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DARBININKAS Kan. J. Stankevičius — nebe valdytojas
Kauno arkivyskupijos ir Vil

kaviškio vyskupijos valdyto
jas kan. dr. Juozas Stankevi - 
čius nuo š.m. gegužės 7 ne
bėra tose pareigose. Jo vietoje 
buvo išrinktas prel. J. Labukas.

Ar kan. J. Stankevičius pasi
braukė ar buvo nušalintas, 
tuo tarpu žinios nėra. Būdinga, 
kad į Vatikano susirinkimo tre
čia sesiją kan. J. Stankevičius 
nebuvo išleistas.
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Baltieji Rūmai priims žygio atstovus

Kuo baigsis šaltasis karas tarp LB J ir opozicijos?
Vyriausybės ir opozicijos šal

tojo karo viršūnė bus šeštadie
ni, gegužės 15 — dvylikos va
landą debatai tarp vyriausybės 
politikos gynėju ir opozicijos. 
Vyriausybės politikai atstovaus 
prezidento patarėjas McGeorge 
Bundy, opozicijai prof. George
M. Kahin iš Cornell; debatam 
vadovaus prof. Ernest Nagel iš 
Columbijos universiteto. Bus 
dar kitoos grupės. 8 semina
rai, kuriuose dabatai eis savu 
ruožtu. Nors tai bus rodoma te
levizijoje ir leidžiama per radi
ją, keli tūkstančiai studentų su
plauks i Washingtona. kad su
darytu tam tikra atmosfera.V W *» *

KOKI REZULTATAI, jei Įtikinė
jimas stoja prieš isteriką

Šeštadienio debatai yra tik 
viršūnė to. kas jau eina visa
me krašte mažesniu mastu. Opo
zicijos tvirtovėm paversti uni
versitetai. “Neutralistai ir ap- 
peasementinės minties kolegi
jų profesoriai bei jų veržlūs 
sekėjai jau eilė mėnesių do
minuoja diskusijose tarp inte
lektualinio polinkio žmonių 
apie vyriausybės tvirtą politi
ką Vietname ir lotynų Ameriko
je” (W. S. White. Journal Am.). 
Valstybės departamentas prieš 
savaitę ėmėsi ofenzyvos —pa
siuntė trijų asmenų grupę, kad 
jie pokalbiuose su studentais 
išaiškintų .padėtį Vietname ir 
vyriausybės politiką.

Nėra lengva įtikinti ar iš
aiškinti ten, kur nėra noro 
klausyti ir suprasti, bet tėra 
noras visą aiškinimą atmesti ar 
jį sukliudyti isteriškais veiks
mais. O taip buvo sutikti tie 
trys departamento asmenys. 
Taip buvo sutiktas ir Avereil 
Harrimanas. kuris dėl trukdy
mų- kalbėti pasitraukė iš susi
rinkimo. Columbijos universi
teto studentų šimtinė užbloka
vo duris ir neleido atlikti kari
nio parengimo iškilmių. Kai 
universiteto administracija nu
matė už tai apie 20 studentų 
pašalinti, protestą prieš pašali
nimą sukėlė kai kurie profeso
riai.

W. S. White vertina, kad su
sirinkimuose aktyviai pasireiš
kia kairieji studentai bei profe
soriai. bytnikai; bet didžioji da
lis yra taurių jaunuolių, kurie 
siekia taikos ir kuriuos dėl šio 
idealo išnaudoja žiaurūs, ne
apykantą skelbiantieji intelek
tualiniai triukų mėgėjai.

Faktai sudaro įspūdį, kad sie
kiama kelti bet kokius neramu 
mus panašiai kaip Kalifornijos 
universitete Berkeley.

KAS OPOZICIJOS PRIEKY— 
ar tai kova tarp vyriausybės ir 
intelektualu?

Newsweek mini, kad prezi - 
dento politiką puola toki li
beralai demokratai senatoriai 
kaip Frank Church ir George 
McGovern, toki laikraščiai kaip
N. Y. Times, toki spaudos žmo
nės kaip W. Lippmannas ir

— Valstybės sekr. Rusk iš
vyko į Vieną, kur bus švenčia
ma Austrijos nepriklausomybės 
šventė. Susitiks ten su Gromy
ko.

— Sovietų gyvenimo stebėto
jai pradėjo kalbėti apie parti
jos sekr. Brežnevo veiksmus, 
kuriais užtriną min. pirm. Ko
sygino reikšmę. Stebi, ar ne
ims reikštis didesni rungtynia
vimo ženklai.

Vietnamo ir Domininkonų įvykiai šukele opoziciją prieš LBJ 
politiką. Vyriausybe ėmėsi akcijos opini jai prieš opoziciją lai
mėti. Kilęs šaltasis karas dėl užsienių politikos eina į viršūnę

Hans Morgenthau (čia dar gali- sius opiniją komunistam atiduo- a Democratic Society”. Mini 
ma pridėti pasireiškusius ir Lat- ti Kiniją bei Kubą); tokios or- tarp opozicijos vyriausybei ir dr. 
timore bei Matthews, parengu- ganizacijos kaip “Students for M. L. Kingą.

POLITIKOS ŠTABAS, kurtame sprendžiami pagrindiniai klausimai: aps. sekr. McNamara, valstybės 
sekr. pavaduotojas Bali, prezidento patarėjas apsaugos reikalam McGeorge Bundy, prezidentas, vals- 
stybės sekr. Rusk.

DOMIMA KOALOSE: Amerika siekia sudaryti koaliciją
Amerika siekia, kad Santo 

Domingo būtų sudaryta koali
cija iš gen. Imberto ir pulk. 
Caamano grupių. Amerikos ats
tovas spaudė, kad pasitrauktų 
iš kariuomenės aviacijos virši
ninkas gen. Wessin y Wessin, 
kuris pasipriešino perversmui. 
Jo pasitraukimo reikalavo pul
kim Caamano, kuris tariasi 
esa;. ‘’konstitucinis preziden - 
tas”. Amerika kaltino, kad pul
kim Caamano esąs apsistatęs 
komunistais. Dabar tiki, kad 
imdamas koalicijoje dirbti su 
gen: Imberto. komunistų atsi
sakys.

Kas už, kas prieš: skaičiais—1:1
Darbininkų vardu: New Yor- 

ko moterų drabužių gamybos 
unijos prezidentas David Du - 
binsky gegužės 12 pareiškė pri
tarimą vyriausybės politikai 
Vietname.

Tikinčiųjų vardu: Pentago
ną piketavo gegužės 12 protes
tantų. katalikų, žydų tikinčiųjų 
grupės prieš vyriausybės poli
tiką Vietname.

Universitetų vardu: Jei ben
dras įspūdis, kad universitetai 
priešingi vyriausybės politikai, 
tai Yale profesorius David Ro
we. kuris yra ekspertas tolimų 
jų rytų klausimais, pareiškė

Luhikui pasisekė?
Sovietų Lunikui 5 gegužės 

12 nepasisekę švelniai nusileis
ti į mėnulį. Būtų reikėję iš 
6000 mylių greičio pereiti į 6 
mylias. Spėjama, kad neveikė 
raketos, kurios sulėtintų greitį.

— Sovietų Lunikas 5 buvo 
skirtas nusileisti mėnulyje. Pa
sisekimas lengvai nusileisti už
tikrina galimybę nuleisti j mė
nulį aparatus, kurie galės teik
ti iš ten informacijas.

Amerika čia renkasi tradicinį 
kelią — siekti koalicijos tarp 
komunistų ir antikomunistų. 
Tas kelias lig šiol rodė, kad 
koalicijoje laimi komunistai. 
Bet Amerikai diktuoja ši kelią 
Domininkonuose noras kuo 
greičiau baigti netvarką; baigti 
protestus iš lotynų Amerikos 
vyriausybių, protestus iš Euro
pos socialistinių vyriausybių, o 
taip pat iš opozicijos viduje.

Tuo tarpu didžiausi kliūtis 
šiai politikai — kad pats gen. 
Wessin y Wessin pareiškė, jog 
jis nepasitrauks, kol bus komu
nistų grėsmė.

Journ. Amer. kolumnistui John 
Chamberlainui: “Nesiduokite 
klaidinami. Universitetas turi 
1000 profesorių, ir 800 nepasi
rašė (pareiškimo prieš vyriau
sybės politiką) arba dėl to, kad 
nesutinka su raštu, arba kad 
visai nesiinteresuoja. Tai reiš
kia. kad mažiau kaip penktada
lis profesorių yra suklaidinti”.

Wisconsino universitete už 
LBJ politiką surinkta 6000 pa
rašų tarp studentų, o prieš LBJ 
politiką 2.000.

Rochestery studentų mitinge 
prieš LBJ politiką dalyvavo 400 
iš 7000 studentų.

NATO: sutarė dėl Vokietijos

Londone Nato konferencijo
je Amerika. Anglija, Prancūzi
ja sutarė paskelbti pareiškimą 
už Vokietijos sujungimą. Vokie
tijos likimas nepaliekama tik 
europinių valstybių nuožiūrai. 
Laikoma, kad toks sprendimas 
yra mažas taktinis Prancūzijos 
žingsnis atgal į vienybę su są
jungininkais.

— Kongresm. John V. Lind
say numatomas konkurentu R. 
Wagneriui majoro rinkimuose.

Amerikos Valstybių Organi
zacijos komisija bei karinės jė
gos organizuojasi pamažu. Ne
daug vilties, kad jos veiks sėk
mingiau kaip Jungtinės Tautos, 
jei iniciatyva nebus visą laiką 
Amerikos rankose.

Tarp Amerikos 
ir Prancūzijos
Londone Nato konferencija 

baigta sausio 12. Konferencijo
je aiškėjo mėginimas švelninti 
padėti tarp Amerikos ir Pran
cūzijos. Du to švelninimo žen
klai. Rezoliucijoje dėl Vokieti
jos sujungimo Prancūzijos pri
pažino. kad natūralu, jei Vokie
tijos sujungimo sprendime da
lyvauja ir Amerika. Antras žen
klas — Prancūzija susilaiko 
nuo pulk. Caamano pripažini
mo Domininkonų “konstituci
niu prezidentu”, nors ir anks
čiau pažadėjusi tam palanku - 
mą.

Iš kitos pusės Nato konferen
cijos pareiškimas dėl Vietna
mo klausimo stengėsi apeiti aiš
kų pritarimą Amerikos politi
kai. kad neitų į konfliktą su 
Prancūzijos nusistatymu. Nato 
dalyviai laiko reikalinga pasi
ruošti momentui, kad po pus
mečio. po gruodžio rinkimų 
Prancūzijoje, ji gali iš Nato pa
sitraukti.

Indija tarp Soviety 
ir Kinijos

— Indijos min. pirm. Shast- 
ri gegužės 12 lankėsi Maskvo
je ir dėkojo Sovietam už Indi
jos neutralumo pagerbimą. In
dija linkusi laikytis arčiau So
vietų ir silpninti tokiu būdu 
sau kom. Kinijos grėsmę, bet ir 
nesidėti su Amerika prieš kom. 
Kiniją.

U. S. News ... Report pa
brėžia, kad Johnsonas mato, 
jog jo partijos žmonės, kurie 
save vadina liberalais, jo poli
tiką kritikuoja, o ją remia nuo
saikieji demokratai ir respubli
konai.

Bet jei sakoma, kad prieš 
Johnsoną sukilo universiteti - 
niai intelektualai, tai nurodo
ma, kad tos politikos ginti iš
eina dabar McGeorge Bundy, 
W. W. Rostow, A. Schlesinger 
— taip pat Harvardo ar Mass
achusetts instituto profesoriai. 
Tas faktas kalba Johnsono nau
dai — rodo, kad ne visi uni
versitetai bei jų žmonės yra 
prieš Johnsoną. kaip ne visi už 
Johnsoną.

Prezidento Johnsono kalba 
gegužės 13 turėjo padėtį taip 
pat paaiškinti.

VIETNAME
munistai

Komunistai pademonstravo 
savo jėgas gegužės 11 — apie 
12.000 kariuomenė buvo užėmu 
si Songbe miestą 74 mylios į 
šiaurės rytus nuo Saigono. Lėk
tuvų atakos juos privertė pasi
traukti. Laikoma, kad tai buvo 
komunistinių didžiųjų puolimų 
pradžią. ;
A Amerika iškelia i P.xVietna
mą kasdien po 2,400 karių. Da
bar esą jau 46,500. Oro atakos 
vykdomos kasdien.

VYSKUPAS PR. BRAZYS sutiktas J. F. Kennedy aerodrome gegužės 12. Nuotr. V. Maželio.

KONGRESE — susikryžiavimas del balsavimo įstatymo
Senate gegužės 11 buvo at

mestas siūlymas išbraukti iš 
balsavimo teisių įstatymo nuro
dymą dėl balsavimo mokesčio. 
Siūlė sen. Ed. M. Kennedy. Jį 
rėmė 39 demokratai ir 6 res
publikonai, vadinami liberalai.

PARAMA MOKYKLOM 
NEW YORKE

Albany gegužės 11 117 bal
sų prieš 29 priimtas įstatymas 
aprūpinti privatines mokyklas 
vadovėliais, vartojamais viešo
siose mokyklose. Jie bus duoda
mi vaikam nuo septintos iki 
devintos klasės, bet ne dides
nei sumai kaip 10 dol. vaikui. 
Opoziciją organizavo Albert 
Blumenthal, Manhattano dem.

Queens kongresmanas Jo
seph Addabbo painformavo žy
gio i Washingtona komitetą, 
kad žygio atstovai gegužės 15 
bus priimti Baltuosiuose Rū
muose prezidento ar jo atstovo.

Po žygio dalyvius priims ir 
tars žodi Atstovų Rūmų pirmi

Kongrese klausinės apie padėti Lietuvoj
Atstovų Rūmų pakomisė, at

sižvelgdama į Kongreso narių 
rezoliucijas kelti Baltijos vals
tybių klausimą, nuo gegužės

Amerikon atvyko vysk. Pr. Brazys
Vysk. Pranas Brazys. M.I.C.. 

gegužės 12 atsklido į New Yor- 
ką. Jį pasitiko Marijonu atsto
vai iš Marianapolio. Brooklyno 
Pranciškonų namų viršininkas. 
Bendruomenės iš Waterbury ir

agresijos neatsisako
Kom. Kinijos spaudoje buvo 

paskelbtas raginimas rengtis 
atominiam karui.

Sovietu ir kom. Kinijos pasi- 
skelbimas. kad siųs savanorius, 
nevykdomas. Oficialiai — š. 
Vietnamas jų nepriimąs. Fakti
nė gali būti kita padėtis —pa
rama iš Kinijos ir Sovietų iga- 
li būti duodama;'W nei viena 
nei kita valstybė nenori oficia
liai stoti į atvirą karą su A- 
merika.'

Priešinosi demokratų ir respu
blikonų vadai senatoriai Mans- 
fieldas ir Dirksenas. remdami 
vyriausybę. Juos parėmė 24 
demokratai ir 25 respubliko
nai.

Liberalai balsavimą pralaimė
jo. Teigiama betgi, kad broliai 
Kennedy laimėjo ateičiai —lai-

— Brooklyn® gegužės 12 su
imti nusikaltėliai su pornogra
finiais filmais už kelis šimtus 
tūkstančių dolerių vergės.

— Saugumo Taryboje gegu
žės 11 Amerika atmetė Urugva
jaus siūlymą įtraukti Jungtines 
Tautas į Domininkonų klausi
mo sprendimą.

ninkas J. W. McCormackas.
New York o ir aplinkinių val

stybių lietuvių pritarimas žy
giui gausus. Kai kurios organi
zacijos savo numatytus suvažia
vimus tai dienai atšaukė ir de
dasi į žygi (Daugiau 8 pusi').

17 pradės apklausinėti apie pa
dėti Lietuvoje, labiausiai apie 
tikėjimo padėtį, antisemitizmo 
reiškinius. •

Darbininko atstovai.
Vysk. Brazys atvyko iš Lon

dono. kuriame jis nuo gegužės 
.pirmos lankė lietuvius ir Angli
jos katalikų dvasinę vyresny
bę. Iš New Yorko išvyko tie
siai- Į Marianapolį. Daugelis A- 
merikos lietuvių kolonijų yra 
pakvietusios dalyvauti jį vietos 
šventėse. Išbus Jungt. Valsty
bėse bei Kanadoje iki rugpiū- 
čio pradžios, paskui grįš į Eu
ropą. kad suspėtų pasirengti 
Vatikano susirinkimo ketvirtai 
sesijai.

KATALIKAI IR ŽYDAI

Sutarta 20 pokalbių tarp 
žydų “Anti-Deformation” ly - 
gos ir katalikų kolegijų. Temos 
pokalbiam: soc. teisingumas. 
antisemitizmas, valstybės-bažny- 
čios santykiai ir kt. Tos rūšies 
pokalbiai prasidėjo nuo 1959.

mėjo negrų ir civilinių teisių 
įstatymo šalininkų palankumą 
busimiem 1972 rinkimam.

— Vatikano-Amerikos san
tykių galimybes. Newsweeko 
pranešimu, ėmėsi tirti sen. 
Clairborne Pell, Rhode Island 
dem.

— šiaurės Vietname Ameri
kos lėktuvai pastebėjo šešis 
įrengimus raketom. Bet pačių 
raketų nei radarų nepastebėta.

— Sovietų Sąjunga gegužės 
11 įsakė išvažiuoti iš Maskvos 
Amerikos kultūros attache Nor
ris D. Garnett (negrui). Kalti
no. kad jis kurstęs Afrikos stu
dentus prieš Sovietus.
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Rabino laiškas, kurio jis neparaše
Istoriją pradėjo Los Angeles 

Times, paskelbdamas: "Rusų or
todoksų Biblijos buvo daug iš
spausdinta 1957. Rusų kalba 
Biblija baptistam buvo išspaus
dinta 1958. Koranas musulmo
nam išspausdintas 1958. Jokios 
Biblijos žydam neleista spaus
dinti nuo 1917”.

Istoriją tęsė Daniel Sigai iš 
Los Angeles, parašydamas laiš
ką sovietiniam žurnalui anglų 
kalba, kunis platinamas Ameri
koje pagal kultūrinių mainų 
programą. Laiške prašė atsaky
ti, ar anas Times pranešimas, 
apie žydų persekiojimą skelbia 
tiesą.

Istorijos svarbiausia dalis bu
vo minėto žurnalo paskelbtas 
atsakymas į laišką. Atsakymas 
parašytas Maskvos rabino Na- 
tano Olevskio vardu. Dėmesio 
vertos šio atsakymo ištraukos.
'“Kaip rabinas ir tikintis žmo

gus aš labai apgailestauju, kad 
USSR, kaip ir bet kur pasau
ly, tikinčiųjų žydų skaičius la
bai nukrito ir tebekrinta. Dėl 
to dingsta interesas žydų Bib
lija, dingsta jos pareikalavimas.

“Biblijos 5.000 egz. atspaus
dinti reiktų daugel tūkstančių 
rublių. Ir tai būtų pinigo švais
tymas, nes nebūtų pirkėjų.

“Aš esu patikimai informuo
tas. kad kiekviena tikinti žydu 
šeima USSR turi po vieną ar 
daugiau žydų Biblijos egzemp
liorių rusų ar kitom kalbom. .

“1927 Senasis Testamentas 
buvo išspausdintas penkiais to
mais hebrajiškai Bobruiske, Gu
dijoje. o 1940 buvo išspausdin
tas, taip pat hebrajiškai, Vil
niuje, Sovietinės Lietuvos Res
publikos sostinėje. Antrasis lei
dinys buvo gausiai išplatintas, 
ir nuo tada nebuvo reikalo ki
to spausdinti...

“Kai dėl. hebrajiškų malda - 
knygių, tai jos buvo spausdin
tos 1920 Odesoje, 1922 Petro
grade, 1924 Rostove prie Do- * 
no. 1928 Kijeve, 1934 Minske 
ir 1940 Vilniuje bei Rygoje.

‘ *1955 gale Maskvos žydų 
bendruomenė išspausdino 4000 
maldų knygų, šešeri metai tru
ko, iki buvo išparduotas tas 
visas leidimas, nors egzemplio
rių buvo išsiuntinėta beveik vi
som Sovietų žydų bendruome
nėm. Net didžiausiose bendruo
menėse tenupirko tik po 10-25 
egz. Priežastis, kaip sakiau, — 
dabar yra mažiau tikinčiųjų, ir 
maldingi žydai turi pakankamai 
maldų knygų.

“Religiniai kalendoriai spaus
dinami kasmet atskirų bendruo
menių. Jie pardavinėjami ne 
tik Maskvoje, bet ir kitur. Bet 
ir vėl — pirkimas labai silpnas.

“Tačiau kai 1963 Maskvoje 
buvo išspausdinta 25,000 egz. 
hebrajiškai rusiško žodyno, ku
riame buvo taip pat hebrajų 
gramatikos kursas. — jie buvo 
išparduoti per du tris mėnesius. 
Dabar rengiamas naujas leidi
mas.

“Visa tai rodo, kad interesas 
Biblija, maldų knygom ir aps-

Iš L. M. KLUBŲ FEDERACIJOS suvažiavimo gegužės 1 Waldorf Astoria viešbutyje. Iš k. d G. žilionienė. 
dr. Marion M. Preminger, Mrs. William H. Hasebrock, L. Bieliukienė, stovi — V. Leskaitienė, E. Jurkevičienė, 
R. Burienė. S. masens, gen. Konsulas V. Stašinskas ir perse Patvinę Tarkhendcpay. Nuotr. L. Tamošaičio.

Daug Amerikoje kalbų apie žydų persekiojimą Sovietuose. Daug sovietų pastangų įrodyti, 
kad to persekiojimo nėra. Kaip tai sovietai yra įpratę daryti rodo viena istorija, kurią pašė

kam iš Jewish Press Nr. 11 (kovo 12).

kritai religija tarp žydų mažia 
dėl to, kad žydų vaikai, jauni
mas ir suaugę siekia aukštes
nio pasaulietinio išsilavinimo, 
ne religinio, kaip tai buvo ca
rinėje Rusijoje. Nors daugel žy
dų yra Maskvoje, Leningrade 
ir kituose Sovietų miestuose, 
bet per paskutinius 20 m. nė 
vienas jaunuolis nepareiškė no
ro stoti į teologijos seminariją 
—ir tai nežiūrint to, kad mo-

V"
KONGRESM. SAMUEL N. FRIEDEL (D. Md.) neseniai įnešęs 
naują rezoliuciją.

Vilniuje gegužės 6 po sun - 
kios ligos, kaip rašo Tiesa, mi
rė rašytoja feljetonistė satyri
kė Liūne Janušytė ir palaido
ta Antakalnio kapuose.

Buvo gimusi 1909.7.21 Kre
tingoje gydytojo šeimoje, 1928 
baigė Klaipėdos gimnaziją. Ra
šyti pradėjo nuo 1926. Pirmas 
feljetonų rinkinys buvo “Ant 
ko aš ir pasirašau’’ 1935, ki
tais metais vėl feljetonai “Va
žiuojam”, 1937 satyrinis roma
nas “Korektūros klaida”.

Sovietų okupacijoje rašė jau
nimui. vertė, parašė libretą o- 
peretei “Auksinės marios”, ke
letą pjesių provincijos teatram. 

kesčio už mokslą nėra; kad duo
damos didelės stipendijos (ke
turis kartus didesnės nei uni
versitetuose) ir kitokios leng
vatos.

“Sovietų žydai turi lygybę su 
kitom tautybėm, ir tikintieji 
žydai turi tas pačias teises kaip 
rusų ortodoksų bažnyčios na
riai, baptistai, musulmonai ir 
kt.

“Tokis yra tikras vaizdas”.

Šeši kongresmanai Įnešė nau
jas rezoliucijas Lietuvos bylos 
reikalu. —- Jau turime 73 re
zoliucijas JP^bėltijo kraštų lais-

* vinirrjO ;

Los Angeles, Calif. — “Nie
ko belaukdami praveskime vie
ną iš jau įneštų rezoliucijų ir 
•sugrąžinkime, laisvę Lietuvai 
ir kitoms Pabaltijo vafety - 
bėms,” — kalbėjo kongresma-

MIRĖ RAŠYTOJA LIŪNE JANUŠYTE
LIETUVOJE

Dar 1964 išleisti jos rinktiniai 
feljetonai “Iki pasimatymo”.
ATSILIEPĖ KAZYS 
MASILIŪNAS

Tiesoje gegužės 6 parašė 
straipsnį “Seniau ir dabar: at
siskleidžia kultūros lobiai”. Ra
šo. kaip dabar kultūra gali nau
dotis plačios masės, kaip se
niau, nepriklausomoje Lietuvo
je, nebuvo duodama pinigų li
teratūrai ir menas nebuvo ski
riamas liaudžiai, nors ji labai 
meno pasigedo. K. Masiliūnas 
pasirašo kaip “Veterinarijos a- 
kademijos kalbų katedros vy-

Tai buvo rabino Olevskio 
vardu pateikta informacija, ku
rios esminius dalykus karto
jam: knygų nereikia, nes tikin
čiųjų žydų skaičius savaime 
mažta be jokio persekiojimo.

Istoriją papildė Jewish Press 
redakcija. Ji panoro patikrinti 
laiško paskelbtas žinias. Savo 
patikimus asmenis ji pamėgino 
nusiųsti pas minėtą Maskvos 
rabiną Olevskį. Neminėdamas 
pavardės, laikraštis apsilanky
mą aprašė šiaip:

Apsilankėlis ‘ ‘buvo pasvei
kintas labai seno žmogaus, per 
devyniasdešimtį. Senis sunkiai 
galėjo pats paeiti. Jam padėjo 
šeimininkė”. Kai apsilankėlis jį 
paklausė, ar jis yra rabby Na- 
tanas Olevskis, jo veide švietė 
tas pats šypsnys, lyg nebūtų 
girdėjęs klausimo. Kai atsilan- 
kėlis klausimą pakartojo, tai 
moteris šūktelėjo į ausį, ir rab
by pritariamai galva ėmė link
sėti. Moteris norėjo atsilankėlj 
ir rabby pasodinti. Bet rabby 
rankos virpėjo, ir reikėjo jį nu
vesti prie kėdės. Jis mėgino 
kalbėti, bet jo žodžiai nesirišo 
ir buvo beveik negirdimi. Nebu
vo galima jo kalbos suprasti. 
Senis pasirodė susenėjęs su ne- 
pakintamu šypsniu iš praėjusių 
metų.
/ Po trijų dienų Jewish Press 
turėjo formalų pranešimą iš 

SUGRAŽINKIME LAISVĘ LIETUVAI

resnysis dėstytojas”, redakcija 
nuo savęs pastebi, kad auto
rius “užėmė atsakingą vietą 
buržuazinės Lietuvos valdžios 
aparate”. K. Masiliūnas buvo 
švietimo viceministeris nuo 
1934 iki 1940. Bolševikų pir
mosios okupacijos metu suim
tas ir laikytas kalėjime, bolše
vikam išbėgus laisvę atgavo, 
bet antros okupacijos metu vėl 
buvo suimtas ir išvežtas. Grį
žo tik 1956.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo žinomas kaip paslankus 
pareigūnas lietuviškosios kultū
ros reikalam. Matyt, dabar jo 
autoriteto prireikė kelti nepri
klausomos Lietuvos “atsiliki
mam” ir okupuotos Lietuvos 
“pažangai” prieš okupacijos 
sukakties iškilmes.
Dailioji literatūra

Tarp gausių vertimų paste
bimi toki lietuviški dailiosios 
literatūros leidiniai: Kazio Bin
kio rinktinė “Generalinė repe
ticija” drauge su “Atžalynu” ir 
kt.; D. Urnevičiūtės eilėraščiai, 
antra knyga, “Septyni slė
niai”, S. Daukanto Žemaičių 
pasakos, Prano Mašioto apsa
kymėliai vaikam apie vaikų 
draugystę su gamta, vardu “Ju
lytės kiškelis”.

Katalikai susirūpino
Lotynų Amerikoje (Brazili

joje, Kuboje. Haiti) smarkiai au
ga protestantizmas katalikų sąs
kaita. Per metus gyventojų 
prieauglis yra 2.6 proc., pro
testantų prieauglis 15 proc. 
Esą 1914 protestantų buvo 
100.000, 1938 — 1.5 mil., o 
1960 jau 10 mil. Protestantų 
misionieriai esą daugumas iš 
šiaurės Amerikos.

Maskvos: Jūsų rabby Natan 01- 
evsky yra per devyniasdešimt, 
susenėjęs ir nesuprantamas. Jis 
negalėjo net pasirašyti savo pa
vardės. Negalėjo dalyvauti po
kalby. Retai beišeina iš namų, 
jei iš viso kada išeina ir seną
ją “šiuilę” tegali lankyti tik 
atsitiktinai...

Yra sauja kitų žydų bend
ruomenėje, bet niekas neužei
na pas Olevskį, nebent tik pa
žiūrėti, kaip jo sveikata.

Ginčytina, kad tokis žmogus 
kaip Natan Olevskio amžiaus ir 
fizinės negalės būtų parašęs 
straipsnį.

Istoriją baigė išvada tas pats 
Jewish Press laikraštis: “Olevs
kio laiškas” yra suklastotas; jo 
nėra rašąs iš viso jokis rabi
nas ...”

Post Scriptum: išvada kurią 
priėjo žydų laikraštis, lietuviam 
nenaujiena. Lietuviai žinojo, 
kaip sovietai buvo suklastoję 
arkivyskupo M. Reinio vardą; 
kaip klastojo Lietuvos dvasinės 
vyresnybės -vardus atsišaukimui 
į Vokietijos, Prancūzijos ir ki
tų kraštų katalikus, kad remtų 
Chruščiovą. Šio laikraščio re
dakcijai žinomos ir pavardės 
lietuvių, kurių vardu buvo pa
skelbti pareiškimai apie pergy
venimus vokiečių kacetuose, 
nors jiem apie tuos pareiški - 
mus tebuvo pranešta telefonu, 
kad pasiskaitytų tokios ir to - 
kios dienos laikrašty. Metodas 
išmėgintas. Jis demaskuotas. 
Bet jis vis vartojamas; vis at
siras tokių, kurie duosis mulki
nami kultūrinių mainų žurnalu.

nas Samuel N. Friedel (D.-Ma- 
tyland), neseniai įnešdamas 
naują rezoliuciją Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvės reikalu. 
Jojo rezoliucijai ? buvo duotas 
šis eilės numeris: — H. Con. 
Res. 399. Rezoliucijas įnešė 
dar šie kongresmanai: John D 
Dingell (D.-Mich.) — H. Con. 
Res. 394; John B. Anderson 
(R.-Ill.) — H. Con. Res. 395;

John N. Erlenborn (R.-Ill.)— 
H. Con. Res. 397; James J. 
Howard (D.-N.J.)—H. Con. Res 
398; ir Ronald B. Cameron 
(D. -Calif.) — H. Con. Res. 
404. Visi jie prisimintini padė
kos laiškučiais, kurie adresuo- 
tini taip: The Honorable (kon- 
gresmano vardas ir pavardė), 
House Office Building. Wash
ington, D.C., 20515. Rezoliucijų 
skaičius yra jau pašokęs iki 73 
Tokį rezoliucijų skaičių turėjo
me praėjusiame kongrese (88 
Congress). Rezoliucijų skaičius 
ir toliau didės. Juo daugiau 
jų turėsime, juo lengviau bus 
vieną iš jų pravesti.

Rezoliucijoms Remti Komite
tas stengiasi ir stengsis išgau
ti kiek galima daugiau rezoliu
cijų Lietuvos bylos reikalu ir 
dės visas pastangas, kad viena 
iš tų rezoliucijų būtų pravesta 
dar šios kongreso sesijos me
tu. Šiame žygyje reikalinga vi
sų lietuvių talka darbu ir pa
rama pingine auka. Kiekvie
nas lietuvis turėtų pasistengti, 
kad abu jo senatoriai ir jo kon- 
gresmanas įneštų rezoliucijas 
Lietuvos laisvinimo klausimu. 
iRezdducijoms Remti Komite
tas visiems šiame reikale talki
ninkaus, pasiųsdamas laiškų 
pavyzdžius ir prašomas įnešti 
rezoliucijas. Šiuo klausimu ra
šyti: Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, Post Office Box 77048, 
Los Angeles, Calif., 90007. Vi
sa akcija už rezoliucijų pravedi- 
mą reikalauja iš komiteto ne
maža pinigo. Visi tie, kurie 
šiais metais dar nėra šio taip 
svarbaus darbo parėmę pinigi
ne auka, kviečiami pasiųsti 
savo “našlės skatiką” minė
tam tikslui. Visos aukos siųsti- 

PADEKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
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 prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

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

Siunčiu auką statybų fondui $....................
Įrašau mirusį ....................................................................... ......

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

..   —— _n—      n— _ _i jį— _į  ni— ~

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
Tel. HYacint 7-4677

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

LITAS Investing Co. Inc. 
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5J/2%)
Skolintis automašinoms, namu 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.

- 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

nos tiesiog komiteto kasinin
kui: Mr. G.A. Petrauskas, 3442 
Madera Avenue, Los Angele'
Calif., 90039. IT.
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Žydų pavyzdys
Žydai dažnai nurodomi soli

darumo, kovos už savo teises 
pavyzdžiu. Ar pavyzdys teisin
gas — šiuo tarpu mažiau svar
stytina. Bet išleisdami jaunimą 
Į Washingtoną, laikome pras
minga kreipti dėmesį į žydų 
veiklos vieną epizodą. Tai žy
dų veikla dėl jų tikėjimo vien
minčių ir tautiečių persekioji
mo Sovietuose, ypačiai tos vei
klos atgarsiai valstybės depar
tamente.

Jerichono žygį New Yorke 
atmename: 5,000 studentų ir 
mokinių su giesmėm ir plaka
tais žygiavo prie Sovietų misi
jos Jungtinėse Tautose. Nuo 
jų žygio ir giesmių misijos rū
mai nesugriuvo. Bet demonstra
cija pavedė kongresmanui Leo
nard Farbsteinui perduoti atsi
šaukimą .prezidentui Johnsonui. 
Prašė, kad žydų klausimas bū
tų Įtrauktas Į bet kokias dery
bas tarp Amerikos ir Sovietų.

Žydam simpatijas ta proga 
demonstravo senatoriai Ribi - 
coff, Javits, Kennedy, Scott. 
Jewish Press balandžio 9 pa
skelbė ir sen. Scott kritiką val
stybės departamentui, kuris ne
buvo palankus žydų klausimui 
keiti. Departamento pareigūnas 
MacArthur aiškinęs senatoriui, 
kad vyriausybės protestas žy
dam vargiai būtų naudingas. 
Praeitis rodė, kad Sovietai žy
dų klausimą laiko savo vidaus 
reikalu.

Pagaliau — aiškinęs pareigū
nas — valstybės departamen
tas neturi jokių duomenų, kad 
žydai Sovietuose būtų fiziškai 
naikinami, kaip tai buvo daro
ma carinėje Rusijoje ar Stali
no laikais. Judaizmas esąs, kal
bėjo pareigūnas, vienas iš vie
nuolikos pripažintų tikėjimų ir 
esąs geriau traktuojamas nei 
tos grupės, kurios nėra pripa
žintos, pvz. Jehovos liudininkų 
grupė.

Sen. Scott tą vyriausybės nu
sistatymą išvadino galvos kiši
mu Į smėli.

| DANUTA MOSTWIN 1
I Dėdulis Amerikoje J

(5)
PEGGY neatstojo nuo Kra- 

marzo nė jam pabėgus iš jo
sios tėvų namų. Per savo bro
li, dirbusį drauge su Kramar- 
zų, siunčiojo meilės laiškelius. 
Kartais pati pritykodavo ir su
sitikdavo savo mylimąjį.

Kramarzas nemokėjo skaity
ti. Grįžęs iš darbo, vakarais, 
prašydavo savo draugą perskai
tyti ir išversti. Viename laiške 
Peggy rašė, kad jinai prieš sa
vo tėvo valią yra pasiryžusi su
situokti su Kramarzu; jau susi
dėjo daiktelius ir Jaukia tiktai 
žodžio, kur jiedu galėtų susi
tikti ir susivesti. Kramarzas 
taip pabūgo tokio mergaitės 
žingsnio, kad ilgai negalvoda
mas metė darbą siuvykloje ir 
nusikėlė į kitą tolimą miestą, 
nepalikęs niekam jokios žinios.

Dabar prisimindamas svarstė 
tą savo žingsnį, ar gerai buvo 
padaręs. Viena tebuvo aišku: 
tada gerai žinojo, ko siekė ir 
kam buvo atkeliavęs į Ameriką.

— Matai, Peggy, — teisino
si mergaitei, kurią taip aiškiai 
regėjo savo dvasioje, — matai,

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Buslnesa Office GL 2-2923
By FRANCISCAN FATHERS

Aprašyta žydų patirtis lyg 
verstų galvoti: jeigu tokia ga
linga, įtakinga grupė nepramu
ša departamento tylos, kas be
kalbėti apie kitas.

★
Departamentas betgi pasiro

dė kitoks visai netrukus. Tik 
praėjus mėnesiui nuo ano pra
nešimo apie “Jerichono žygi” 
ir senatoriaus Scott kritiką, 
tas pats laikraštis gegužės 7 
■pranešė, kad Sovietai pareiškę 
Washingtone griežtą protestą 
valstybės departamentui dėl 
“užsimojimo kištis į Sovietų vi
daus reikalus”. Protestavo dėl 
to, kad departamentas pritarė 
sen. Ribicoffo rezoliucijai, pa
smerkiančiai Sovietų antisemi
tizmą.

Valstybės departamentas, 
kaip rašo Jewish Press, prieš 
dvi savaites pakeitė savo nusis
tatymą, dėl sen. Ribicoffo rezo
liucijos.

Kodėl pakeitė?
★

Laikas veikė ta kryptimi. 
Departamentas vertino, kad da
bartinis laikas tokiai rezoliucijai 
esąs labiau tinkamas. Prieš me
tus, kaip aiškino senato sluoks
niuose, departamentas prieši
nosi, kad rezoliucija būtų pri
imta, nes santykiai su Maskva 
buvo geri; vengta juos drums
ti, kita vertus. Sovietai dau
giau dėmesio kreipė į Ameri
kos viešąją opiniją. Šiandien 
Amerikos Sovietų santykiai esą 
pašliję iki tokio laipsnio, kad 
departamentui mažiau berūpi 
neerzinti Kremliaus.

Gal būt, per stipriai kalba 
žydų laikraštis apie tuos pašli
jusius santykius. Bet dėmesio 
vertas pats faktas, kad depar
tamentas pakeitė savo nuomo
nę dėl rezoliucijos, smerkian
čios Sovietus dėl žydų perse
kiojimo.

,Gal laikas veiks nuomones ir 
dėl kitų persekiojimų. To lau
kiant reikia nesiliauti beldus. 
Dėl to ir pasekame tuos visus 
žygius, kurie turi beldimosi 
prasmės.

tada aš norėjau grįžti atgalios 
i savo tėviškę, savo kraštą, sa
vo Lenkiją. Uždirbti pinigų ir 
grįžti. Negalėjau apsisunkinti 
tave vesdamas. Tau galėjo ir 
nepatikti mano tėvų kraštas. 
Ir aš pabėgau nuo tavęs bran
gioji ...

— Ir likai vienas negrįžda
mas, — palingavo galva Peg
gy. — Vienui vienas kaip pirš
tas.

Dėduliui per skruostus nute
kėjo ašara. Taip gailiai jis su
sigraudino, kad liko be žmonos 
ir be savųjų. Visus apleido ir 
dėl to pats liko visų apleistas.

— Jie liko rusų valdžioje, — 
prašvagždėjo sau po nosim.— 
Gal tebelaukia, prispirkę že
mės, pasistatydinę naują pir
kią. Bendrom jėgom ir kaimy
nų talka. Gi žinai, jeigu kam 
ko trūko ar kas susirgdavo kai
me, ateidavo tas ir anas, užjaus
davo, patardavo, padėdavo. 
Namie visi drauge sėsdavo val
gyti prie bendro stalo. Net 
šuniui nebuvo prastai: kiekvie
nas jį glostė, o jis kiekvienam 
laižė rankas. Prisimena, šuniui

Kunigų pastoracija Lietuvoje labai suvaržyta
Naujos baudžiamosios teisės 

savybės ypačiai išryškėja nusi
žengimuose prieš Įstatymus apie 
religiją. Pagal naujas direkty - 
vas, naujame baudžiamajame 
kodekse nėra išvardyta atskirų 
nusikaltimų atvejai, kurie užsie
niui seniau davė argumentų 
paneigti sovietų skelbiamą re
liginę laisvę. Tačiau dėl to 
padėtis tik pablogėjo: naujojo 
baudžiamojo kodekso 142 str. 
apibūdina baudžiamąsias nor
mas (laisvės atėmimus, pinigi
nes bausmes) tik aplamai kaip 
nusikaltimus prieš piliečių są - 
žinės laisvę ir prieš konstituci
ją. Kitaip tariant, teisėjui duo
ta carte blanche. Jis kiekvienu 
atveju turi atsiremti į Bažny
čios nuo valstybės ir mokyklos 
nuo Bažnyčios atskyrimo faktą 
ir konstitucijos garantuotą vi
siems piliečiams varyti antireli
ginę propagandą. Carte 
blanche leidžia teisėjui taikyti 
bausmes už valstybės varomos 
ateistinės politikos trukdymą .
1963 m. buvo pakeistas Sovie
tų Sąjungos baudžiamojo ko
dekso 227 st. dėl to, kaip aiš
kino “Nauka i Religija” (1963 
nr. 5). kad liaudis per spaudą 
to reikalavo. Pagal ji yra bau
džiama ne tik religinių grupių 
organizatoriai ir vadovai, kurie 
agituoja piliečius susilaikyti 
nuo socialinės veiklos, bet ir 
tie, kurie tokioms grupėms pri
klauso. O kadangi i “socialinę 
veiklą” iškaitoma priklausymas 
pionieriams ir komjaunuoliams, 
tai tėvas, draudžiąs savo vaikui 
priklausyti tom organizacijom, 
gali būti baudžiamas laisvės atė
mimu iki 3 metų, arba ištrėmi
mu tokiam pat laikui, arba pa
taisos daibam iki 1 metų. Pa
našiai gali būti baudžiami tė
vai. jei nusives savo vaiką (iki 
18 metų) i bažnyčią, o piliečiai, 
kuris ska:tys ‘ ‘antisocialinio’ ’ 
turinio paskaitas, arba sakys 
pamokslus, gali susilaukti to - 
kios pat bausmės. Tačiau bau
džiamasis kodeksas nenumato 
jokios bausmės už konstituci
jos garantuotą piliečiams kult ) 
atlikimo laisvės trukdymą. Jei 
tad i pamaldas Įsiveržia būrys 
komjaunuolių ir savo švilpi - 
mais. riksmu bei kitais būdais 
trukdo pamaldas, tai yra tik 
“Pareiškimas savo paniekos re
ligijai” — konstitucijoje vi
siems garantuota antireliginės 
propagandos laisvė ...

Sustiprinus “liaudies _ nuo
sprendžių” galią, yra vartoja- 

koją užsigavus, pakišdavo jam 
lėkštelę karšto ėdalo. Net to
kiam šuniui... Dieve, mano 
Dieve. — gailiai atsiduso Kra
marzas.

— Taip, tai buvo jo kaime, 
prie menko keliuko, prie miš
ko, kuris tęsėsi toli toli. Kokie 
lazdynai, kokie ąžuolai! — ap
glėbti negalėjai. O kvepėji
mas! Uogų, gėlių, grybų . .. Nie
kas ir niekada jam gyvenime 
tokiu skaniu kvapsniu nedvel
kė, kada jis uogaudavo, gry
baudavo. lazdynus lenkė ir rie
šutus skabė didelėmis kekėmis. 
Niekada jau to nebus. Nieka
da? — sustojo ties tuo liūdnu 
klausimu, lyg negailestinga mir
timi.

— Argi niekados? Juk galiu 
dar grįžti. Galiu dar padoriai 
pagyventi kaip koks ponas! Tu
riu 14 tūkstančių. Tereikia sa
vuosius susirasti: motiną, tėvą, 
brolius, — tvirtai nusprendė 
Kramarzas.

Ta mintis jam grąžino jėgas, 
tartum būtų visai pasveikęs. 
Netrukdomas nusiskubino į ke
lionių biurą Brodvėjaus gatvė
je, kad padėtų jam surasti ar
timuosius Lenkijoje. Tą biurą 
nurodė Barda, patenkintas, kad 
jam padėjo sutvarkyti namų ap- 
draudą. gi Bardienė per tą biu
rą siuntė pinigus į Lenkiją.

Pirmomis savaitėmis Kramar
zas į biurą užsukdavo kasdien.

Teisindavosi norįs pakalbėti 
su savo krašto žmonėm, naujai

DlljŲ kamera anapus geležines uždangos (.2)
-------------------------- DR. V. MAR. --------------------------

mos ne tik moralinės, bet ir fi
zinės priemonės prieš tikinčiuo
sius: pašaukimas atsakomybėn 
Į kolektyvo susirinkimą — teis
mą, pagrasinimas išmesti iš dar
bo, atėmimas vaiku iš tėvų glo
bos ir pan. Visa tai ne teismo, 
o tik “liaudies” valia ir nu
sprendimu, kuri pati savo gero
vei vykdo teisingumą ir saugo
ja savo laisves!

Sąžinės laisvės saugojimo 
pretekstu kiekvienas tikintysis 
“liaudies nuosprendžiu” gali 
būti baudžiamas: jei jis dėl sa
vo gilaus tikėjimo daro tam 
tikros Įtakos aplinkai (žmonės 
kalba apie jį kaip teisingą, pa
maldų, padorų žmogų), jis lai
komas “religijos propagandis
tu”, todėl baustinas kalėjimu, 
deportacija už “kontrrevoliuci
nę” veiklą. O jei toks yra ku
nigas, tai atimama jam teisė to- 

tarnams” yra leista sakyti reli-liau eiti kunigiškąsias pareigas.

PREL. PR. JURAS, Motina M. Augusta ir dr. P. Vileišis prie Matulaičio 
namų maketo Putname, Conn., per žemės prakasimo iškilmes. Dr. P. Vi
leišis dalyvavo iškilmėse kaip LB atstovas. Nuotr. E. Kerbelienės.

atvykstančiais, kuriem biuras 
tvarkė dokumentus, ieškojo dar
bo. buto. Iš tikrųjų Kramarzui 
rūpėjo žinia, ar yra dar kas gy
vas tėviškėje, kodėl tuojau ne
atsiliepia.

Po kelių savaičių viltis susi
rasti savo namiškius prigeso. 
Kramarzas vėl krito Į nusimini
mą. Ne tiktai neužsukdavo į 
biurą, bet mažai kur rodėsi. Jei 
kada išvažiuodavo į miestą, tai 
vėlai grįžęs neidavo i savo kam
barį. bet miegodavo savam 
‘Chevrolete’, garaže. Bodėjosi 
keturių, nykių savo kambario 
sienų, ir mažai valgė — tik 
duoną ir pieną.

— Daugiau liks kelionei į 
Lenkiją, jeigu ... Jeigu tas biu
ras teiravosi... O gal tik pini
gus iš žmonių lupa?

Biuras buvo senas, Įsteigtas 
Petro Lazano, 1863 metų suki
lėlio, atbėgusio Į Ameriką. 
Žmogus buvo veiklus ir suma
nus, prasilavinęs, bajoriškų tra
dicijų. patriotas. Biurą įsteigė, 
kad nereikėtų dirbti fabrike ir 
kad galėtų padėti savo tautie
čiam. Dar Lenkijoje kiek mo
kęsis angliškai, tą kalbą grei
tai apvaldė žodžiu ir raštu. Ra
šė laiškus ir prašymus, tarpi
ninkavo kaip vertėjas teisme, 
talkino kitiem JAV pilietybei 
gauti ir vertėsi kitom visokiom 
smulkmenom. Pradžioje jam 
daug kas nepatiko Amerikoje, 
bet pamažu apsiprato, įsigyve
no ir įsikūrė, užauginęs gausią

Paskutiniu laiku (1961-63), 
taikant jau naujus baudžiamuo
sius nuostatus, turime faktų, 
kad baudžiamas kalėjimu arba 
pataisos darbais bet koks sąly
tis su jaunimu ir vaikais ry
šium su jų religiniu mokymu 
arba religijos įtakos vykdymu. 
Kunigams draudžiamos bet ko
kios religinės funkcijos už sa
vo bažnyčios sienų ir pan.

2) Žiaurus dvasiškuos perse
kiojimas

Taikant griežtai Įstatymus 
apie religinius kultus, kunigas, 
kur nepajudės, visur susidurs 
su draudžiamaisiais nuostatais.

a) Kunigai kaltinami grubiai 
pažeidinėja sąžinės laisvę. Jie 
pamoksluose plūstą, keikią, i- 
žeidinėją ateistus, kiršindami 
prieš juos tikinčiuosius. Tiesa, 
sovietiniais Įstatymais ‘ kulto 

šeimą. Mirdamas savo biurą pa
liko sūnums.

Sūnūs nebeturėjo tokio verž
lumo, kaip jų tėvas, nes viskas 
jiem atiteko be jokių pastan
gų: tiktai sėdėk biure ir gy
venk. Ir su gimtąja tėvo žeme 
juos sijo tik kalba, jau kiek 
apgadyta, suamerikoninta, ta
čiau nesijautė dar visai nutau
tę ir neatsisakydavo savo tau
tiečiam paslaugos, jeigu kam 
jos prireikdavo. Broliai Lazanai 
buvo geros, bet ir silpnos šir
dies.

Biuro patalpos buvo tamso
kos su daugeliu užkaborių ir 
sandėliukų, apverstų Įvairiais 
nereikalingais daiktais, čia bu

vo ir knygų, kurias senasis La- 
zanas atsivežė arba parsisiųs
dino iš Lenkijos: Ožeškienės 
raštai, Slovackio ir Mickevi
čiaus poezija. Buvo taip pat se
nas, apdulkėjęs ir apdriskęs 
Varšuvos miesto albumas. Se
nas Lazanas, velionis, dažnai 
sklaidė tą albumą ir ašarojo— 
taip brangus jam buvo tas mies
tas. kaip Kramarzui jo kaimas. 
Lazano ilgėjimasis savo krašto 
su metų našta vis didėjo. Jis 
mirė dūsaudamas, kad jo kau
lai palieka šiapus Atlanto.

Pagerbdami tėvo atminimą, 
sūnus tebelaikė tą Varšuvos al
bumą ir lenkiškas knygas, bet 
jų neskaitė ir Lenkijos sosti- . — Prašau paskaityti, pone, 
nės vaizdais nesidomėjo. Lai- Aš neprimatau, — nuslėpė Kra- 
kas naikino tuos paminklus, maržas savo analfabetizmą. — 
kaip ir kiekvieną kitą, kuris Ką ji ten rašo?

ginio pobūdžio pamokslus, ta
čiau Įstatymas draudžia jiems 
pasisakyti prieš Sovietų valsty
bės interesus, atitraukti juos 
nuo dalyvavimo “socialistinės 
visuomenės gyvenime”.

b) Kunigai kaltinami jauni
mui diegia nacionalizmą. “Na
cionalistinė ideologija” yra 
priešinga komunistinei. Todėl 
kunigai negali kalbėti tikintie
siems, kad pvz. lietuvių tauta 
yra katalikiška (tai esą lygu 
skelbimui nacionalizmo ir rusų 
niekinimui).

c) Kunigai kaltinami kliudą 
komunistinę statybą, atgrasin
dami jaunimą nuo komunisti
nių auklėjimo institucijų. Šiuo 
punktu kunigai nusikalsta, jei 
jie ragina jaunuolius laikytis ti
kėjimo. kviečia juos Į bažnyčią, 
moko tėvus, kad vaikus auklė
tų katalikiškai, ir pan.

d) Kunigai kaltinami, kad jie 
atlikinėja kulto pareigas už 
bažnyčios sienų. Šiuo punktu 
nusikals kiekvienas kunigas, 
kuris aplankys ligonį namuose 
ar ligoninėje, pakrikštys kūdi
ki namuose, pasimels prie mi
rusiojo ne bažnyčion atgaben
to, nes “kulto tarnų vaikščio
jimas po namus varžo tarybi- 

j).ių_pilieČLų laisvę”. Dėl to ir
tikinčiųjų lankymas (kalėdoji
mas) yra nusikaltimas.

e) Kunigai kaltinami užsi
ima labdara. Tai darydami, jie 
paneigia valstybės globą jos 
reikalingiems. “Tarybi
niams žmonėms nereikalingos 
bažnyčios ar kunigų išmaldos”. 
Taigi, jei kunigas sušelps var
ge. ligoje, nelaimėje savo para- 
piečius. jis nusikals tarybiniam 
Įstatymam, nes varys “propa - 
gandą” apie tarybinės šalpos 
neveiksmingumą.

f) Kunigai kaltinami grobią i 
savo rankas religinių bendruo
menių (parapijų) vadovavimą. 
Pagal Įstatymus, kunigas yra 
tik religinės bendruomenės tar
nas. jos pačios pasirinktas, to
dėl bet koks vadovavimas yra 
ne savo teisių pasisavinimas 
ir išnaudojimas “savanaudiš
kiems” tikslams. Todėl kunigai 
negali savo tikintiesiems skelb
ti bet kurių bažnytinių nuosta
tų ar vadovautis Bažnyčios ka
nonais. negali vesti tikinčiųjų 
sąrašų. Sakramentų priėmimo 

jau nebranginamas. Kartais 
geriau sudeginti velionies daik
tus. taip pat ir albumus su kny
goms. kaip seniau drauge su la
vonu degindavo tai. kas jam 
buvo brangiausio. Lazano sū - 
nūs manė atiduoti tą tėvo pali
kimą Sąjungos namam, bet vis 
neprisirengė.

Vieną dieną Sąjungos na
muose kažkas Kramarzui prane
šė. kad jo visur teiraujasi žmo
nės iš biuro.

— Matyti, — sakė. — turi 
kokį svarbų reikalą. Seniai jau 
i biurą nebeužeini.

Kramarzas nieko nelaukda
mas nusiskubino. Įėjo sušilęs ir 
uždusęs.

— Prašau prisėsti, — paragi
no nepažįstamas, neseniai at
vykęs iš Lenkijos ir Įsitaisęs 
Lazanų biure. — Prašau, aš 
tuojau ... Čia kažkur yra laiš
kas, — knisosi tarp popierių. — 
Seniai Jūsų ieškome.. •

Kramarzas pritūpė ant kam
po suolelio, nusiėmė skrybėlę 
ir nervingai ją suko rankose.

—Gera žinia, pone Kramar- 
ze, —ištiesė kaklą biuro tar
nautojas. — Radome brolį Len
kijoje.

— Netikiu, negali būti — 
prašvebleno Kramarzas.

— Yra laiškas. Rašo brolaitė 
apie gimines ir save. 

registrų (metrikų), išduoti bet 
kokių pažymėjimų.

g) Kunigai kaltinami santy
kiaują su žmonėmis už bažny
čios sienų. Jie yra tik apeigų 
vykdytojai, be to, “reakcionie
riai”, taigi jų Įtaka visuomenei 
yra žalinga. Jie išskirti iš viso
kio viešojo gyvenimo, neturi 
jokių teisių, o tik pareigų mo
kėti mokesčius, balsuoti už ko
munistų kandidatus, vykdyti 
valdžios potvarkius.

h) Kunigai kaltinami lanką 
kapus. Kapai yra valstybės nuo
savybė. todėl ten kunigui lan
kytis, atlikinėti bet kokias ap
eigas yra nusikaltimas.

i) Kunigai kaltinami renką 
aukas iš tikinčiųjų. Pagal įsta
tymus, aukas kulto reikalams 
galima rinkti tik pamaldų me
tu, ir tai turi daryti ne kuni
gas, o komiteto nariai. Kunigai 
dar kaltinami surinktas aukas 
panaudoja savo asmeniškiems 
reikalams: išgrobstą, išleidžią 
puotoms, prabangai. Jie nusi - 
kalstą, nes priverstinai reika
laują iš tikinčiųjų aukų, ii* tai 
yra prieš laisvės principą.

Kaip matome, draudimų yra 
visa eilė. Užtenka, kad vietos 
“Įstatymų ir sąžinės laisvės sau
gotojai” viešai iškeltų šiuos ku
nigo “nusikaltimus”, ir jis be 
teismo, vien “liaudies nuo
sprendžiu” susilauks bausmės, 
o kulto komisaras atims jam lei
dimą kunigauti.

MEKSIKA NEGAUNA 
AMERIKOS MAISTO

JAV vyriausybė nutraukė 
maisto dovanas Care organiza
cijai, kuri vienintelė siuntė 
maistą i Meksiką metam apie 
500 mil. svarų. Kongresas pa
tyrė. kad Meksika parduoda sa
vo kviečius Kubai ir Kinijai, 
dėl to amerikiečiai nebenori 
siųsti dovanai maisto produktų 
Meksikai. K.L.J.

Biuro tarnautojas skaitė:
“Mielas Dėduli, labai nudžiu

gau. kad mano dėdulė sveikas 
ir jam gerai sekasi. Mano tėtė, 
dėdžio brolis, pats negali rašy
ti, nes jam akys peršti. Jis man 
liepė priminti, kad tą pačią die
ną, kai tėvas grižo iš Kanados, 
išvežė dėduli arkliais Į geležin
kelio stoti...”

— Prašau, pone. — nutrau
kė Kramarzas, ,— tikrai taip 
buvo, prieš 50 metų. Tai mano 
brolis ...

— O pradžioje nenorėjote 
patikėti, kad mes ...

— Atsiprašau, tai jau taip 
buvo. Aš labai labai dėkingas, 
aš jau nepagailėsiu atsilyginti.

— O! Čia pažymėta, kad iš 
anksto atsilygita. Daugiau išlai
dų neturėjome.

— Tai jau aš kokią dovaną, 
pone ... Prašau skaityti toliau. 
Aš rašto nelabai Įkandu, —ne
jučiomis Kramarzas atsidengė 
esąs neraštingas.

Brolaitė rašė:
“Dėdule, Jūsų tėvelis pasimi 

rė dar prieš karą plaučių už
degimu. Motušė ilgai dar gyve
no, vis dėduli minėjo; ją palai
dojome prieš kokius devyne
rius metus, vasarą...”.

Kramarzas Įbedė akis i sie
ną, aplipdytą Įvairiais praneši
mais ir dideliu plakatu, kuria
me buvo skelbiama, kad Į Len
kiją galima siųsti siuntinius. 
Kramarzas žiūrėjo ir verkė, o 
biuro tarnautojas skaitė toliau:

.. .aš tai vadinuos Frania. 
Močiutė dar gyva sakė, kad esu 
labai panaši Į savo dėdulę. Da
bar mums labai sunku, tėtis 
jau nebegali dirbti, mamaitė 
tik apie namus triūsia, viena 
mano sesuo ištekėjusi, antroji 
mokosi, o aš turiu išlaikyti vi
sus ..

Pabaigoje brolaitė užsiminė, 
kad visai jų šeimai daug padė
tų, jei dėdė galėtų jos tėvui pri
siųsti vaistų.

(Bus daugiau)
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Iš pašalpines draugijos - parapija
Šv. Kazimiero parapijos V e: tf’eld auksinis jubiliejus

Mffįzty ‘
igįįįiįįk

Lietuvių emigraciją į Ameri
ką padidėjo po 1863 metų lie
tuvių sukilimo prieš rusus. New 
Yorke jau 1875 m. lietuviai įkū
rė Šv. Kazimiero draugiją, ku
rios tikslas buvo išlaikyti lietu
vius gerais katalikais, nuolatos 
palaikyti gyvą tautinį susiprati
mą. Kartu ji buvo ir pašalpinė 
draugija. Tokia draugija, atlik
dama didelį vaidmenį religiniu 
ir tautiniu atžvilgiu, plėtėsi po 
visas lietuvių kolonijas, dažnai 
įkurdama net naujas parapijas.

Westfielde šv. Kazimiero ri
ja įsisteigė prieš 1915. Lietuvių 
skaičiui didėjant, buvo išrink
tas komitetas, kuris rūpinosi 
parapijos steigimu bei telkė 
lėšas tam kilniam tikslui. Net
rukus buvo nupirkti keturi di
deli sklypai žemės, kur ir sto
vi dabartinė puiki bažnyčia. 
Pati parapija buvo įkurta 1915 
pradžioje nauja Šv. Kazimiero 
salė buvo naudojama pamal - 
dom, vėliau graži mūrinė baž
nyčia ir klebonija išdygo, ir 
iki dabar yra laikoma Westfiel- 
do lietuvių pasididžiavimu.

Pirmuoju parapijos klebonu 
ir organizatorium buvo prel. K. 
Vasys, sėkmingai klebonavęs 
net du kartu 1915-1929. Vėliau 
keturius metus klebonavo kun. 
K. Strimaitis, jau miręs ir, taip 
pat kun. S. Vembrė, klebona-

vęs 1929-1934 irgi jau miręs. 
Paminėtina, kad ir kun. J. Ba- 
kanas irgi yra ėjęs trumpai 
klebono pareigas šioje parapi
joje.

Norima atkreipti dėmesį į 
dabartinį kleboną kun. Vincen
tą Puidoką, kuris vyskupo pa
skyrimu perėmė parapiją 1934 
m. balandžio 24. Nuo pirmos 
paskyrimo dienos jis tęsia nuo
latinį parapijos gerinimą. Jis ra
do parapiją blogoj padėty, nes 
tuo metu siautė depresija. Sko
lų buvo iki kaklo, o rūpeščių 
ir nesugyvenimo parapiečių tar
pe dar daugiau. Tačiau jaunas 
kunigas nepalūžo, griebėsi lan
kyti parapiečius ir netrukus 
santaika ir broliška meilė bei jo 
pavyzdys užkrėtė visus. Organi
zavo įvairius piknikus, pats dir
bo ištisas savaites ir taip suge
bėjo gerinti parapiją. Po kelio
likos sėkmingų metų skolas iš
mokėjo.
Tada kun. Puidokas nuošir

džiai atsidėjo savo parapiečių 
dvasinei gerovei, lankė ligonius 
ir ieškojo jiem darbų depresi
jos metu, dažnai net savo ma
žą algą išdalindamas parapie- 
čiam atsidūrusiem skurde. Po 
beveik 30 metų klebonavimo, 
kun. Vincentas yra parapiečių 
nepaprastai gerbiamas ir myli
mas. o kunigai pažįsta jį kaip

vaišingą ir didžiai draugišką 
šeimininką.

Šiuo metu parapija yra ge
ram stovy, bažnyčia atnaujinta 
ir pagražinta, klebonija ir kiti 
pastatai puikiai prižiūrimi. Kas 
n.e.ais k.ebonas turi misijas, 40 
vai. a.laidus ir daug kitų pa
maldų, tuo būdu išlaikydamas 
tavo parapiečių dvasinius rei
kalus kuo aukščiausiai.

Parapijoje veikia daug įvai
rių organizacijų. Pažymėtina, 
kad Westfielde nėra nei vienos 
bedieviškos organizacijos lietu
vių tarpe. Didelės įtakos jų iš
naikinime turėjo klebonas kun. 
V. Puidokas.

Dėl ribotos vietos nėra įma- 
noma suminėti šiame puslapyje 
visų prisidėjusių prie šios pa-

• rapijos įkūrimo ir jos išlaiky- 
mo. Klebonas reiškia jiem savo ' 
nuoširdžią padėką. Jfl

Pranciškonai sveikina klebo
ną ir Šv. Kazimiero parapijos 
parapiečius, linkėdami gausios 
Dievo palaimos per Serafiškojo 
Tėvo Šv. Pranciškaus užtarimą. 
Šį sekmadienį gegužės 16 d., 
minint auksinį jubiliejų, ponti- 
fikalinės mišias laikys naujas 
lietuvis vyskupas P. Brazys iš 
Romos, o pranciškonus atsto
vaus provincijolas Tėv. Leonar
das Andriekus. T. G. J.

kun. Lincas Puidokas
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Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūšy įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietu Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
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 
r :~i7_i , ------- -i ------------- - ■ *-

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

ŠV. KAZIMIERO parapijos auksinio jubiliejaus komitetas. Vidury klebonas kun. V. Puidokas.

,.S ----- *—■" ■""

‘\ ■

.4'','

DABARTINĖ SV. KAZIMIERO bažnyčia; kampe ParktRIe Ave. h* Casimir St.

Nenurims vyčiai be laisvos Lietuvos
BROCKTONAS, Mass. Lietu

vos Vyčių Naujosios Anglijos 
apylinkės sąskrydis įvyko sek
madienį, bal. 25., Brockton , 
Mass.

Globojo vietos Vyčių I kuo
pa.

Posėdžiai vyko Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose.

Seimas pradėtas 3 vai. po 
pietų. Atidarė apylinkės pirm. 
R. Venis. Maldą sukalbėjo kun. 
Jonas Paulauskas. Sugiedota A- 
merikos. Lietuvos ir Vyčių him
nai. Be suminėtų, suvažiavimą 
šiltai pasveikino kun. Albinas 
Janiūnas, kun. Mykolas Vem
brė ir Brocktono Vyčių pirm. 
R. Pigiau.

Praeito seimo protbkolą pa
skaitė riūt. Sekretorė B. Mažei
kaitė. Raportus išdavė šie val
dybos nariai: pirm. R. Venis. 
vicepirm. B. Coach ir Mary 
Minkus. ižd. W. Wisnauskas. 
Ritualo, lietuviškų reikalų, kul
tūros. spaudos ir sporto komi
sijų raportus išdavė Dorothy 
Sihkavitch. A. Kardokas. G. 
Barton, Marcelė Andrikytė, Ele
anor Anusauskas.

Dalyvavo 3 kunigai, buvusi 
“Vyties” redaktorė garbės na
rė Felicija Grendelytė. 29 dele
gatai ir 6 svečiai. Iš viso atsto
vauta 9 Vyčių kuopos.

Malonu pabrėžti, kad jau 
virš 50 metų, kaip L. Vyčiai A- 
merikoje pasižymi lietuvybei iš
laikyti darbuotėje. Taigi ir šia
me savo suvažiavime Vyčiai su 
entuziazmu parodė ištikimybę 
lietuviškai pareigai. Vienbalsiai 
priimta rezoliucija, liečianti Lie
tuvos 25 metų tragiškos rusų 
okupacijos sukaktį. Rezoliucija 
reikalauja padaryt “galą sovie
tiškam kolonializmui ir įvesti 
teisėtą laisvę ir nepriklausomy
bę Lietuvai ir kitom paverg
tom tautom”. Visos N. A. apy
linkės Vyčių kuopos panašias 
rezoliucijas pasiųs Amerikos 
valdžios ir Jungtinių Tautų pa
reigūnams. Rezoliuciją pasiūlė 
ir paruošė M. Andrikytė, L. Vy
čių atstovė Amerikos Lietuvių 
Taryboje.

Sesijų pertraukos metu buvo 
pamaldos su palaiminimu Švč. 
Sakramentu gražioje Atvelykio 
ženkle kvapiomis lelijomis iš
puoštoj Šv. Kazimiero bažny - 
čioje. Gilų įspūdį darė Vyčių 
himno vargonų garsai bei kvie
tė Vyčius karštai melstis į sa
vo globėją šv. Kazimierą pra
šant Dievo palaimos ir pagal
bos visai lietuvių tautai.

L. Vyčių 52-me seime, Los 
Angeles, Calif., rugp. 5 — 8 
d. d. N. A. apylinkei atsto
vaus Rita Pinkus ir Joana 
tanelis. Būsiantis apylinkės 
mėlis įvyks rugsėjo 25-26 
Cambridge. Mass. Globos 
čių 18 kuopa.

Paskutinis darbo posėdis pa
sibaigė 6 vai. vakaro su malda, 
kurią sukalbėjo kun. A. Janiū
nas. Sekė šaunios vaišės ir ben
dras pasilinksminimas vytiško- 
je nuotaikoje.

Delegatai išsiskirstė labai 
pakilioje dvasioje ryžtingai ir 
viltingai dirbti su energija ir 
meile pavergtosios Lietuvos iš
laisvinimo žygiuose, ypačiai 
šiais tikrai reikšmingais jos 
pavergimo žiaurios ir nelemtos 
sukakties metais. Teisingumas 
triumfuos, ir Lietuva bus laisva. 
Lietuvos žmonės vėl gyvens 
Dievui ir Tėvynei. M.A.

An- 
sei- 
d.d. 
Vy-

IŠ LIETUVIŲ VETERANŲ 
VEIKLOS

Newark, N.J. — Lietuvių ve
teranų postas ir jų pagelbinin- 
kės daug prisidėjo garsinant 
lietuvių vardą amerikiečių tar
pe, dalyvaudami parade ir šiaip 
kituose viešuose parengimuose.

Posto pagelbininkės gegužės 
15 šv. Jurgio salėje rengia pie
tus ir šokius. Pradžia 8 v. v. 
Durys atidaromos jau 7 v.v.

Metinė veteranų diena, kada 
prisimenami žuvę kariai, šie
met bus gegužės 23. Pirmą kar
tą minėjimui parinkta lietuvių 
švč. Trejybės parapija. Iškil
mių pradžia 3:30 popiet. Jonas 
Remeika iš lietuvių veteranų 
posto vadovaus visom iškilmėm.

(r

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................... CH 9-6245
• BOSTON 18. 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 ............... Di 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 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 St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave............... ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ........... Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave................... LO 2-1446
NEW YORK, 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 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ........  MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......  Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street .........   PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ........... SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave..... ..............  GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............. Rl 3-0440

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 $...............

(Data) (Parašas)

■ CRANE SAVINGS & Loan Association

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

Nemokamai vieta automobiliams

4. 1/2 % ■ 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; šeštadienais 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

ATOSTOGOS pranciškonų 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 Brooklyn© 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.
•

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

Franciscan Monastery — Kennebunkport, Maine 04046 Tel- (207> 967-2011
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LIET. MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvo- 
deporta- 

laisvės 
protestą

Gegužės 1-2, New Yorke 
Waldorf Astoria veršbutyje, rin
kosi Lietuvių moterų atstovės, 
atvykusios iš įvairių J. Ameri
kos valstybių.

Lietuvių Moterų Klubai, įsi
kūrę įvairiuose kontinentuose 
bei valstybėse, sudaro Lietu
vių Moterų Klubų Federaciją. 
Kas treji metai renkama LMKF 
valdyba.

Darbo posėdžiuose dalyvavo 
24 atstovės. Gegužės 1-mą 
po pirmojo darbo posėdžio įvy
ko oficialus suvažiavimo atida
rymas, kurį labai sumaniai ir 
Įspūdingai pravedė LMKF pir
kę L. Bieliukienė. Į garbės pre
zidiumą ji pakvietė žymias 
viešnias amerikietes GFWC 
pir-kę W.H. Hasebrock ir dr. 
M. M. Preminger, Vilko pir-ką 
V. Sidzikauką, Gen. Konsulą V. 
Stašinską, R. Budrienę, vicepir- 
min. V. Jonuškaitę-Leskaitienę, 
Lietuvos knygnešio žmoną I. 
Mikolainienę, Connecticuto at
stovę O. Saulaitienę, Kanados 
atstovę E. Jurkevičienę,. Pa
vergtųjų Europos Tautų atsto
vą W.J. Healy, H. Milligan, dr. 
D. Petkov.

Garbės svečiams užėmus sa- 
, vo vietas, Mrs. W.H. Hasen- 

broock solo pagiedojo “The 
Star Spangled Banner”. D. 
Mackevičiūtė perskaitė maldą 
iš Sibiro Maldaknygės. L. Bie
liukienė papasakojo apie šios 
maldaknygės atsiradimą ir 
apie jos autores. Toliau sekė iš
samus ir turiningas L. Bieliu- 
klenės pranešimas apie LMKF 
veiklą ir tikslus.

Šios organizacijos tikslas — 
apjungti visas laisvame pasau
lyje gyvenančias lietuves mote
ris organizuotam Lietuvos lais
vinimo darbui, puoselėti lietu
vių kultūrą ir tradicijas, rūpin
tis šalpos reikalais, išlaikyti 
priaugančioje kartoje tautinę 
sąmonę.

Ji vaizdžiai nupasakojo žiau
rią sovietų okupaciją 
je, komunistų terorą, 
cijas, areštus, visišką 
užgniaužimą. Pareiškė
prieš 25-rių metų Lietuvos oku
paciją. kurią šiais metais iškil
mingai minės sovietai okupan
tai.

Įdomūs buvo ir kitų atstovių 
pranešimai. LMKF Įgaliotinę V. 
Lozoraitienę Romoje — atsto
vavo Ctss. Stašinskaitė-Baravi- 
cini, Lotynų Amerikos LMKF 
Įgaliotines atstovavo G. Diržie- 
■nė. Džiugu, kad kiekviename 
laisvojo pasaulio kampelyje lie
tuvės moterys aktingai reiškia
si savo pavergtos tėvynės atmi
nimui.

Malonu buvo išklausyti Vo
kietijos klubų pranešimo, kuri 
padarė A. Kazickienė. Vokieti
joje veikia trys klubai: Miun
chene, Stuttgarte ir Hamburge. 
Vokietijos klubų Regionalinės 
Valdybos pir-kė šiuo metu yra 
A. Grinienė. Nelengvose sąly
gose veikia mūsų sesės Vokie
tijoje. Nepaisant viso ko, jos 
energingai dirba kultūrinėje, 
socialinėje ir šalpos rytyje. La
bai veiklus yra Miuncheno klu
bas. Miuncheno lietuvės sausio 
mėn. suorganizavo tarptautinį 
moterų vakarą; pristatė svetim
taučiams lietuvių tautos kultū
rą. Vatikano radijo stotis per
davė šio sėkmingo parengimo 
programą i pavergtą Lietuvą. 
A. Grinienė su dr. D. Augus- 
taityte atstovavo Vokietjios lie
tuves vysk. P. Brazio konsekra
cijoje Romoje. Šv. Tėvas at
kreipė dėmesį Į liet, tautinius 
drabužius ir pareiškė norą nu
sifotografuoti su lietuvių dele- 
tatėms. Miunchenietės lietuvės 
ruošia įvairius minėjimus. Kalė
dų eglutę. Motinos dieną, lan
ko ligonius senelius prieglaudo
je, tvarko mirusiųjų lietuvių 
kapus, reaguoja raštais į įvai
rias vokiečių kultūrines įstai - 
gas.

Neatsilieka ir Hamburgo 
klubas, ruošia susirinkimus su 
paskaitėlėmis, įkūrė vargo mo
kyklą, organizuoja minėjimus 
su tautinių šokių programomis. 

dovanėles

H. Hase- 
žmcnijos

Svajoja įkurti jaunimui “Liz
dą”, kur jaunimas galėtų rink
tis. Turi taip pat kanklininkų 
būrelį.

Stuttgarto klubas ruošia mi
nėjimus, loterijas. Motinos die
nos proga parengia 
motinoms.

GFWC pir-kė W. 
broock kalbėjo apie 
laisvės teises. Ji išreiškė pasi
gerėjimą lietuvių moterų veik
la už savo tautos laisvę. Jai bu
vo įteiktas adresas su gražiu 
Rutenio piešiniu, perjuostas 
tautine juostele.

Suvažiavimo svečiai besivai- 
šindami pietumis, turėjo pro - 
gos pasiklausyti T. Dzikienės 
paruošto “Vaidilučių” kankli- 
kių būrelio. Viešnios ameri
kietės su dideliu susidomėjimu 
sekė joms keistų muzikos inst
rumentų švelnius garsus ir mer
gaičių dainuotas liaudies dai
nas.

LMKF-ją sveikino Vliko p- 
kas V. Sidzikauskas, Gen. Kon
sulas V. Stašinskas, LB pir-kas 
pulk. Šlepetys, ukrainiečių mo
terų atstovės, Lietuvių Moterų 
Vienybės pirm. H. Kulber, ku
ri nuoširdžiai talkininkavo ruo
šiant ši suvažiavimą; informa
vo amerikiečių spaudos “Daily 
(News”, “Star’U koresponden
tus apie ši suvažiavimą.

Gražiai kalbėjo amerikietė 
rašytoja dr. M. M. Preminger. 
Ji ką tik grįžusi iš Afrikos, 
kur lankė dr. A. Schweitzer jo 
90 metų amžiaus sukakties pro
ga. Ji kalbėjusi šiam žymiam 
vyrui apie Lietuvių Moterų Or
ganizaciją, jos pirm. L. Bieliu
kienę. Dr. M. M. Preminger i- 
teikė L. Bieliukienei ir W. H 
Hasebroock joms dedikuotas 
dr. A. Schweitzer nuotraukas 
su jo paties parašais. Dr. M.M. 
Preminger taip pat buvo Įteik
tas adresas gražiai perrištas lie
tuviška juostele.

Suvažiavimas baigtas gies
me Viešpačiui, kurią solo pa
giedojo p. W.H. Hasebroock. 
Pianinu palydėjo A. Kepalaitė. 
Pakiliai nuskambėjo Lietuvos 
himnas.

Reikia pripažinti, kad šis su
važiavimas buvo labai reikšmin- 
tas. z’ymūs ir Įtakingi amerikie
čiai svečiai turėjo progos susi
pažinti su lietuvių moterų veik
la savo krašto laisvinime. Ofi
cialiame posėdyje dalyvavo 120 
žmonių.

Suvažiavimo proga klubų at
stovės pasirašė rezoliuciją, ku
ri bus pasiųsta Įvairiem aukš
tiem pareigūnam. Per Romos 
ir Madrido radijo stotis bus 
perduota suvažiavimo darbai ir 
nutarimai. Vicepirm. V. Ceče- 
tienės iniciatyva buvo pasira
šytas laiškas Sori Coulibaly — 
Chairman Special Committee of 
24, United Nations. Tuojau 
pasiųsta sveikinimo telegrama 
J. Amerikos prezidentui John- 
sonui, užgiriant jo politika Viet
name. Sveikinimas bus dar pa

NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERYS jau prakasė žemę statyti arkiv. J. Matulai
čio namams, kurie skiriami globos ir pastogės reikalingiems lietuviams, čia matomi dr. P. Vilei
šis, Motina Augusta ir prel. Pr. Juras prakasimo iškilmėje. Už prelato Juro uniformoje matomas 
Connecticut valstyjos gubernatoriaus atstovas. Nuotr. B. Kerbelienės.

bei am -

yra plati.
atstovė L.

Lebano-

siųstas McCormack — Speaker 
of the House, kuris yra pareiš
kęs simpatijų Lietuvos laisvini
mo veiklai. Nutarta pasiųsti 
sveikinimą Europos Federaci - 
jai Strasburge ir visai eilei se
natorių bei kongresmanų.

LMKF-jai daug pasitarnauja 
savo naudingais patarimais bei 
sumanymais adv. B. Novickie- 
nė. Iškilmingame posėdyje ji 
buvo visų pagerbta atsistojimu.

Būtų gražu, kad visos laisva
jame pasaulyje moterų organi
zacijos jungtus! Į LMKF veiklą. 
Tada Lietuvos laisvinimo dar
bų vaisiai būtų dar našesni.

LMKF yra politinė, bet ne 
partinė organizacija. Jos narė
mis yra įvairių ideologijų, bei 
partinių įsitikinimų moterys, 
neskiriant religijos 
žiaus.

LMKF-jos veikla 
Praeitais metais LM 
Bieliukienė vizitavo 
no, Graikijos, Philipinų, Puer
to Rico valstybes. Tuose kraš
tuose mūsų ambasadorė laimė - 
jo pavergtai tėvynei užuojau
tos ir pritarimo kovai už laisvę.

JKartu su Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirm. G. Žilioniene, L. 
Bieliukienė lankė Įvairių Ame
rikos valstijų moterų organiza
cijas. Joms pavyko užmegzti 
Lietuvai naudingų pažinčių. A- 
merikiečiams labai patikdavo 
lietuvių tautiniai drabužiai. Iš 
New Hampshire valstybės mo
terys paprašė atsiųsti joms tau
tinių drabužių, nes tinkama 
proga norėsiančios jais pasi - 
puošti.

L. Bieliukienė buvo pakvies
ta Michigan valstybės amerikie
čių moterų būti jų organizaci
jos nare. New Yorko miesto 
moterų organizacija, kurios na
rių skaičius siekia 83.000, gra
žiai pagerbė mūsų atstovę L. 
Bieliukienę. Šis Įvykis buvo pla
čiau aprašytas Amerikos spau
doje.

Tenelieka nei vienos lietuvės 
neisijungusios Į Lietuvos lais
vinimo veiklą. LB.

BALFO CENTRAS BALANDY

Balandžio mėnesyje Balfo 
Centras turėjo 3.899 dol. paja
mų. o išleido 6.222 dol. Buvo 
suaukota Vasario 16 gimnaz. 
1.463 dol. Saleziečių gimnaz. 
Italijoje 520 dol., bendrai šal
pai 1.738 dol. ir kitas pajamas 
178 dol.

Visi pinigai suaukoti tremti
nių mokykloms, buvo 
nusiųsti, pridedant iš 
Balfo kasos 300 dol.
16 gimn. vaikučiams 
duonos.

Balandžio mėn. iš Balfo Cen
tro buvo išsiųsta 119 individua
lių siuntų, daugiausiai (89) lie
tuviams Į Lenkiją 
rūbai. Už jų persiuntimą sumo
kėta paštui 550 dol. Į Lietuvą- 
Sibirą nusiųsta 22 siuntiniai, 
už kuriuos sumokėta 1517 dol.

joms ir 
bendros 
Vasario 
nupirkti

vartoti

L. M. KLUBŲ FEDERACIJOS darbo posėdžio dalyvių metu. Iš d. j k. M. Kraučiūnienė ir Variakojienė — 
iš Chicagos, LMA pirm. L. Bieliukienė, toliau A. Kazio kienė, I. Banaitienė ir kitos. Nuotr. R. Kisieliaus.

KUN. ALBERTO ABRAČINSKO SUKAKTIS
Jaunuoliui sunkiausia yra ap

sispręsti, stojant i dvasininkų 
luomą, nes kiekvienas gerai su
pranta. kad iš čia kelio atgal 
nėra. Ypač sunkus toks apsi
sprendimas šiame prabangos ir 
Įvairių galimybių krašte.

Visiems yra didelis džiaugs
mas. o šeimai palaima, kada 
jaunuolis, pajutęs pašaukimą, 
pasako: eisiu i kunigus. Taip 
pasakė prieš 25 metus gražiai 
•išauklėtas jaunuolis Albertas 
C. Abračinskas. Į kunigus jis 
Įšventintas 1940 gegužės 3 d. 
Įšventinimo apeigas atliko vys
kupas (dabartinis kardinolas1 
R. Cushing. Holy Cross kated
roje Boston, Mass.

Pirmas paskirimas vikaro pa
reigoms buvo i šv. Petro para 
piją So. Bostone, kur išbuvę 
nuo 1940 m. iki 1953 m.

Trumpam laikui buvo perkel 
tas i Cambridge. Mass., Nekal 
to Prasidėjimo parapiją. Iš ter 
buvo atkeltas Į gimtojo mieste 
šv. Kazimiero parapiją Brockto 
ne, Mass., kur išbuvo nuo 195c 
m. iki 1962 m. Iš Brocktom 
1962 m. perkeliamas klebone 
pareigoms Į šv. Jurgio parapi 
ją Norwood. Mass. Čia kleb 
kun. A. Abračinskas ir sulau 
kė savo kunigystės sidabrinu 
jubiliejaus.

Pažymėtina sukaktuvininkt 
švelni prigimtis. Net nematau 
asmens, o tik išgirdus jo balsą 
lengvai galima atspėti, kad ta 
kunigas kalba. Bendrai gyveni
me yra labai kuklus, didelis to- 
lerantas, todėl yra mėgiamas ir 
gerbiamas visų geros valios 
žmonių.

Be to. atskiriems asmenims ar 
šeimoms Į Įvairius kraštus dar 
pasiųsta parama grynais pini - 
gaiš, išleidžiant tai šalpai 567 
dol. - K.L.J.

Šios sukakties proga aplan
kiau gerbiamą kleboną ir patei
kiau keletą klausimų.

— Kadangi jūs čia gimęs ir 
augęs, tai būtų Įdomu sužinoti, 
kur išmokote taip gerai lietu
vių kalbą?

— Čia tai nuopelnas mano 
gerųjų tėvelių! Mano tėvas bu
vo susipratęs lietuvis -patrio
tas ir didelis veikėjas katalikiš
kose organizacijose. Man au - 
gant. mūsų namuose buvo var
tojama tik lietuvių kalba, nes 

KUN. A. ABRAČINSKAS

taip mano tėvų buvo griežtai 
Įsakyta.

— Įdomu iš kur kilę jūsų tė
veliai ir koki darbą dirbo šia
me krašte?

— Jie yra kilę nuo Marijam
polės. Tėvas yra išdirbęs apie 
20 metų anglių kasyklose Pen
silvanijoje, o vėliau persikėlęs 
i Brocktoną vertėsi prekyba.

— Ką galėtumėte pasakyti 
dėl lietuvių kalbos ir jos išlai
kymo lietuviškose parapijose?

— Aš gerbiu lietuvių kalbą ir 
didžiuojuos lietuviu g i męs. 

PUTNAMO SESERŲ RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Nekaltai pradėtosios Marijos Seserų rėmėjų metinis su
važiavimas įvyksta gegužės 23 d. Seserų sodyboje. Put
nam, Conn.

Dienotvarkė:
11:00 vai. šv. mišios ir pamokslas — prel. V. Balčiūnas
12:00 vai. pietūs ir pasitarimai
3:00 vai. meninė programa — atlieka bendrabučio mer

gaitės ir seselės.
Jau prakasta žemė ark. Jurgio Matulaičio namams, statyba bus pra
dėta neilgai trukus. Suvažiavimo metu bus galima daugiau sužinoti 
apie tą didžiąją statybą ir auka bei patarimais padėti greičiau tuos 
lietuviams reikalingus namus įsigyti.

Visus Atlanto pakraščio lietuvius nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys 
ir Rėmėjų G i Idos Centro Valdyba

Taip pat raginu visus lietuvius 
vartoti gražiąją lietuvių kalbą, 
o kas neišmoko arba pamiršo, 
tai privalo bent gerbti lietuviš
ką prigimtį. Dievo valia mes 
gimėme lietuviais, todėl jo va
lios neturime teisės paneigti.

— Kaip jums patinka lietu
viška spauda?

— Laisvalaikiu skaitau lietu
viškus -katalikiškus laikraščius 
ir jų leidimą remiu.

— Kur pirmiausia teko susi
pažinti su naujaisiais ateiviais?

— Prasidėjus tremtinių imi
gracijai iš Europos, kardinolas 
R. Cushing paskyrė mane pasi
tikti tremtinius Bostono uoste. 
Ten aš su jais susipažinau ir 
sunkią jų gyvenimo dalią pa
mačiau.

— Ką galėtumėte patarti lie
tuviškam jaunimui, kad išveng
tų mišrių šeimų?

— Kaip praeitis rodo, tai lie
tuviškų šeimų sudarymui šiame 
krašte daugiausia yra pasitar
navusi Vyčių organizacija. Ben
drai norint, kad jaunimas su
kurtų lietuviškas šeimas, rei
kia ji Įjungti i lietuviškas or
ganizacijas. kadangi per Įvai
rius organizacinius susirinki - 
mus-suvažiavimus jie gauna pro
gos susipažinti ir tokiu būdu 
prieina prie vedybų.

— Ar teko būti Europoje, o 
gal ir Lietuvoje?

Europos Įžymesnes vietove' 
aplankiau 1950 metais. Iš Eu
ropos valstybių labiausia man 
patiko Šveicarija ir jos žavin
gieji gamtovaizdžiai. Lankant 
Marijos šventovei, labiausiai 
mane paveikė ir sužavėjo Pran
cūzijos Liurdas.

Norėčiau aplankyti savo tė
vų gimtąjį kraštą Lietuvą ir 
ten esančias Marijos šventoves, 
bet, deja, kol Lietuva yra pa
vergta. tai padaryti negalima. 
Tenka palinkėti didžiai ger
biamam sukaktuvininkui geros 
sveikatos ir sėkmės 
me kunigo darbe.
kae jis sulauks tos dienos, ka
da galės aplankyti savo tėvų 
gimtąjį kraštą Lietuvą.

tolimesnia- 
Tikėkime.

— Lietuvos diplomatijos še
fas yra pakėlęs Lietuvos Char
ge d’Affaires a.i. Urugvajuje 
pasiuntinybės sekretorių Ana
tolijų Grišoną pasiuntinybės 
patarėju.

— Jonas Jasaitis JAV LB 
Centro va.ldybos pirmininkas 
dalyvavo Pietryčių LB apylin
kių atstovų suvažiavime Ba’.ti- 
morėje gegužės 2-3 dierumis. 
Suvažiavimas praėjo darbingo
je nuotaikoje.
Ji globojo Baltimorės apylin

kės valdyba, kuriai pirminin
kauja senas Bendruomenės vei
kėjas Julius Šilgalis.

— Alkos muziejaus šventini
mas Įvyks gegužės 16 per L.K. 
Mokslo Akademijos Naujosios 
/Anglijos židinio suvažiavimą. 
Tą pačia diena Putname Įvyks 
Naujosios Anglijos ateitininkų 
šventė. Alką yra įsteigęs ir jai 
patalpas parūpinęs prel. Pr. Jū
ras.

Juozas Karasiejus iš Toron
to Canados užsiregistravo i lie
tuvių tautinių šokių grupių va- 
dovų-mokytojų kursus. Kursai 
prasidės birželio 13 Dainavos 
stovyklavietėje ir tęsis dvi sa
vaites. Pagal Karasiejaus pra
nešimą. iš Kanados kursuose 
dalyvaus nemažiau kaip penki 
asmenys.

• Norintieji kursus lankyti, 
prašoma registruotis JAV LB 
Centro valdybos sekretoriaus 
adresu: Kostas Januška, 2646 
West 71 Str., Chicago, Illinois 
60629. (K.J.)

Pavergtųjų seimo atstovai 
Strasburgo posėdžiuose. Nuo 
gegužės 3 d. Strasburge vyksta 
Europos Tarybos patariamojo 
seimo posėdžiai. Gegužės 6-9 
d.d. Strasburge vykusiame ko- 
liokvijume su E. Tarybos na
riais pųsėdžiavo iš JAV atvy - 
kę Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo ''New 'Yorke' pirm, alba
nas V. Germenji ir PET Gen. 
Komiteto atstovas rumunas C. 
Visioanu. Pasikalbėjimuose pa
sidalinta mintimis apie padėti 
komunistinio režimo kraštuose.

Po pasitarimų Strasburge 
PET atst ovai lankėsi Bonn oje, 
Paryžiuje. Londone ir Romoje. 
Pasikalbėjimuose su vyriausy
bių ir parlamentų atstovais pa
liesta padėtis komunistų pa
vergtuose rytų ir vidurio Eu
ropos kraštuose. (E)

Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijoje Taryba atsiuntė raštą, 
pasirašytą Tėv. A. Bernatonio. 
J. Kriščiūno, dr. J. Griniaus. J. 
Slankaičio. kuriame apgailes
tauja, kad kai kurie lietuvių 
laikraščiai gimnaziją vaizdavo 
“tik juodai”, jos atsakingus as
menis “tik neigiamai". Taryba 
prašo laikraščius susilaikyti 
nuo ‘ ‘anoniminių gimnazijos 
puolimų", kurie apsunkino 
gimnazijos veikimą ir “davė 
medžiagos priešų neigiamai pro
pagandai prieš lietuvius ir jų 
gimnaziją”.

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. Del ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY'S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046
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NEWTOWN, PA., Juozapo Marijos Viloje balandžio 25 vyko penkioliktasis metinis seimas, kuriame dalyva
vo rėmėjos iš N. Anglijos, Pennsylvanijos, Baltimorės ir kitų vietovių.

PLB Vokieti]os Krašto Tarybos žodis pasaulio lietuviam

Iš SAULĖTOS FLORIDOS
J. NARONĖ

PLB Vok. Kr. Taryba, posė
džiavusi 1965 m. balandžio 30- 
gegužės 2 dienomis Hiuttenfel- 
de, Vasario 16 Gimnazijos pa
talpose. nuoširdžiai sveikina vi
sų pirma Lietuvoje pavergtuo
sius brolius ir giliai atjaučia jų 
nedalią. Mums labai skaudu, 
kad mūsų broliai jau 25 metus 
neša verguvės naštą, ir mes ne
turime galimybės efektyviai 
jiems pagelbėti. Mes tvirtai ti-

LOS ANGELES, CALIF.
Kultūros klubo susirinkimas 

Įvyks gegužės 22. šeštadienį 
7:30 v.v. Bendruomenės Centro 
salėje (4421 Santa Monica BĮ.) 
Prasidės punktualiai.

Irena Tamošaitienė kalbės 
apie mūsų žymaus dailininko ir 
grafiko Vytauto K. Jonyno kū
rybą. Paskaita bus palydėta 
daugelio didinamųjų atvaizdų 
(slides). kas bus panašu i ištisą 
dailininko veikalų parodą. Taip
gi prelegentė atsakys, i klausi
mus.

Antroje susirinkimo dalyje— 
forumas kultūros temomis. Bus 
kalbama apie Lietuvių Fondą. 
Kiekvienas galės tuo klausimu 
pasisakyti, ar iškeltus sumany
mus padiskutuoti.

Susirinkimas bus baigtas 
lietuviškos knygos laimėjimu ir 
tradicine kavute.

Besidomintieji kultūros klu
bo veikla, kviečiami atsilankyti.

Klubas 
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PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South New York, N.Y. 10003

Telefonas 228-9547

kime Lietuvos laisvės atgavimą 
ir mūsų tautos gyvastingumą.

Sveikiname ir viso laisvojo 
pasaulio lietuvius ir linkime, 
kad mes visi, apjungti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės, 
būtumėm vieningi, kilni ir gy
va lietuvių šeima.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė yra maža ir neturtinga. 
tačiau deda visas pastangas 
puoselėti lietuviškumą ir mūsų 
jaunimą auklėti krikščioniška 
lietuviška dvasia. Mes stengia
mės išlaikyti Vasario 16 gimna
ziją. tą gyva Lietuvos laisvės 
simboli, ir ją tobulinti. Ji yra 
tapusi visų pasaulio lietuvių 
vilties švyturiu, kuris rodo ke
lią i Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

Su džiaugsmu pranešame vi
siems lietuviams, kad jau Va
sario 16 gimnaizjos nauji na
mai pastatyti, pašventinti ir 
perduoti naudotis. Nuoširdžia: 
dėkojame Statybos Komisijai, 
vadovaujant p. A. Mariūnui. ir

I PAGALBI LIETUVIŠKAM JAUNIMUI
Suprasdamas jaunimo bend

ravimo ir tarpusavio ryšių pa
laikymo reikalą. Didžiojo New 
Yorko Skautams Remti komite
tas. talkininkaujamas skaučių 
bičiulių ir visuomenės atstovų, 
sudarė rajoninei stovyklavietei 
pirkti komitetą. Šis komitetas 
yra pasiryžęs sutelkti New Yor- 

aukų vajaus vedėjui, gimnazi
jos direktoriui kun. Br. Liubi- 
nui už jų nepaprastą pasišven
timą. Labiausiai gi dėkojame 
Dievui už jo palaimą ir kiek
vienam geros valios lietuviui, 
kuris savo auka prisidėjo prie 
šios statybos. Tačiau mus sle
gia dar nesumokėtų statybos 
sąskaitų skola ca. 90,000 DM 
arba 23.000 dol. Šią skolą turi
me lig š.m. liepos 1 dienos bū
tinai sumokėti.

Mes pasitikime lietuvių nuo
širdumu ir gerumu, kurie taip 
daug mums jau padėjo, kad ir 
dabar atskubės dosnia ranka 
Vasario 16 Gimnazijai pagelbė
ti.

Vieningi Lietuvos prisikėli
mo tikėjime su dėkingumu ir 
pagarba

PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos prezidiumas

■Tėv. A. Bernatonis 
J. Kriščiūnas 
J. Stankaitis b

k a sričiai numatytą pinigų su
mą. Bus perkamas žemės plo
tas. gražioje vietoje, prie upės 
ar ežero, kur Atlanto rajono 
skautai iškilaus ir ruoš savo 
stovyklas. Ten -galės daryti iški
las ar suvažiavimus ir kitos lie
tuviškojo jaunimo organizaci
jos.

Į Didžiojo New Yorko Sto
vyklavietei Pirkti komitetą, ku
riam pirmininkauti sutiko A. 
Reventas. o sekretoriauti J. Vy- 
tuvienė. Įeina: C. Ašenbergas. 
A. Gerulaitienė. J. Kiaunienė. 
H. Kulber. V. Labutis. P. Le- 
veckienė, V. Liobis. H. Miklas, 
dr. J. Petkevičius. E. Rastenie
nė ir Z. Raulinaitis.

Pinigų rinkliava bus daroma 
aukų lapais ir laiškais. Aukas 
siųsti Rajoninio komiteto iždi
ninkui L. Siemaškai, 85-44 148 
Street, Jamaica, N.Y. 11435.

Aukos yra priimamos dide
liu dėkingumu, nes jos padės 
išlaikyti mūsų jaunimą lietu
višką.

kviečiame
l ržSIPRENI IMERI 'OTI 

MĖNESINĮ 
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
Eitm tremtyje jau 19 metų 

Redaguoja 
dr. Juozas Girnius

Metinė prenumerata 7 dol. 

Adresas:

AIDAI
630 BushwiCK Are.

Brooklyn. N. Y. 11221

Dainų ir muzikes sezonui 
baigiantis, pasikalbėkim su ži
noma lietuve soliste Anita No- 
vickaite-Karns.

— Girdėjau, kad lankėte 
konservatoriją Lietuvoje. Kaip 
gi ten atsiradot?

.— 1938 metais vykau su 
mamyte ir lietuvių ekskursija 
Į Lietuvą. Su.tojome Kaune. 
Buvau sužavėta lietuvių drau
giškumu. paslaugumu. Mane tie
si jg pagavo jų kuklumas, ge
ras išsiauklėjimas, ypač jauni
mo gražus apsiėjimas ir jų di
delis. šviesus idealizmas.

Tas susižavėjimas nuvedė 
mane prje Kauno Konservato
rijos durų. Nusprendžiau ten 
likti studijuoti, gi motina su 
ekskursija grižo Į Ameriką.

— Ką studijavote konserva
torijoje?

— Dainavimą ir muziką pas 
prof. Karnavičių, prof. Kača - 
nauską. prof. Banaiti ir kitus.

— Kaip Jums patiko ši moks
lo institucija?

— Mokslas buvo aukštai pa
statytas. Reikalauta rimtai mo
kytis. Tenka tik apgailestauti, 
kad kiti amerikiečiai savo lai
ku nepasinaudojo geromis mo
kyklomis Lietuvoje.

— O kur sutikote jaunąjį 
Jurgi Karnavičių?

ATITAISOME
Rašinėlyje apie Jono ir Mi

kasės Bartuškų auksinio vedy
binio gyvenimo sukakti (Darbi
ninkas Nr. 33 1965 m. gegužio 
4 d.) Įsibrovė kai kurios klai
dos. būtent: buvo paminėta, jog 
sukaktuvininkai išaugino 7 vai
kų šeimą, gi tuo tarpu buvo tik 
5. iš kurių 3 gyvena, o 2 mirė. 
Turi 7 vaikaičius (a.itkus).

Jonas Bartuška Į Ameriką at
vyko ne 1913 metais, bet 1905 
metais.

Su pagarba
J. Mėlynis

BALTIMORĖS ŽINIOS
Motinos dieną gražiai minėjo 

šv. Alfonso parapija gegužės 
9. Ryte per 8:30 v. mišias bu 
vo mišios motinų intencija. Mi
šias aukojo prel. L. Mendelis. 
Jis pasakė ir pritaikytą pamoks
lą. šeimos bendrai ėjo prie ko
munijos. Po pietų 4 v. buvo 
procesija Marijos garbei. Soda- 
lietės nešė Marijos statulą, ku
ri vėliau buvo vainikuojama. 
Pamaldos baigėsi pasiaukojimo 
aktu ir palaiminimu švč. Sakra
mentu.

Lietuviški darželiai pagal se
ną paprotį Įtaisyti prie lietuvių 
namų. Vieną iš gražiausių dar
želių turi p. Valeikienė, gyve
nanti Kensington rajone. Praei
viai visada sustena ir pasi
groži šiuo retu reginiu.

Kun. A. Dranginis kardinolo 
Lawrence Shehan buvo paskir
tas labdaros vajų vykdyti šv. 
Alfonso parapijoje. Vajus tę
sėsi nuo gegužės 2 iki 9. Kun. 
A. Dranginis visiems laišku pa
dėkojo už suteiktas aukas.

Suaugusiųjų klubas, kuris 
gražiai veikia šv. Alfonso para
pijoje. gegužės 16 rengia išva
žiavimą Į State Park. Vaikai ga
lės drauge pažaisti, o suaugusie
ji po medžiais prie stalų galės 
maloniai praleisti laiką.

Baltimorės miesto gyvento
jai liko be dienraščių. Streikuo
ja Baltimore Sun ir Baltimore 
News American darbininkai. 
Neaišku, kada baigsis streikas.

Ona česonienė, senos kartos 
lietuvė, ilgai gyvenusi Baltimo- 
rėje, mirė gegužės 5. Velionė 
ilgą laiką dirbo siuvykloje. Bu-

206 East 86th Street 
(tarp 2 ii 3 Avė.) 
New York. N Y.

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
^KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. 

Užkandžiai i* nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiika virtuve: pietūs-vakarlenė

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

— Jis buvo tada jau pažen
gęs pianistas. Grojo radiofone. 
Mūsų sutuoktuvės buvo 1940 
metais Rygoje. Karo audros 
mūsų gražų gyvenimą suardė..

— Kaip pradėjote reikštis su
grįžusi i Ameriką?

— Ieškojau tik lietuviškos 
kultūrinio darbo dirvos. Daug 
dainavau lietuvių parengimuo
se. Suruošdavau daug koncer
tų Miami Liet, klube. Išdaina
vau daug liet, liaudies dainų ir 
liet, kompozitorių sukurtų dai
nų, operų arijų. Kelis koncer
tus turėjau Chicagoje. Be to. 
dirigavau liet, chorui eilę me
tų. Choras buvo net dainų 
šventėje Chicagoje. Kelis kar
tus vvko i St. Petersburgą. 
Fla.

— Būtų Įdomu žinoti apie 
Baltic Trio. Kaip Jums 
atėjo mintis ji suorganizuoti?

— Pabaltietes seses seniai 
norėjau sujungti. Pasisekė, kai 
prie manęs prisidėjo estė Meta 
Sepp (sopranas), latvė Amalia 
Petei-one. jos sesutė pianistė 
Teklė. Visos nutarėme dainuo
ti. Jas turėjau išmokyti lietu
viškų dainų, o aš mokiausi es
tiškai ir latviškai. Sunku buvo 
visoms. Daug padėta pastangų, 
daug suruošta repeticijų. Ta
čiau. viską nugalėjusios, daina
vome tradicinėse mūsų trijų 
nepriklausomybės minėjimuose. 
Su Amalijos mirtimi nebeliko 
mums latvės dainininkės.

Kultūros būrelis
1962 m. Anitos Navickaitės 

iniciatyva buvo suorganizuotas 
kultūros būrelis.

Jis buvo reikalingas miamie- 
člų liet, kolonijai, ypač ameri
kiečiams ruošiant tarptautinius 
pasirodymus ir kviečiant lietu
vius dalyvauti.

Pirmas būrelio žygis buvo su
ruošti Maironio minėjimą. Pa
sisekė.

Vėliau Anitos iniciatyva ir 
jos lėšomis išleidome pirmąjį

vo gera šv. Alfonso parapietė. 
susipratusi lietuvė. Kai sveika
ta leido, dalyvavo Įvairiuose pa
rengimuose. Gedulingos mišios 
buvo šv. Alfonso bažnyčioje ge
gužės 8. Palaidota Holy Redee
mer kapinėse. Liko nuliūdusi 
dukra Ona. nuliūdę sūnūs Juo
zas. Rex ir Pranas ir eilė anū
kų. Jonas Obelinis

Bus įdomus 
koncertas

HARTFORD, CONN.
Gegužės 15, šeštadieni, 8 v. 

v. lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo salėje. 227 Lawrence 
str.. Hartford. Conn., “Aido” 
choras, diriguojamas muz. J. 
Petkaičio. rengia koncertą. Be 
choro dainų programą papildys 
baleto numeriais balerina Rūta 
Jurkevičiūtė ir New Britaino 
šokėjai, kuriuos ruošia mokyto
ja K. Marijošienė.

Pažymėtina, kad šis mišrus 
choras savo pasirodymais jau 
ne kartą yra žavėjęs Hartfor
do ir apylinkių lietuvius. Per
nai gražiai pasirodė Lietuvių 
dienoje New Yorke, o dabar 
ruošiasi protesto demonstraci
joms prieš Lietuvos pavergėjus. 
Birželio 20 choras giedos 2 v. 
katedroje ir 4 vai. Bushnell 
Memorial salėje.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi koncerte gau
siai dalyvauti. Įėjimas 1.50 dol.. 
moksleiviams 1 dol.

J. Bernotas

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Klausimas
Mano 16 metų duktė nusipir

ko pas krautuvininką kaimy
nystėje bonkutę mosties (skin 
cream). Ant to buteliuko buvo 
parašyta, kad ta mostis padės 
nusikratyti spuogų, kad ji ypa
tingai yra rekomenduojama 
jauniems žmonėms, turintiems 
spuogų ir taip vadinamąją “ac
ne”. Mano dukrelė apie tai nie
ko man nesakė. Po poros die
nų vartojimo, veidas paraudo, 
oda susprogo, net pūlių atsira
do. Klausiau kas atsitiko. Sako 
nieko, savaime taip Įvyko. Nu
vežėm pas daktarą ir čia duk
relė prisipažino vartojusi tą 
pirktą mosti. Gydytojas davė 
vaistų ir liepė veidą plauti tris 
kartus i dieną tam tikru skys
čiu. Užėmė tris savaites, kol 
pradėjo gyti. Mergaitė negalė
jo i mokyklą eiti, nes jos vei
das buvo sutinęs .ir baisus pa
sižiūrėti. Dabar jau geriau. Aš 
tyčia patepiau tos mosties ant 
savo rankos (iš vidaus, kur oda 
švelnesnė) ir man paraudo ran
ka ir oda pradėjo luptis. Pats 
daktaras mums pasakė, kad 
krautuvininkas turėtų būti už 
tai atsakingas. Bet ką tu imsi 
iš tokios krautuvėlės savininko, 
kuris vos pragyvena iš tos sa
vo krautuvėlės ir turi penkis 
vaikus. Be to. jis yra geras 
žmogus ir mūsų geras pažista- 

lietuvių biuleteni. Tai buvo la
pelis su pranešimais, kad ge - 
riau surištume išblaškytus savo 
kolonijos lietuvius.

Sezono užbaiga
Miami sezono užbaigai Ona 

Navickienė. Anitos motina su
ruošė savo svečiams atostogi - 
ninkams išleistuves, kuriose da
lyvavo iš New Yorko J. ir A. 
Trečiokai, solistė Lionė Jody- 
tė ir kiti.

Solistės A. Navickaitės gra
žus pasirodymas su Banaičio 
“Aš šią naktį” buvo estu su
rengtame koncerte.

Šiuo tarpu A. Navickaitė - 
Karns ruošiasi linksmai opere
tei. kurią stato anglų kalba vie
tos miamiečiai. 

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 9-5077 
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y. Tel. STagg 2-4329
9I-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuvižkus skilandžius ir sūrius

mas ir prietelis. Ar negalima 
būtų kartais paduoti Į teismą 
pati fabrikantą? Kam tokius 
netikusius dalykus gamina li
dar pataria jauniems žmonėms 
juos vartoti. Prašau mums pa
tarti.

Pasipiktinusi motina 
Atsakymas

Iki 1946 metų valstybės įs
tatymai buvo tekio pobūdžio, 
kad tokiu atveju, kaip tams
tos. tik krautuvininkas, o ne 
fabrikantas, galėjo būti patrau
kiamas atsakomybėn. Tačiau 
1946 metais mūsų teismai nu
tarė. kad tokiu atveju ir pats 
fabrikantas turi būti atsakomin- 
gas sužeistajam asmeniui. Ka
dangi ir tamstos pačios oda pa
raudo ir susprogo nuo tos n 
ties vartojimo, fabrikantas ne
galės teisintis tuo, kad Tams
tos dukrelės oda gali būti aler
giška tokioms mostims. Atrodo, 
kad normali oda, kaip tamstos, 
ir dukrelės nukenčia nuo kokių 
tai mosties elementų. Tas bu
teliukas yra fabrikanto uždaro
mas ir nėra atidaromas krautu
vininko. Tik vartotojas atidaro 
buteliuką prieš vartodamas pa
čią mosti. Čia yra gana aiškus 
atsitikimas, kuriuo tik fabrikan
to apsileidimas (negligence) .o 
ne kas kitas, buvo sužeidimo 
priežastim.

Tamstos advokatas žino, ko
kių priemonių reikia imtis ir 
kuriais pagrindais paremti ieš
kinį.

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

Tel. 516 AN 1-2864
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SPORTAS
FUTBOLAS

Vietinio futbolo pirmenybių 
sezonas baigiasi, ir jau neužil
go prasidės tarptautinio turny
ro varžybom Lietuvių Atletų 
seniorų komandos pirmenybes 
baigė jau anksčiau, taip kad 
tebežaidžia tik jaunieji. Perei
tą savaitgalį mažučiai pralaimė
jo Ocenaside 0:2 (0:1), o jau
niai German - Hungarians 0:4 . 
Laimėtojais išėjo pirmoji ko
manda, visai tą savaitgalį nežai- 
dusi. Yonkers SC pirmenybių 
rungtynėse namie prakišo West 
New Yorkui 0:2 ir tuomi mū
siškiams trečioji vieta liko už
tikrinta. Iš 14 rungtynių mū
siškiai sugriebė 16 tašku, lai
mėję 5, pralaimėję 3 ir lygio
mis sužaidę net šešetą rung
tynių. Įvarčių santykis 32:30. 
taigi šį mūsų futbolininkų 
pirmenybių sezoną New Yorke 
reikia laikyti sėkmingu. Beje 
šią vasarą sueina lygiai 15 me
tų nuo pirmojo mūsų futbolo 
komandos pasirodymo po karo 
New Yorke.

Tarptautinio futbolo 
davė Velykų turnyras, 
Eintracht Frankfurto, 
buvo tiktai gėrėtis ir
italų Fiorentina, kuri ir laimė
jo turnyrą. Gegužės 21 numa
tytas draugiškas susitikimas 
tarp mūsų (German-American) 
lygos rinktinės ir Hannover 96, 
Vokietijos aukštosios klasės at
stovo. Tarptautinė futbolo ly
ga (ISL) savo varžybas prade
da 30 gegužės, kur mūsų lygos 
rinktinė žaidžia prieš Miunche
no 1860. Birželio 2 d., dvejos 
rungtynės — Randalls Island 
stadione West Ham — New 
Yorkers (mūsų lyga) ir Brazi
lijos Portuguesa — Miunchen 
1860. Šioje grupėje dar žaidžia 
ir Italijos Varese. Dauguma 
rungtynių Įvyksta Randalls Is
land stadione, bet porą kartų 
bus žaidžiama naujame Shea 
stadione. Birželio 16 vienerias 
rungtynes matys Chicaga.

Atletas.

pradžią 
kur be 
galima 

stebėtis

Skautų Sąjungos suva- 
registraciją. Visi suva- 
dalyviai prašomi regis- 
prisiųsdami 2 dol. re-

Fil. Birutė Juodikienė (1794 
East 227 St., Euclid, Ohio 
44117, tel. 531-8123) tvarko Fi
listerių 
žiavimo 
žiavimo 
truotis,
gistracijos mokesčio iki gegu - 
žės 27. Vėliau registracijos mo
kestis bus 3 dol. Suvažiavimas 
įvyks Clevelande^ Čiurlionio 
Namuose. (10908 Magnolia Dr., 
Cleveland, Ohio 44106, telef. 
795-5862) gegužės 29-31.

Filisteriy Skautu S-ga rengia
si išleisti skautiškų dainų 
plokštelę. Tarpe kitų vienetų 
plokštelėje skautiškas dainas i- 
dainuos New Yorko ir Clevelan- 
do vyrų oktetai. Plokštelės ad
ministracinius reikalus tvarko 
V. Mikūnas iš Chicagos ir FSS 
CV atstovas A. šenbergas iš 
Cleveland©.

Fil. Vytautas Mikūnas Chica- 
goje rūpinasi lietuviškų skau - 
tiškų dainų plokštelės parengi
mu. Šią plokštelę išleis Filiste
rių Skautų Sąjunga. Jos leidi
mo klausimas bus svarstomas 
FSS suvažiavime Clevelande ge
gužės 29-31 dienomis. V. Mikū
nas ir FSS Centro Valdybos iž
dininkas Andrius Šenbergas 
(iš Clevelando) referuos plokš
telės klausimą.

LOS ANGELES ateitininkai sendraugiai palmių pavėsyje. IŠ k. J. Ąžuo
laitis, L. Valaitienė, J. Jodelė, D. Polikaitienė, J. Kojelis ir J. Raulinai- 
tis. Nuotr. R. Valaičio.

ŠACHMATAI
Bostono tarpklubinėse. Lietuviams 

įrašytas laimėjimas prieš Brandeis 
universitetą. 5-0, 
davus be kovos.

pastariesiems pasi-

Veda K. Merkis
Chess Life, bal. nr. skelbia Kazį 

Škėmą, baigusį antruoju Motor City 
p-bėse su 8-2 tš.; laimėjo Carl Dris
coll su 9 taškais. Paskelbti iki šiol 
buvę Motor City nugalėtojai: 1960 
m. W. Burgar, 1961 — S. A. Popel, 
1962 — W. Burgar. 1963 — C. Dris
coll, 1964 — Kazys Škėma.

USCF klasifikacijoj (Rating Sup
plement, April, 1965) įvardinti šie 
lietuviai: Meistrų kl. — Pov. Taut- 
vaišas, III. 2366 tš. (įsidėmėtina, P. 
Tautvaišo įvertinimas įkelia jį gre
ta žinomų JAV rinktinės žaidikų: 
Edmar Mednis 2374. Jame Sherwin 
2374). Kiti lietuviai: Dr. Bullokas, 
Cal. 1825; R. Gabrys, Colo. 1369; A. 
Gilvydis, Mich. 1816; J. Kairys, Ont. 
1814; V. Karpuška. III. 1657; P. Kon- 
tautas, Mass. 1641; S. Makutėnas, 
Ind. 1908; D. Powelatits, Pa. 1588; 
F. Šalkauskas, III. 1858; Ed. Stak- 
nys, N. Y. 1988; H. Strolia, N. Y. 
1510; A. Šukys, N. Y. 1957; J. Tys- 
liava. Vok. 1645; A. Vasiliauskas, 
N. Y. 1874.

Hartford, Conn., YMCA namuose, 
sekmadienį, gegužės 16 d. 2 v. p.p. 
įvyks dešimtosios Massachusetts - 
Connecticut rinktinių rungtynės. Iki 
šiol Massachusetts laimėjo 6. Con
necticut — 3 rungtynes.

Filisteriu Skautu Sąjungos 
suvažiavime Clevelande gegu
žės 29-31 dienomis apie Lietu
vių Bendruomenę. Vliką, Altą 
ir kitas lietuvių institucijas kal
bės JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos nariai fil. dr. Al
girdas Avižienis iš Los Angge- 
les ir fil. Romas Kezys iš New 
Yorko, ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos vice - 
pirmininkas fil. Vytautas Ka - 
mantas iš Clevelando.

Fil. Romas Kezys iš New Yor
ko, JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos narys, dalyvaus 
Filisterių Skautų Sąjungos su
važiavime Clevelande gegužės 
29-31, kur kalbės apie “FSS ir 
politinę veiklą”.

Parengimai New Yorke
Gegužės 15 — Operetės choro me

tinis parengimas Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Birželio 5 — Brooklyn© šešt. Lith. 
Maironio vardo mokyklos 15 me
tų minėjimas—vakaras Apreiški
mo par. salėje.

Birželio 13 — Lietuvių diena pasau
linėje parodoje: pamaldos Vatika
no koplyčioje ir programa New 
Yorko pavilione.

Spalių 9 — Akad. Skautų S-gos su
važiavimas. šventė, koncertas ir 
šokiai Apreiškimo par. salėje.

Spalių 10 — Br. Kviklio pagerbimas, 
jo knygos “Mūsų Lietuva’’ pri
statymas ir nepaprastų liet, se
nienų paroda Apreiškimo par. sa
lėje. Rengia Fil. Skautų S-ga.

Numatomus parengimus pranešti 
S. DZIKUI, 89-17 97th St., Wood
haven, N.Y. — tel. VI 7-5113.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SERVICE PRINTING

Bostone mirė
Hurvitz, 65 m., 
mininkas. Su juo Gediminas Kuodis, 
1957 m. (tuokart 13 m. jaunuolis), 
pasidalino pirmą, vietą. Bostono B 
klasės šachmatų pirmenybėse.

teisininkas Joseph 
buv. MSCA’nn pir-

Maskvoje Geleris sudorojo buv. 
pasaulio meistrą Smyslovą, 
kiu 5’4-2nedavęs išlošti 
nos partijos Smyslovui.

santy-
nė vie-

Vak. Vokietijos komanda 
cker. Darga. Lothar Schmidt. Pfle- 
ger, Hedit) laimėjo šešių valstybių 
komandines varžybas, Berlyne, su 
15’ 2-4 % tš., Ispanija 12’š (Pomar. 
Toran ir kt.), Olandija 10M, Angli
ja 9, Austrija 7^ ir Šveicarija 5 tš.

(Unzi-

K. Škėmos laimėta partija prieš 
Motor City p-bių nugalėtoją Detroi
te. Baltieji: C. Diiscoll, juodieji: K. 
Škėma.

2. 2e2 d5 3. e5 Rf5 4. Žd4 
ho 6. e6 2h6 7. Re2 Vd6

9. Ra3 Ve5 10. c3 Žf7 11.

1. e4 c6 
Rg6 5. h4 
8. b3 f:e6 
Bh3 Vf6 12. Bg3 2d7 13. Bf3 Rf5
14. 2:R e:f5 15. d4 g6 16. g3 Rh6 
17. c4 0-0 18. c:d c:d5 19. Žc3 Žb6 
20. Bd3 2d6 21. f4 Bfc8 22. R:d6 
V:R 23. a4 Rg7 24. Kfl 2d7 25. Be3 
2f6 26. Bbl e6 27. Bei 2e4 28. 2:2 
d:2 29. Rc4 Kh7 3O.Be2 Bc7 31. Bd2 
Bac8 32. Ve2 a6 33. Bedi Bd8 34. 
Ve3 Vb6 35. Ke2 Bcd7 36. d5 V: V 4- 
37. K:V Rc3 38. Bc2 Rb4 39. Kdi 
e:d5 40. Re2 b6 41. R:a6 Rc5+ 42. 
B:c5 b:B+ 43. K:c5 d4 44. Rb5 
Bc7 -r 45. Kb6
a5 d2 48. Kc7 Bd4 49. a6 Bd:R-H 
50. b:B e3 51.
Bb4 -r 53. Kc6 Ba4 54. Kb7 
baltieji pŽsM^v^ė.' v V ~

Bc3 46. Rc4 d3 47.

a7 B:c4-r 52. Kb7 
e2 ir

SUN TAN LAKE Recreation Park 
on Route 23 Riverdale N.J. Owners 
Willy Schmidt & Richard Tietjem. 
Swimming in Spring Federal Lake 
44 acres of picnic land 600 picnic 
tables Bar and Grill Bring the 
family Call 201 TE 8-9898

Outstanding Bicycle Special Safety 
check your bicycle now! New seats 
new pedals new grips. Complete lu
brication. Safety check and adjust 
all parts. Done at your home only 
$8.95 — Also Lawn Mower repairs 

Brooklyn - Queens - Nassau 
- BR 2-9339 ---------

JERSEY AERIAL 
ADVERTISING INC 

AIRPLANE BANNER 
TOWING

25 Steward St. Trenton N.J.
Call 609 - 586-4758

BRADLEY’S ROWBOAT 
STATION

Row Boats Motors Bait & Tackle 
We also have Cottages for the Sum
mer. Canoe place Road Hampton 
Bays. Long Island Special consider
ation to religious groups. Call 516 
RA 8-0098

CORRIGAN’S BOAT YARD 
and MARINA 

Distributor for Daytona 
Marine Engines, Sales & Service 
Newtown Road Hampton Bays,

Call 516 RA 8-4189

The OLD SEIDELBURG
Open 7 days a week 

For the Finest of Foods 
Come and bring the family 

for Sunday Dinner 
626 Third Ave N.Y.C.

Call TN 7-2678

HOTEL LUCERNE 201 W. 79th St. 
New York City ’,•> block from Broad
way and 79th Street. Convenient to 
everything in the heart of N. Y. C. 
Newly furnished 1-23 room suites 
some with kitchenettes — moderate 
rates — EM 2-7100.

DISPLAY

ALDEN MUSIC CENTER
ELMONT

DANCING INSTRUCTIONS 
Pre-Schoolers - Pre-Ballet 

Modern Dance and Creative. 
Children and Teenagers. 

Ballet, Modern and Modern Jazz.
Adults - Slimnastics

Instruction in all instruments 
Instruments rented and sold 

Richard J. Garofalo 
239-31 Linden Blvd. Elmont, LI.NY

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance ■ Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

POOLS by VAZQUEZ

Maintenance Free 
Pacific Pools 

from

J149500

Up to 7 years to pay.
All work guaranteed - Financing arranged

Also Gunnite and Concrete Pools. Custom Built to fit your needs — 
from $6000.00.
VAZQUEZ POOLS, Briarcliff Manor, NY; 914 - WI 1-7050

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

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 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 

(Tarp 85 - 86 g-vlų)
Rtdgewoode — 56-54 Myrtle Ave. — VA 1-7068 
Astorijoje — 28-28 Steinway 8t. — AS 4-3210

Hempsteade — 310 Front Street 
Flushinge 
Jackson Heights

IV 3-5540 
41-06 Main Street — HI 5-2552 

82-10 37th Avenue
— DE 5-1154

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

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

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

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

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

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 Voignt, Cosmetics by 
Miss Libby. Open 6 days ’til mid
night. 37 West 8th St.; GR 3-1110

WEDDING

t 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 
in Bride’s Magazines & best shops. 
All perfect. Many beautiful design
er’s originals at V2 of retail price 
in this area’sl largest collection of 
Bridals. Latest Brides-Maid’s gowns. 
Phone Marion (516) 265-0616.

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

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

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

Room 402

Adolfo SCHRAGERIO

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

Tarp 1st Ir 2nd Avenue • TR 9-0400
Atidaryt* kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir Šeštadieniais 9-6 v.v.

TO PLACE
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

AUTO SERVICE

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Ave. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

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

“VENTA”
Home Improvements

DISPLAY

McCarthy floor covering
128 Lincoln Ave.

Open 6 days a week, Friday until 
9 PM. 9x12 Vinyl Rug $10.50. We 
cater to all your needs. Special con
sideration to religious groups.

Call YU 7-3646

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:

SERVICE

J. BAND2IUKAS 
84-12 102nd Street 

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

KEYPORT AUTO LAUNDRY

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

KEYPORT N. J.
Call 201 -264-9767

LIETUVIŲ ADVOKATAI

World Wide Shipping: Madeline Hol
der formerly of Seaway Shipping 
Co. has now open business known 
as HOLDERS OVERSEAS SHIP
PING, CRATING & EXPRESS CO. 
At 464 Central Ave. B’klyn, Phone 
455-6845. Day-Night door to door 
delivery at Barbados only.

KRUCKERS
RESTAURANT & GROVE 
Pomana Ladentown N.Y.

For the finest of German food
A nice Sunday habit is Dinner 

at KRUCKERS
Call 914 HA 9-9732

Chain-Link Fences — NORTHERN 
FENCE CO. Residential and Indus
trial, 1237 57th St. Bklyn. Free es
timates cheertully given 
fully guaranteed Special 
ation io rengious groups 
TR 1-9752 9 AM to 1PM 
6 PM.

All work 
consider-
— Call

and alter

THE COUNTRY GENTLEMAN 
RESTAURANT & DINER

Route 202-28 Sommerville Circle 
Raritan

Private parties up to 130 persons
Phone 722-7979 «

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

TOM GUERR1ER!

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.

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

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.

RESTAURANTS

In Kingston it’s HOPPYS 
The Restaurant known for fine food 

286 Wall St Kingston N.Y.
Next to the Court House

Air conditioned. Open 7 days a week 
Ask for 

Hans Pfeiffer & Robert Samitch 
Call 914 FE 8-9677

Gene Fic'htel’s NORRIE POINT Inn 
on the Hudson, Route #9. Staats
burg. N.Y. 3 miles north from histo
rical Hyde Park ( with Roosevelt 
Library). Ideal for Hiking or Pic
nics. Thurs. and Fri. Luau and Ha
waiian atmosphere. 914 - TU 9-3800

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

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

New York City 
RE 4-7335

HELP WANTED

HELP WANTED — Superintendent 
for a new apartment building ex
perience needed, a couple. The new 
building consists of 55 family apart
ments in Flatbush, Brooklyn. Must 
speak English. Free apartment and 
all utilities, good salary. Call in the 
morning or after 6 PM UL 6-1755.

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplvčia - Air conditioned

A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Pub“c

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

- Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(prie Forest Parkway Station- 

WOODHAVEN. N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVE ’ 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius * 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną, ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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Žygio i Washington^ komite
tas prašo, kad •vyrai, kurie vyks
ta i Washingtona, būtų su iš
eiginiais drabužiais. Merginas 
prašo, kad, jei gali, būtų su 
tautiniais drabužiais.

Žygiui į Washington^ Bosto
no lietuvių radijo mėgėjų klu
bas pasiūlė žygio komitetui vi
sas radijo priemones informaci
jai žygio dalyviam eisenos me
tu.

Operetės choras, įvertinda
mas žygio į Washingtona pras
mę, nutarė dalyvauti žygyje, o 
savo koncertą, kuris buvo nu
matytas gegužės 15, atidėti į 
rudenį.

Žygio į Washingtona reika
lam Vlikas įteikė 250 dol. au
ką, Lietuvių Gydytojų draugi
ja 50 dol.

Pasaulinės parodos New Yor- 
ko paviljone šį sekmadienį, ge
gužės 16. bus Queens County 
diena. Jos programoje dalyvau
ja kanklininkės. Be lietuvaičių 
dar šioje programoje pasirodys 
ukrainiečių šokėjų grupė ir ke
letas amerikiečių ansamblių. 
Kanklininkės atliks 15 minučių 
programą 5 v.v. Lietuviai ku
rie tuo metu bus parodos aikš
tėje, prašomi užeiti i New Yo.r- 
ko paviljoną.

Jurgis Udalovas, per Lenkiją 
ir Vokietiją senelės nuvežtas 
iki Vienos, tėvus bepamatę tik 
1944 m. Karui pasibaigus, visi 
•keturi atvyko Vokietijon ir Įsi
jungė į DP stovyklą prie Augs
burgo. Po 6 metų pasiekė A- 
meriką. 1958 m. tapo JAV pi
liečiu. o 1962 m. pašauktas ka
riuomenėn.

Prieš karinę tarnybą' Broo- 
klyno Politechnikos Institute 
studijavo elektroninę inžineri - 
ją. kurią mano baigti grįžęs iš 
kariuomenės, kur jis turi radis
to pareigas. Kariuomenėje jis 
buvo pastebėtas kaip geras spe
cialistas. gavo geriausio mėne
sio kareivio titulą, 25 dol. Sa
vings Bond, cigaretėms susidė
ti dėžutę, apmokėtas vieno sa
vaitgalio atostogas ir savo dali
nio generolo pasveikinimą.

JURGIS UDALOVAS

Redakcija
Administracija
Spaustuvė
Vienuolyną* ...

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

Dr. Juozas R. Vaišnys, Yale 
universiteto profesorius, skai
tys paskaitą apie mokslinį me
todą ir mokslines vertybes dis
kusijų ratelio susirinkime gegu
žės 14, penktadienį, 8:30 v.v. 
dail. K. Žoromskio studijoje 
(257 W. 14 St.- Dr. J. Vaiš- 
nys garsėja savo moksliniais 
tyrimais, šiais metais jo prane
šimai New Yorke ir Washing
tone mokslininkų draugijų su
važiavimuose sulaukė gyvo dė
mesio. Jis pats dar neturi 30 
metų. Visi susidomėję, ypač 
jaunimas, maloniai kviečiamasi 
atsilankyti.

A.a. Tėv. Modestas Stepaitis, O.F.M.

A. a. Modesto Stepaičio, O. 
F. M., 3 metų mirties sukak
ties proga mišios bus atlaikytos 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje gegužės 17 d. 7 v. Taip 
pat bus pamaldos b’ kituose 
pranciškonų vienuolynuose.

_ Newark, N. L
Šv. Jurgio pašalpinė draugi

ja savo metinę komuniją ir pus
ryčius turėjo gegužės 2. Tuo 
pačiu buvo atžymėta ir globė
jo šventė.

Pirma nariai susirinko į šv. 
Jurgio tsalę ir. palydėti vete
ranų sargybų, nuėjo bažnyčion, 
kur 10:30 mišias aukojo kun. 
P. Totoraitis. Prieš mišias su
giedotas Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Pamokslą pasakė kun. 
P. Totoraitis.

Tuoj po pamaldų buvo pus
ryčiai. kuriem vadovavo drau
gijos pirm. Kazys Balčiūnas.

Draugija yra viena iš se
niausių New Yorko ir New Jer
sey apylinkėje, drauge prisidė
jo. palaikydama lietuviškas tra
dicijas. Kviečiami ir nauji na
riai. Susirinkimai būna kiekvie
ną paskutinį penktadienį šv. 
Jurgio salėje.

Pusryčių metu invokaciją su
kalbėjo prel. Ig. Kelmelis. F.V.

KANKLININKŲ būrelis, vadovaujamas T. Dzikienės, dalyvavo meninėje programoje LMK Federacijos suva
žiavime Waldorf Astoria viešbutyje. Viduryje dr. M. M. Preminger. Už jų iš k. d. H. Kulber, L. Bieliukienė, 
Mrs. William H. Hasbrook. Nuotr. L. Tamošaičio.

KAS BUS WASHINGTONE ŽYGIO METU
Washingtone autobusai ir pri

vatūs automobiliai sustoja prie 
Baltųjų Rūmų, H ir 16th St. 
Toliau žygis vyks tokia tvarka: 

10:15 — autobusai susiren
ka paskirton vieton.

10:30-10:45 — išdalinami pla
katai ir brošiūros, pasiruošia- 
ma demonstracijai.

10:45-11:00 — susitvarkoma 
eisenai prie Baltųjų Rūmų.

11:00-1:30 v. popiet — de
monstracija prie Baltųjų Rū
mų.

1:30 — baigiama demonstra
cija ir einame prie Lincolno pa
minklo.

2:00 — prie Linlcolno pa
minklo padedamas vainikas, su
kalbama malda už Lietuvos lais
vę.

2:20 — gražinami visi plaka
tai komitetui.

2:30 — oficiali šios dienos 
programos pabaiga.

Kas nori- dalyvauti vainiko 
padėjime prie Kennedy kapo, 
prašom susirasti autobusus, ei
nančius į Arlingtono kapines.

EKSKURSIJA į 
KENNEBUNKPORT, ME.

Metinė išvyka į pranciškonų 
sodybą bus birželio 11-13. Au
tobusas išvyks birželio 11 d. 
1 vai. popiet nuo vienuoly
no (680 Bushwick Ave.), grįš 
birželio 13 pavakariais.

Kennebunkporte birželio 12 
bus gimnazijos berniukų iškil
mingas mokslo metų užbaigi
mas. Vysk. P. Brazys įteiks dip
lomus. Bus pamaldos, koncer
tas ir visos mokyklos pasirody
mas, o taip pat Sv. Antano at
laidai (birželio 13).

Kelionė, maistas ir nakvynė 
vienam asmeniui 30 dol. Veš 
tik vienas autobusas, kitos iš
vykos šiais metais nebus. Kas 
norėtų važiuoti, prašoma kreip
tis į Darbininko administraci
ją 910 Willoughby Ave., Broo
klyn, N.Y. arba skambinti GL- 
2-2923, vakarais GL 5-7068.

Vainikas bus uždėtas apie 3:00 
v. popiet.

Kelior>ės tikslas — pareikšti 
prezidentui, kad Amerikos lie
tuviai pritaria jo politikai Viet
name.

Demonstracijos bus prie Bal
tųjų Rūmų, einama vienoje 
linijoje.

Užkandžiu nebus iki 2:30 v. 
popiet.

AUTOBUSAI IŠVYKSTA
Žvgin i Washingtona išvvks- 

ta autobusai iš š-u kolonijų: 
So. Boston. Mass. Worcester, 
Mass.. Waterbury. Conn., New
ark. N.J.. Kearny, N.J. Tikima
si, kad bus autobusas iš Phlla- 
delphijos. Pa. ir kitų vietovių.

Iš New Yorko' apylinkės iš
vyksta autobusas iš Maspeth. 
N.Y.. Brooklyn. N.Y.. 2 auto
busai iš Woodhaven, N.Y.

Kas norėtų vykti, labai pra
šoma tuoj pat paskambinti 
duotais registracijos telefonais. 

ANTANAS SNIEČKUS informuo
ja apie žygį į Washingtona.

JA 3-0398, Senkus — EV 6- 
7879, vyčius — A. Mažeika — 
VI 5-6332, A. Vasiliauskas HU 
7-2353.

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. Kun. P. Totoraitis 
Newarke MA 2-6847.

Visos organizacijos ir pavie
niai asmenys labai prašomi 
prisidėti prie šio žygio į Wa- 
shingtoną.

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

nes tikimasi papildyti dar vie
ną autobusą, kuriame yra laisvų 
vietų.

AUKOS ŽYGIUI
Washingtono žygiui parem

ti prisiuntė aukas: Amerikos 
Tarybos New Yorko skyrius— 
50 dol.. 25 dol. prelatas L. 
Mendelis. Baltimore. Md., Lie
tuvių R. K. susiviemumas A- 
merikoje Newark. N.J. 19-tos 
kuopa. Taip pat gautos kitos 
aukos, kurios bus -skelbiamos 
vėliau. Visiems aukotojams dė
kojame ir kartu -prašome žy
gio išlaidoms prisiųsti aukų ad
resu: Mr. Antanas B. Mažeika, 
149-42 118th St.. So. Ozone 
Park. N.Y. 11420

Išnuomojamas Ozone Park 
apstatytas baldais gražus, dide 
lis kambarys, arti 8th Avė. 
traukinio Tel. VI 9-5788.

Jaunimo žygis i 
W ashingtoną

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 bažny
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 6-2236 ir Mary
tė Salinskienė VI 7-4499. Atei
tininkus studentus registruoja 
Vainius Jr. — HI 1-9761, sen
draugius — B. Bobelis — MI7 
6637. skautus — Legeckis—

Tikybos pamokos jaunimui 
būna šv. Petro parapijos mo
kykloje 7 v.v. kiekvieną trečia
dienį šv. Petro parapijos mo
kykloje. Studijoms vadovauja 
kun. J. Svirskas ir jam talki
ninkauja patyrę mokytojai: Flo
rence ir Edward Zaletskai. 
Frances. Eleanora Plansky ir 
Joan Antanėlis. Studijų metu 
tvarką prižiūri — Jahn Wis
niewski ir Albert Waiciulis.

Sodalietės gegužės 6 turėjo 
draugijos pamaldas ir susirinki
mą. \ Išrinkta ‘ nauja valdyba: 
Stella Gendroiis, Margaret Cro
nin, Anne Petchell, Belle Les- 
chinskas, Esther Baltrushu - 
nas.

Stepono Dariaus legiono pa
maldos bus gegužės 16 d. 10 v. 
ryto šv. Petro parapijos baž
nyčioje. Mišias aukos ir pa - 
mokslą sakys kun. Al. Kontau- 
tas.

Stasys Dėdinas iš Ridgewood 
N.Y., buvęs Kennebunkport, 
Me., pranciškonų gimnazijoj ir 
baigęs Sv. Jono universitetą Ja- 
maicoje, paskutiniu laiku buvo 
asistentu tam pačiam universi
tete. gegužės 12- išvyko atlikti 
karinės prievolės.

Dr. Antanui ir Galinai Su- 
žiedėliams Washingtone gegu
žės 10 gimė sūnus, kuriam duo
tas vardas Ramūnas-Simcnas 
Jie augina dukrelę.

New Yorko filatelistų drau
gija išleido savo biuletenio nau
ja numerį. Aprašoma daugiausi 
Lietuvos pašto ženklai. Vyr. re
daktorius Walter E. Norton.

Ieškomas pensininkas gy
venti ūkyje, ir pagelbėti našlei 
moteriai ūkio lengvuose dar - 
buose. Informacijai skambinti 
413-477-8263. MI 7-6160 —VI 
7-8110.

Dr. Juozui Girniui sukanka 
50 m. amžiaus. Bostono kultū
rinės ir visuomeninės organiza
cijos Liet. Piliečių Draugijos 
namų 3-jo aukšto salėje ruošia 
pagerbimą gegužės 22 d. Me
ninę programą ruošia akt. Ai. 
Gu-taitienė. Po pagerbimo aka
demijos seks vaišės. įžanga 5 
dol.

šv. Juozapo vienuolyno sese
lės ruošia vasarinę mokyklą pr 
dinės mokyklos mokiniam, ku
rie mokslo metu buvo silpnoki 
arba dėl kokių nors priežasčių 
dalį pamokų praleido. Mokslas 
pradedamas birželio 28, tęsis 
iki liepos 30 d. Registruotis 
šiuo adresu: St. Joseph Sum
mer School. St. Brendan 
School, 15 Rita Rd. Dorches
ter, Mass.

Lietuvos vyčiai visose lietu
vių parapijose ir savo kuopo
se išdalino specialius maldų la
pelius su pasižadėjimais mels - 
tis už Lietuvą į Fatimos Mari
ją. Kiekviena kuopa įsipareigo
jo melstis specialiai už paskir
to Lietuvos miesto gyventojus. 
Bostoniečiai melsis už Taura
gės miesto lietuvius.

Mirusieji:
Po gedulingų šv. Petro para- 

p'jos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Margarita Kasmauskis (ba - 
landžio 17 d.) 45 m. amžiaus. 
Velionė gyveno 7 Orton Marot
ta Way. So. Boston. Nubudime 
paliko vyrą, 7 vaikus, seserį ir 
brolį. Palaidota Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Benediktas Kabalinskis (ba
landžio 23 d.) 60 m. amžiaus. 
Velionis gyveno 17 Walters 
Ave.. Dedham. Mass. Nuliūdi
me paliko seserį. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Adelina Harvey (balandžio 
26 d.) 54 m. amžiaus. Velionė 
gyveno 11 Peacevale Rd., Dor
chester. Mass. Nuliūdime pali
ko vyrą. sūnų, seserį ir du bro
lius, kurių vienas yra šv. Juo
zapo parapijos klebonas Lo
well. Mass., kun. Jonas Žuroms- 
kis.

: MOTERŲ VIENYBES
PAVASARINIS BALIUS

Z įvyks*

: LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE
” 69-63 GRAND AVE., MASPETH, N.Y.

z 1965 gegužes 22 d.
8 vai. vakaro — šeštadienį *

Programoje meninė dalis — 
vakarienė ir šokiai grojant Joe Thomas orkestrui

f Įėjimo auka asmeniui 4 dol.
- Bilietus ir stalus užsisakyti iš anksto pas:

A. Andriušienę, 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.
’ Tel. VI 7-4477
- Juliją Bacevičienę — Tel. GE 4-4255*
Ž MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

■*
į■

A. MAŽEIKA ir A. Bud reck is kalbas apie žygį | Washington^.




