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Nugalėtoji Vokietija po 20 metų vėl Europos centre
o P?7e! 2?. metv' 1945, geg“žes Vietname — Amerika stiprina savo iėsas. Domininkonuose — Amerikos Valstybių 8, Vokietijos admirolas Doe- I J r - e
mtz perdavė nugalėtos Vokieti- Organizacija imsis grąžinti taiką ir tvarką. Dėmesys krypsta į primirštą Europą 
jos likimą į pergalėtojų rankas. J r z j j r * 1 *
Nuo tada nugalėtoji ir sunai- • 
kintoji Vokietija vėl atsistojo 
ant kojų, daros Europos cent
ru ir didžiųjų pasaulio galy
bių rūpesčiu.

Vokietija dabar yra jau di
džiausias plieno gamintojąs Eu
ropoje. Gamina automobilių ar
ti trijų milijonų (Amerika 7 
mil., Sovietai 175,000 per me
tus). Vokietija prisiėmė 
lijonų repatriantų, ir jie 
nėra bedarbiai, bet dar 
na darbininkų Vokietija 
iš kitų Europos valstybių. Vo
kietija vėl turi beveik pusės 
milijono armiją, kuri laikoma 
pajėgiausia Europoje tarp va
dinamų konvencionalinių ka
riuomenių.

Tekia Vokietija vienus gąsdi
na, kitus traukia turėti ją sa
vo sąjungininku. Sovietai Vo
kietijos kapituliacijos sukaktį 
nori panaudoti propagandai 
prieš tariamai atgimstanti vo - 
kiečių revanšizmą, naujo karo 
grėsmę. Tokias baimes platina 
kai kurie sluoksniai Anglijoje 
bei Amerikoje. Pati Amerikos 
vyriausybė kitaip žiūri. Ji žiū
ri į Vokietiją kaip i pagrindi
nę realią jėga Atlanto sąjungo
je. De Gaulle’žiūrėjo•’f-ją su _ 
viltimi, kad ji bus partneris 
Prancūzijai organizuojant 
čiąją jėgą’ — Europą iki 
lo.
Kur link vairuoja pati 

kietija? Vokietijai ataugti ne
abejotini nuopelnai Konrado 
Adenauerio, laikiusio Vokieti
jos vairą 14 metų. Jo laikų Vo
kietija prisiėmė atsakomybę už 
Hitlerio laikus ir stengėsi at
lyginti už jo padarytas skriau
das. Jo laikų Vokietija savo li
kimą rėmė 
linija labai 
džiai. Bent 
sekretorius 
aueris pasitraukė, ir ateina jau
nesnė karta, kuri yra kitokios 
dvasios.

Vokiečių jaunimas, Carlo 
Schmidt tvirtinimu, prisiėmė 
amerikinio gyvenimo stilių. Sa
vo dvasia iis tapo pragmatiš
kas, mažiau ideologiškas. Iš ki
tos pusės, išaugęs pokariniais 
laikais, jis nesijaučia kaltas 
dėl tėvu nusikaltimu ir nenori 
prisiimt atsakomybės nei dis
kriminacijos dėl to, kad jie 
yra vokiečiai ir kad karta prieš 
juos buvo nusikaltusi.

Ši jaunimo dvasios srovė su
ka nauja kryptimi ir vokiečių 
politinį laivą. Socialistų vadas 
ir kandidatas į prezidentus Ber
lyno burmistras Brąndt 400, 
000 miniai kalbėjo; vokiečiai 
mokėjo už karo nusikaltimus 
per 20 metų — to jau gana! 
penkiasdešimt procentų dabar
tinės Vokietijos nevaidino jo
kios rolės nacių laikais! Ir mi
nia pareiškimą sveikino. Su 
tokiom nuotaikom Brandtas 
šiuo metu daros priimtinesnis 
vokiečiam nei kancleris Erhar- 
das (35:31).

Dar toliau eina “Laisvųjų de
mokratų partijos” vadas Erich 
Mende, kuris ir pats tėra dar 
tik 48 metų. Jis eina į minią 
su pasisakymais prieš reparaci
jas Izraeliui, už karo nusikaltė
lių bylų sustabdymą; už pačios 
Vokietijos didesnę iniciatyvą 
Vokietijai sujungti. Kur link jis

ryšium su 20 metu nuo karo pabaigos

12 mi
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paima
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Amerikos politikos 
ištikimai ir nuošir- 
iki buvo valstybės 
Dulles. Bet Aden-

linktų vokiečius vesti, rodo jo 
mėginimas pasikviesti vakarie
nės Sovietų atstovą Smirnovą 
ir pirštis jam su “laisvųjų vo
kiečių” delegacijos pasiuntimu 
i Maskvą (Smirnovas, nesuti
ko).

Kuriuo keliu pasisuks vckie-

čių dauguma, parodys šių me
tų rugsėjo rinkimai. Jau dabar 
galima 
Įtakos 
bar ji 
jungos
gai Amerika turi
bent simbolinės iniciatyvos Vo-

spėti, kad iš de Gaulle 
Vokietija ištrūko. Da- 
nori laikytis labiau ša
šu Amerika. Tai sąjun- 

parodyt i

Jei 
ne
bus 
tų,

kietijai sujungti. Bet čia Ame
rikos iniciatyvą veikti bendru 
vakariečių sąjungininkų vardu 
sukliudo pairę santykiai tarp 
Amerikos ir Prancūzijos. 
Amerika su Anglija nieko 
galės pademonstruoti, tai 
daugiau vandens malūnui
kurie siekia Susiartinimo tarp 
Vokietijos ir Rusijos, kaip tai 
mėgino Mende. Bet čia Ameri
kos naudai veikia tuo tarpu So
vietai — jų propaganda prieš 
Vokietiją; propaganda stumia 
Vokietiją nuo suartėjimo su 
Sovietais ir tokiu būdu užblo
kuoja kelią, kuriuo būtų linkę 
gundytis tokio galvojimo vo
kiečiai kaip Mende ir kai kurie 
socialistų vadai.

Europoje ramu. Bet didžių
jų galybių dėmesys nukreiptas 
i Vokietiją — kaip ji 
rugsėjo rinkimuose.

(šioje vietoje tinka 
ti. kad nors Lietuvos
Vokietija politiškai nieko nega
li padėti, neturėdama politi
nės diplomatinės Įtakos, tačiau 
Vokietijcv vyriausybė teikia 
paramos- lietųydų.kultūrinėm pa
stangom! ypačiai Vasario 16 
gimnazijai, bendruomenei. Taip 
pat Vokietija yra vienintelė

pasisuks

pažymė- 
reikalui

denaueris

DEL PERVERSMO: lengviau pašalinti 
komunistų grėsmę nei draugų ambicijas

Santo Domingo, sostinėje, 
perversmininkų vadas pulk. 
Francisco Caamano Deno ge
gužės 4 pasiskelbė esąs išrink
tas “konstituciniu prezidentu".

pa-

PALIAUBOS 
ir kas po ju

Santo Dominge gegužės 5
sirašytas paliaubos tarp per
versmininkų ir kariuomenės. 
Paliaubom tarpininkavo Ame
rikos Valstybių Organizacijos 
5 asmenų komisija. Tačiau ir 
po sutarties poškėjo šūviai, ir 
buvo sužeisti 4 amerikiečiai ka
riai.

Tariamasis "konstitucinis 
prezidentas” stengiasi Įtikin
ti, kad jis ne komunistas. Ame
rikos šaltiniai skelbia, kad jis 
nekomunistas, bet jiem arti
mas ir pažadėjo savo vyriausy
bėje duoti komunistam tam tik
ras roles. Amerika paskelbė 
taip pat pavardes 58 asmenų, 
kurie yra komunistai ir turi 
kontroliuojamos Įtakos pervers
mui.

Skaičiuojamos perversmo au
kos. Iš abiejų pusių esą žuvu
sių 2.000. Amerikiečių žuvo 8. 
sužeistų 52. 
kariuomenės 
esą 19,363.

Komunistai
sostinėse daužo Amerikos ats
tovybes protestui prieš inter
venciją.

Viso amerikiečių
Santo Dominge

lotynų Amerikos

Skelbėsi turis 47.000 ginkluo
tos jėgos.

Amerika su nepasitikėjimu 
vertina jo prezidentavimo'kon- 
stitucingumą' ir jo skelbiamą 
jėgą: Amerikos žvalgybos duo
menim. jis turi 12.000 ginkluo
tų civilių ir 300 karių.

Amerikiečių kariuomenės yra 
19.000. Žuvusių 8. sužeistų 52. 
Gegužės 4 marinai pasistūmė
jo pirmyn ir užėmė 4 gatves, 
kurios buvo perversmininkų ži
nioje. Už tai pulk. Deno grasi
no surengsiąs skerdynes.

Didesnės kautynės eina dip
lomatinėje scenoje. Amerika su
silaukė kritikos ir nepritarimo 
iš lotynų Amerikos kai kurių 
valstybių. Saugumo Taryboje 
gegužės 4 prieš Amerikis in
tervenciją Į Domininkonus pa
sisakė Urugvajus ir Bolivija. 
Bet kai Sovietų Federenko tuo
jau pasiūlė pasmerkti Jungtin. 
Valstybes už “agresiją”, už J. 
Tautų Chartos laužymą, anos 
dvi valstybės jau pasmerkimo 
nerėmė. '

Washingtone, Amerikos Val
stybių Organizacijos konferen
cijoje. Amerika siūlė sudaryti 
tos organizacijos valstybių kari
nę jėgą, kuri Domininkonų 
Respubliką priverstų prie de
mokratinės normalios tvarkas. 
Savo opoziciją siūlymui ir A- 
merikos intervencijai demon
stravo Meksika, Venezuela, U- 
rugvajus. Peru, Argentina, Ec- 
uadoras. Bet gegužės 5 planas 
su kompromisais priimtas.

valstybė, kuri suprato pabaltie- 
tiškų studijų reikšmę ir tam 
000 miniai kalbėjo: vokiečiai 
stitutą).

Alto komunikatas praneša:
Balandžio 29 d. Chicagoje 

|vyko ALT ’Valdybos posėdis. 
Išklausyti pranešimai ALT pir
mininko L. Šimučio, I vicepir
mininko Dr. P. Grigaičio ir sek
retoriaus E. Bartkaus iš lietu
vių veiksnių pasitarimo, Įvyku
sio š.m. balandžio 11 d. Wash
ingtone, D.C., kuriame dalyva
vo Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALT), Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (VLIK), 
Lietuvos Laisvės Komiteto (L 
LK) ir Lietuvių Bendruomenės 
(LB) atstovai.

Pasitarime apsvarstyti bend
ri klausimai Lietuvos laisvini
mo reikaluose — Lietuvos už
grobimo ryškinimas spaudoje 
ir valdžios institucijose, kreipi
masis i atatinkamus JAV Įstai
gas. prašant paskubinti kelti 
Lietuvos išlaisvinimo klausimą, 
atatinkamos literatūros spaus-

Willy Brandt, socialdemokratu pir
mininkas, kandidatas j kanclerius

Erich Mende, “laisvu demokratų 
pirmininkas ir vicekancleris

— Europos patariamoji tary
ba, posėdžiuose Strasbourge, 
priėmė nutarimą, kuriuo So - 
vietų Sąjunga raginama duoti 
laisvę 2.268.000 žydų, sustabdy
ti persekiojimus dengiantis

ekonominiais ir kitokiais nusi
kaltimais.

— J. Tautos įsakė savo 
3500 tarnautojų, kad išeidami 
iš darbo gesintų šviesas —tau
pymo sumetimais.

dinimas ir platinimas amerikie
čių visuomenėje ir kiti su tuo 
susiję klausimai. Taip pat iŠ - 
klausyti pranešimai iš įvykusio 
balandžio 12 d. Washingtone, 
DC. Bendroje Pabaltiečių Ko
miteto posėdžio, kur dalyvavo 
estų, latvių ir lietuvių atsto
vai. Lietuviams atstovavo ALT 
Valdybos nariai — L. šimutis 
ir Dr. P. Grigaitis.

Bendrame Pabaltiečių Komi
teto posėdyje nutarta sekti ir 
duoti savo pastabas dėl Sovie
tų Sąjungos ir JAV konsulari- 
nės sutarties vykdymo. Nusi
statyta Baltijos kraštus liečian
čiuose klausimuose, kur bus 
reikalas, bendrai veikti ir siek
ti atatinkamų pasimatymų val
džios įstaigose, ginti savo rei
kalus žodžiu ir memorandu
mais.

Toliau ALT Valdyba priėmė 
JAV Prezidentui L.B. Johnson 
pareiškimą, užgiriantį jo griež
tą laikymąsi komunistinės ag
resijos atžvilgiu, primenant, 
kad ir Lietuva tais pačiais me
todais ir tu pačiu agresorių yra 
pavergta. Išreikšta viltis, kad 
Lietuvos išlaisvinimas bus pa
skubintas.

Pasiųstas padėkos laiškas J V 
ambasadoriui prie JT Adlai E. 
Stevensonui už priminimą J. 
Tautose, kad Baltijos kraštai 
yra bolševikinės agresijos au
kos.

Taip pat pasiųsti laiškai Val
stybės Sekretoriui D. Rusk ir 
Senato Užsienio Komisijos pir
mininkui J.W. Fulbright su 
pastabomis dėl JAV — Sovietų 
Sąjungos konsuliarinės sutar
ties ratifikavimo.

Nutarta paskirti anglų kal
ba leidžiamam žurnalui Litua- 
nus parama 500 dol. Taipgi 
nutarta ALT atstovams daly
vauti latvių seime, kuris įvyks
ta^ gegužės 7 d. Chicagoje.

Apsvarstyti kiti aktualieji or
ganizaciniai reikalai.

Posėdyje dalyvavo: E. Bart
kus. Dr. K. Drangelis. Dr. P. 
Grigaitis, Dr. V. Šimaitis. L. Ši
mutis. J. Talalas ir Dr. J. Valai
tis.

DEL VIETNAMO: nauji 700 milijonų ir 
pritarimas vyriausybės linijai 

lam. Balsavimas laikomas ęritą- 
rimu Johnsono politikai Viet
name.

— P. Vietname keliasi nau
jo Amerikos kariniai daliniai. 
Šiuo metu esą 37.000. Marinai 
valo Danang apylinkes nuo ko
munistų.

— Aps. sek. McNamara ge
gužės 5 informavo, kad komu
nistų atskiri užpuolimai suma
žėjo 50-60 proc., bet laukiama 
jų rengiamo didesnio puolimo.

— Seato konferencija, posė
džiavusi Londone tris dienas, 
gegužės 5 griežtai pasmerkė ko
munistų agresiją prieš P. Viet
namą. Prancūzija sprendime ne
dalyvavo Prie pareiškimo ne
prisijungė ir Pakistanas.

Atstovų Rūmai gegužės 5 
4 OŠ balsais prieš 7 paskyrė pre
zidento prašomus 700 milijonų 
papildomai P. Vietnamo reika-

PO GROMYKO: de Gaulle nieko nega
vo, nieko ir nedavė 
ferencijoje mėgino provokuoti 
Prancūzijos pripažinimą rytų 
Vokietijai Bet tuojau pat užsie
nių reikalų m misterija paskel
bė. kad Gromyko kai kurie žo
džiai gali klaidinti apie Pran
cūzijos nusistatymą Vokietijos 
atžvilgiu. Atsiribojimo nuo Va
karų ir dėjimosi su Maskva — 
tekio sprendimo Paryžiaus pa
sitarimuose neprieita.

De Gaulle mėginimas bend- 
radarbiauti su Sovietų užsie
nių. reikalų ministeriu Gromy
ko ir penkių dienų vaišės bei 
pasikalbėjimai nedavė Prancū
zijai lauktų vaisių. Viena, tuos 
de Gaulle vyriausybės ir Sovie
tų minister! pasitarimus nu
stelbė Domininkonų Respubli
kos perversmas. Antra, patys 
susitarimai nieku nestebina. 
Gromyko išgavo iš de Gaulle 
pripažinimą sovietinei Mongo
lijai; sutarė pareikšti bendrą 
nepr tarimą Amerikos politikai 
Azijoje, bet daugiau nieko kon
kretaus. Gi omyko spaudos kon-

— Chicagoje gegužės 2 A- 
merikos Lenkų Kongreso šven
tėje jo pirmininkui Rozmare- 
kui buvo Įteiktas Europos Pa
vergtų Tautų Seimo medalis. 
Įteikė V. Sidzikauskas. Po jo 
kalbėjęs viceprezidentas Hum
phrey grįžo prie Pavergtų Tau
tų Seimo pareikštos pagarbos 
Rozmarekui. primindamas sei - 
mo reikšmę kovoje už tautų iš
silaisvinimą.

VOKIETIJAI 10 METŲ
Vakarų Vokietija gegužės 5 

susilaukė 10 metų, kai ji veikia 
kaip nepriklausom valstybė. Ti
kėjosi. kad ta proga vakariniai 
sąjungininkai paskelbs deklara
ciją apie Vokietijos sujungimą. 
Bet vakariečiai dėl to dar nie
ko nėra sutarę.
AFRIKOJE: sovietų pastangos

Sovietai savo Įtaka nori pra
lenkti kom. Kiniją, plėsdami su
sisiekimą tarp Afrikos valsty
bių ir Sovietų. Newsweek ži
niom, oro linijom sujungė Braz
zaville, Prancūzų Kongo sosti
nę, su Maskva. Stengiasi išsi
rūpinti nusileidimo teisę Ugan
doje, Kenya. Tanzania, kur sti
pri kom. Kinijos Įtaka.

— Lenkijoje ir vėl juodo
sios rinkos byla, kurioje įvelti 
15 mėsos parduotuvių vedėjų. 
Per 1954-64 metus apyvartą 
padarė už 10 mil. zlotų —400, 
000 dol.

— Anglijos nūn. pirm. Wil- 
sonas pakartojo pastangas pi
nigus — svarus, šilingus , pen
sus — pagrįsti dešimtaines si- 
tema.

Po oro atakos — taip tiltai atrodo šiaurės Vietname visu pasieniu

UŽ IR PRIEŠ: blogai, kad nesitarė, gerai, kad padarė 
Amerikos spaudoje 

‘ ‘Journal American’ ’
— jei 
pritarė

BALTIEJI IR JUODIEJI
Gallupas tyrė nuomones, ar 

juodieji yra laikomi lygiom su 
baltaisiais. Skirtingi atsakymai 
baltųjų ir juodųjų. Baltieji at
sakė — 65 proc. taip, 18 ne
labai, 2 blogai, 15 be nuomo
nės. Juodieji atsakė — 25 proc. 
taip. 75 ne.

Opinija pasiekė per pusan
trų metų. 1963 rugpjūčio mėn. 
buvo mažesnis procentas bal
tųjų, kurie sakė taip ir mažes
nis procentas juodųjų su taip 
atsakymu.

greitai prezidento Johnsono 
veiklai Domininkonuose, tai 
“N.Y. Times” dabar kritikuo
ja Johnsoną — kam jis manąs, 
kad Amerika “esanti visaga
linti”, kam ji einanti policinin
ko pareigas, kam ėmėsi akci
jos, nesitarusi su Amerikos 
Valstybių Organizacijos na
riais, kam išputusi komunistų 
rolę ir padariusi juos “hero
jais”.

Prezidentui Johnsonui arti
mas laikraštininkas W. S. Whi
te (Journal American) vertino, 
•kad Amerika apsaugojo ne tik 
nuo anarchijos Domininkonų 
Respubliką, bet sudavė smūgį 
ir lotynų Amerikoje išplitusiam

veidmainingam intervencijos su 
pratimui. Castro rengiama kito
se valstybėse subversija ir 
perversmas nebuvo skelbiama 
“intervencija”, o to pervers
mo sustabdymas jau esanti in
tervencija į lotynų Amerikos 
reikalus. Esą dabar pasirodė, 
kad tikroji intervencija ėjo iš 
svetimos valstybės komunistų 
kurie ir Domininkonuose ren
gė “išlaisvinimo karą" kaip Pie
tų Vietname, o Amerikos kari
nė jėga jų pasikėsinimą paša
lino. White sako, kad ir tie. ku
rie dabar viešai priešingi “in
tervencijai”, privačiai prasita
ria: “Ačiū Dievui, kad jūs atė
jote dar laiku”.
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Kodėl jis pasitraukė iš ekstremistų
Phillip Abbott Luce, buvęs 

veikėjas radikalių kairiųjų są
jūdyje ir jų mėnesinio leidinio 
redaktorius, žurnale “The S.E. 
Post” paskelbė savo pasipasa
kojimą: “Kodėl aš pasitraukiau 
iš ekstremistinės kairės.”
Jauno radikalo filosofija •»

Luce sakosi esąs kilęs iš 0- 
hio; jo tėvai buvę vidurinės 
■klasės, taftinio respublikoniz- 
mo šalininkai. Sūnus nuėjo ki
tu keliu, studijuodamas Missi- 
sippi universitete. Ten jis drau
gavo su kairiųjų organizacijų 
kolegom.

“Kaip ir daugelis mano ge
neracijos radikalų — ne taip 
kaip generacija prieš mus —, 
aš niekad nesidomėjau ypatin
giau teoriniais politikos klau
simais. nei ideologija. Kas ma
ne kurstė imtis veiklos, tai 
valdžios piktnaudojimas ir pri
vilegijos Amerikos bendruo
menėje. ypačiai asmens teisių 
siaurinimas”.

Kada kas nors siūlydavo, kad 
pilietis turėtų negeroves taisy
ti "esamos socialinės sistemos 
ribose ... aš jaučiau, kad tap
damas sistemos dalimi, aš neiš
vengiamai tapsiu jos nusikalti
mų bendrininku — žmogus tu
ri veikti tiesiogiai sava nuožiū
ra. Viešais protestais jis gali 
atkreipti dėmėsi Į negeroves, ar 
jos yra vietinio pobūdžio, kaip 
tai akademinių laisvių pažeidi
mas kai kuriuose universitetuo
se. ar valstybinio pobūdžio, 
kaip šio krašto kišimasis Į Viet
namo pilietini karą”.
Veiklos pradžia ir Castro idea
las

Luce dar Mississippi univer
sitete kovojo prieš valstybės 
palaikomą rasinę segregaciją. 
Nuo 1962 jis jau Columbus. O- 
hio, universitete organizavo de
monstracijas prieš Kongreso ko 
mitetą priešamerikinei veiklai, 
tirti, demonstracijas dėl invazi
jos i Kubą, nes Kuba jo, kaip 
ir kitų jo draugų gyvenime, tu
rėjo ypatingos reikšmės. Kai 
valstybės departamentas už
draudė studentų kelionę i Ku
bą, Luce vyko i ją drauge su 
kitais 58. Pereitą vasarą jis pa
dėjo organizuoti antrą kelionę 
ir pats joje vėl dalyvavo. Sa
kosi, kad už tai jam gresia 25 
metai kalėjimo ir 15.000 dol. 
baudos, jei bus nuteistas ...

“Man ir mano amžininkam 
Kuba turi tokio revoliucinio pa
trauklumo kaip Rusija buvo 
jauniesiem radikalam trečią 
bei ketvirtą dešimtmeti. Kai Fi
delis dar buvo kalnuose ir aš 
tebuvau studentas Mississippi, 
aš tapatinau save su juo ir po 
revoliucijos pasisakiau už Ku
bos formos komunizmą”.

"Progresyvinio darbo" sąmoks
le

Luce 1963 balandžio mėn. 
pirmu kartu susitiko su žmo
nėm is “Progresyvinio darbo 
sąjūdžio”. Tas sąjūdis jį pa
traukė savo “atvirumu”. čia

Vaišės Waldorf Astoria viešbutyje New Yorke, kur gegužės 1 vyko Lietuvių Motery Atstovybės suvažiavi
mas. Nuotr. R. Kisieliaus

Kaip Amerikos studentas daros revoliucionierius, kurio idealas yra 
Castro; kaip jis pavirsta komunistų diriguojamos veiklos įrankiu ir 

kas priverčia jj praregėti

tilpo ir grupė jaunuolių, ku
rie save vadino komunistais— 
juos sutikęs iš viso pirmą kar
tą savo gyvenime. Jaunieji ko
munistai atvirai siūlė revoliuci
ją negerovėm pašalinti.

Netrukus Luce pastebėjo, 
kad “Progresyvinio darbo” na
riai slaptai vadovauja komite
tui, kuris organizavo studentų 
kelionę į Kubą. To komiteto 
vykdomajame organe buvo 5 
asmens, ir 2 iš jų buvo vie
šai žinomi priklausą sąjūdžiui. 
Prisidėjo trečiasis — pats Lu
ce. Tačiau buvo sutarta palai-

Lietuvių Moterų atstovybės suvažiavimo metu Waldorf Astoria viešbutyje gegužės 1 kalba pirm. L. Bieliu- 
kienė. Nuo jos i k. Lietuvos gen. konsulas V. Stašinskas, Dr. Maria Preminger, R. Budrienė, William J. Hea
ly, Mrs. Harold Milligan, V. Jonuškaitė-Leskaitienė, E. Jurkevičienė iš Kanados. Nuotr. R. Kisieliaus■------------------—r------ ——
LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ VEIKLA IR IDĖJOS

Dažniau pašėkam, kaip reiš
kiasi jaunimo dvasia. Tačiau 
bent retkarčiais dėmesio verti 
ir senesnieji sąjūdžiai, sukurti 
senosios kartos: ką jie veikia 
ir kaip jie galvoja.

Naujienose gegužės 1 infor
muojama apie lietuvių socialde
mokratų sąjungos suvažiavimą 
Bostone. Jame pirmininkas J. 
Pakalka pasveikino tuos, kurie 
peržengė 80 metų amžių, o to
kių buvo — K. Bielinis, dr. P. 
Grigaitis. St. Michelscnas ir jo 
gyvenimo palydovė Michelso- 
nienė: taip pat V. Sirutavičius, 
nors jis dėl nesveikatos nega
lėjęs atvykti, “čia sakytus vi
sais požiūriais su atsidėjimu se
kė ir šie. kurie jau priartėjo 
80 metų amžių A. Anesta, P. 
Brazaitis ir N. Jonuška”.

K. Bielinis pranešė apie “Li
teratūros fondo” veiklą: į lei
dinius įdėta per 24.000 doi., at
rinkta per 10,000. Tautvaišie- 

kyti fikciją, kad studentų ko
mitetas neturi nieko bendra su 
“P. d. sąjūdžiu”, ir tie, kurie 
buvo studentų komitete, turėjo 
būti tik “slapti” nariai. “Prog. 
darbo sąjūdyje”.

“Progresyvinio darbo” veik
lą Luce iliustruoja ir kitais fak
tais. — Kai 1964 kovo mėn. 
Yale universitete buvo studen
tų socialistų konferencija, “P. 
d.” pirmininkas pasiūlė tiem 
400 studentų surengti demons
traciją gegužės mėn. protestui 
prieš karą, čia ir buvo pradžia 
vadinamam “Gegužės antrajam

SPAUDA

•n ės “Tautų likimas Sibiro tun
droj” visa laida išparduota. St. 
Kairio ‘Tau Lietuva’ iki šiol ma
žai susilaukė pirkėjų, ir perio
dinės spaudos dalis apie tos 
knygos pasirodymą nutylėjo”.

Dr. P. Grigaitis, kalbėdamas 
apie socialdemokratų ideologi- 
giją. sakė, kad ginčytinų klau
simų tarp socialdemokratų at
siranda. “Štai yra linkusių, kad 
klasių kova jau praranda savo 
prasmingumą”. Dr. Grigaičio 
nuomone, tai “klaidinga pažiū
ra. Klasių kova, kaip buvo, 
taip ir tebesanti, tik toji ko
va yra sušvelnėjus!, sukultūri- 
nėjusi”.

Kitas ginčytinas klausimas— 
pažiūros į bolševizmo liberalz- 
jimą. ėjimą į demokratiją. Pra
nešėjas dr. Grigaitis tai laikė 
klaidinga pažiūra. “Despotijos 
prigimtis tokia, kad geruoju ji 
savo vietos niekam neužleidžia 

sąjūdžiui” (sutrumpintai: M-2- 
M). To naujo sąjūdžio vykdo
masis komitetas buvo taip su
darytas, kad “Progr. darbas” jį 
ištisai kontroliavo. Ir dabar iŠ 
12 jo narių dauguma yra “Pro
gr. d.” nariai, tačiau slapti na
riai kaip ir studentų komitete 
kelionei į Kubą.
Vietnamas — proga revoliuci
onieriam gaminti.

Pernai sausio mėn. mes nu
sprendėme — pasakoja Luce—, 
kad M-2-M kaip “radikali tai
kos organizacija”, specialiai su
sirūpinusi Vietnamo reikalais, 
turi jungtis bendroje veikloje 
su kitų universitetų protestais, 
koki buvo sukėlę riaušes Kali
fornijos universitete, Berkeley. 
* ‘Prog, d’ ’. sąjūdis nutar ė 
rengti piketus, streikus, sėdė- 

ir savaimi nepranyksta. Toksai 
Įsitikinimas apie galimą bolše
vizmo sudemekratėjimą yra ža
lingas. ir reitia su tokiomis su
sidariusiomis- nuomonėmis ko
voti”.

Dėmesio verta, kad šitie 
ideologiniai pasisakymai nesu
taria su tais, kuriuos buvo pa
skelbęs socialistinio akademi
nio jaunimo sambūris, lygiai 
prieš dešimtį metų surengtuose 
New Yorke viešose paskaitose. 
Tada jis buvo atsisakęs nuo 
klasių kovos, bet turėjo linkti į 
bolševizmo liberalėjimo pažiū
ras, siekdamas bendradarbiau
ti su komunistiniu okupaciniu 
režimu. Nuo jų tada socialistų 
sąjungos ideologai atsiribojo.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

DEL “MŪSŲ
Savo laiške (Darbininko Nr. 

17) pastebėjau, kad p. Bendo- 
riaus giriama “Mūsų Lietuva”, 
kiek ji savo aprašais liečia 
Švenčionių apskritį, pilna klai
dų. netikslumų ir be sistemos.

Vėliau (Darbininko Nr. 23) 
VI. Rmjs įrodinėja, kad “M.L.” 
visiems esanti gera, tik aš vie
nas prie jos kimbąs. Tarp argu
mentų mano pastabų vertei su- 
meiykinti VI. Rmjs. teigia: “M. 
Lz I tomas sulaukęs didelio 
pasisekimo; už jį pasisakę 1500 
prenumeratorių; Ohio lietuviai 
gydytojai paskyrę šiam veikalui 
1000 dolerių premiją.

Jei “ML” susilaukė 1500 
prenumeratorių, tai geras žen
klas. bet gi jie užsiprenumera
vo knygos nematę, daugelis ma
nydami (buvo paskleistos to
kios žinios), kad tai bus LE 
įdėtos apie Lietuvą žinios bei 
jų santrauka. Kas gi kita galė
jo būti, jei ta pati enciklopedi
jos leidykla leidžia veikalą 
apie Lietuvą iš 4 tomų. Gavę 
I tomą daugelis skaitytojų pa
matė, jog tai yra ne ta, anot p. 

jimus ir susirėmimus —kelti 
kiek galima daugiau triukšmo.

Tokia taktika tarp studentų 
buvo remiama “filosofija”: rei
kia įvelti studentus į tiesiogi
nį susidūrimą su bent kurios 
rūšies valdžia: kiekvienas as
muo gali būti paverstas revo- 
liucieniorium, jei jis susikirs su 
bet kuo, kas yra valdžios sim
bolis, ypačiai su policija. Jei 
jis bus suimtas — ar dar ge
riau, jei bus apmuštas ir dar 
kalėjiman pasodintas, jis ims 
nekęsti policijos, teismų siste
mos. (b.d.).

Lietuvoje
ŽODYNĄ BAIGS 1980

Tiesos balandžio 25 praneši
mu, “Lietuvių kalbos žodyno” 
išleista 6 tomai iki raidės K 
imtinai. Viso bus 15 tomų. Pas
kutinis pasirodys apie 1980. 
“Lietuvių kalbos gramatikos” 
išleistas pirmas tomas pusaš- 
tunto šimto pusi., bus dar du 
temai. ‘ ‘Lietuvių literatūros 
istorijos” trečio tomo antra 
dalis spausdinama Tautosakos 
išleista 3 tomai bus dar 2 at
einančiais metais.

— Eduardas Budreika apgy
nė disertaciją Leningrado dai
lės akademijos institute tema 
“Klasicizmo architektūros su
klestėjimas Lietuvoje’ ’. Tai 
esąs pirmasis architektūros 
mokslų daktaras Pabaltijyje.

— Teatru repertuarai grie
biasi inscenizacijų. K. Kyman
taitė ir A. Lidbytė atnaujina 
Cvirkos ‘ ‘žemės maitintojos” 
inscenizaciją Vilniuje. Kauno 
teatre H. Vancevičius pastatė 
inscenizuotą J. Avyžiaus “Kai
mą .kryžkelėje”, J. Miltinis, V. 
Blėdis ir S. Kosmauskas ruošia 
Antano Venclovos ‘ ‘Gimimo 
dienos” inscenizaciją Panevėžio 
teatre, M. Karklelis Baltušio 
“Parduotas vasaras” Šiaulių te
atre, V. Kancleris J. Avyžiaus 
“Į stiklo kalną” Klaipėdos teat
re, L. Želčius M. Sluckio “Laip
tus į dangų” Alytaus teatre”.
Dailės darbai Į užsienius

Parodom užsieniuose atrink
ti 217 darbų. Tarp jų Gudaičio, 
Savicko, Gečo. Cvirkienės, Ka
tino, Švažo, Motiejūno natiur
mortai, gamtovaizdžiai, Kuz- 
minskio, Krasausko, Barysaitės, 
Skliutauskaitės, Steponavičiaus, 
Rauduvės, Rozlno grafikos dar
bai. Keramikos dirbiniai siun
čiami į Ženevos parodą —Ge
nienės. Manomaičio. Pivoriūno, 
Liekatės, Pučkoriūtės, Vrub- 
liausko.

Vilniuje aktorių namuose pa
gerbtas Viktoras Dineika 65 
metų proga, nepriklausomos 
Lietuvos metu lankęsis ir Ame
rikoje.

— Pulitzerio premijas gegu
žės 3 gavo Shirley Ann Grau 
romanas “The Keepers of the 
House”, Frank D. Gilroy dra
ma “The Subject Was Roses”.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTR| 
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 
100 — fundatoriais 
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenamVvienuonų 
maldose bei mišiose. 

» . • '

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

Pažadu auką statybų fondui $..................
t
Įrašau mirusį ........................................................................

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Norite geros meniškos fotografijos — 
PORTRETO - ŠEIMOS - 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. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5!/2%)
Skolintis automašinoms. namų remontui, akcijų. pirkimui 

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

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

___________________________________________________________ ___________________
6 - ■ —■ '.-.f . -A

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

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

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

LIETUVOS”
Bendoriaus “labai laukiama vie
šnia’ ’. Taigi, prenumeratorių 
skaičius yra ne knygos pasise
kimo įrodymas, bet reklamos 
sudarytas psichologinis povei
kis dar prieš jos pasirodymą.

Ohio lietuvių gydytojų 1000 
dolerių premija šiai knygai ga
li būti sveikintina pradžia pa
remti ir kitus, ne vien beletris
tikos, lietuviškus raštus. Ta
čiau ji nemažina kalbamo vei
kalo turinio klaidų.

VI. Rmjs teisina knygos tu
rinio trūkumus dar ir tokiu tei
gimu: esą “ML” nebuvusi “pri
statyta kaip išsamus mokslinis 
veikalas, o tik kaip apžvalginis, 
nuvedąs į gimtąjį kraštą toli 
nuo tėvynės atsidūrusius išei
vius pakvėpuoti tėvynės oru”. 
Kokį “orą” skaitytojas pajus 
radęs “ML” teikiamą jo gimti
nę vietovę ne tokią, kokią jis 
žino, bet ne tiksliai pavaizduo
ta?

“Mūsų Lietuvą” skaitytojai 
prenumeravo tikrai ne “oro”, 
ne mokslo, bet informacijos 
tikslu. K. Obolėnas

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi* 
nigų investacijos.

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

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

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Šauksmas, tyla ir tildymas

Reikia ne bergždžių aimanų, o tikro rūpesčio

Jaunimas rengia gegužės 15 
žygi i Washingtoną. Rengia 
“Amerikos lietuvių jaunimo ir 
organizacijų už laisvę” vardu. 
Rengiamo žygio informatorius 
Antanas Sniečkus praneša:

“Amerikos lietuvių studentų 
ir organizacijų už laisvę žygis 
— demonstracija prasidės gegu
žės 15 d. 10 vai. ryto prie 
Baltųjų Rūmų. Bus demonstruo
jama dvi valandas. Šiuo žygiu 
bus parodyta, jog pasitikint da
bartine JAV vyriausybės politi
ka, tuo pačiu remiamos ir A- 
merikos pastangos atgauti lais
vę Lietuvai bei kitoms paverg
toms valstybėms, ir tuo pačiu, 
reiškiamas griežtas pasiprieši
nimas kitoms komunistų užma
čioms.

“Komiteto vadovai gavo suti
kimą iš kongresmano Joseph P. 
Addabbo, Queens, N.Y., kad 
jis su savo padėjėjais atliktų 
atitinkamus darbus, organizuo
jant demonstraciją ir paruoštų 
susitikimą su prez. Johnsonu. 
kuriam taip pat bus pareikšta, 
jog šis žygis kaip tik sutampa 
su 25 m. sukaktimi, kai Sovie
tų Rusija niekšingai pagrobė 
Lietuvą, ši tragiška sukaktis 
y pač bus pabrėžta padedant 
vainikus prie Lincoln Memo
rial ir ant prez. John F. Ken
nedy kapo Arlingtono karių 
kapuose”:

Tai jaunimo žygis, jaunimo 
šaukimas už gerų norų žmo
nes, bet nepaslenkančius savo 
valios pareikšti ir skęstančius 
tyloje. Tai pozityvus, kaip jie 
sako, šaukšmas atsverti šūkau
jančių griovikų‘saujai.

Lietuviškoji visuomenė, se
nesnieji ir jaunesnieji, ši šau
kimą sutiko su pritarimu.

Tai viena pusė.

Yra betgi kita pusė tuo pa
čiu metu — tylos ir tildymo 
žygiai. Apie juos informavo 
Naujienos balandžio 24 nr. Esą 
balandžio 13 Washingtone bu
vo “Bendrojo pabaltiečių ko
miteto” susirinkimas. Jame Lat

| Dėdulis Amerikoje |
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LAIVUI įplaukus į Amerikos 

uostą. Kramarzas teturėjo 19 
metų. Vasarą dirbęs ūkyje, žie
mą suskato ieškoti darbo mies
te. Miestas buvo didelis, aprū
kęs, nešvarus. Aplink fabrikus 
augo greitomis statomi darbi - 
ninku namukai. Tie fabrikai 
daugiausia gamino plieną, bet 
aplink juos kūrėsi ir kitokia 
pramonė. Įmonių pastatai stie
pėsi tarp gyvenamųjų namų. 
Viskas maišėsi krūvoje.

Fabrikai turėjo didelių paja
mų, nes ir daug spausdavo iš 
darbininkų sveikatos. Darbo di
delė sparta nuvarydavo nuo ko
jy. gi ilgos darbo valandos ma
žai beaplikdavo laiko miegui ir 
poilsiui. Doleriai būdavo uždir
bami -sunkiu, jėgas išsemiančių 
triūsu.

Kramarzas pateko į siuvyk
lą; gamino darbines kelnes. 
Darbas nebuvo sunkus: reikė
jo šluoti, nešioti medžiagas,pa
sverti ir skirstyti. Darbų vedė
jas, suvokęs, kad Kramarzas 
yra darbštus ir sumanus, pa
skyrė jį pagelbininku senes

vių sąjungos pirmininkas prof. 
Lejins pranešęs, kad jis nuvy
kęs i Los Angeles ir pataręs 
savo sąjungos atstovui pasi
traukti iš “rezoliucijų komite
to”, kuris organizuoja rezoliu
cijas Kongrese už Baltijos val
stybių klausimo kėlimą J. Tau
tose. Lejins aiškinęs, kad tai 
esą “netikslu” ir “pavojinga”. 
Pagal laikraščio informaciją 
“latvių pirmininkui pritarė es
tų atstovai ir taip pat visi trys 
lietuvių delegatai (L. šimutis, 
dr. P. Grigaitis, E. Bartkus)”.

Taigi “Bendrojo pabaltiečių 
komiteto” nariai ėmėsi viešai 
nutildymo akcijos.

Toks yra tas antras žygis, 
organizuotas nebe jaunimo.

» • cc

Skirtingi žmonės, skirtingas 
galvojimas, taigi skirtingi ir žy
giai. Tai nestebina. Jei į pasta
rąjį tenka kreipti dėmesio, tai 
tik dėl to, kad tai Alto žygis. 
Jį vertinant krinta į akis fak
tas, kad Aldto vykd. komiteto 
nariai pritarė, ir parėmė latvių 
pirmininko jau prieš pasitarimą 
įvykdytą faktą, ardantį bendrą 
darbą rezoliucijų komitete. Pri
tarė. nepaisydami, kad. pasak 
Naujienų. “Alto valdybos dau
guma iki šiol tylėjo”; taigi vyk
domojo komiteto nariai į tildy
mo akciją jungėsi be valdybos 
pritarimo.

Nors balandžio 11 ten pat 
Washingtone buvo Vliko ir Al
to pasitarimas* jame nebuvo 
net keltas tas klausimas.

Taigi vykdomojo komiteto 
nariai įsijungė į tildymo akcija 
patraukti latvių pavyzdžio, bet 
neieškodami atramos savo val
dybos nei giminiškų organizaci
jų bendruose nusistatymuose.

Neatrodo, kad rezoliucijų ko
miteto veikla dėl tos akcijos 
silpnės. Gaila betgi, kad orga
nas, kurį norėtum gerbti ir ma
tyti tylos laužymo avangarde, 
rado tikslinga ga» sintis su til
dymo akcija kaip tik 25 metų 
pavergimo ir kovos dėl lais
vės sukakties išvakarėse.

DANUTA M0STWIN

niam darbininkui, kurio užda
vinys buvo dėlioti medžiagas 
ant ilgų suolų— ruošti jas su
kirpimui.

Prasčiausia buvo tai, kad 
mieste Kramarzas negalėjo ras
ti buto. Iš siuvyklos išeidavo 
gana vėlai, mirtinai išvargęs, ir 
dribdavo ten, kur ir kas pri
imdavo naktin. Nakvojo kamba
rėliuose prie smuklių, nakvy
nių namuose, čia buvo didelė 
žmonių kamšaitis ir nešvara.

Sekmadieniais su draugu ei
davo ieškoti nuomojamų kam
barių. Tiktai tada galėdavo pa
sidairyti kiek po miestą, aptū
pusį kalvas ir jų šlaitus. Vie
nos gatvės vedė įkainiui, kitos 
leidosi pakalnėn. Užsukdavo 
tiktai į tokius namus, kurie 
jiem atrodė paprasti, kuklūs, 
arba kur pamatydavo lange raš
telį: “Room for rent”.

Duris atverdavo dažniausiai 
moterys: senos, aukštos, pa
džiūvusios, su kiaurai verian
čiu žvilgiu.
...— Where are you from? — 
kietai klausdavo.

— Polaks? No, No! — ir du

Organizacijos prasmė yra su
kurti šeimą, kuri žadintų savo 
narius gyviau Išplėtoti savo as
menybę, plačiau išskleisti savo 
interesus, ryžtingiau išbandyti 
savo talentus. Bet galutinai 
priklauso nuo paties atskiro 
žmogaus (organizacijos nario), 
kiek jis pasinaudoja organizaci
ja šiam savęs paties išskleidi
mui. Čia ir yra organizacijos ri
ba: ji gali savo narius žadinti, 
bet tik tiek, kiek aLkiri jos 
nariai patys atsiskleidžia šiam 
žadinimui. Bet drauge ši orga
nizacijos riba turi likti ir pag
rindinis rūpestis, nes šioje ri
boje yra sprendžiama ir pačios 
atitinkamos organizacijos pras
mė. Ir mūsų organizacijos 
prasmė buvo ir bus lemiama ne 
skaičiumi tų, kurie per ją per- 
ėjo, bet tik tais, kurie joje su
brendo mūsų idealo vykdyto
jais. Todėl ir busimasis kong
resas sieks ypatingai visiems 
mums pabrėžti šį kiekvieno 
mūsų rūpestį savo paties dvasi
niu bei žmogišku vertingumu.

Šis žmogiškosios kokybės (t. 
y. žmogiškojo vertingumo) rū
pestis nieku būdu nekyla tik 
specialiai mums, ateitininkams. 
Priešinga^, jis yra visos lietu
viškosios išeivijos rūpestis. Jei 
nesame už kitus geresni, tai ne
same už kitus ir blogesni. Gal 
būtų pagrindo tuo ar kitkuo ir 
pasididžiuoti, bet šią pagundą 
tuoj pat nusmelkia bendrasis 
faktas, kad, deja, nesudarome 
jokios oazės lietuviškojoje išei
vijoje: tie patys vėjai lanksto 
ir mus.

Pakankamai lietuviškoji išei
vija esame susiorganizavę Pa
kankamai ir jaur.ūno pereina 
per lietuviškąsias šeštadienio 
mokyklas ir moksleivių bei stu
dentų lietuviškąsias organizaci
jas. Bet kiek ta’’ vl.a dar maža 
ką reiškia, netenka aiškinti. Ne
manau amianuoti. Priešingai, 
kaip plačiau pasisakau šių me
tų sausio ■ mėn. “Aiduose”, ai
manų psichozę laikau nelemti- 
mi. kurios reikia kiek galint at
sikratyti. Tariamai aimanų aja- 
ma. rodant jautrumą, o iš t”<-o 
aimanos dengia tik abejingu
mą. Aimanuojama vis dėl kitų, 
pačiam lyg liekant nekaltu pa
šaliniu. Iš tiesų, jei yra dėl ko 
aimanuoti, tai rJekas nega’i o 
jausti; nekaltu pašaliniu. Svar
biausia. kol liekame tik ai
manuoti . to 1 !<kame suktis 
užburtame rate: juo vis labiau 

ris užtrenkdavo po pačia no
sim.

— Cholera, — keikėsi Kro- 
marzo draugas. — Sena airė 
ragana! Tfui!

Bet ir Peggy buvo airė. Pa
blyškusi. drėgnom, rausvom lū
pom, kurios švelniai virpėjo, 
kai šokdavo polką parapijos va
kare. Ta Peggy, kurią jis bu
čiavo palėpėje už namų; Peggy 
kuri norėjo būti jo žmona, ta
čiau jis . . .

— E. tik sapnas! — numy
kė Kramarzas.

Dabar jau aiškiai žinojo, jog 
tai sapnas. Peggy būtų jau su- 
kunkusi moteris. Tiek metų 
prabėgo!

Kramarzas vis dėlto jautė, 
kad nuo anos dienos jo gyve
nime kažkas užlūžo. Įvykių ka
muoliukas, kurį laikė tvirtai su
vijęs ir suveržęs savo kasdie
nišku ramumu, pradėjo atmin
tyje išsivynioti.

Vos sulaukęs išauštant die
nos, išsiruošė pas gydytoją. Pa
spaudė skambutį, paskui durų 
rankeną ir įėjo į daktaro Bry
so laukiamąjį. Skambutis pra
nešė, kad dar vienas pacientas 
jo laukia.

Gydytojas Brysas buvo sū
nus Albino Bryso, kuris Di
džioje gatvėje turėjo laidojimo
namus. Matyti, turėjo apsčiai ir 
pinigo, jeigu galėjo sūnų iš
leisti į mokslus, nors visi ste
bėjosi. kodėl jis nepasekė savo 
tėvo pelningu amatu. Albino 
Bryso tėvas Vaitiekus parapijos

Besirengiant septintam ateitininkų kongresui (3)
pasitenkiname tik aimanomis, 
juo vis daugiau yra dėl ko ai
manuoti. Ne aimana, o veikla 
parodo žmogų — kas jis iš tik
ro yra. Todėl ir reikia ne 
bergždžių aimanų, o tikro rū
pesčio, kuris ieškotų išeities ir 
tuo pačiu žadintų veiklon. Be 
prasmiška aimanuoti dėl sutin
kamų sunkumų, ijų vis daugiau 
teks sutikti.'), nes tai nepadės 
jų nugalėti. Į visus sunkumus 
tenka žiūrėti kaip į mums (ne 
kitiems ) duodamus uždavi - 
nius, kuriems reikia ieškoti 
sprendimų. Tai. regis, aišku, 
bet — .kodėl nematome? Todėl 
kad leidžiame save dvasiškai 
suniekti tik karjerinės bei me
džiaginės gerovės rūpesčiam. 
Šie rūpesčiai viską nustelbia, ir 
jiems tikrai galo nematyti: tė
vai vis dar “tebesikuriame” 
naujose .sąlygose, o vaikai vėl 
iš naujo turi “kurtis”. Visą lai- 

'\ngeiu Karalienės bažnyčios Brooklyne didysis altorius, šiuo metu katali
ku bažnyčiose yra gegužinės pamaldos. Nv.otr. R. Kisieliaus

kapinėse buvo duobkasiu. Visi 
trys bryuai gražiai tarnavo sa
vo tautiečiam.

Laukiamajame sėdėjo kele
tas asmenų. Tarp jų gūžėsi su
sirietęs Barda, dėdulio pažįsta
mas. Jis buvo dirbęs dažų fab
rike. pa.kui bare, bet iš ten už 
nerūpestingumą išgujo. Didelės 
skriaudos nepatyrė, nes mies
te turėjo aštuonis namus. Tik
tai jo žmona visas pajamas su
glebdavo.

— Tai pas daktarą? — pasi
teiravo Kramarzas.

— Yeah, yeach, — nutęsė 
Barda —Kvapo pritrūksta, aky
se raibsta.

Barda ant savo pečių vilko 
septynias dešimtis metų, bet 
atrodė daug senesnis už dėdu
lį. Akys paraudonijusios, išvar
vėjusios nuo alaus, nelaimin
gos.

— Nežinau, — skundėsi Bar
da, — kaip man reikės iš žmo
nos tris dolerius Brysui su
krapštyti. Pažinau dar vaiką, šį 
daktarą, kai kruopštėsi apie sa
vo tėvo amatą. Dabar, žiūrėk, 
žmones nuo visokių nelaimių 
gydo.

— Tai kas gi nutiko, Barda, 
kad kvapo stinga? — teiravosi 
Kramarzas. — Rimtai negaluo
ji?

— Kad tik ta bėda būtų, — 
apsidairė Barda ir toliau šnabž
dėjo vos girdimu balsu: —Ži
nai, laiptuose nebuvo šviesos, 
o trečiame aukšte jie dūko...

JUOZAS GIRNIUS

ką užimti ir amžinai pervargę, 
dauguma nebeturime laiko “nie
kam kitam”, o iš tiesų — sau 
patiems kaip žmonėms. Už
mirštame, kad žmogiškoji didy
bė remiasi ne egoistiniu užsi
darymu, o tuo dvasiniu atviru
mu, kuris žmogų veda į kitus 
žmones ir tuo pačiu į bendruo
meninius rūpesčius. Tautinis 
mūsų nykimas visų pirma ats
pindi mū".’ dvasinį nykimą. To
dėl žadinti tautinę mūsų gyvy
bę tampa lygu žadinti mūsų 
dvasine gyvybę. Šia prasme 
žmogiškosios kokybės, dvasinio 
mūsų vertingumo rūpestis yrą 
lygiai visiems gyvybiškai svar
bus

Renkamės savo kongresui di
delių rūpesčių akivaizdoje, bet 
dėl to nesirengiame aimanuo
ti. Nemanome nuo tikrovės slėp

Barda pažvelgė į moterį su 
vaiku ant rankų. Įtempusi au
sis, ji stengėsi išgirsti, apie ką 
tie du seniai šneka.

— Next! — pasigirdo gydy
tojo Bryso balsas.

Moteris su vaiku pradingo 
už daktaro kabineto durų. Bar
da dabar kalbėjo aiškiau ir lais
viau:

— Ta, kuri ten pas gydyto
ją įsmuko, tai iš mano namo. 
Sakiau, laiptuose šviesa prige
so, o jie ten aukštai šėlo. Na, ir 
nusivertė laiptais žemyn. Pras
čiausia buvo su ta ‘pleita’, ka
dangi niekas negirdėjo, kaip ją 
išvilko gatvėn ir pašaukė am- 
bulansą. Dabar mane skundžia 
teismui... Pas gydytoją vaikš
to, žinai.

— Na ir kas? — domėjosi 
Kramarzas.

— Nuėjau pas naujai atvy
kusį. Sako, gerai pataria. Pra
šiau, ar negalėtų kaip nors su 
‘insurance’ padėti.

— Tai namas neapdraustas?
— Ne. Bet tas naujaateivis, 

geras žmogus, mažai besupran
ta, kaip mes kalbame. Klausė, 
kas yra ta ‘pleita’?

— Sakiau, kad tokia dėžė, 
kuri pati sukasi ir groja... Ir 
dar kaip!

— Next! — pasigirdo vėl 
Bryso balsas.

Barda pakilo ir tingiai nu
slinko į daktaro kabinetą. Pro 
atdaras duris matėsi, kaip ana 
moteris skubėjo rengti savo 
vaiką.

tis iliuziniu raminimusi, kaip 
nemanome grimzti į defetisti- 
nes aimanas. Žvelgsime tikro
vei tiesiai į akis, kad juo ašN 
riau suvoktume savo uždavinius 
mūsų idealų šviesoje. Tikrovė 
baimina tik tuos, kurie neturi

Brangus broliai ir seserys lietuviai
Gegužes

šių metų birželio 15 dieną 
sukanka 25 metai, kai Rusijos 
armija jėga pavergė Lietuvą ir 
atnešė mūsų tautai visa, ką pa
sako bolševizmo žodis. Šią su
kaktį paminės visi laisvojo pa
saulio lietuviai. Pavergėjas mi
nės ją ir Lietuvoje. Skaitant 
Lietuvos ir Rusijos komunisti
nėje spaudoje, kas šiai vasarai 
ruošiama Lietuvoje, prisimena 
1941 metų birželio 15-ji, kai iš 
Lietuvos Rusijon riedėjo trau
kinys po traukinio, visi pilni 
deportuojamų, iš baimės ir kan
čios alpstančių mūsų brolių ir 
seserų, o Kauno, Vilniaus ir ki
tuose Lietuvos miestuose pa
vergėjai ir tam tikras Lietuvos 
gyventojų elementas organiza
vo* aikštėse šokius ir kitokias 
orgijas. Taip jie viešai tyčiojosi 
iš mūsų tautos kančių, ašarų ir 
nekaltų gyvybių. Lietuvių tau
tos didvyriškos kovos nuo 
1940 metų ir iki dabar ir tos 
kovos aukų gyvybėmis, krau
ju, kančiomis dar niekas pil
nai nenušvietė. Ir kova ir au
kos yra milžiniško masto. Šią 
vasarą Lietuvoje jos pavergė
jas iš viso to ciniškai pasity
čios, ruošdamas džiaugsmo 
šventę, kad Lietuva dar neišsi
laisvino iš vergijos. Lietuvos 
žmonės iš pavergėjo nieko ge
resnio ir nelaukia.

Tauta Lietuvoje laukia sau 
pagalbos iš mūsų. Laukia ne 
raudų, gražių žodžių, trumpą 
popietę trunkančio paminėji
mo, o ko nors pastovaus, pras
mingo, sėkmingo. Laukia ne iš 
kelių pasišventėlių, o iš kiek
vieno padoraus lietuvio. Tau
tos nelaimės laikais mūsų pas
tangos turi būti vispusiškos. 
Reikia politinės tautinės veik
los, reikia medžiaginės pagal
bos Lietuvoje esantiems. Tai 
darančius visus gerbiame, re
miame. Tačiau tai tik viena 
mūsų pagalbos pusė. Kurie Die-

— Tai kas gi susižeidė: moti 
na ar vaikas? — pagalvojo li
kęs vienas Kramarzas — Ir 
kodėl Bardai trūksta kvapo, jei 
apdraudos neturi? Ar jam kas 
s)pa?

Kramarzas patogiau atsišlie
jo mediniam suolelyje ii* sten
gėsi įsijausti, kur jo sopulys 
tūno, kad galėtų daktarui pasa
kyti. Atrodė, lyg būtų dingęs, 
o vietoje skaudulio iš minties 
neišėjo Peggy.
— Ir kodėl nevedžiau? —su

simąstė. Ar buvo koks tvirtas 
pagrindas atmesti jos meilę?

Prisiminė, kaip susitiko ta
me tamsiam sandėliuke. Peggy 
kuždėjo nesuprantamus žo
džius, o jam buvo baugu, kad 
kas neužtiktų — visas drebė
jo ir skubėjo ištrūkti iš jos 
glėbio.

Mergaitės tėvas ir brolis dir
bo toje pat siuvykloje, kaip 
ir Kramarzas. Susipažino ir su
sidraugavo, padedamas savo bi
čiulio, kuris kiek daugiau mo
kėjo angliškai. Peggy brolis bu
vo liesas, šviesiaplaukis, pailgo 
veido, sugedusių dantų. Vis 
užsimindavo: kai užsidirbsiąs 
daugiau pinigo, įstatysiąs dirb
tinius. Dažnai negalavo ir ko
sėjo; jam kenkė šluojamų grin- 
dų dulkės. Apsipildavo prakai- domėjosi. Ir Peggy atrodė ne- 
tu, kai reikėdavo didesnius me- be jam skirta, nepasiekiama, 
džiagos ryšulius kilnoti. Kra- nepaliečiama. Tokį pat jausmą 
maržas, kiek atspėdamas nuo turėjo ir dabar, kai jos pavida- 
savo darbo, prišokdavo padėti, las naujai atgimė drauge su 
Vaikinas už tą paslaugą buvo skausmu.
tikrai dėkingas. (Bus daugiau)

idealo. Tikėdami savo didžiuoju
idealu, į visas sunkenybes žvel
giame kaip į garbingus uždavi
nius, kuriems ateitininkai esa
me pašaukti kaip katalikai ir 
kaip lietuviai. Likdami ištikimi 
tam, kad mums brangu, žvel
giame ateitin be baimės, o su 
tikėjimo viltimi.

13 proga
va tikime, pasitenkindami tik 
šiais veiklos būdais, neparo- 
dytumėm pakankamai suprantą 
tautos reikalus ir savo parei
gas. Kai suserga ar kitokin pa- 
vojun patenka mums brangus 
asmuo, kuris tikintysis pasiten
kina tik medžiagine pagalba, 
kuris nepuola ant kelių maldai, 
kuris neaukoja už mylimą as
menį gerų darbų? Ir tautai pa
galba turi būti nuoširdi ir vis
pusiška. Mūsų tarpe yra už
slėptų gražių pavyzdžių. Vieni 
maldauja Dievą, švenčiausią 
Mariją, Lietuvos šventuosius 
pakaitomis budėdami maldai vi
są dieną ir naktį, kiti yra lais
vai ir slaptai pasiskyrė atgai
los praktikų, ieško progų ge - 
riems darbams. O. kad visi lie
tuviai jais pasektų! “Daug gali 
nuolatinė tikinčiojo malda’ ’. 
(Jokūbo 3. 16). Brolau, sese. 
Jeigu myli savo tautą, ką jai 
duodi vertingo. Dievo akyse ? 
Ar neturi savo elgesyje ko 
nors kenksmingo, negarbingo, 
peiktino? Nugalėki savo ydą 
ar blogą paprotį ir šį apsival- 
dymą paaukoki Dievui už savo 
tautą ir Lietuvą. Didelės ver
tės yra apsimarinimo atgailos, 
tačiau didesnės vertės yra arti
mo meilės darbai. Jų nors dali 
aukokime už Lietuvą. Ir Lietu
von -siunčiama pagalba — arti
mo meilės darbas tebūna pil
nos vertės: medžiaginė pagalba 
vienam asmeniui ar šeimai, o 
šventa intencija Dievui už visą 
Lietuvą. Iš artimo meilės dar
bų aplink mus naudingiausias 
yra apaštalinis artimo meilės

(nukelta j 4 psLj

Kartą Kramarzas prasitarė, 
kad niekur negalįs gauti buto. 
Peggy broliui pagailo Javo 
atjauslaus pažįstamo. Pažadėjo 
pakalbėti su motina, kuri nuo
mojo kambarėlį palėpėje.

Penktadienį, gavę savaitės 
užmokestį. Kramarzas su drau
gu užsivilko švarius marškinius 
ir išėjo pas Peggy motiną. Se
nė airė žiūrėjo ilgai ir verian
čiai. Paskui paklausė:

— Where are you from?
Nė vienam iš atėjusių nespė

jus prasižioti ji pati atsakė:
— Žinau, esate lenkai.
Peggy7 motina nepavartojo 

niekinamojo ‘Polaks’, bet tik
rąjį ‘Poles’. Paskui kažką ilgai 
aiškino Kramarzo draugui, mo
suodama rankom ir juokda - 
masi. Neatrodė, kad jį įtikintų. 
Tada pasikvietė sūnų, šis nu
sivedė abu draugus į kiemą, 
ten juos paliko. O pats sku
biai karžkur dingo. Kramar
zas su savo draugu nusivalkstė 
baltinius ir kieme juos sudegi
no. Sandėluke apsivilko nau
jais baltiniais ir marškiniais, 
kuriuos iš krautuvės uždusęs at
nešė Peggy brolis. Tik dabar 
buvo leista peržengti namų 
slenkstį.

Čia pirmą kartą išvydo Peg
gy — liekną, laibo juosmens, 
švelniai banguojančių klubų, 
nors eidavo ir lėta žingine. 
Linksmos, trauklios akys smeig- 
te smeigėsi į Kramarzo veidą. 
Ji atrodė tokia daili, kaip nė 
viena kita, nors mažai mergi
nų pažino ir dar mažiau jomis
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RENGIAMOS DEMONSTRACIJOS PRIES PAVERGĖJUS
LB. Hartfordo apygarda ren

gia dideles demonstracijas 
prieš rusų — komunistų Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų 
okupavimą. Tam reikalui suda
rytas visų pabaltiečių jungtinis 
komitetas, kurio pirmininku iš
rinktas L.B. Hartfordo apygar
dos pirm. dr. P. Vileišis, vice- 
pitm. — Z. Strazdas. Komitetas 
jau turėjo tris posėdžius (ben- 
das ir sekcijomis). Paskutiny
sis buvo balandžio 23 d. L.A. 
P. Klubo salėje; jame apsvars
tyti busimosios demonstracijos 
reikalai.

Demonstracijos protesto mi
tingas Hartforde bus birželio 
20 d., sekmadienį. Antrą vai. 
po pietę šv. Juozapo katedro
je, Farmington avė., bus gedu
lingos pamaldos už žuvusius- 
nukankintus ir kenčiančius Pa
baltijo tautę žmones.

Yra pakviesti: lietuvių vysk. 
Vincentas Brizgys, latvių kata
likų vysk. Juozapas Rancans, 
Popiežiaus atstovas (nuncijus) 
prie Jungtinių Tautų monsig. 
Alberto Giovanetti, prel. Jonas 
Balkūnas (jis ir pamokslą pa
sakys); dalyvaus visi Connecti- 
cuto valstyjos lietuvių parapi
jų klebonai ir kunigai. Visoms 
bažnytinėms apeigoms vado
vaus Hartfordo arkivyskupo pa
tarėjas, New Britaino lietuvių 
bv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. dr. B. Gauronskas.

Pamaldose ir kitose demons
tracijų iškilmėse dalyvaus Con- 
necticuto gubernatorius John 
Dempsey, miesto majoras Wil-

HARTFORD, CONN.

liam Glynn, sen. Thomas Dodd, 
sen. Abr. Ribicoff, visi šeši 
Connecticuto kongresmanai de
mokratų ir respublikonų parti
jų pirmininkai, kongrese ma
žumes vadas kongresmanas Wil
liam Ford ir daug kitų aukštų 
pareigūnų. Reikia apgailestauti, 
kad kviestasis buvęs viceprezi
dentas R. Nixonas dalyvauti ne
galės, nes tuo laiku bus išvy
kęs į Europą. Taip pat negalės 
atvykti ir solistas Arnoldas 
Vokietaitis; jis yra pasirašęs 
sutartį su Metropolitain ope
ra ir tuo laiku dviem mėne
siam bus išvykęs į Colorado.

Hartfordo apygardos jungtinis ko
mitetas, rengdamas demonstraci
jas prieš Lietuvos pavergimą, iš
leido specialų laiškų popierių ir 
vokus, kuriuose yra atspaustas iis 
ženklas.

Bushnell Memorial salę bus ei
sena. Žygiuos uniformuoti ve
teranai, skautai, tautiniais dra
bužiais pasipuošusios moterys 
ir mergaitės, — lietuvės, latvės 
ir estės, — o toliau į eiseną 
įsijungs ir visi dalyvaujantieji. 
Aukštieji svečiai važiuos atida- 
ruose automobiliuose.

Bushnell Memorial salėje 4 
vai. po piety, svečiai pasakys 
kalbas, ir bus priimtos rezoliu
cijos. Programoje dalyvaus 
Hartfordo mišrus choras, lat - 
vių choras, ir solo dainuos es
tas solistas — tenoras Heinz 
Riivald. (Jis giedos ir bažnyčio
je). Be to, pašoks tautinių šo
kių Hartfordo-New Britaino, 
Waterburio, New Haveno, Man- 
chesterio ir kitų vietovių gru
pės.

Demonstracijų išlaidoms pa
dengti renkamos aukos. Aukas 
aukotojai prašomi siųsti (arba 
paduoti) finansų pirmininkui 
inž^ Justui Guntuliui 7 Kimber
ly Rd., West Hartford, Conn., 
arba aukotojai savo auką gali 
įteikti aukų rinkėjams.

Apylinkėse, kaip Waterbury, 
New Britaine, New Havene, 
Manchesteryje ir kitur, sudaro
mi pagalbiniai apylinkių komi
tetai, kurie talkins šiam didžia
jam jungtiniam apygardos ko
mitetui.

Tad visi lietuviai prašomi 
suprasti šį taip svarbų reika
lą, — protestą prieš Lietuvos 
pavergimą, — ir prisidėti savo 
auka bei gausiu dalyvavimu de
monstracijose. J. Bernotas

Demonstractjom rengti prieš Pabaltijo pavergėjus rusus Hartfordo apygar
dos jungtinis komitetas. Priekyje pirm. dr. P. Vileišis. Nuotr. A. Jaro

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 rasy- ■ 
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europa

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

—....... -- . ~ i
••••................ ' .............................

i Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metu oatyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į 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.
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darbas: vieniems padėti Dievą 
surasti, jį pažįstantiems —su 
juo suartėti. Ir šia veikla mal
daukime Dievą už Lietuvą.

Didelis Dievo ir artimo mei
lės darbas yra malda. Tebūna 
ji kiekvieno lietuvio gyvenime 
kasdieninė ir nuoširdi už Lie
tuvą, už visus pasaulyje lietu
vius. Maldos, gerų darbų, atgai
lų galia yra beribė ir antgam
tiniu ir psichologiniu atžvil
giu. Prie visokios mū.ų veik - 
los brang :kime ir šias dvasi
nes priemones. .Ne laiško rė
muose kar.jii žmonijos istori
ją kiek žmc..ių mk ių. tautų 
būtų žuvę, jeigu ne tikinčiųjų

maldos ir atgailos; ir kiek jų 
būtų nežuvę, jeigu laiku ir pa
kankamai kas nors būtų už 
juos meldęsis ar atgailojęs. Mū
sų laikais nemadoje kaikurios 
viešos kitų praktikuojamos at
gajos, niekad tačiau nesuma
žės maldos ir atgailos vertė.

Verta yra kiekvienam rimtai 
pasvarstyti, ką mūsų gyvenime 
ir veikloje įnešime naujo ir pa
stovaus minėdami Lietuvos ne
laimės ir kančių 25 metų su
kaktį. kad išmelstume Viešpa
ties pagalbą greičiau išgelbėti 
mūsų tautą ir tėvynę iš vergi
jos tamsybės ir kančios.

Vyskupas Vincentas Brizgys

• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .....................  CH 9-6245
• BOSTON 19. Mass. — 271 Shawmut Avenue ............... LI 2-1767
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway . ....... AN 8-0068
• BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union Avenue .............  EV 4-4952
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue —............ 5-8808
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avenue ............  8R 8-696S
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ............  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ..._...............  VI 1-5355
• GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge SL. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av.. Tel. 233 8030. 246 0215
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-1575
• IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave................. ES 2-46R5
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3. N.J. — 428 Sprinofield Avenue ............ Bl 3-1707
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Conoress Ave.......... ... 1.0 2-144R
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .......... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ..................... Au 4-5456
• PASSAIC. N.J. — 176 Market Street............ .. .............. GR 2-63R7
• PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4618
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave. .....  PO 5-58R2
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................  PL 6-6766
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ______ CW R-2RRR
• YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave. ______ I___ GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3. Ohio — 2* Fifth Avenue ..............  Rl 3-0440

ŽMOGUS IŠ DIDŽIOSIOS RAIDĖS
Tie, kurie atgavo savo ame

rikietišką savigarbą ir, JAV 
'vyriausybei ėmusis realios poli
tikos prieš pasaulį pavergti pa
sinešusi priešą, vis dar rūpina
si, kad barzdotų bytniku ir mi
glotų profesorių šūkavimai ne
priverstų mūsų vyriausybę grįž
ti prie nesėkmingos politikos, 
grįstos filosofija, jog taika 
esanti verta bet kurios kainos.

Baltuosiuose Rūmuose ši fi
losofija pastaruoju metu nela
bai maldoj. Ir Dominikonų Res
publikoje komunistai sužinojo 
apie naują filosofiją Baltuo
siuose Rūmuose, kada preziden
tas, atrodo, pasiremdamas Mon
roe doktrina, pasiuntė marinus. 
Girdėt vis daugiau balsų, rei

kalaujančių, kad ir tylioji dau
guma, kuri yra palanki vyriau
sybės politikai, pagaliau pra
šnektu ir paremtę prezidento 
Johnsono nusistatymą ginti tau
tu laisvę nuo tironijos ir Ame
rikos interesus nuo raudonojo 
imperializmo.

Vilius Bražėnas

Paramos prezidentas ima su
silaukti iš dešinės, taip ir iš 
kairės.

Studentų antLkomunistų or
ganizacija, Young Americans 
for Freedom, balandžio mėn. 
gale organizavo visoj Ameri
koj demonstracijas ir mitin
gus prezidento politikai Vietna
me paremti. Dar neteko patir
ti. kaip plačiai ir gerai jiems 
tai pavykų.

Iš politinės kairės tenka pa
žymėti liberalo Oregon senato
riaus McGee viešas kreipima
sis į patrijotinę studentų ir 
profesorių daugumą prašant pa
reikšti savo pritarimą preziden
tui ir tuo taip pat atitaisyti 
klaidingą įspūdį, jog JAV uni
versitetuose ir kolegijose vy - 
rauja “pacifistai,” “bytnikai”, 
ir net “išdavikai”.

—o—
Mums ypatingai įdomus ir 

malonus musę lietuviškos stu-

Atidaryti lietuvių
Gegužės 2 Tėvai jėzuitai ati

darė lietuviams namus Mookos 
rajone S. Paulyje. Tie namai 
buvo statyti prieš 30 metų. Pas
kutinio karo metu pateko į ne
lietuvių nuomininkų rankas, o 
lietuvišką veikla čia buvo visai 
sustojusi. Prieš trejetą metų 
Liet. Sąjungos Brazilijoje val
dyba su pirmininku J. Ciuvins- 
ku pasiteiravo tėvų jėzuitų Chi- 
cagoje, ar jie negalėtų atvykti

namai Sao Paulo
S. Paulin dirbti lietuviško reli
ginio darbo. Žadėjo užleisti tu
rimą Dr. Vinco Kudirkos pasta
tą Mookoje. Tėvai jėzuitai suti
ko. Visuotinis Bras. Liet. Sąjun
gos susirinkimas įgaliojo val
dybą sudaryti kontraktą 30 me
tų. Per pusantrų metų pasise
kė iškrapštyti nuomininkus ja
ponus ir bulgarą, ir, atremon
tavus patalpas, jos bus vėl nau
dojamos lietuviškam darbui.

NEW HAVEN, CONN.
Motinos dienos minėjimas

Visų katalikiškų draugijų, or
ganizacijų, klubų ir gildos pa
stangomis gegužės 9 rengiamas 
motinos dienos minėjimas. Mi
šios bus 9:15 v. šv. Kazimiero 
kviečiamos dalyvauti bendroje 
eisenoje, komunijoje. Po mišių 
Marijos vaikelių draugija ruo
šia kavutę, kur bus pagerbtos 
mūsų brangios mamytės.

Tie patys Marijos Vaikeliai 
3 v. popiet atliks Marijos sta
tulos vainikavimą. Į šias iškil
mes kviečiami atsilankyti visi.

Pavasario ardę vakaras
SLA jaunimo 378 kuopa ruo

šia nepaprastai gražų vakarą 
gegužės 15 šv. Kazimiero para
pijos salėje, 339 Greens St

Pradžia 7:30 v. Programą išpil
dys kanklininkų grupelė iš 
Brooklyno. Vadovauja T. Dzi- 
kienė. Taip pat dalyvaus daini
ninkės iš Hartfordo, Conn., ak
ordeonistė iš Ansonios, vietinė 
tautinių šokių grupė.

Vietiniai ir apylinkės lietu - 
viai kviečiami atsilankyti ir pa
remti jaunimą. (M.)

— JAV Lietuvię Bendruome
nė* Centro valdyba savo posė
dyje, apsvarsčiusi Lietuvių Kul
tūros Centro įsigijimo klausi
mą, nutarė sudaryti specialią 
komisiją, kuri tokio centro įsi
gijimo klausimą išstudijuotų ir 
padarytų konkrečias išvadas.

dentijes išėjimas į viešumą už 
JAV vyriausybės politiką Viet
name. Tas žygis reikalingas pa
ramos ir tų, kurie patys gali žy
giuoti. ir tų, kurie tokiam žy
giui gali suteikti paramos auto
busams samdyti. Mes žinome, 
jog yra nemažai lietuvių, kurie 
tai nesunkiai galėtų"-padaryti. 
Lietuvių radijo programos, bei 
spauda ir organizacijos galės 
suteikti informacijos.

Vienu ar kitu būdu — žygiu, 
žodžiu ar pinigu — lietuviškai 
išeivijai jau seniai laikas atsi
kratyti menko veidmens psicho
zės ir kiekvienam prieinamom 
priemonėm atlikti savo uždavi
nį. Jeigu kam pritrūksta drą
sos ar energijos, pasisemkime 
jos iš brolių vergijoje, nors tik
rumoje gal turėtų būti atvirkš
čiai. Štai ką vienas iš jų savo 
broliui Amerikoje rašo iš oku
puotos Lietuvos.

“Visatos mechanizme esu 
nors ir labai mažytė dalelytė, 
tačiau savo užduotį noriu at
likti kuo geriausiai, be prie
kaištų, kaip ir dera Žmo - 
gui, rašomam didžiąją raide. 
Nors aš neturiu erelio sparnų, 
nors aš negaliu pakilti i aukš
tybės, vienok aš turiu erelio 
akrs ir matau tai, kas aukšta, 
kilnu, gera, gražu ir šventa. Ir 
tuo aš džiaugiuosi, siekdamas 
kuo Aukščiausios Tiesos, Švie
sos. Gėrio. Grožio. Mano kelias 
siauras, bet tiesus."

“Aš tvirtai ir nesugriauna
mai žinau viena:

“Geriau būsiu sunaikintas, 
negu Blogio suklaidintas, 
Geriau mirti man už grotų, 
negu tapti Iskarijotu!” 

—o—-
Prezidentui paremti nebūti

nai net ir į Washingtona va
žiuoti ir žygiuoti, arba autobu
są važiuojantiems apmokėti. 
Kam tie dalykai neprieinami ar 
neįmanomi, pakanka ir rezoliu
ciją ar jos susirinkime priimti, 
laišką laikraščiui parašyti arba 
laiškutį savo atstovams ar pre
zidentui pasiųsti, ar bent suras
ti, kas už mus parašytų, jeigu 
patiems sunkoka.

Jeigu anas brolis išdrįso pa
rašyti tokį laišką iš okupuotos 
Lietuvos, tai parašyti JAV pre
zidentui pritarimo laišką ir A- 
merikos kiekvienas gali. Tam 
ir drąsos mažiau tereikia ...

Tačiau niekas neturėję pasi-

C

Pažaislio vienuolynas Lietuvoje. Ten nepriklausomos Lietuvos laikais buvo 
seserų kazimieriečių vienuolynas.

Minėdamas 50 metų savo sukaktį,

DARBININKAS
tikisi sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikraštį 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam 
— pirmiem metam 5 dol.

Kas suras 2 naujus skaitytojus, moka už 
abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau

doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė ..........................................................................

Adresas

Siunčiu už prenumeratą $................. , aukų $................. ; Viso $.................

MADLOS IR ATGAILOS DIENA
Mielas Lietuvi,
Šiemet sukanka 25 metai, kai 

lietuvių tauta ir bažnyčia Lietu
voje neša sunkią komunizmo 
vergijos naštą. Todėl šiemet ne
pakanka tik minėti tos vergi
jos sukaktį, bet turime uoliai 
maldauti Visagalį, per Marijos 
Nekalčiausiąją Širdį, kad Jis 
grąžintų Lietuvai laisvę ir nu

rinkti lengvesnį kelia, jeigu jo 
jėgos, lėšos ir laikas leidžia 
jam atlikti -sunkiau atliekamą 
darbą. Todėl kiekvienas, kas ga
li tiesiog prisidėti prie panašių 
žygių, kaip lietuvių žygis į Wa- 
shingtoną, turėtų prie jo pri
sidėti. Tai įsmeigtų Lietuvos 
trispalvę šių dienų laisvės ko
vos fronte priekinių barikadų 
viršūnėje.

sidėjėliams atsivertimo dovaną.
Gegužės 13 diena yra šven

čiama artimiausią šiai die
nai sekmadienį, kaip Maldos 
Atgailos diena už Lietuvos lais
vę ir nusidėjėlių atsivertimą.

Tą dieną ir per visą gegužės 
mėnesį maloniai kviečiu visus 
lietuvius melsti Visagalį, kad 
Jis graąžintų Lietuvai laisvę ir 
žmonijai teisingą taiką. Be to, 
prašau Maldos Atgailos dieną 
atšvęsti jūsų parapijoje ir pil
dyti pirmuosius mėnesio šešta
dienius ir pasiaukoti Šv. Jė
zaus ir Nekalč. Marijos Širdžiai, 
kad tuo atsilygintumėm už pa
darytus įžeidimus.

Su pagarba ir meile
Kun. Alb. Kontautas, 

Mėlynosios Armijos Lietuviu 
Sąjūdžio Dvasios Vadas

(Data) (Parašas)

CRANE SAVINGS & Loan Association

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
Nemokamai vieta automobiliams

ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS 
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

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

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

—_L_———j

ATOSTOGOS pranciškoną vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine
BERNIUKŲ 15-toji STOVYKLA:

Stovykla veiks liepos 2 - 30. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 metų. Žemas mokestis. Vadovaus prityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyno eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

SUAUGUSIEMS VASARVIETE:
Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpiūčio 29.
•

Į stovyklą ir vasarvietę registracija jau prasidėjo. In
formacijai ir registracijai rašyti:

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046 TeL1207) 967-2011
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DAILININKO IR DIPLOMATO ADALBERTO STANEIKOS 
POMIRTINE PARODA IR PAMINKLO ATIDENGIMAS

Prieš 3 metus mirusio dail. 
Adalberto Staneikos kūrinių 
paroda įvyko AH Hallows 
Hall, Wyncote miestelyje, Pa.. 
Paminklas atidengtas West Hill 
kapinėse Philadelphijoje.

Velionies našlė dr. Marija 
Staneikienė balandžio 24 suruo
šė sukakties minėjimą, pakvies- 
dama Philadelphijos lietuvius 
ir Wyncote vietovės amerikie
čius, kurių tarpe gyveno ir dir
bo velionis Staneika paskuti
nius savo gyvenimo metus.

Minėjimas prasidėjo West 
Hill kapinių koplyčioje, kurioje 
kun. P. Dagys iš New Yorko

atlaikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą. Pamaldų metu giedojo 
solistė Juzė Augaitytė. Kun. P. 
Dagys savo pamoksle jautriais 
žodžiais kalbėjo apie velionį 
kaip dailininką ir diplomatą, 
iškėlė velionio darbus tiek kū
rybos tiek diplomatijos srityje. 
Priminė, kad jis buvo jautrus 
ir ramus ir visada pasiruošąs 
padėti savo artimui.

Po pamaldų dalyviai susirin
ko prie paminklo. Paminklas 
šlifuoto granito, kurio kairia
me šone iškalta klasikinė kolo
na, o dešiniame — pučiantis 
trimitą angelas. Ant paminklo

angliškai įrašyta: Staneika Ad
albertas, Lithuanian artist, 
painter and diplomat.

Paminklas buvo uždengtas 
voaliu ir perrištas lietuvišku 
trispalviu kaspinu. Jį atidengė 
p. Bačkienė ir velionies našlė. 
Prie paminklo Lietuvos diplo
matinės tarnybos vardu kalbė
jo Lietuvos atstovybės Wash - 
ingtone patarėjas dr. St. Bač-

Dail. Staneikos darbų parodoje iš k. i d. dail. J. Bagdonas, prof. J. Puzinas, 
dr. St. Bačkis. Nuotr. A. Gruzdienės

be 
ir 

ra- 
0. Dailininko ir diplomato A. Staneikos paminklas atide ngtas balandžio 24 Laurel Hill kapuose Philadelp’iijoj. 

Centre matome dr. M. Staneikienę, greta kun. P. Dagį , iš kitos pusės O. Bačkienė ir dr. St. Bačkis.
Nuotr. K. Cikoto

1919 Kaune 
p akopose, 
ministeris.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Pirmoji komunija šv. Alfon

so bažnyčioje buvo gegužės 2 
per 8:30 v. mišias, kurias auko
jo prel. L. Mendelis. Jis pasa
kė ir pritaikytą pamokslą. Po 
mišių vaikai nusifotografavo su 
parapijos kunigais.

Katalikų labdaros vajus Bal- 
timorės arkivyskupijoje prasi
dėjo gegužės 2, baigsis gegu
žės 9. Šiam vajuje šv. Alfonso 
parapijoje vadovauja kardino
lo Shehan paskirtas kun. Anta
nas Dranginis. Jis išsiuntinėjo 
visiem parapiečiam laiškus, 
kviesdamas savo auka prisidėti. 
Vajus skiriamas našlaičių ir se
nelių globai.

Šeimų komunija bus ge
gužės 9, sekm. per 8:30 mišias. 
Tai viena iš gražiausių dienų 
šv. Alfonso parapijoje, kai šei
mos bendrai eina prie komuni
jos. Po piet 4 v. visos organi
zacijos ir parapiečiai raginami 
gausiai dalyvauti procesijoje, 
kuri skiriama Marijos garbei. 
Gražiai pasipuošusios sodalietės 
neš Marijos statulą. Procesija 
eis vieną bloką aplink bažny
čią. Bažnyčioje bus giedama 
giesmės ir kalbamas pasiauko
jimo aktas. Baigsis švč. Sakra
mento palaiminimu.

ko liūdinti dukra Antanina ir 
jos vyras Aleksandras.

Lietuvių Bendruomenės cen
tro valdyba gegužės 1-2 suren
gė pietryčių apylinkių suvažia
vimą, kuriame dalyvavo Phila- 
delphijos, New Jersey, Wash- 
ingtono ir Baltimorės atstovai. 
Suvažiavimas vyko lietuvių sve
tainėje. Svarstyta visa eilė svar
bių organizacinių reikalų.

Koncertas Lietuvių Bendruo
menės suvažiavimo proga bu
vo gegužės 1. Programoje da
lyvavo solistė Irena Stankūnai
tė.. akomponavo jos tėvelis Juo
zas Stankūnas, eiles skaitė Jur
gis Blekaitis. grojo Jonas Le- 
kevičius, tautinius šokius šo
ko Baltimorės -studentų grupė, 
vadovaujama Birutės Dulytės. 
Po koncerto buvo šokiai, gro
jant Jono Lekevičiaus orkest
rui. Vakarui vadovavo aktorius 
Jonas Kazlauskas.

Dailės paroda, suruošta to 
paties suvažiavimo proga Įvyko 
gegužės 1-2 antrojo aukšto sa
lėje. Savo paveikslus buvo iš
statęs Paulius Jurkus iš New 

^Yorko. Jonas Obelinis

Savo kalboje dr. St. Bačkis 
prisiminė velionį kaip labai ma
lonų bendradarbį ir pareigingą 
valdininką, kuris tarnybines pa; 
reigas visada statydavo aukš
čiau savo asmeninių reikalų. 
Taip pat pastebėjo, kad Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje 
dail. A. Staneikos dirbo 
daug kitų kultūrininkų bei 
šytojų, kaip Baltrušaitis,

• Milašius. Savickis, I. šeinius ir 
k. Visi jie, kaip ir A. Staneika, 
agliko dideli darbą Lietuvos 
vardui ir kultūrą iškelti užsie
niuose.

Minėjimo organizatorius F. 
Andriūnas perskaitė diploma
tijos šefo ministerio St. Lozo
raičio laišką velionies našlei dr. 
M. Staneikienei. LB Philadelphi
jos skyriaus vardu kalbėjo dr. 
Juozas Ardys. Jis iškėlė kultū
rininkų ir kultūrinių vertybių 
svarbą kovoje dėl Lietuvos lais
vės. Negalėjusios atvykti Alės 
Rūtos poeziją paskaitė S. Jurs- 
kytė-Gambel, o laišką — Žilio
nis.

Iš kapinių visi dalyviai nuvy
ko i All Hallows salę, kur ap
žiūrėjo parodą ir per radiją 
išklausė prof. dr. J Puzino 
paskaitos. Dr. Puzinas savo pa
skaitoje palietė velionies veik
lą nuo studentavimo laikų Kro
kuvos meno akademijoj iki pas
kutinių metų 
Philadelphijos.

Vėliau Įvyko 
dos atidarymas,
vių atsilankė ir apie 50 
rikiečių. Parodą atidarė vietos 
burmistro žmona "“Mrs. H. Cu - - 
nerd. Kalbėjo buvusi velionies 
mokinė Mrs. A. Craig. j b

Wyconte,

oficialus
i kurį be

prie

paro- 
lietu-
ame-

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
C.V. RINKIMŲ KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS

J.AV ir Kanados LFB rinki
mų komisija praneša sambū
rių valdyboms ir paskiriems na
riams. kad dėl nepakankamo 
pristatytų kandidatų skaičiaus, 
siūlyti kandidatus i Centro Val
dybą ir Kontrolės komisiją 
(su raštišku jų sutikimu) pra
tęsiama iki š.m. gegužės 21 d.

Kiekvienas LF bičiulis turi 
teisę pats kandidatuoti ir pa
siūlyti 7 kandidatus Į C.V. ir 
3 i Kontrolės Komisiją.

Sambūriai, neprisiuntę tiks
laus LF bičiulių sąrašo, prašo
mi neatidėliotinai atlikti savo 
pareigas.

LFB Rinkimų Komisija
1936 So. 49 Ave., Cicero,

Illinois 60650

Juozas Paulionis, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Pratt 
gatvėje, kur turėjo savo pre
kybą, staiga mirė balandžio 23 
savo namuose. Velionis buvo 
susipratęs lietuvis, kai sveika
ta leido, dalyvavo visuose lietu
viškose parengimuose. Gedulin
gos mišios buvo aukotos už jo 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
balandžio 27. Palaidotas Joly 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusi žmona Veronika ir duk
ros Pranciška ir Margarita ir 
eilė anūkų.

Matilda Pečiulienė, senos 
kartos lietuvė, po trumpos li
gos mirė savo namuose McHen
ry gatvėje balandžio 24. Velio
nė ilgus metus dirbo siuvyk
loje, dalyvavo įvairiuose lietu
viškuose parengimuose. Mišios 
už jos sielą buvo šv. Petro baž
nyčioje balandžio 27. Palaido
ta Joly Redeemer kapinėse. Li-

Pomirtinėje dail. A. Staneikos darbų parodoje iš k. i J. K. Savickas, dr. St. Bačkis, prof. J. Puzinas, J. Stik- 
liorius, M. Staneikienė, A. Ramanauskas, kun. P. Dag;s, J. Augaitycė, O. Bačkienė, prof. A. Jurskis, inž. J. 
Ardys, dail. J. Bagdonas, F. Andriūnas. Nuotr. A. Gruzdienės

— Bcleslovas Masiulis, buvęs 
teisingumo ministeris ir valsty
bės tarybos pirmininkas, palai
dotas balandžio 22 Michigan 
City, Indiana, kapuose. Velio
nis buvo gimęs 1889.1.21 Tve
rečiuje, Švenčionių aps. Mokė
si Petrapilio un-te teises ir fi
lologiją. Nuo 1918 Vilniuje bu
vo gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytojas, nuo 
teisėjas įvairiose 
1938 teisingumo
1938 valstybės tarybos pirmi
ninkas. Gausiai dalyvavo visuo- 
mlnėje veikloje, spaudoje. Bu
vo tautininkų s-gos garbės teis
mo pirmininkas, lietuvių kai - 
bos draugijos narys, Lietuvių 
enciklopedijos bendradarbis.
— Kun. K.R. Balčys Haydno 

"Sukūrime". J. Haydno kūri
niu “Sukūrimu” Amsterdamo 
“mažasis simfoninis orkestras” 
balandžio 25 baigė muzikinį se
zoną. Į tą koncertą atkreipiame 
dėmesį dėl to. kad jame daly
vavo tarp solistų dainininkų ir 
profesionalų kun. K. Balčys 
dviejose partijose — kaip Ra- 
faelis ir kaip Adomas. Amster
damo “Evening Recorder” ilga
me vertinime pirmiausia susto
ja prie kun. Balčio, vadinda
mas jo baisą ‘magnificent bass'., 
•kuris daręs “elektrifikuojantį 
Įspūdi klausytojam pirmąją sa
vo role kaip Rafaelis”. Esą jo 
“išlavintas ir gerai rezonuojan
tis balsas” reikšmingai prisi
dėjo prie koncerto pasisekimo

Malonu tuos atsiliepimus 
skaityti. Dar maloniau bus iš
girsti 
tuose.

ji lietuviškuose konccr-

Lituanistikos Institutas, 
centras yra Washingtone 

Pedagoginis) ati- 
savo 

bus pavadintas

RAUDONOSIOS KANDYS GRAUŽIA JAUNIMU

Komunistu pastangos sunie
kinti Amerikos pagelbą Pietų 
Vietnamui suranda vis daugiau 
ir daugiau paramos Amerikos 
studentijoje. Čia ypatingai ak
tyvūs yra W.E.B. Du Bois klu
bai. kuriuos F.B.L laiko Ameri
kos komunistų partijos atžala. 
Šis naujas jaunimo judėjimas 
buvo sukurtas 1964 m. birželio 
mėn., anot F.B.I. direktoriaus 
J. Edgar Hoover, komunistų 
partijos globoje. Jis jau turi 
apie 1.000 narių, kurie veikia 
30-je skyrių Įvairiose Ameri
kos vietose, šių klubų Įtaka A- 
merikos studentams jau yra 
tiek žymi, kad jau ji kelia su
sirūpinimo. Klubų tikslas pa
veikti vadinamą marksistiškai 
nusiteikusi jaunimą vykdyti ko
munistų partijos liniją.

Vasario mėn. gale klubų at
stovų suvažiavimas Wisconsin 
universitete diskutavo Ameri
kos politiką Vietname. Kalbė
tojai skatino kelti demonstra
cijas. reikalaujančias Ameriką 
“sustabdyti brutalų vietnamie
čių žudymą”. Demonstracijos 
buvo Įvykdytos visoje eilėje 
universitetų: Kalifornijoj, Illi
nois. Wisconsin ir kitur. Los 
Angeles demonstracijose buvo 
apie 1,300 dalyvių. Čia aktin
gai pasireiškė ir Jaunųjų so
cialistų sąjunga. Socialistų dar
bininkų partija bei organizaci
nis komitetas Marksistų-Leni- 
nistų partijos. Savo instrukci
jose klubams DuBois centras, 
nesiskaitydamas su jokiais žo
džiais. puola ir smerkia admi
nistracijos politiką ir akciją

Elizabetho iv. Petro Ir Povilo parapijos choras ij sekmadienį rengia Motinos dienos minėjimą. Vidury prel. M. Kemežis, dešinėje V. Ma- 
maltis, choro vadovas x _______

Vietname.
Daug ką pasako ir kai ku

rios šio DuBois judėjimo vadų 
pavardės. Eugene Dennis, Jr., 
Amerikos vidurvakarių regijo- 
no koordinatorius, yra sūnus 
Eugene Dennis ’ Sr.. kuris 
1961 m. (tada jis mirė) buvo 
Amerikos komunistų partij: ; 
centro sekretorius. Bettina Ap- 
theker. Kalifornijos universite
to studentė, yra komunistų par
tijos centro komiteto nario Her
berto Aptheker duktė, Michael 
Eisenscher. Wisconsin univer - 
siteto studentas, yra Wiscon
sin valstybės komunistų parti
jos komiteto nario Sigmundo 
Eisenscher sūnus. Margaret Li
ma. Kalifornijos universiteto 
studentė, yra Šiaurinės Kali - 
fornios komunistų partijos 
pirmininko Alberto J. Lima 
duktė.

Du Bois judėjimas koncent
ruojasi Amerikos vidurvakarių 
dešimtyje didžiųjų universitetu, 
kuriuose esą, anot klubų infor
macijos. apie 15 proc. socia
listinio galvojimo studentų.

Čia paduoti faktai yra paim
ti iš žinomo kolumnisto And
rew Tully (Washington, D.C.) 
straipsnio. Prie jų dar reiktų 
pridėti, kad pagal FBI žinias 
komunistinės kandys yra stip
riai įsiveisusios ne tik šiame 
straipsnyje paminėtose jauni
mo organizacijose, bet ir viso
je eilėje kitų. Komunistai eina 
visur, kur tik galima vandenį 
drumsti ir jame žuvis gaudyti. 
Kai kuriuose Naujosios Angli
jos universitetuose panašius į 
DuBois judėjimo mitingus ren
gia pacifistų vadai. Groton. 
Conn., pacifistai piketuoja kiek
vieno naujo povandeninio laivo 
nuleidimą į vandenį. Kilnios ko-

(nukelta į 7 psl.)

kurio
(ne Chlcagos 
davė spaudai savo metraščio, 
kuris bus pavadintas “Litua
nistikos Darbais”, pirmą tomą. 
Šiam tomui studijas ir straips
nius parašė J. Aistis. K. Avižo
nis, J. Balys. J. Gimbutas. Z. 
Ivinskis, A. Mažiulis. P. Pau- 
liukonis. W.R. Schmalstieg, R.. 
Sealey. V. Viliamas ir kiti. 
Bus platus skyrius “Bibliograp- 
hia Baltica” lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Gegužės 16 d. Washingtone 
susirenka bendram posėdžiui 
dvi Instituto redakcinės komi
sijos: Monografinių leidinių 
■redakcinė komisija, kuriai pir
mininkauja Pennsylvanijos U- 
to prof. A. Sennas ir Metraš
čio redakcinė komisija. Bus 
aptarti Instituto leidinių reika
lai ir galimybės.

A. a. Raimundas 
buvęs Šv. Antano 
abiturientas, buvo 
visų prisimintas. Gegužės 3 d." 
už jo vėlę Kennebunkport vie
nuolyno koplyčioje mišias at - 
laikė buvęs velionio rektorius 
Tėv. Jurgis Gailiušis, O. F.M. 
Visa gimnazija meldėsi už ji.

Jakelaitis, 
gimnazijos 
pamaldose

Vokietijoje gyvenančios 3 
lietuvaitės nori susirašinėti su 
Amerikos . lietuviais Rašyti 
V. Žaliukas. Bergstrasse 207, 
4501 Vehrte, W Germany.

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 ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046
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O KO KO?
MODERNIAISIAIS LAIKAIS

Geografijos mokytojas davė 
uždavinį savo mokiniam —že
mėlapy sužymėti miestus, ku
riu ase lanke i “Beatles” su sa
vo “koncertais”. Sako, tai ge
ra priemonė atsiminti Ameri
kos miestų vardam.

•
Vienos didelės parapijos visi 

penki kunigai susitarė: kasdien 
kiekvienas mes po nikeli i tau
pymo dėžutę ir užsuks televizi
ją; jei joje tuo metu pasi
rodys programa, tai nikeli atsi
ima: jei reklamos (“commer
cial”). tai nikelis eina misijų 
reikalam. Po mėnesio penki ku
nigai gavo viso 75 cn., misijom 
teko 7 dol.

Keleivė užsakė lėktuvui bi
lietą ir teiravosi, ar gali mokė
ti savo čekiu. Tarnautojas atsa
kė — ta p. jei ji turi koki as
mens dokumentą, pvz. leidimą 
automobiliui vairuoti. “Tokio 
leidimo tai aš neturiu”, nusimi
nė keleivė, “bet palaukit — aš 
turiu kvitą baudos už važiavi
mą be leidimo". Dokumentas ti
ko.

Knygų rėmėjų būrelis suren
gė pobūvi pagerbti vienai au
torei dėl jos naujo romano. Au
torės ir romano gerbėja kalbė
jo autorei: “Brangioji, aš labai 
branginu tavo veikalą, aš tą 
knygą tiesiog dievinu: aš ją 
skolinu visiem draugam, kurie 
tik pas mane užeina”.

Ar žinai, kad .. .
Amerikoje yra vedybų 
rekordas

Prieš 50 metų netekėjusių 
moterų Amerikoje likdavo 20 
P’oc. Tokis procentas dabar 
esąs Švedijoje. Dabar Ameri
koje netekėjusių moterų lieka 
6.5 proc. ir vyru 7 proc. Ameri
koje vedybų rekordas, bet čia 
pat ir divorsų rekordas.
Amerikos negrai sparčiai kyla

Negrai'vienas generacijos lai
kotarpy padarė didelės pažan
gos: 4 iš 10 patys be jokios 
revoliucijos ir perversmo išsiva
davo iš kurdo ir neraštingu
mo. Skaičius negru, kurių me
tinių pajam:’ vidurkis yra 4000 
del., nuo 1949 ki 1959 pakilo 
iš 10.0995 iki 198.905 New Y :r- 
ko mieste, iš 10.045 iki 147.414 
Chicagoie. rs 3805 iki 74.567 
Philade’phiioje. iš 2230 iki 
36.351 Ba’fm irėj. iš 1300 iki 
27.168 Washingtone. D.C., iš 
1.085 iki 17.772 Hou'tcne. Ge
rų namu savininkų skaičius pa
kilo iš 33 proc. iki 63 proc.

(•>

į

Mokinys iš Maironio šeštadieninės mokyklos Brooklyne Nuotr. R. Kisieliaus

KAI JŪS NORITE SIŲSTI savo giminėms ar draugams, 
gyvenantiems U.S.S.R. dovanų siuntinius, tai pasirinkite 
saugiausią kelią:
1. Nuspręskite ar jūs norite siųsti iš čia esančių prekių ar užsakyti, 

pav automobilį, motociklą, siuvamą mašiną, televiziją ar maisto 
siuntinį.

i 2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos patarna
vimu.

. 3. Žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų patyrimo ir mokėtų tvar
kyti Jūsų užsakymą.

4. l-atikrinkite ar toji tuma turi reikalingus dokumentus.
; 5. Pasirinkite firmą, turinčią ilgą patyrimą Lame biznyje. Kai visa

tai persvarstysiie. tai Įsitikinsite, kad geriausiai Jums tiks tu
rinti jau virš 30 metu patyriai.)

GLOBE PARCEL SERVICE. INC.
Centras vra

716 Walnut St., PHILADELPHIA. PA. 19106 • Tel. WA 5-3455

KURORTAS PER
Tai yra Miami Beach, Flori

da. Žiemos sezonas, kuris šie
met buvo ypač puikus ir su
traukė rekordini svečių skai
čių. jau perėjo i pavasarini, ku
ris savo klima.j malonumu ne
mano užsileisti žieminiam.

Pavasario sezono savybė yra

Sovietuose neri automobilių
Sovietų min. pirmininkas pa

žadėjo savo piliečius parūpinti 
automobiliais Kiek reikės lauk
ti automobilio, rodo šie skai
čiai: Sovietuose per metus au
tomobilių pagamina 175.00 0. 
Amerikoje 7 mil.; Maksvoje ke
leivinis vidutinis automobilis 
kaštuoja 4.400 rb.. New Yorke 
2.800 del.: Sovietuose viduti- 
n i s uždarbis 110 rub
lių mėnesiui. Amerikoje 400 
del. mėnesiui.
Yra pasauly kraštas, kuris ne
reikalauja grąžinti skolas

Tokis kraštas vadinasi Jung
tinės Amerikos Valstybės. Nuo 
pirmo pasaulinio karo Ameri
kos sąjungininkai skolų negra
žina. ir Amerika nesirengia ra
ginti. kad grąžintų. Anglija sko 
linga 9.1 bil.. Prancūzija 6. 
bil.. kiti 18 kraštų 4.6 bil. Ne
moka skolų ir antrojo pasauli- 
n.o karo sąjungininkai. Prancū
zių tebėra skolinga 588 mil. 
Kas kalbėti apie Sovietus, ku-
rie gavo pa.-kolos 12 bil.

Toronto choro s liet, dainos ir 6 liet, operos, st. C> 00 
garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokiu. . Stereo 6.00

IŠTISUS METUS
ta. kad visada čia saulėtos die
nos dabar yra šiltesnės, bet 
dėl vandenyno artumo ir nuo 
jo dvelkiančio vėjo gaivinan
čiai sušvelnintos, naktys sklidi
nos nuostabaus vėsumo, mau
dymasis vandenyje labiau mei
lus nei žiemą, o kambarių ir 
butų kainos dėl šiaurinių ku - 
rorių konkurencijos yra nukri
tusios daugiau nei iki pusės.

Kada žiemos metu kaina už 
kambarį dviem asmenim vieš
bučiuose buvo nuo 16 Iki 60 ir 
daugiau dolerių dienai, o butai 
meteliuose nuo 80 iki 180 dole
rių savaitei, dabar kambarys 
viešbutyje kamuoja nuo 5 iki 
20. o butas uu virtuve ir rei
kalingais indais motelyje nuo 
30 iki 60 dolerių savaitei.

Miami Beach tikrai yra mie
las kurortas ne tik žiemą, bet 
Ir pavasario bei vasaros metu. 
Lietuviškas motelis prie paties 
vandenyno pakraščio: Mary — 
Annette Villas. 8910 Collins 
Avenue, Miami Beach. Fla. 
3315 k kurio savininkai yra Ja- 
zubaičiak per ištisus metus be
veik nepertraukiamai turi lietu
vių kui ortinir.kų Iš daugelio 
šio kra’to vietų, taip pat iš Ka
nados -r Pietų Amerikos, ku
riems jie visada yra nepailsta
mai prietellški. supažindindami 
juos su kurortu, miestu bei 
apylinkėmis. Prie jų motelio 
yra erdvus automobiliams pa
statyti sklypas, o atvykstančius 
lėktuvu ar traukiniu bei auto
busu savininkai pasitinka aero
drome ar stotyje. V.K.T,Ilgo grojimo lietuviškos plokšteles

Varpas. 
Sutemų
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. 
Lietuvos prisiminimai. L Juodis. 14 liet dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai. J Steko leid. 14 tautinių šokiu 
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro Įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro igiota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai. S. Šerienės l.onip. įdainuota 12 liet, dainų 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Worccsterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų 
Kalėdų giesmės. Br. Budiiūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam. Dainavos Ansamblio. 14 1. dainų. Ster. $6 
Mes oadainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. S7.5O 
Lietuviški maršai. Br. Jonušo Įtrrota 12 liet, patnjot. maršų 
Ar žinai ta šąli. R Mastinės. 13 iiet. dainos solo.................
A. šabaniausko. no 12 dainų-šokiu X ir X*T albumai no ?5 op 
i da’-’os ir šo*'»ai. 'Mn'Mr Cn 16 1 dnin’i ir šn’riu
S. Rarkaes radijo vak. dainuota 10 kalMmi’i ir 10 ij«t. domu 
Rožč«s ir tv’.'c vakarai. V Stankus. 11 lor^-ny mu? š<->i.-iai 
r - f m fnl-i'i murt’.-a s-lo Ster $6
Milžino paunksmė. Montrealio 1 dramos teatro 3 pi. alnumns 
c. • <•,,»- ratel> Vi’mmts cho-o 1 ’ !;et. dainų ...............
P’lėnai. L>et. onera iš naverirto- TJeim-ns <?
Trijų metu |r>itė. Tr Gieviū’čs 8 liet, patriotines vaik. dainos 
Lietuvišku dainų, šokiu, polkų. Zukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuotame su Lione. 16 li<t dnimt. idaimmt’’ T. J”odvtės 
drs žengiame su daina. Now Yotko vvm okteto 17 dairu 

Liaudies giesmė. Tėviškės <boro ii "i«smių ir dainų p’okšt. 
• - <-"•>'~:i brokai 12 ’tandies kūrinėli’! ...................................
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokšteli!) no 

- f • i'•'n’* s*OH
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .......
uainuojaiue su reuta. J. atukas. Rūtos ans. 17 liet. u.
Lione Jodis Contralto. Town Hall 14 kūrinių rečitalio pl..........
7 Kristaus žodžiai. Sv. Kazimiero parapijos choras ...............
Garov tau. V.c^pattc. Lama.cs įeiig. guu-m .. Stereo $G 00 
Dainų ir Arijų rečitalis, sol J. Vaznciio 
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ..............................
Lithuanian 2-spced record course (Nr. 1. 2 pl. 2 žod.i ...........
Lithuanian 2-speed record course ...... ...... ...... .............
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leidinys...................

DAKB'NiNKO ADMiNbl RACIJA 
910 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN. N.Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c i
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Fil. Liūtas Grinius iš Los An
gele; atvyksta gegužės 29-31 i 
Clevclandą, kur Filisterių Skau
tų Sąjungos suvažiavbne refe
ruos apie ASD kandidačių ir 
Korp! Vyts jun’ .rų kenspekto 
ruošimą ir leidimą. L. Grinius 
renka medžiagą ir rūpinasi ASS 
programkiio kenspekto redaga
vimu bei leidimu.

Fil. Alfa Juodikis, fil. Algis 
Malic lis ir fil. Vytautas Rau- 
linaitis rūpinasi meno parodos 
rucšlmu F Misterių Skautų Są - 
jungos suvažiavime Clevelande 
gegužės 29-31. Parodoje daly
vauti kviečiami JAV ir Kana
dos me.iinir.kai akademikai 
skautai.

Dr. R. Šilbajoris dalyvaus 
Filisterių Skautų S-gos suva
žiavime gegužės 29-31 d.d. Cle
velande ir skaitys paskaitą apie 
humunitaro rolę lietuvių visuo
menėje. Dr. Šilbajoris dėsto ru
su kalbą ir literatūra Oberlin 
kolegijoje, Ohio, ir aktyviai 
reiškiasi lietuvių kultūrinėje 
veikloje.

Klausimas
Mes jau kurį laiką derėjome 

namus (2-jų aukštų) iš savo kai
mynų. Abu. ir vyras ir žmona, 
sakė, kad kitiem namų nepar
duos. kad jie pasiliks gyventi 
tuGje namuose, jei mes sutiksi
me ir kad jie žino, kad mes 
jų neišmesime ir su jais teisin- 
ga: apsieisime.

Sausio mėnesi kaimyno žmo
na išvažiavo į Floridą, nes ji tu
ri reumatizmą ir kas žiemą va
žiuoja į Floridą. Mūsų kaimy
nas atėjo pas mus pietų. Mes 
ir sakome, kad norėtume galų 
gale susitarti dėl namų parda
vimo, kai jo žmona parvažiuos. 
Sako, žmona čia nereikalinga; 
namai yra mano vieno vardu, 
nes aš buvau našlys, kai ve
džiau savo žmoną, o namai bu
vo mano ir mirusios žmonos 
vardu; taigi, kai ji mirė, na
mai pasiliko mano vieno vardu, 
ką noriu, su jais darau. Be to. 
sako, mano žmona davė man 
leidimą namus parduoti.

Taigi mano sūnus mums su
rašė popieri su ka na ir kitom 
sąlygom, kad mes galėtume 
tuos namus perimt gegužės mė
nesio vidurį. Nuėjome pas vais
tininką. kuris yra notaras, ir 
jis paliudijo mano ir kaimyno 
parašą, nes agento mes nenorė
jome paimt-. kad kaimynui ne
reikėtų mokėti komisijos.

Prieš mėnesį, maždaug kovo 
20 d., man kaimynas pranešė, 
kad jis namų nebenori parduo
ti. Jis. girdi, pakeitė savo nuo
monę. Girdi, yra naujas įstaty
mas. kad jam nere-ks mokesčių 
mokėti už parduotus namus, jei 
palauks, kol jam sueis 65 me
tai. Sakau, pasirašei, tai dabar 
negali pakeisti nuomonės. Jis 
nuėjo pas advokatą ir su juo ta
rė ū. o dabar man sako: negaliu 
namu parduoti be žmonos, o ji 
— nesirašo. Sako, be žmonos 
parašo namai Tau jokios nau
dos neatneš. Buvome ir mes 
pas tokį advokatą, ir jis mums 
sako, nepirkit tų namų, be žmo
nos parašo, jie nebus verti tų 
pinigų, kuriuos už juos žadate 
užmokėti. Taigi. Tamsta mum 
pasakyk, koks čia reikalas po
pierius rašytis, jei žmogus gali 
pakeisti savo nu.menę ir kita 
žmogų už nosies vedžioti? Mes 
tikrai žinome, kad jo žmona pa
s'rašytų. jei jis jai lieptų. Me
luoja jis ir gana.

Pirkėjas, N.J.

Atsakymas
Vyrui mirus, žmona gali ‘rei

kalauti savo dalies' ito claim 
dower) iš to nekilnojamo turto, 
kuris priklausė jos vyrui per 
tą laiką, per kurį jie buvo ve
dę.“ Taip yra beveik visose 
valstybėse, kurios neturi taip 
vadinamojo “community proper 
ty” įstatymo. Tose valstybėse 
kuriose žmona gali reikalauti 
“dower”, jei vyras parduoda 
nekilnojamą turtą (nors tas 
turtas ir būtų jo rieno vardu), 
ir žmona nepasirašo turto per
leidimo akto (deed) ir jei vy
ra, miršta pirmas, žmona gali 
reikalauti savo “dalies — do-

wer” iš pirkėjo. Kitaip sakant, 
ta jos teisė “seka” namus ir 
svetimose rankose. Tarp kitko 
Massachu.etts valstybėje šis 
įstatymas buvo ką tik pakeis
tas, naujas įstatymas bus tai
koma nu i 1966 metų. Arti
moje ateityje vyras Massachu
setts valstybėje galės namus 
parduoti be žmonos parašo, jei 
tie namai yra jo vieno vardu 
ir pirkėjas galės gauti gerą 
“title” be žmonos parašo.

Tekiu atveju, kaip tamstos, 
atskirų valstybių teismai daro 
skirtingus sprendimus. Kai ku
riose valstybėse vyras priver
čiamas perleisti namus, bet tu
ri teisę gauti pilną kainą. Kai 
kuriose valstybėse, vyras turė
tų perleisti namus, pilkėjui su
mokant mažesnę kainą ir ta 
kaina teismo būdu nustatoma, 
atsižvelgiant į žmonos ir vyro 
amžiaus skirtumus (actuary tab
les). Kai kur pirkėjui leidžia
ma “palaikyti” savo žinioje 
tam tikrą sumą, kurią jis gali 
nuimti nuo kainos ir kurią jis 
turi sumokėti pardavėjo žmo
nai tuo atveju, jei ji pragyven
tų savo vyrą.

Patariu Tamstai pasitarti su 
tokiu advokatu (New Jersey7 
valstybėje) kuriuo tamsta pil
nai pasitiki, ir daryti tai, ką 
jis tamstai patars. Gali būti, 
kad atsižvelgiant į visas kom
plikacijas. tamsta ir pats nu
tarsi. kad suma, kurią tamsta 
pasižadėjai mokėti už namus, 
yra per aukšta ir kad tamstai 
neapsimokėtų tą bylą tąsyti po 
te:smus.

LONG ISLAND 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos qa- 
lima tuoj įsigyti. Priimam 
užsakymus pastatyti pa
gal pirkėjo rncus ant mū
sų arba pirkėjo žemės. 
Statybą atliekam sąžinin
gai pagal susitarimą už 
labai prieinama kainą. • 
Mes patvs perkame L. I. 
žemės sklypus • Visais 
reikalais kreiptis pas sta
tybininke Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS RAIDINIŲ SIUVftJAl

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

Room 402

Skyriai: 
Uptown PHILA. skyrius 
632 W. Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. 19123
WAInut 5-8878 
BALTIMORE 
3206 Eatsern Avenue 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374 
BLOOMFIELD 
228 230 Montgomery St. 
Bloomfield, N.J. 
Phone: 748-8524 
BOSTON 
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO 
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III. 
FR 6-6399 
Branch 
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III. 
BE 5-7788 
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio 
UT 1-0307 
DETROIT 
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich. 
TA 5-7560 
ELIZABETH 
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J. 
EL 4-7608 
HAMTRAMCK 
11415 Jos. Campau Ave. 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940 
KANSAS CITY 
18 S. Bethany 
Kansas City, Kansas 
AT 1-1757

LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd. 
Los Angeles 26, Calif. 
NO 5-9887 
MIAMI 
2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-S712 
MINNEAPOLIS 
217 E. Hennedin 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4903 
MILLVILLE 
19 Westwood Terrace 
Millville. N. J. 
Tel. 825-5362 
NEWARK 
263 Market Street 
Newark, N. J. 
MA 3-1968 
NEW YORK 
48'A East 7th Street 
New York 3, N. Y. 
GR 3-1785 
OMAHA 
5524 S. 32nd Street 
Omaha 7. Nebr. 
Tel. 731-8577 
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712 
ROCHESTER 
633 Hudson Avenue 
Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923 
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22, Calif. 
LO 4-7981 
TRENTON 
730 Liberty Street 
Trenton, N. J. 
LY 9-9163

Adolfo SCHRAGERIO

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

B
A
L
D
A
I

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

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

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

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasia gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M. 

“GEGUŽĖS MĖNUO”
Knvgelė kainuoja tik pusant
ro dolerio DARBININKO ad
ministracija mielai prisius, jei 
tik parašysite užsakymą ad
resu- 910 Willoughby Avenue. 
Brooklyn. N.Y. 11221.

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 dus). Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli. tinka kaip dovana 
vi!K>k.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

sl.|s »

HitST© O A MOW

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

Home-Made Bologna
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Veda K. Merki*

New York Times, pr. savaitę, su
minėjo Baltijos klubo baigmines p- 
bes. Jas laimėjo meistras Pamiljens 
su 6-1. meistras Ranlus 5Vs. Ber
zins 4’4. Znotins 3, Žirnis ir Edvar
das Staknys po 2\'t, Antanas Vasi
liauskas ir Brigmanis po 2 tš. Įdėta 
Staknio - Pamiljens partija su ko
mentarais.

Neris iškovojo antrą vietą Chica- 
gos žaibo varžybose, balandžio 25 
d. Dalyvavo 9 komandos. Laimėjo 
Gampers su 24 taškais. 2 v. Neris 
2312 t. Komandoj žaidė ir taškų lai
mėjo: P. Tautvaišas 4, V. Palčiaus- 
kas 4, K. Ramas 4, V. Narkevičius 
4, P. Šalkauskas 5 (jis įveikė visus 
savo varžovais!), V. Karpuška 2% t. 
Balandžio 11 d., pavienėse žaibo 
varžybose, dalyvavo 46 žaidikai. 3- 
jose grupėse. Vienoj grupėj laimėjo 
meistras E. Formanek. Toj grupėj 
A. Zujus baigė su 8 tš.. Pr. Šalkaus
kas 6'/2 tš. Kitoje grupėje laimėjo 
Magello su 12 tš. Vladas Karpuška 
ir Lakickas pasidalino 2-3 vietomis, 
surinkę po 11*4 tš.

Mingaila Milas. 4925 N. Camac 
St.. Philadelphia, draug su S. Mel
niku bando įkurti Lietuvių šachma
tų klubą. Philadelphijoj. Kas norėtų 
prisidėti, prašomas kreiptis nurody
tu adresu.

So. Bostono Lietuvių P. Draugijos 
šachmatininkai šiandieną rungiasi 
su Brandeis universitetu, pas juos.

Dabartinį Lietuvos šachmatų vei
dą. vaizdžiai matome iš užbaigtų 
Lietuvos pirmenybių: Mikėnas. Uo
gelė po 9 taškus (iš 13 aglimų), 
Maslovas, čiukajevas po 8. SemašO- 
vas, Lapienis po 7, Kozlovas, Auf- 
manas po 6. Vistaneckis 5’4, Bars- 
taitis. Rachinšteinas po 5. Rusako
vas 4 ir Lomonosovas 2 *4 taško. 
Mikėnas su Uogele netrukus žais 4 
partijų mačą, Šiauliuose, dėl čem
piono vardo. Uogelė šiose p-bėse su
dorojo meistrus: Maslovą. čiukaje- 
vą. Vistaneckį. Kitas. 17-metis J. 
Ridzvanavičius (Kaunas* — įveikė 
meistrą čiukajevą. su Vistaneckiu 
sužaidė lygiom, laimėjo prieš Uoge
lę ir pirmavo iki priešpaskutinio ra
to. kuriame suklupo prieš Lietuvos 
šachmatų veteraną Vladą Mikėną.

Partija iš Lietuvos p-bių. Baltieji 
— V. Mikėnas, juodieji — Ridzva
navičius.

1. c4 2f6 2. Zc3 e6 3. Žf3 d5 4. d4 
Rb4 5. e3 0-0 6. Rd3 b6 7. 0-0 Rb7 
8. Rd2 d:c 9. R:c4 Žbd7 10. Ve2 c5 
11. d:c R:c5 12. Bfdl Ve7 13. Ra6 
R:R 14. V:R Bfd8 15. 
Žd4 Žc5 17. Ve2 Bac8 
19. Žcb5 2d5 20. Ž:d6 
Ža4 22. Žbū Ddc6 23.
R:c3 Ž:c3 25. Ž:c3 ir juodieji pasi
davė.

Rygoj Spasskis įveikė Keresą 6-4. 
Maskvoj, Geleris veda.prieš Siu-ys.- 
lovą 412-114.

Zagrebe, po 9 ratų: Petrosjan tu
rėjo 6’4 tš., jugoslavas Ivkov 6 tš.

Rel Rd6 16. 
18. Vf3 Vb7 
B:d6 21. b4 
e4 2dc3 24.

BRIDGEPORT, CONN.

Choro pavasarinis parengi
mas balandžio 24 buvo gražus 
ir sėkmingas. Publikos buvo pil
na svetainė. Programą sudarė 
lietuviškos dainos ir tautiniai 
šokiai, solo buvo angliškos ir 
lietuviškos dainos. Dainoms va
dovavo A. Stanišauskas, tauti
nius šokius mokė Inga Tumas. 
Vakarui angliškai vadovavo Al. 
Yurkšaitis, lietuviškai — vargo
ninkas. Aldona Rygelienė labai 
daug pasidarbavo, padėdama 
chorą sušaukti pamokoms. Cho
ras dėkoja visiem, kurie prisi-j 
dėjo prie šio vakaro gero pasi
sekimo. Vasaros metu pasisten- 
sim visiems atsilyginti gražiu 
pobūviu.

Praeitą savaitę iš šv. Jurgio 
bažnyčios palaidotas Pranas 
Kelkis. Tai vienas iš senesnių
jų lietuvių, kuris paAko gražią 
lietuvišką šeimą. O.

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.

Diana Beržanskaitė ir Vladas Melinis, aktyvūs Rūtos ansamblio nariai, su
situokė gegužės 1 Eilzabethe, N.J. Nuotr. V. Maželio

— MAS Centro Valdyba pa
kartotinai praneša, kad Rytų 
Apygardos MAS vasaros stovy
kla įvyks rugpiūčio 2-15 die
nomis, Tėvų pranciškonų sody
boje, Kennebunkport, Maine. 
Tėvams, turintiems vaikus jau
nučių bei vyresniųjų mokslei
vių grupėse, kelionės išlaidom 
palengvintf būvo nutarta prie 
stovyklos taip pat suruošti jau
nučių stovyklą, tuo pačiu lai
ku, toj pačioj vietoj, bet su 
skirtinga programa. Smulkes
nės žinios bus paskelbtos vė
liau. Stovyklai organizuoti yra 
sudarytas komitetas. Į jį šiuo 
metu įeina: kun. G. Kijauskas, 
S.J., MAS Dvasios Vadas; R.P. 
Pauliukonis, MAS C VV-P Ry
tų JAV Reikalams; A. Sabalis, 
New Yorko MAS Kuopos glo
bėjas ir S. Gedvilaitė, SAS V- 
P ir Referentė MAS Reikalam.

Tragiškai žuvus
RAIMUNDUI JAKELAIČIUI,

jo tėvelius Teresę ir Antaną ir sesutę Nijolę su vyru 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Juozas ir Angelė Žemaitaičiai 
Gintas ir Irena Žemaitaičiai 
Paulius ir Dalia Jasiukoniai 
Algis Žemaitaitis

Gilaus skausmo valandoje mūsų mielą ponią Janę Čere- 
kienę, sūnų Algį ir jo šeimą dėl jų brangaus vyro ir tėvo, 
mūsų bendruomenės neužmirštamo nario

A. A. NIKODEMO ČEREKO

mirties, širdingai užjaučia ir drauge liūdi

STAMFORDO MOTERŲ RATELIS

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 9-3047 I Hempeteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) I Flushinge — 41-06 Main Street — HI 5-2552
Ridge wood e — 56-54 Myrtle Ave. —* VA 1-7068 I Jackson Height* — 82-10 37th Avenue
Aetorijoje — 28-28 Steinway St — AS 4-3210 | — DE 5-1154

------- , —- ~: — n ■■ —, , - ——

Visais stovyklos reikalais bei 
pageidavimais prašome 
tis į R. Pauliukonį, 9 
str.. Worcester 4, 
(01604), Tel. 798 8375.

kreip - 
Aetna 

Mass.

Ieškom moterį kuri galėtų 
patarnauti namų ruošoje preky
bininkų — biznierių namuose. 
Ten pat galėtų nakvoti. Mėne
siui alga 100 dol. Dėl kitų sąly
gų skambinti rytais arba va
karais IN 9-6545.

Išnomuojamas 5 kambarių 
butas City Line rajone. Kam
bariai šviesūs pirmame aukšte. 
Skambinti telefonu VI 6-5447 
po 6 v. vakaro.

Išnuomojamas 6 kambarių 
butas Woodhavene, arti Jamai
ca traukinio linijos, antrame 
aukšte. Skambinti HI 1-1378.

Raudonosios 
kandys

f atkelta is 5 psl.) 
vos už lygias piliečių teises ju
dėjimas, F. B.L žiniomis taip pat 
infiltruotas komunistų. To ne
slepia net ir negrų vadai. Sia
me judėjime daug dalyvauja 
akademinio jaunimo. Daug ką 
pasako ir Amerikos studentų 
ekskursijos į Kubą ir kitus ko
munistinius kraštus.

Taigi, atrodo, jau būtų pats 
laikas Amerikos liberaliniam 
stručiams ištraukti galvas iš 
smėlio ir praregėti, nes tuo pat 
metu, kai Amerikos kariai au
koja savo gyvybes, gindami 
tautų laisvę nuo komunistinės 
vergijos antplūdžių Vietname, 
Domininkonų Respublikoje ir 
kitur, raudonosios kandys jau 
suka savo lizdus Amerikos 
mokslo židiniuose — universi
tetuose. Užtenka ramintis, kad 
komunistą pavojaus Amerikos 
viduje nėra. Jurg. Ežerietis

Centereach, Long island gv- 
venanti moteris ieško kitos 
moters, kuri norėtų kartu gy
venti, bet turėtų atskirą kam
barį. Vieta yra arti miesto ir 
traukimo. Kreiptis: Mrs. F. 
Tunlik, 9 Rego Ave., Center- 
each, L.I. N.Y.

Reikalinga vienuolynui virė
ja. Gali būti su šeima. Kreiptis: 
Franciscan Monastery, Kenne
bunkport, Maine 04046.

AUTO SERVICE

DEMAREST SERVICE CENTER 
Artie Griffin. Prop. 

Expert Motor Tune-Ups 
Tires - Batteries - Accessories 

Gas - Oil 
142 Hardenburgh Ave.

Demarest. N.J. Phone: PO 8-1948

MARIO’S AUTO INSPECTION 
SERVICE

Auto repairs by skilled mechanics 
— tops in the business 

Shell Bay Rd.. Mayville. N. J.
(opp. Exit of .State Inspection Sta.) 

Cape May Court House 
Phone: 465-5607

SERVICE

KEYPORT AUTO LAUNDRY
Open 7 Days a Week 
Service is Our Motto 
110 W. Front Street 

KEYPORT N. J.
Call 201 - 264-9767

L. & V. BEAUTY SALON
Excellent Service

106 Main St.. Northport L.I.
Open 5 days Friday late

Call 516 - AN 1 0885
ask for VINCENT

COVERED WAGON
The Catering Home of Poughkeepsie 

Red Oaks Mill Road 
Poughkeepsie N. Y.

Dining - Dancing — Bring the 
family for Sunday Dinner

' Call 914 - 462-9961

RESTAURANT

CELEBRATE MOTHERS DAY 
at

THE CARRIAGE CLUB

Singing Waiters and Bartenders 
Every Night including Sundays 

Dinners served from 5 PM

Starring
TERRY DESHANE 

formerly with 
Arthur Godfrey

Teaneck Road. Route 1
201 - 833-2323

TRAVEL

MARIE BRITT TRAVEL 
SERVICE

VACATION - HONEYMOON 
Specialists

Resorts - Cruises - Tours 
AU Travel Services 
Hotel Reservations 

252 East 51st Street 
New Xork City 

Phone: PL 2-3870

$59—
51—

21—

Honeymoons and Vacations 
T Days and Meals 

Jamaica ..........   from
Nassau 
Puerto Rico ..............v
Miami ................   ”
Includes hotels and transfres per 
person-Double. Occupancy-plus Air 
fare Tours - Cruises - Airline tick
ets Steamship - Resorts - Car rent
als anywhere in the world.

Bonanza Travel Service 
342 Madison Ave. (44th St.) 

New York City MU 2-8222

HOTELS

When coming to Paterson for a 
short or extended visit — be sure to 
insure your comfort and pleasure 
by stopping at The ALEXANDER 
HAMILTON HOTEL Market and 
Church Streets, Paterson — Phone: 
SH 2-8000 Mr. J. L. Voorhees, Mgr.

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing 

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

New York City 
RE 4-7335

PRINTING

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.
197 E 4th Street 

EVERYTHING FOR 
THE PRINTING LINE 

Call OR 3-1830

DISPLAY

JOE & PAUL Shoe. Rebuilding
Expert Repairing 

Come in and see us. 
81-05 Roosevelt Ave. 

Jackson Heights N. Y.
Call HA 9-3417 ask for Joe & Paul

SERVICE

Special Lessons to obtain or change 
your license. Even though you don’t 
speak English to well • . .

ANGEL LOPEZ AUTO SCHOOL 
1217 Southern Blvd, (near Freeman 
St.), Bronx. DA 3-4300

TOURS

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. 7th Ave)

BRyant 9-1000

HAIR STYLISTS

THOMAS BARATTA 
Hair Stylists

Specialists in: Permanent Waving, 
Hair Coloring, Hair Straightening, 
plus complete beauty services, ma
nicures. pedicures, patti nails, faci
als, makeup, wigs, hair pieces . . . 
Electrolysis (complete privacy) by 
Miss Karol Voight, Cosmetics by 
Miss Libby. Open 6 days ’til mid
night. 37 West 8th St.; GR3-1110

WEDDING

Look your best for your Wedding 
or for any occasion CAROUSEL 
Hair Stylists in Flushing — 169-02 
35th Ave. TU 6-1777 The exquisite 
new Carousel Beauty Salon expert 
hair coloring, permanents of lasting 
beauty, wigs styled Erma & Ber
nard, your creative stylists Open 
Thurs and Friday ’til 9 PM.

Attention brides to-be. Brand new 
wedding gowns. Leading manufac
turers' samples. Retail up to $200— 
$39 to $99. Latest styles as shown 
tn Bride’s Magazines & best shops. 
AU perfect Many beautiful design
er’s originals at % of retail price 
in this area'sl largest collection of 
Bridals. Latest Brides-Maid’s gowns. 
Phone Marion (516) 265-0616.

H. W. FEMALE

Reikalinga prityrusi su geromis re
komendacijomis virėja - šeimininkė, 
kuri galėtų prižiūrėti ir valgomąjį 
kambarį. Manhattane. geros sąly
gos, kambarys su patogumais ir TV. 
Savaitgaliai laisvi. Skambinti tarp 
4:30 ir 7 vai. vakare TR 6*2769.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SCHOOLS

KAY-LAURE
SCHOOL OF BEAUTY 

CULTURE

Courses available:
General Beauty 

Manicuring, Refresher, etc. 
Enroll now for Day or Eve. session

8 Duffy Avenue 
HICKSVILLE, N. Y.

OVerbrook 1-5313

REAL ESTATE

SOUTH MAPLE REALTY INC.
Mortgages — Appraisals 

Buy — Sell — Trade 
Phone EM 5-1670 

Philadelphia WA 2-4024 
Serving the Greater Camden Area 

1448 Haddon Avenue 
Camden, N. J.

NORTH BRONX

FULLY AIR CONDITIONED 
MODERN - ONE FAMILY 
HOUSE WITH INCOME 

$23,900
Call TU 2-0330 or CY 4-4475

AUTO SERVICE

A A AUTO SERVICE INC

Air Conditioned
Chauffeur driven Cadillacs for all 
occasions Special consideration to 
religious groups. 345 E 81st Street 
New York City RE 7-6600

ROCKET TRANSMISSIONS INC. 
Rebuilders of all Types of Automatic 

Tranmissions 
2319 McDonald Ave. 

Bet Ave U and Neck Road 
No Charge for Road Test Call 

ES 5-3333 Ask for Paul Lamarch

DISPLAY

McCarthy floor covering

128 Lincoln Ave.
Open 6 days a week. Friday until 
9 PM. 9x12 Vinyl Rug S1Ą50. We 
cater to all your needs. Special: con
sideration to religious groups.

CaU YU 7-3646

Mrs. Marie Fora Full life astrology 
or card reading. Help given on all 
affairs of life including love, busi
ness. health, marriage, etc. Your 
friends are welcome. 1409 2nd Ave, 
1 Fit. up N.Y.C.. first door to right, 
ring bell for apt. 2A; Tel. RH 4-9729 
Open daily & Sun. 8 AM to 10 PM.

SUMMER HOMES

MONSEY PRIVATE 
HOMES

Year Round or Summer
Furnished or Unfurnished

Swim Club Privileges 
914 - EL 6-7064 or 201 - TE 6-6483

Lake Bomoseen—Shore Cottages
Near Churches. AU conveniences 

$600-$800 per season.
Other rentals as well as sales 

available.
C. TYLER — 802 - 773-8104 

43 Merchants Row, Rutland, Vt.

SERVICE

TOM GUERRIERI

We repair Washing Machines. Re
frigerators and Air Conditioning — 
24 Hour Service. 390 Webster Ave. 
Bronx N. Y. Special consideration 
to religious groups Call LU 4-2969.

ROBERT E CURRENTI
Painting - Plastering - Carpentry - 
Tile work. All work done at reason
able prices. We guarantee all our 
work. Special consideration to re
ligious groups. Call UN 3-4764 — 
2806 Wellman Ave Bronx.

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clothes with 

material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee all our work MR. A. MUŠTO 
4131 Digney Ave near 233rd Street 
Bronx N.Y. FA 4-8958

OPERATORS on Plush Toys 
Male or Female to operate Bonis 
machine (fur) steady work incen
tive plan excellent conditions. Vac
ations etc apply immediately — 

KNICKERBOCKER TOY CO. 
401 Butler St, Brkln., NY UL 7-1199

AMERICAN FLORIST 
6907 Fourth Ave., Brooklyn 
SH 5-6080 Open Sundays

Also
David Shannon Greenhouse 
3380 Ft Hamilton Parkway 
GE 6-4521 Open Sundays

Wreaths, Wedding Bouquets. Etc.

k ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

“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

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes. Ir.
ADVOKATAS

17 Sheridan A ■ enu< 
Brooklyn 8. N. Y 

Telef. - APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
lackson Heights, N. Y 
Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKI?
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME 

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVE.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia *er- 
menims dykai. Aptarnauta Cam
bridge ir Bostono kolonija* že
miausiomis kainomis. Kaino* tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tek TR 6-6434
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Žygiui Į Washingtcna pasita* 
rimas šaukiamas gegužės 7 ši 
penktadienį, 8 v.v. Apreiškimo 
parapijos salėje. Kviečiami ne 
tik organizacijų atstovai, bet 
ir pavieniai asmenys. Visas in
formacijas teikia pirmininkas 
A. Mažeika — tel. VI 5-6332; 
darbo metu — Darbininko ad
ministracija — GL 2-2923.

Iki šiol žygyje sutiko daly
vauti: Omaha, Nebraska, Provi
dence. R.I., Putnam, Worcester, 
Waterbury Conn. /

Dr. Juozas Rimvydas Vaiš- 
nys, Yale universiteto inžineri- 
jo ir taikomojo mokslo profe
sorius, skaitys paskaitą apie 
mokslines vertybes diskusijų 
ratelio susirinkime gegužės 14 
penktadieni, 8:30 v.v. dail. K. 
Žoromskio studijoje, 257 W.14 
St., Manhattane. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Vincas Trumpa, istorikas, 
kalbės gegužės 7, ši penktadie
ni, 8 v.v. apie laisvę ir tautiš
kumą Santaros Šviesos susirin
kime Čerkeliūnų namuose.

New Jersey šokiu grupė Bal
tija gegužės 9 d. 10 vai. ryto 
šoks pasaulinėje parodoje. 
R.C.A. paviljone spalvotoj te - 
levizijoj, kur bus pagaminta 20 
min ilgumo filmą. Ją pagamin
ti užtruks 2 vai. Po pieta Iv. 
šokėjai atliks ilgumo programą 
New Jersey paviljone.. Šckių 
grupę sudaro 45 šokėjai; jai 
vadovauja Julija Vaičiūnaitė.
Lietuviška visuomenė kviečia
ma kuo gausiausiai dalyvauti.

L.B.

Vyto Valaičio nuotrauka “Tibetietis”, išstatyta tarptautinėje fotografijos parodoje Colizėjuje; prie jos — R.
Kisielius. Nuotr. R. Kisieliaus

MOTERŲ VIENYBES

PAVASARINIS BALIUS
ė įvyks |
• •
; LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE t

• «•

1 1965 gegužės 22 d* !
Z 8 vai. vakaro — šeštadienį |
iį •
• *
Z Programoje meninė dalis — Z
Z vakarienė ir šokiai grojant Joe Thomas orkestrui
• <■

• įėjimo auka asmeniui 4 dol. -• *
2 Bilietus ir stalus užsisakyti i* anksto pas A. Andriušienę,

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven; Tel. VI 7-4477.

Z MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI
• «
• *

rui iitinii m n iitii inrin mit iniiri i limit ■ t ?

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolyną* ..........

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

A.K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos Motinų pagerbimas

KM 29 kuopa 2 gegužės 10 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje išklausė mišias, kurios 
buvo užprašytos už visas gy
vas ir mirusias nares motinas. 
12 vai. parapijos salėje Moti
nos dienos proga įvyko šeimy
niški pusryčiai. Kuopos valdy
bos parūpintos gėlės buvo pri
segtos pusryčiuose dalyvavu
sioms narėms, viešnioms ir sve
čiams. Pusryčių metu trumpai 
kalbėjo kun. A. Račkauskas, są- 
jungietė O. Dobrovolskienė, 
Dobrovolskis, dr. B. Radzivanas 
ir kuopos pirmininkė O. Kubi
lienė. Visų susirinkusiųjų var
du O. Dobrovolskienė įgalio
ta pasveikinti sergančią sąjun- 
gietę U. Mikulskienę. Kalbėto
jų buvo pastebėta, kad sąjungie- 
tės, kiek sąlygos leidžia, palai
ko lietuviškus papročius ir 
stengiasi juos Įgyvendinti. Jų 
aukos ir parama lietuviškiems 
reikalams yra gerai žinoma lie
tuviškajai bendruomenei. Tik 
bendras darbas ir vienybė ga
li stipriai stoti prieš tuos, kurie 
ypač pa kutiniais laikais pa- 
griežtino kovą prieš Kat. Baž
nyčią.

Pusryčiai tęsėsi neilgai, nes 
kai kurios sąjungietės skubėjo 
į Aušros Vartų parapijoje. New 
Yorke, KM Sąjungos New Yor- 
ko ir New Jersey apskrities 
vykstantį suvažiavimą; kiti da
lyviai traukė į “Brandos ates
tato” vaidinimą, kurį rengė 
Darbininko administracija.

Kitas eilinis kuopos susirinki
mas numatomas gegužės 16 die
ną.

New Yorko Operetės choras, paruošęs visai naują programą, koncertuoja gegužės 15 d. 7 v.v. Apreiškimo 
parapijos salėje. Viduryje choro vadovas Vytautas Strolia.

IZIDORIAUS VASYLIŪNO KONCERTAS
Balandžio 30 Jordan Hall sa

lėje įvyko smuikininko Izido
riaus Vasyliūno ir jo sūnaus 
pianisto Vytenio M. Vasyliūno, 
rečitalis. Retas ir nevisai pa
prastomis sąlygomis atliktas 
koncertas.

Retas ir nepaprastas dėl to, 
kad p. Vasyliūnas parinko vi
sai programai vieno ir to pa
ties kompozitoriaus, Harvardo 
universiteto emerito profeso
riaus Walter Piston kūrinius. 
Ir kai visame muzikiniame pa
saulyje tėra tik keli kompozi
toriai, kurių darbais galima bū
tų užpildyti visą programą be 
rizikos pertempti klausytojų dė
mesio stygą, tai W. Piston kū
riniai plus I. Vasyliūno inter
pretavimas sugebėjo nuteikti 
susirinkusius Jordan Hall muzi
kos žinovus ir mėgėjus (apie 
300), jų tarpe tam tikrą skai
čių vaikų, kad susidarė nenu-

PADĖKA
Malonia padėką reiškiu: Bos

tono Lietuvių Dramos Sambū
riui už puikiai suvaidintą 
“Brandos Atestatą”, režisierei 
A. Gustaitienei bei pačiam vai
dinimo direktoriui A. Gustai
čiui ir visiem vaidintojam; Ma
rytei Salinskienei už vaišes ir 
prieglaudą visam Dramos Sam
būriui bei kitoms šeiminin
kėms, padėjusioms darbuose šį 
vakarą ruošiant arba prisidėju- 
siems darbu vaidinimo metu.

T. Petras Baniūnas
Darbininko administratorius

WA6HER THEATER
Kasa atldara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaidos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienj, gegužė* 7 d. — iki 
Trečiadienio, gegužė* 12, 1965

Spalvinė linksma Alma — 
“DIE GANS VON SEDAN” 

Vaidina:
H. Krtlger, J. Richard, Theo Lingen 

Priedinė filmą:
“Frauenarzt Dr. Prltorius”

Ir vėliausia vok. {vykių apžvalga.

Ir. Kamantauskienė, 
So. Boston, Mass.

traukiamas ryšys tarp išpildy
tojo ir klausytojo, pilnas su
sikaupimo ir pasigėrėjimo kon
taktas, kuris išsilaikė nuo pra
džios iki galo, nė kiek nenu- 
kentėdamas nuo taip šabloniš
kų. bet taip ir reikalingų ploji
mų.

P. I. Vasyliūnas nesivaiko 
technikos blyzgučių ir virtuo
ziška feierverkų. Per visą pro
gramą, kad ir modernios sin
kopinės muzikos jis išlaiko 
švelnųjį lyriškumą, gražiai paly
dimą jo sūnaus santūraus ak- 
omponavimo (pianui taip leng
va “užglušyti" -smuiką), bet ten 
kur kūrinys yra ypatingai arti
mas jo dvasiai, kaip “Adagio” 
iš “Smuiko koncerto Nr. 2”, 
jis pademonstruoja sultinguose, 
giliuose tonuose savo dvasios 
ir -savo technikos turtingumą.

Paštasprašo visų gyventojų 
naudoti vadinamus zip nume
rius. Tai padeda greičiau iš
skirstyti paštą ir jį greičiau pri
statyti į namus.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką dr. 

L. Plechavičiui už sėkmingai 
man padarytą šių metų balan
džio m. 13 d. sunkią operaci
ją ir rūpestingą priežiūrą ligo
je; O. Gruzinskienei. Vitaliui 
Gruzinskui ir Irenai Kilienei už 
gleba, Jones Staškutei, N. Bra- 
zinskienei. Irenai Staškevičie- 
nei už lankymą ligoninėj. Te 
Dievas gausiai atlygina visiem 
už gerą širdį.

Marija Draugelienė

Maloniai kviečiame atsilanky
ti i

Brooklyno
ė> Operetės |

Choro f

METINĮ !
KONCERTĄ!

Koncertas įvyksta gegužės 15 
d. 7 v.v. šeštadienį, Apreiški
mo parapijos salėje Brooklyn, 
N.Y.

i
0§
I

Chorui diriguoja Vytautas 
Strolia. Programoje be choro 
dalyvauja solistė Daiva Mon- 
girdaitė ir aktorius Vitalis 
Žukauskas. Akomponuoja Al
dona Kepalaitė. Gros Butrimo 
orkestras. Veiks bufetas su 
užkandomis, (ėjimo auka 2 
dol.; moksleiviams 1 dol. 
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taip pat kaip savo interpretavi
mo meistriškumą “Smuikui ir 
fortepionui sonatoj”.

Kompozitorius W. Piston, 
dar pajėgus ir kūrybingas, bu
vo klausytojų tarpe ir tik pir
mą kartą tą vakarą matė ir gir
dėjo Vasyliūną. Vėliau buvo 
girdėtas sakant, kad jis buvo 
nustebintas ir sujaudintas to
kiu Vasyliūno įsisąmoninimu ir 
įsigyvenimu į jo kūrinius, taip 
pat tokiu prasmingų jų inter
pretavimu.

Muzika kaip ir menas yra 
international! kalba, ir tur but 
dėl to W. Piston “Smuikui ir 
fortepionui sonatoj” buvo gir
dėti lietuviški motyvai.

Tas publikos nenutraukia
mas dėmesys ir susikaupimas 
įrodė, kad smuikininko I. Vasy- 
liūno eksperimentas su vieno 
■kompozitoriaus programa visiš
kai pavyko Tai dar kartą pa
tvirtino publikos reakcija bisui 
to paties W. Piston “Andan-

Jaunimo žygis i 
Washington^

Lietuvių jaunimo ir organi
zacijų už laisvę žygis į Wash- 
ingtoną bus gegužės 15. Išvyks
tame 6 v.r. autobusais. Jie su
stos prie lietuvių bažnyčios Mas- 
pethe, prie Apreiškimo barny- 
čios Brooklyne, prie Shalins 
laidojimo įstaigos Woodhavene. 
Asmeniui 6 dol. Sumokama iš 
anksto.

Registraciją priima: Darbi
ninko administracija — GL 2- 
2923, Sandanavičiai — EV. 8- 
1826, Atletų Klubas HY 7-97 
56, Maspetho lietuvių parapijos 
klebonija DA 6-4499 ir Mary
tė šalinskienė VI 7-4499. Atei
tininkus studentus registruoja 
Vainius Jr. — HI 1-9761, sen
draugius — B. Bobelis — MI7

6637, skautus — Legeckis— 
JA 3-0398. Senkus — EV 6- 
7879, vyčius — A. Mažeika — 
VI 5-6332, neolituanus — Spe 
rauskas MI 2-0656.

New Jersey Kearny lietuvių 
parapijos klebonija WY 8-4616, 
Elizabethe — kun. V. Karalevi- 
čius — EL 2-2271, Patersone 
— šv. Kazimiero par. kleboni
ja 271-1693, Bayonne — Al. 
Jakupčionis.

Visos organizacijos ir pavie
niai asmenys labai prašomi 
prisidėti prie šio žygio į Wa
shington^

Reikalingos-ir aukos. Aukas 
siųskite: Antanas Mažeika, 149 
42 118 St. So. Ozone Park, 
New York.

Gegužinės pamaldos —Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje lai
komos kasdien 7 v.v., sekma
dieniais 2:30 v. popiet.

Pirmoji komunija šv. Petro 
parapijoj bus gegužės 8 d. 8 v. 
v. Mišias aukos parapijos kle
bonas kun. prel. Pr. Virmaus- 
kis.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija bus gegužės 9 d. 2 vai. 
popiet Procesija apeis ratą ap
link bažnyčia esančią miesto 
namų sporto aikštėje ir grįš 
bažnyčion, čia įvyks Marijos 
statulos vainikavimas ir po to 
gegužinės pamaldos.

Motinos dieną šv. Petro pa - 
rapijos bažnyčioje 10 vai. bus 
aukojamos mišios už gyvas ir 
mirusias motinas, kurias užpra
šė Pabaltijo Lietuvių Moterų 
Klubas. Mišias aukos ir pa
mokslą sakys kun. Albertas 
Kontautas.

Inž. Bronius Galinis gegužės 
2 d. šv. Petro parapijai pa
aukojo 100 dol.

Šv. Petro parapijos vakarie- 
nė-reunion bus gegužės 16 d. 
5 vai. Liet. Piliečių draugijos 
namų salėse. Rengėjų komite
to įvykusiame posėdyje gegu
žės 3 d. nutarta, kad lietuviš
kas jaunimas, kurie ir nedaly
vaus vakarienėje, galės po va
karienės ateiti pasišokti. šo
kiams gros Michael Haberek’s 
orkestras.

Stud. Neolituanų pavasario 
balius iš gegužės 8 atideda - 
mas į birželio 5.

tino” iš “Pirmojo smuiko kon
certo”.

P. Vytenio M. Vasyliūno ak- 
omponavimas buvo tinkamas 
fonas yr. Vasyliūno smuiko 
ekspresijai pabrėžti, ir būtų ma
lonu susilaukti to telentingo 
jauno pianisto nuosavo rečita
lio.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių rėmėjų seime Brocktone ge
gužės 2 Nellie Grabijolienė se
nelių namų statybai įteikė jos 
vienos surinktas aukas —1130 
dol.

šv. Vardo draugijos mišios 
ir komunija bus gegužės 9 d. 8 
vai. ryto parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų bus draugijos pus
ryčiai ir susirinkimas salėje po 
bažnyčia.

Lietuviu Kataliku Mckslo 
Akademijos Naujosios. Angli
jos Židinio suvažiavimas įvyks 
gegužės 16 d. Putname. Nekal
to Prasidėjimo seselių -sodybo
je. Suvažiavimas pradedamas 
pamaldomis 11:30 vai. Kadangi 
suvažiavimo programa yra de
rinama su Naujosios Anglijos 
ateitininkų metine švente, ži
dinio susirinkimas bus po atei
tininkų iškilmingojo posėdžio 
3:30 vai. p.p. Susirinkime pa
grindinę paskaitą skaitys An
tanas Mažiulis: “Kalbotyra šių 
dienų Lietuvoje”. Židinio val
dyba maloniai kviečia visus da
lyvauti.

VASAROS ATOSTOGAS
praleisti be rūresčių—sveikai, links
mai, įdomiai — maloniai kviečiame

MEŠKOS ir MEŠKIUKO
vasarvietėje. 42 Beach St.. Monu
ment Beach, Cape Cod. Mass.. Tel. 
759-3251 (Area Code #617 > • Sa
vininkai patys svečius priima, pil
nai aprūpina ir lietuvišku nuoširdu
mu globoja. • CAPE COD žalumos 
grožis. ATLANTO vandens malo
numas, SILVER BEACH smėlio ty
rumas — žavi gamtos dovana. • 
Mėgėjų patogumui yra valtis žu- 
vavimui. sail-fish—buriavimui, ping 
-pong stalas, teniso aikštė. • Vaka
re tėvams išvykus, prižiūrimi vai
kai. Vasarvietė atidaroma birželio 
19 d. Užsisakyti galima jau dabar 
iš anksto šiais adresais:

IRENA VEITAS
72 Congress St., Braintree. Mass. 

Tel. 843-2146
arba

MARIA LŪŠYS 
88-01 104th Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. 849-1193

Iki malonaus pasimatymo!




