R.K. Katinas. R. Kregždv- 
tė. V. Šlapelytė P. Šilbajoris. S. 
Didžpinigaitis. G. Kregūdytė. V. 
Mikalauskas. R Cepulytė. P. San- 
danavičius. L. Birutytė. R Šilbajo
ris. R. Jakas. V. Navickas, A. 
Skėrys. L Cerkeliūnaitė.

V. Gerulaitis 65 et.. R. Rnu- 
ba. V. Rauba. M. Vainius. T. Vai
nius 50 et.. A. Jankauskas. Men-

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės vai - ridos

CHelsea 2-1079 • CHe'sea 2 0535

ALFX OnVTANT 
FUB CO.

RYGOS KAILINIŲ SlUVftJAJ

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK. N. Y.

Room 402

čiūnaitė 25 et.

tai. Kartu su estais ir latviais 
išstatys 16 rėmų retai matomų 
Pabaltijo valstybių pašto žen
klų. Be kitų įdomybių čia bus 
popiežiaus Pauliaus VI-jo tiara. 
Taip pat bus galima pamatyti 
kardinolo Spellmano privačią 
kolekciją ženklų, pinigų, meda
lių. Chase Manhattano bankas 
išstatys savo pinigų rinkinį.

Kovo 21, sekmadienį. 1 v. po

piet Americana viešbučio kam
bary įvyks lietuvių filatelistų 
susirinkimas. į kurį kviečiami 
visi atsilankyti. Čia lietuviškų 
pašto ženklų žinovas W. Nor
ton iš Philadelphijos skaitys 
referatą apie pirmuosius lietu
viškus pašto ženklus — Vil
niaus laidą.

šia proga išleistas specialus 
vokas. A.R.

MOKSLEIVIU ATEITININKIŲ VEIKLA.
Putnam, Conn. — Šių metų 

mūsų kuopos valdybą sudaro: 
pirm. Teresė Durickaitė. sekr. 
Aldona Bernotaitė, ižd. Danita 
Dipelaitė. Kuopoje yra 8 na
rės ir 9 kandidatės, kurios ge
gužės mėnesį duos įžodį. Kuo
pos globėja — sesuo M. Mar
garita. Dažnai dar pasimatom ir 
pasitartam su pereitų metų glo
bėja seserim Eucharista. kuri 
šįmet užsiėmusi studijomis. Dė
kojam jai už pereitų metų ener
gingą globą.

Visom buvo be galo malonu, 
kad kun. St. Yla. turėdamas 
tiek daug darbo, sutiko būti 
kuopos dvasios vadu. Tačiau va
sario mėn. išvyko Romon, kur 
rašo knygą apie Marijos Šilu
vos apsireiškimą Lietuvoje.

Susirinkimai esti du-trys kart 
mėnesyje. Visos narės turi pro
gos pirmininkauti, sekretoriau
ti. pravesti diskusijas, pareikš
ti savo mintis. Susirinkimuo
se turėjome ir svečių: prel. V. 
Balčiūną, prof. kun. V. Cuku- 
rą. seserį M. Palmyra, MAS 
dvasios vadą kun. G. Kijaus- 
ką. S.J.. kuris savo atsilanky
mu įnešė daug gyvumo. Paaiš
kino naują susirinkimų ir dis
kusijų planą bei formą, kurią 
mes bandome pastoviai įsivesti. 
A. Kurapkaitė. praleidus me
tus Prancūzijoje, labai įdomiai 
ir gyvai papasakojo visom 
moksleivėm apie savo keliones 
ir įspūdžius Europoje.

Praėjusį rudenį drauge su 
studenčių draugove suruoštas 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas. Pokalbį pravedė stud. 
Ramūnas Girnius ir Paulius 
Žygas, abu iš Bostono. Dekla
mavo Regina Petrikcnylė. Eleo
nora Kivienaitė ir Teresė Du
rickaitė.

Gruodžio 8. Marijos Nek. 
Prasidėjimo šventėje, kalbėtoju 
buvo prof. kun. V. Cukuras. 
Meninę dalį atliko moksleivės.

Vasario 16 ir kovo 4 šv. Ka
zimiero šventėje, visos unifor
muotos su vėliavomis dalyvavo 
mišiose.

Visa ‘‘Barboros Žagarietės" 
kuona dalyvavo Worcesterio 
moksleivių suruoštoje studijų 
dienoje.

Kovo mėn. gale, kuopa ruo
šia “Dainų popietį” į kurį kvie-

PUTNAMO ateitininkių kuopos 
valdyba iš k. d. Danita Dippelai- 
tė. Teresė Durickaitė. Aldona Ber
notaitė.

čia šios apylinkės lietuvių jau
nimą. Balandžio mėn. visa kuo
pa iškylaus Sturbridge Village, 
kur yra atvaizduotas pirmųjų 
Amerikos kolonijų gyvenimas.

Gegužės mėn. ruošiame meti- 
ne Naujosios Anglijos ateitinin
kų šventę, o birželio mėnesyje 
— pikniką. Datos tiksliau bus 
praneštos vėliau.

Teresė Durickaitė 
Aldona Bernotaitė

Po 10 — kun. St. Valiušaitis. 
V. Eanelis. J. Kėzys. J. Meškių 
šeima. E. Ribokienė. S. ir J. Ma- 
kauskiai J. Bačauskas. O. Kaunie
nė. A. Kaunas. J. Legis. V. Alks
ninis. kun. A. Račkauskas. J. Eud- 
zeika. S. ir A. Sodaiėiai. J. Valai
tis. Jrg. Montvila. K. Račkauskas. 
A. Benderius. W. Tarulis. J. Kaz
lauskas, E. Legeckienė. dr. Snieš- 
ka, E. Didžpinigaitienė. V. Raste
nis. J. Ceilius. Gobuzas. Dr. Jan
kauskas. J. Žukas, Pr. Vainauskai. 
M. Erčius, Landsbergiai. Šileikienė. 
Palys, dr. Anonis. Ramanauska. J. 
E. Pažemėnas. I. ir A. Vakseliai 
dr, M. Kregždienė. V. Lukas. A. 
Norius. A. Diržys. V. Kalydis, A. 
.Taitis, kun. J. Aleksiūnas. J. Ži
linskas. J. Rutkauskas-Rutenis. O. 
ir A. Katinai. V. Stašinskas. P. 
Ryliškis. A. Simulienė. P. Jakai
tis. P. Vaičiūnas. H. Davalis. A. 
ir M. Ridikai. T.A. Jakelaitis. S. 
Lūšys. E. ir P. Minkūnai. E. Sen
kus. A. Dumbrienė. S. Remėza. K. 
V. Lakiekai. Pulokienė. V. Stepo- 
nis — S. A. Dimas, dr. V. Inge’e- 
vičius. kun. V. Pikturna po 7, 
J. Potyrius 6.

Po 5 -- V. ir A. Jankauskai. J. 
Zarauskas. A. ir D šilbajoriai. K. 
ir Z. Vainiui. E. Vitkus. E. Ciur- 
lienė. J. Katkus. P. Rimas. Gražiū- 
nas. VI. Staškus. Vt. Staškus. V.J. 
Grajauskas. A. Raventas. Vaišno
raitė. Žaliadonis. J. Mitronovas. S. 
Gudas. Ovalovas. A. ir E. Ošlapai. 
L. špokas. V. Dragunevičius. K. 
Būdvvtis. A. Markevičiene. A.P. 
Gnreckas. Ke^ežienė. S”tkuvienė. 
Birntienė. A. Vainius. Vaičnis. Šir- 
gudas. E. Kėzienė. A. Krinickas. Li- 
šauskai. O. Labanauskaitė. E. Car
lo. Boltrus. Motiekūnas. Orientas. 
Lapurka. Rauba. J. Šaltis. Siema- 
škienė. Aleknienė. Dr. Mekiai. Pa- 
dvarietis. Sirusas. kun. J. Gurins- 
kas. R. Kundrotienė. E A. Pleven
tas. Bagdonas, čiapas. A. Jurgėla. 
D. Kovačevska. A.J. Mažeika, kun. 
J. Pakalniškis, J. Leleiva. A. Zi- 
zus. O. Osmolskienė. V. Vasikaus- 
kas. M. Vismanskaitė. O. ir R. Ra
jeckai. P. Pagojus. P. Montvila. V. 
Jankauskas. V. Meiliūnas. J. Mika
lauskas. Bačauskas. E. Vilutienė. 
Gripadienė. Šimkus. J. Matiukas. J. 
Janušaitis. V. šulskas. P. Banys. 
Rozniekas. Žilionis. V. Milius. Mae-

Aukų paštu prisiuntė:
Kun. klb. N. Pakalnis 50 dol. 

Po 15 M. ir A. Gyliai. N. ir J.
Valaičiai. Po 10 kun. L. Jan
kus. J. ir A. Daunoriai. H.V. Kul- 
ber. V. Beleckas. L. ir V. Kopai.
J. Raščius. J. Audėnas, kun. Pakal
niškis. Liet. Atletų Klubas. J. Do- 
ba. J. Petkevičius. V. Milukas. D. 
Penikas. A. Novickis. J. Šalkaus
kis. B. ir V. Mačiūnai M. Janke
vičiūtė. dr. A. Goeldnerienė.

Po 5 dol. M. Bernotienė. A. 
Kocenaitienė. S. Bredes. kun. V. 
Budreckas. R. Budrienė. A. ir K. 
Johnsonai. A. Vikrikas. A. Garliaus-

Vienė J.V Užbalis. J. Gnsi’iftnrs 
K. Bačauskas. S. Birutis. O. Dmi- 
sevičienė. A. Valiuškis. A. Vaitke
vičienė. K. Brazauskas. F. Milas. A 
Mačionis. E. ir J. Cirkeliai. A.R. 
Pūras. O. ir K. Mitinis. V. Butrimas 
J. ir P. Strijauskai O. ir N. Ja
saitis. A. ir M. Galdikai. J. Juodis. 
E. ir H Andruška. S. Velkavičius. 
O. Žinaitienė. A. Kynastas.. A. Gri
gaitis. J. Matyckas. S. ir V. Ces- 
naičiai po 3 dol.. J J. Steponai
čiai, J. ir V. Višniai. M. Vitkienė. 
V. Papeliučkienė. A. Poderienė 
po 2. J. Kuodis. A. Bogačiūnienė.

V. Lapšys. Pr. Narvydas po 1.

New Yorko Lietuvių Taryba

Adolfo SCHRAGERIO

Gėlės papiginta 
kaina

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

Vedėjas: Helmut Vollmer
^KASDIEN KONCERTAI n»o < vai n p 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlene

206 East 86th Street 
• tarp 2 ir 3 Avė.» 
New York. N Y

Tel. RE 4-4428

B 
A 
L 
D 
A 
I

B
A
L
D
A
I

336 East 861h St., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue o TR 9-0400

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

--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------(

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

kevičius. P. Aleksandravičius. K. 
Aleksandravičius. E. Tamošauskie
nė ir dukra. G. Penikas. J. ir V. 
Alksniniai. K. Norvilą. P. Adomo
nis. B. Gideika. M. Liuberskis. M. 
Lušienė. K. Garbauskienė. J. Pode- 
rys. V. Lušvtė. V. Cečetienė. A. 
Daukša M. Metehell. J. Kiznis. Vil- 
kutaitytė. Zabelskis. J. Jankauskas 
Andrius. Pumputis. A. švalbonie- 
ne — po 4.

Po 3 — T. Gerulaitis. J. Klima
vičius. Navasaičiai Jankevičius. A. 
Petraitis. Paškys. P. Pusnikas. B’o- 
žaitis. S. Vaškvs Gintautienė. Va- 
Tv'ges. E. šlaplienė. Prekerienė. G.
Jankus. M. Buika. V. Galinienė. 
A. Mickevi'ius. A Isrnaitis. M. Bal- 
tadonis. F.onikevičienė. W. Jankevi
čienė. J. Elažaitis. M. Kormilerie- 
nė.

Po 2 L. Miluckas. E. Čiurlys. 
K. Algenis. P. Kreeždvs. A. Spai- 
čys. Babarskaitė. Gudelis. Yr. Staš
kevičius Z Didžpinigaitis. J Tuti
nas. Ba’trulionis. žvin's Bndeikis 
Kačinskienė. A. Kirkilą. V. Lo
bis. Kalvelis Jnn’:aus’->s R Čepu
lienė. M Kaukaras. E. I.iobis. Lau
čys. Petraitis. P. Adomaiti K Kut- 
kns A. Gagajauskienė. Ch Bartu
lis. J. Šlepetys. G. Surdenis. B. 
Barkunienė Kulpn.vičius. Kulikaus
kienė. Zabarskas. Eutkys. Verbėla. 
Anoskienė. A. Konee. E Stro’in. J. 
Remėza. A. Ruzgas. A. Elskus. Gai
lumas. A. Btu’rikas. Z. I^aurinavi- 
čiutė. L. Andeiienė Pivainis S. 
Lar.ras. J. Kregždienė. J. Gerdvilie- 
N£. Tuskenis. V. Slavas.

Po 1 dol. M. Sandanavičiūtė. 
D. Kilvtė. J. Daniliauskas, J. Balt
rus. M P. Mačys Jankauskas. Bvd- 
rikienė. D. Klinga. Pašukonis. 
Obuo’ėnas, Pivorūnas. Marožins- 
kns. Končienė. Daunoricnė. Angle- 
mares A. Popins. Pr. Ąžuolienė.
A. Binkius. S. I.enktaitvtė. Speraus- 
kas. J Sirutis. Samuolis. Knmklvs. 
P. Kidolis. A. Stonis. Petronienė. 
R Allen. O Kazlauskienė. J. Pa
rojus. Karakinas. Radvilienė. Sto
nienė Mainelvtė E. Andr ušytė. Ce- 
kienė. A. Liobis Ąž”olas. Povi- 
lauskas, Paruškeviėius. Marozas. Po 
eitis. Ragažinskas. A. Vanagas. V. 
Baguckas. Avižienė. J. Glušauskas. 
P. Navickas. J. Kuodis. Vestūnas. 
R. Korsakas. K. Gudelis. Dima. Bal
sys Juozapaxiėius. C. Jalinskas. Pa
balys. GudikevKius. E. Volskis. V. 
Oni'nn.s. S Ruokis J. Menderi.s.
B. Cibulskienė. A. Baranauskienė. J. 
Jakaitis. A. Varnas. A. Stnipaitis,

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

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

I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.
Telefonas: Virginia 3-3544

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimus gyvybės, namu, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apd’audos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds -- Pi
nigų investacijos.

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

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

CRANE SAVINGS & Loan Association

lllllIlllillllllllUlltBftM
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LA layette 3-10X3
Nemokamai vieta automohil’au.s

41 Z2 INVESTMENT '/c ACCOUNTS ;
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėnesj. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 3’ d. 
Prašome aplankyti nauja mūsų narna.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9.00 ryto 8 30 vakaro; Antrad ir 
penktadienį 9 00 ryto - 5 00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta 

----------------------------------- :------------------------ :-----



1965 m., kovo 19., d., nr. 21 darbininkas

(įp SPORTAS
Sekmadienį futbolas

Šį sekmadienį Lietuvių Atle
tų Klubo futbolininkai žaidžia 
paskutines šio sezono pirmeny
bių rungtynes namie (Bushwick 
aikštėje). Priešininku yra Kll- 
ping F.C., su kuriuo pirmame 
rate sužaista lygiomis 2:2. 
Rungtynės gali būti ypatingos 
svarbos abiem klubam. Mūsiš - 
kiai po pereitos savaitės perga
lės atsidūrė trečioje vietoje. 

^Turint vilčių, kad sekančiame 
sezone gali būti padidintas over- 
lygos komandų skaičius, trečio
ji vieta įgauna daug reikšmės. 
Mūsiškiams ant kulnų mina vi
sai nedaug atsilikę, du viene
tai. Norint išsilaikyti trečioje 
vietoje, reikia būtinai pergalės.

Mūsų priešininkas Kolpingas 
stovi antroje vietoje, vos dviem 
taškais atsilikęs nuo pirmaujan
čio GAAC. Taškai ir jiem rei
kalingi. Taigi sekmadienį lauk
tina Bushwicko aikštėje lemia
mos kovos.

Mūsiškiai, be to, turi dar 
vienerias rungtynes West N.Y.

Iš GĖLIŲ parodos New Yorke. Nuotr. R. Kisieliaus

0 ŠACHMATAI BUSS. OPORTUNITY TOURS

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing 

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

New York City 
RE 4-7335

FOOD FOR LENT

Eat Fish as Food during 
LENT

J. C. L. FISH MARKET Inc.
You can taste the quality fish, sea 
food, wholesale, retail. Open 7 AM 
to 7 PM — 6 days. 541 9th Avenue 
(cor. 40 St.) N. Y. C. (opposite Port 
Authority Bldg.) — LO 3-7537

FUNERAL HOME

EVERGREEN 
FUNERAL HOME, INC.

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

131 Nassau Avenue
Brooklyn 22, N. Y.

Tel. EVergreen 3-8600
EV 3-0320

REAL ESTATE

PRINTING

PARK CITY PRESS INC.
The Good Printer 

Better Service Quality Printing 
For prompt dependable service 

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

TRAVEL AGENCIES

We know beautiful Scandinavia 
thoroughly, also any other part of 
Europe orthe Continent — get the 
most for your traveling dollar. See 
it this summer, ask for free bro
chure. Karl J. Olson Travel Agency, 
Est. 1911 — 436 Main St., East 
Orange, 201 - OR 4-2085.

“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

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS-

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Rungtynių pradžia 2:30 vai., 
rezervinės žaidžia 12:45. Jau
niai žaidžia 11 vai.; pirmoji ko
manda East N.Y. aikštėje su 
DSC Brooklyn, antroji — pas 
čekoslovakus. Mažučiai šešta
dienį 3 vai. vyksta pas bava
rus.

LAK:Bavarians 2:1 (0:1)

Veda K. Merkis
ARLAUSKAS — DIDMEISTRIS! 

Mus pasiekė džiugi žinia: Romanas 
Arlauskas, P. Australija, baigė tre
čiuoju ketvirtose pasaulio korespon- 
dencinių šachmatų pirmenybėse ir 
išpildė normą didmeistrio vardui 
gauti! Tai vienas didžiausių lietuvio 
pasiekimų šachmatuose. Užbaigos 
stovis: 1. V. Zagarovskij (Sov.) 9’2, 
2. G. Borisenko (Sov.) 8)2, 3. A. 
Arlauskas, (Austrai.) 4. S. Ny
man ( Sved.) 7, 5. P. Dubinin (Sov.) 
6%; 6-7. J. Coolen (Belg.) ir A. To-

Sullivan County near Montecello. 
Small Hotel 33 rms. fully equipped. 
New modern 4 room year round 
cottage garage + 2 bungalows near 
town 6 acres — swimming fishing 
boating This is a sacrifice—$23,500 
Don’t miss this. 212 TE 7-9635 or 
write Box M-15, Room 714 — 521 
5th Avenue

SERVICE

JOSEPH RUTKOSKI 
For the Finest in Liquors 

2484 Merrick Road

CASSER TOURS
“One of America's Largest 

Operators of Tours” 
Comfortable - Modern 

Charter Buses for all Occasions 
GROUP TRAVEL 

Anywhere in America 
One Day - Week End or longer 

Low rates Bonded

201 W. 41st St. (nr. 7t Ave) 
BRyant 9-1000

Outstanding Buy — In the heart of 
Greenpoint;- 3-story brick, 19 units, 
2 community kitchens; no service 
except linen; legal registered rents; 
income §14.00; price $75,000; terms. 
Eves 7-10 PM — EV 3-5384.

SAVARESE 
ITALIAN PASTRY SHOP 
For the Finest in Pastries 

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

Brooklyn N. Y.
------  GE 8-7770 ------

LIETUVIŲ ADVOKATAI

CONSTRUCTION LUMBER

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

FLEETWOOD CONSTRUCTION 
General Alterations

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

groups.
Call DI 5-1579

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

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

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

Pereitą sekmadienį, prie gra
žaus oro, LAK pirmoji futbo
lo komanda, pagaliau geriau 
sužaidusi, laimėjo abu pirmeny
bių taškus įveikdama bavarus 
2:1 ir pirmenybių lentelėje pa
kilo į trečią vietą. LAK žaidė 
tokios sudėties: Malinauskas; 
Vainius, Remėza; Joria, Budrai
tis, Trampas: Hogan, Bileris, 
Kalina, Klivečka. Budreckas.

Mūsiškiai gal jau bus išsi
krapštė iš krizės. Trampui grį
žus gyniman, čia reikalai smar
kiai pagerėjo, nežiūrint, t visai 
netinkamo Joria. Malinauskas 
vartuose ramus ir labai grabus.

Bavarai pradžioje pasiekė 
vieną įvartį. Vėliau progų kaip 
ir neturėjo.

Antrame kėlinyje, padedant 
vėjui, mūsiškiai vyravo ir Bud- 
recko šūviu išlygino padėtį. 
Nors kai kada ir nesėkmingai, 
bet pavyzdingai daug dirbo Ka
lina, šį kartą žaidęs puoliku. 
Gynikas Remėza praėjęs patai
kė į skersinį, o Budreckas iš 
geros padėties perkėlė kamuolį 
per vartų viršų. Gynimas be 
vargo, nors galėtų ir turėtų žais
ti daug kiečiau. Rungtynių ga
le Budreckas šaltai nusitaikė į 
kamputį, ir LAK rungtynes lai
mėjo. Be keliu išimčių, visi 
sužaidė neblogai.

Rezervinė ir toliau chaoso 
bei ištyžimo ženkle; gavo 1:11.

Jaunių pirmoji komandą, at
rodo, taškus gaus be kovos, 
nes Kollsmanas nerado mūsiš
kių aikštės. Antroji komanda 
su New York Hota baigė 1:1. 
Mažučiai šeštadienį pralaimėjo 
Eintrachtui 0:7.

Atletas

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.

luš po 5‘į. 8-10. A. Lundgvist (Šve
dija), I. Ahmad (Pakist.) ir Lim 
Hong Gie (Indonez.) po 5; 11. V. 
Bergaser (Prancūzija) ir N. Dalko 
(Vengrija) po 45Į ir M. Salm (Aus
tralija 4 tš. Pusbaigminj ratą (1959 
-1961 > Arlauskas baigė pirmuoju, 
priešaky vokiečio Dannberg, čeko 
dr. Mahel ir kt. Baigminiam rate 
(1962-1965) Arlauskas įveikė did
meistrį Lundgvist. Coolen, Dalko ir 
Salm. Pralaimėjo tik vieną prieš L. 
H. Gie: su kitais 7 sužaidė lygiomis, 
įskaitant laimėtojus — Zagarovskį. 
Borisenko ir didmeistrius Dubinin 
ir Tolušą. Taigi, šešerių metų dar
bas vainikuotas puikiais Arlausko 
pasiekimais. Jis drauge įgavo teisę 
dalyvauti V pasaulio p-bių finale, 
tačiau pats dvejoja ar beloš, nes 
per daug įtampos ir nedamiegotų 
naktų buvo praleista su šitom pir
menybėm.

Chicagos atviros p-bės puikiam 
North Park viešbuty. Dalyvių 194! 
Po pirmųjų keturių ratų su 4 taš
kais buvo šeši vyrai: Veldon, Wise.. 
Ang. Sandrin. latvis J. Turns. For- 
manek, Leopoldi (visi III.). Juos se
ka didmeistris Robert Byrne. Povi
las Tautvaišas. Al Sandrin su kitais 
po 3'2; K. Jankauskas. V. Palčiaus- 
kas ir K. Ramas turi po 3 tš. Nar
kevičius ir Matthews po 2'2 (Mat
thews yra lietuviu kilmės jaunuolis, 
noriai kalba lietuviškai ir laikosi 
prie lietuvių grupės). Vladas Kar- 
puška su 2 tš.. Bikulčius ir Rut
kauskas po lr2 tš. Viską lems likę 
4 ratai. Didmeistris R. Byrne nei 
Tautvaišas dar nebuvo susitikę su 
dabar pirmaujančiais.

žurnalas Chess Review, kovo nr. 
skelbia naująjį Postal Chess Rating, 
kuris apima apie 5 tūkstančius JAV 
ir Kanados žaidikų. Pačioj viršūnėj 
įvardinti: 1. Hans Berliner. Bethes
da, Md. 2016: 2. Kazys Merkis. S. 
Boston. Mass. 1870: 3. Rob. Stein- 
meyer, Woodside. N.Y. 1856; devin
tuoju Ignas Žalys iš Montrealio 
su 1782. Kiti lietuviai turi tokius į- 
vertinimus: Stonkus 1160. Kontau- 
tas 1456. Makaitis 1300. Starinskas 
1294. Vaičiulis 1258. Vasiliauskas 
1216. Paplauskas 1200. dr. S. Sidrys 
1182. Barkauskas 1154. Karalaitis 
1118, Bullokas 1110 ir kiti mažiau.

Bostono tarpklubinėse pr. savaitę 
tik Harvardas prisidėjo tašką. įvei
kęs Lincoln - Sylvania. Kovo 15 d. 
Harvardas rungėsi So. Bostono LP 
D-jos klube su mūsų vyrais. Kovo 
19, Lietuviai susitinka su Brandeis 
universitetu. Waltham, Mass.

BELLMORE L.I.
Call 516 SU 5-2644 — We deliver 

Special consideration 
to Religious Groups.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

DISPLAY

You are cordiallv invited to the 
"GRAND OPENING" 

of
PIZZA VICTORIA

The Best Pizza is Square 
FREE DELIVERY

604 Richmond Rd., Concord 
Staten Island

Gl 7-8998

Eąster in the Holy Land Since 1936, 
the most wanted of Catholic-Interest 
Programs—Holy Land. Middle East 
Europe. England, Ireland 41-43 days 
by SS United States; 21-34 days by 
Jet on Pan Am, Irish Air Lines, 
Lufthansa, Air France—from $859 
Frequent departures. Spring. Sum
mer, Fall. See your travel agent or

GUILD OF CATHOLIC 
TRAVEL 

Transmarine Tours, Inc. 
500 Fifth Ave.. N.Y. 36 

OX 5-4460 Tom Broderick

BIČIULIŲ PIETUS
padėti
NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESELEMS

X ir j v statomam
į ST. JOSEPH’S MANOR NURSING HOME 

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

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

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

PRESBREY - LELAND 
MEMORIALS

160 E. 56th St.. New York 22. N.Y.
Branches:

Kensico. N. Y. Woodlawn, N.Y.
Illustrated Brouchures

Telephone PLaza 3-8540

Didžiai Gerbiamasis,-oji,
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys Brocktone stato senelių namus, kurių statybos pilnam 
užbaigimui dar reikės surinkti pusę milijono dolerių.
Sudarytas Komitetas rengia BIČIULIŲ PIETUS, kurių tikslas bus ne tik surinkti bent 
dalį reikiamų statybai pinigų, bet kartu ir duoti svečiams arčiau pažinti ir suprasti 
Seselių didelį krikščioniškos meilės pasiaukojimą senelių globai.
Už dalyvavimą pietuose — auka $100.
Pietūs įvyks naujose Sopulingosios Motinos Vienuolyno patalpose — Thatcher Street, 
Brockton, Mass. Stengiamės, kad atsilankusiems svečiams BIČIULIŲ PIETŪS būtų ir 
liktų atsimintini: skanūs valgiai, malonus patarnavimas, draugiška nuotaika ir trumpa, 
bet linksma ir įvairi programa.
Nuoširdžiai kviečiame Jus dalyvauti ir prašome Jūsų paskatinančio žodelio draugams 
bei pažįstamiems, kad ir jie kartu su Jumis atvyktų pas Seseles. Lauksim!

Komitetas

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A^-3. BALTON-BALTRGNAS

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 SH ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

<pne Koreat 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

KARIŪNAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-30*7 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Fluahinge —• 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82*10 37th Avenue
Arterijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210 | — DE 5-1154

" - ------- ----- ------------------------- --------

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165OUR LADY OF SORROWS CONVENT, 261 Thatcher St., Brockton, Mass.

Seselės: Prašau siųsti man ....... bilietų. Rasite įdėtą mano $.................. čekį.
Jei norima, galima prižadėti atsiųsti pinigus pagal išgales dalimis.
Pažymėkite žemiau:

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

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

Adresas.................................................................. ................. ..........................................................

Čekį rašykite: Our Lady of Sorrows Convent 

-------------------- -- -=• ...................................... ...........=====............... ■■ -

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Studijų diena rengiama Pa
saulio Lietuvių Katalikių Orga
nizacijų Sąjungos Centro kovo 
28, sekmadienį, 4 vai. popiet. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Pagrindinė tema: kas lietuvei 
būtų naudinga pasisavinti iš A- 
merikos gyvenimo, ir ko ji tu
rėtų vengti. Kalbėtojomis pa
kviestos: iŠ vyresniosios kartos 
visuomenininke Kunigunda Ke- 
blinskienė iš Brocktono, iš jau
nosios — čia mokslus baigusi 
Dalia Minkūnaitė-Dzikienė iš 
Hartfordo. Klausytojai galės 
diskutuoti vienu ar kitu klausi
mu. Pabaigai bus trumpa meni
nė programa ir kava.

Dail. Vytauto Igno paveiks
lą (grafiką), kuri dailininkas 
dovanojo A.L.R.K. Federacijos 
New Yorko ir New Jersey ap
skrities suvažiavimui, laimėjo 
Marija Prunskas iš Maspeth, 
.N.Y.

Ateitininku bendra komuniia 
ir bendri pusryčiai bus šį sek
madieni, kovo 21. Mišios Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. Mišiose prisimenama ve
lionis prof. Pr. Kuraitis, ilga
metis ateitininkų vyriausias 
dvasios vadas. Po pusryčių apie 
prof. Kuraiti paskaitą skaito dr. 
J. Girnius.

Jenas Fledžinskas, dail. A 
Kašubienės tėvas, mirė kovo 2 
Lietuvoje. Velionis buvo gi
męs 1885 rugpiūČio 12 Skaud
vilėje. Plačiai reiškėsi visuome
niniame gyvenime, buvo Žemės 
Ūkio Rūmų pirmininku. Lietu
voje jo sūnus Jurgis yra pa - 
garsėjusio styginio kvarteto 
narys. Amerikoje gyvena sū
nus Vytautas ir dvi dukros — 
Aleksandra Kašubienė, Sofija 
Pimpienė.

Redakcija ....................... GL 5-7281
Administracija ..............  GL 2-2923
Spaustuvė .............. GL 2-6916
Vienuolynai ............ . GL 5-7068

PADĖKA

Amerikos Lietuviu Katalikių 
Mcterų Sąjungos 29 kuopai 
Brceklyne, Apreiškimo parapi
joj, už Įteiktą ‘'Blynu baliaus" 
pelną Kultūros Židinio Staty
bos Fondui reiškiame nuošir
džia oadėka.

Neabejojame, kad Jūsų kil
niu pavyzdžiu paseks kiekviena 
organizacija, kiekvienas lietu
vis šioje apylinkėje. Mūsų visu 
rūpestis užkurti lietuvių kultū
ros židinį, kuris gaivintų ypač 
jaunąją kartą šiame krašte ir 
paruoštų ją dideliems ateities 
darbams. Žemė ir statyba pa
reikalaus nemažų finansinių su
mų, bet Dievą ir Tėvynę mylin
ti širdis neišsigas šios aukos.

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse-

Tėvai Pranciškonai

Poeto Vytauto Mačernio mi
nėjimas bus Ši sekmadienį, ko
vo 21, 5 v. popiet. Prasidės 
punktualiai ir baigsis prieš sep
tynias. Apie V. Mačernio gyve
nimą ir kūrybą kalbės dr. J. 
Girnius. P. Jurkus. Smuiku gros 
Elena Kuprevičiūtė, akompo - 
nuos A. Mrozinskas. Poeto kū
rinius skaitys Tosca Daubarai- 
tė-Skobeikienė. Asia Dauguvie
tytė ir Juozas Boley-Bolevičius.

Kun. Juozas Zasas kovo 17 
atvyko i New Yorką Q ueen 
Mary laivu. Apsistos ir dirbs 
Albany vyskupijoje. Nepriklau
somos Lietuvos laikais dirbo 
Telšių vyskupijoje. Paskutiniu 
laiku buvo Lenkijoje.

Lietuviškas kryžius parodos 
aikštėje iš žiemos dangos išvy- 
niojamas kovo 20, šeštadieni, 
10 vai. Iškilmėse dalyvaus lietu
vaitės tautiniuose drabužiuose 
ir parodos komiteto nariai.

Dr. Antanas Sužiedėlis, Ame
rikos Katalikų Universiteto pro
fesorius. atvyksta su paskaita 
apie laisvalaikio psichologiją. 
Paskaitą skaitys diskusijų rate
lio susirinkime kovo 26 8:30 
v.v. dail. K. Žoromskio studijo
je. 257 W. 14 St. Manhattane. 
Dr. A. Sužiedėlis yra neeilinis 
paskaitininkas, ir tema apie lais
valaiki yra aktuali, nes lietu
viškas gyvenimas yra savaitga
lio dalykas. Visi susidomėję, 
ypač jaunimas, kviečiamas daly
vauti.

Latvių mišrus choras, veda
mas Bruno Skultės. koncer - 
tuoja kovo 20 7 v.v. High 
School of Fashion Industries. 
225 W. 24 St. Manhattane (tarp 
8 ir 9 Ave.) Choras yra vie
nas iš pajėgiausių ir geriausių 
latvių chorų. Koncertu atžymi
ma dirigento-kompozitoriaus 50 
metų muzikinė veikla.

L. Karmazinas vaidins Šarū
ną ir E. Ošlapienė Voverę Vin
co Krėvės “Šarūne”. Ištraukos 
iš “Dangaus ir Žemės Sūnų”, 
“Šarūno” ir “Raganiaus” bus 
vaidinamos kovo 20 švč. Trejy
bės parapijos salėje. Newark. 
N.J., ir balandžio 3 Franklin 
K. Lane mokykloje. Brooklyne. 
N.Y. Rež. — V. Valiukas, dail. 
A. Elskus.

Dail. Rcmo Viesulo paroda 
atidaryta Romoje II Torcoliere 
galerijoje. Šiuo metu dailinin
kas gyvena Romoje.

Napoleonas Vaitekūnas, 75 
m. amžiaus gyvenęs Berry St. 
Brooklyne. mirė kovo 17. Pa
šarvotas Rogers Funeral Home 
410 Metropolitan Ave. Laido
tuvių informacija: skambinti— 
ST 2-4409.

DR. HENRIKAS NAGYS skaito paskaitą J. Kaupo ir A. Mackaus minėjime kovo 13 Carnegie Endowment salėje. Nuotr. V. Maželio

(•>

(•)

<•

LITERATŪROS - MENO

sekmadieni, balandžio 4
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

(North 5th ir Havemeyer St.i

4 vai. popiet

Programoje dalyvauja —

AUDRONE-ONA BALČIŪNIENE 
BIRUTE EMPAKERYTE-LUKOŠEVIČIENE 
KOTRYNA GRIGAITYTE-GRAUDIENE 
JURGIS JANKUS 
PAULIUS JURKUS 
PRANAS NAUJOKAITIS 
LEONARDAS ŽITKUS

SILVINIJA GEDVILAITE deklamuoja Vytauto Mačernio 
poeziją. Pianistė ALDONA KEPALAITE skambina lietu
viškas kompozicijas.

Įėjimo auka — 2 čk>L. studentam ir moksleiviam 1 dol. 
Vakarą rengia ir visus kviečia

N. Y. Ateitininkų Sendraugių skyrius

Aušros Vartų parapijoje
L.K. Moterų Sąjungos 12 kp. 

ir šv. Rožančiaus draugija ko
vo 28 suruošė tradicinius bly
nų pietus Aušros Vartų lietu
vių parapijoje New Yorke. Sve
čių susirinko daug, virš 120 
žmonių, visos vietos buvo užim
tos. Daugiausia matėsi vyres
niosios kartos, bet tarp jų pa
siskirstę sėdėjo vėliau atvažia
vusieji, arba jau čia gimę; ge
ra dešimtinė sukinėjosi mažojo 
prieauglio.

Vaišėse dalyvavo parapijos 
klebonas kun. J. Gurinskas, vi
karas kun. A. Kardas, Vyčių 12 
kuopos pirm. V. Yatkauskas. 
Brooklyno LKM Sąjungos 29 
kuopos pirm. O. Kubilienė, New 
Yorko ateitininkų jaunučių va
dovė M. Navickienė su vyru, 
N.Y. vyčių sendraugių ats. E. 
Sandanavičienė, keli N.Y. atei
tininkai. Šv. Rožančiaus drau
gijos narės, sąjungietės ir daug 
kitų svečių.

Programą pravedė vyčių sen
joras akt. J. Boley-Bolevičius. 
.Visiem pasistiprinus skaniu 
maistu, gražiai padeklamavo 
mažoji A. Baliūnaitė ir V. Na
vickas. Maironio ir kitų eilėraš
čius deklamavo M. Sandanavi- 
čiūtė ir P. Sandanavičius. Daug 
juokų sukėlė viešnia O. Za-
jankevičiūtė , papasakoda m a,

Newarke kovo 27. šeštadie - 
ni. 7 'V.v. švč. Trejybės para
pijos salėje Brooklyno vaidin
tojų trupė vaidina linksmą 
Anat. Kairio komediją— Diag
nozę. Rengia Newarko Auš
ros Vartų šeštadieninė mokyk
la. Bus daug jucko. Prašom at
silankyti.

Išnomuojamas 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 dol. 
mėn. Teirautis tel. 26-8-2814.

Ridgewocde išnuomojamas 
butas iš 5 kambarių su apšil
dymu ir šiltu vandeniu. Butas 
yra tarp Wilson ir Knicker
bocker Ave. Mėnesiui nuoma 
67 dol. Tel. GL 3-8426.

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

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

WAGHER THEATER
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki fllmos pabaidos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, kovo 19 d. — iki 
Trečiadienio, kovo 24 d., 1965

Spalvinė linksma filmą —
“WENN WIR ALLE

ENGEL WAEREN”
Vaidina:

M. Koch, H. Sdhnker, D. Borsche 
Priedinė filmą:

"Jacqueline"
Ir vėliausia vok. Įvykių apžvalga.

kaip dabartinės jaunos šeimi
ninkės mokė ją lietuviškus bly
nus kepti. Ši lietuvė turi daug 
humoristinio sąmojaus; ji galė
tų dalyvauti dažniau parengi
muose.

Programos vedėjas J. Bolevi- 
čius ir pirmininkė O. Yorkus 
padainavo duetą “O kur buvai 
dėduk mano”. Vėliau visi salė
je pakartojo tą dainą bendrai. 
Akordeonistas Al. Radvinas pa
grojo akordeonu. Vaišių metu 
visą laiką grojo plokštelių mu
zika.

Įdomūs buvo lietuviškų išdir
binių laimėjimai: labai gražus 
liet, kryžius, -austos pagalvė
lės ir kiti rankų darbo išdirbi
niai. Daug iš tų daiktų buvo 
gauta iš giminių pavergtoj Lie
tuvoj.

Klebonas kun. J. Gurinskas. 
padėkojo visiem susirinkusiem 
ir džiaugėsi, kad buvo Įver
tintos moterų pastangos ruo - 
šiant šias vaišes. V. Yatkaus
kas savo trumpoj kalboj pažy
mėjo. kad jis yra sužavėtas jau
nimo pasirodymu, jų aiškia lie
tuvių kalba ir gabumais. Ren
gėjų vardu visiem dėkojo Šv. 
Rožančiaus draugijos pirminin
kė O. Yorkus.

Šias vaišes surengė dviejų 
Aušros Vartų katalikių draugi
jų valdybos, vadovaujamos pir
mininkių O. Yorkus ir R. Kon- 
dratienės. Šeimininkės paruošu- 
sios skaniai maistą: M. Baltado- 
nienė, V. Baliūnienė. B. Karti- 
nowicz. R. Kondrotienė. A 
Krauss, J. Pasko, J. Petrėnie- 
nė, V. Rajeckienė, O. Rugienė, 
A. Valinavitienė, O. Yorkus. 
Joms talkininkavo prie salės pa
puošimo V. Yatkauskas, J. Yor
kus ir J. Kaščėnaitis.

Šventė praėjo malonioj ir

linksmoj nuotaikoj. Visi buvo 
patenkinti. Susirinkusieji ne
skubėjo skirstytis namo; dar vis 
norėjo pasikalbėti su savo se
nai matytais pažįstamais ir bi
čiuliais.

Rengėjos dėkoja visiem at- 
silankiusiem ir tiem, kurie kuo 
nors prie šventės parengimo 
prisidėjo. Iš kitos pusės, reikė
tų prašyti Viešpaties palaimini
mo tom pasišventusiom rengė
jom. kurios tiek daug energi
jos ir laiko paaukoja bendram 
lietuviškam labui. (R)

Nukryžiuotojo Jėzaus, sese
rys Brocktone stato senelių na
mus. kurių statyba kainuos apie 
1 milijoną dolerių. Pusę pini
gų davė valstybė, kitą pusę se
serys turės surinkti aukomis. 
Seserų rėmėjų draugija, kuriai 
pirmininkauja kun. A. Kontau- 
tas. kovo 28 d. 5 vai. popiet 
vienuolyno sodyboje Brocktone 
naujoje salėje, rengia pietus.

Meninę pietų metu programą 
išpildys sol. Zuzana Griškaitė. 
Ji dainuot pradėjo Philadelphi- 
jojos operoje. Vėliau daug me
tų dainavo su New Yorko ope
ra. Taip pat buvo išvykusi į 
Europą ir dainavo operose Vo
kietijoje. Dabar ruošia lietuviš
kų dainų plokštelę.

Šv. Petro bažnyčioje rinklia
vos metu kovo 14 Nukryžiuoto
jo Jėzaus seserų statybai 
Brocktone surinkta 1,100 dol.

EKSKURSIJA
Stasys Gečas, LB Centro Val

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

EDVARDAS LIOGYS IR KAZYS VASILIAUSKAS repetuoja Joną Kukį 
ir Kazį Gugį Vinco Krėvės “Raganiuje”. Vaidinimas įvyksta Newarke ko
vo 20, šį Šeštadienį. Nuotr. A. Eidukevičiaus.

Į EUROPI
lione. Ekskursija truks 3 sa
vaites.

Iš New Yorko lėktuvas iš
skris š.m. liepos 17 d. vakare į 
Frankfurtą ir š.m. rugpjūčio 7 
d. tas pat žetas iš Frankfurto 
grįš i New Yorką. Kelionė vie
nam asmeniui, ten ir atgal, kai
nuos tik 265 dol. Tai pigiausia 
kelionė bet kada yra buvusi. 
Vaikai, užimą atskirą vietą lėk
tuve. moka pilną kainą.

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

Ekskursantai registruojasi te
lefonu ar laiškais pas ekskursi
jos organizatorių Stasį Gečą, 
7252 So. Rockwell St., Chica
go, Ill.. 60629. telef. PR 8-8034.

Užsiregistravę ekskursantai 
tolimesnes informacijas gaus 
kaip pasiruošti kelionei. Pra
šau pasiskubinti registruotis, 
nes pritruks vietų.

Seserų rėmėjų susirinkimas 
šaukiamas kovo 21 šv. Petro pa
rapijos salėje po bažnyčia. Su
sirinkimo metu bus tariamasi 
dėl rėmėjų seimelio, kuris 
Įvyks gegužės 2 seserų vienuo
lyne Brockton, Mass.

CYO orkestras kovo 17 daly
vavo iškilmėse prie laisvės pa
minklo Thomas parke, o taip 
pat šv. Patriko eisenoje. Kovo 
21 orkestras vvksta i Holvoke, 
Mass., kur taip pat dalyvaus 
šv. Patriko eisenoje. Orkestras 
vyks specialiu autobusu, kurį 
apmoka Holyoke miestas.

Mirė
Bernardas Natkus (kovo 4) 

51 m. Velionis gyveno 850 E. 
4th Str. Nuliūdime paliko žmo
ną ir dukterį. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

VINCO KRĖVES kūrinių vaidinimas
DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS (ištrauka)

ŠARŪNAS (ištrauka)

PRIE DANGAUS VARTŲ (inscenizacija)

šeštadieni, kovo 20 d.
8 vai. vak.

ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJOS SALĖJE
207 No. Adams St., NEWARK, New Jersey

•
BILIETAI po $2.50 (studentams po $2.00) — gaunami prie įėjimo, 
ir pas platintojus: Albinas Žukauskas, Metuchen, N.J.; Pranas Ku- 
dulis, Elizabeth, N J.; K. Trečiokas. Newark, N J.

Reta paroda. Kovo 21, 3 v. 
popiet Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėje bus rodomi moteriški rū
bai. Rodys jaunos lietuvaitės, 
gyvenančios kaimyninėse apy- 
lynkėse ir Bostone. Meninė sce
nos priežiūra — J. Špokevi - 
čiaus, technikinis atlikimas — 
Kleino, muzika — J. Gaidelio, 
modelių paruošimas ir priežiū
ra — Danusienės. Po progra
mos bus vaišės. Galima bus lai
mėti paveikslus dail. Paukštie
nės iš Chicagos ir Baltienės iš 
Bostono. Parodos tikslas —pas
katinti lietuvaites pačiom ga
mintis rūbus. Parodos pelnas 
bus padalintas Vokietijoj esan
tiem lietuviam ligoniam, ypač 
džiovininkų senatorijoje. Prašo
me kuo gausiau atsilankyti.

Režisūra — VYTAUTAS VALIUKAS 

Scenovaizdis — ALBINAS ELSKUS 
Administracija — K. VASILIAUSKAS

VA I D I NA :

VINCĖ JONUŠKAITĖ (ka ip viešnia) 
ELVIRA OSLAPIENĖ 
VYTAUTAS ABROMAITIS 
LEONAS KARMAZINAS 
EDVARDAS LIOGYS 
VYTAUTAS VALIUKAS 
KAZYS VASILIAUSKAS

Tėvai,

ŠV. ANTANO
GIMNAZIJA

pastatyta jūsų vaikams! 
•

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm ...
Atlyginimas už pilną išlaiky
mą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančiu moks
lo metu tuojau rašykit Rek
toriui :

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

TRETININKAI 
ruošia 

VAKARIENĘ 
su gausiais laimėjimais 

Apreiškimo parapijos 
salėje 

BROOKLYNE 

kovo 28 
sekmadienį, 4 vai. popiet 

Dalyvauja tretininkų vi
zitatorius T. Kęstutis But
kus, O.F.M., kuris tuoj po 
pamaldų bažnyčioje turės 
vizitaciją. Taip pat daly
vauja ir kiti svečiai treti
ninkai iš kaimyninių pa
rapijų. Pietų laike' bus 
Įdomi programa, laimėji
mai ir lietuviška muzika. 
Bilietus vakarienei prašoma 
įsigyti iš anksto, nelaukti prie 
durų, nes vakarienę gamina
ma iš anksto. Bilietai gauna
mi pas K. ir N. Dumblienę. E. 
Kašetienę. A. Garliauskienę. 
M. Salinskienę. ir pas pirm. 
J. Obelienę.
Vakarienei auka tik 2 dol. 
Pelnas skiriamas New Yorko 
Lietuvių Pranciškono KUL
TŪROS NAMŲ stat. fondui.

Maloniai kviečiami 
visi atsilankyti




