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Konsulatų sutartis ir Baltijos valstybių klausimas
Ar sutartis liečia Baltijos valstybes? Valstybės departamentas atsakė — ne. Ame
rika tebėra priešinga prievartai ir palanki laisvam tautų apsisprendimui

tyje nėra nei tokių pareiškimų, 
nei ji numato tokių veiksmų, 
Jungtinės Valstybės tebesilai
ko politikos paremti teisingus

Konsulatų sutartis tarp A- 
merikos ir Sovietų kėlė nuo
gąstavimus, kad su ja gali keis
tis ir Amerikos nusitatymas 
dėl Baltijos valstybių. Nuogąs
tavimo balsai buvo pareikšti ir 
senato užsienių komitetui. At

sakymą i tai paruošė valstybės 
departamentas, ir komiteto pir
mininkas Fulbrightas pasirūpi
no įtraukti jį j Congressional 
Record (1967 kovo 6, Nr. 35). 
Ten tryliktame skirsnyje sako
ma:

13. Ar sutartis liečia padėtį 
tautu, inkorporuotu prieš jy va
lią į Sovietų Sąjungą?

Ne. Neliečia. Jungtinės Val
stybės niekad nėra pripažinu- 
sios jėga įvykdytos Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos aneksijos. Šiuo

REZOLIUCIJĄ DEL BALTIJOS VALSTYBIŲ PRIĖMĖ N.Y.

reikalu mūsų politikos nepa
keis nei šios sutarties ratifikavi
mas, nei paskui konsulato ati
darymas ar konsulato srities 
ribų nustatymas. Valstybių in
korporavimui į Sovietų Sąjun
gą pripažinti būtų reikalingas 
pozityvus Jungtinių Valstybių 
pareiškimas ar .veiksmas. Sutar-

visų pasaulio tautų siekimus ir 
laukti dienos, kada visos bus į- 
galintos laisvai tuos siekimus 
išreikšti. Sutarties ratikavi- 
mas šios politikos nepakeis — 
nedaugiau kaip ir kitos per 
105 dvišalių ar daugiašalių su
tarčių, kurias mes sudarėme su 
U.S.S.R.

Nematomoji valdžia, kai sutinka savo 
siekimam netikėtą pasipriešinimą

Rodė nepasitenkinimą gyvu prezidentu Kennedy, dabar 
jj aukština, kad pažemintų prez. Johnsoną ir jo politiką

Albany kovo 7 dieną New 
Yorko valstijos asamblėja vie
ningai priėmė rezoliuciją Nr. 
84, kuria raginamas valstybės 
departamentas vykdyti Kongre
so priimtą rezoliuciją Baltijos 
valstybių reikalu — kelti jų 
klausimą Jungtinėse Tautose 
bei kituose tarptautiniuose opi-

nijos forumuose, kuriuos vy
riausybė ras tam reikalui tin
kamus.

Rezoliuciją pasiūlė asamblė
jos narys Frederick D. Schmidt, 
demokratas, gyvenąs pietinia
me Woodhavene, 25 distrikto 
atstovas. Rezoliucijai eigą grei
tai davė asamblėjos pirminin-

LBJ naujas žingsnis dėl Vietnamo
Prez. Johnsonas, lydimas val

stybės sekr. Rusk ir apsaugos 
sekr. McNamaros, kovo 18 vyks
ta į Guam keliom dienom tar
tis su gen. Westmoreland ir am
basadorium Cabot Lodge dėl 
strategijos Vietname. Kai' š. 
Vietnamas nerodo ženklų derė
tis, karo veiksmai sustiprinami. 
Tam reikalui numatoma visas 
karines operacijas perduoti į 
vienas gen. Westmoreland ran
kas (lig šiol jo tiesioginėje ži
nioje yra armija, o laivynas ir 
aviacija veikia skyrium). Tai 
būtų panašu kaip antrojo pas. 
karo metu Eisenhowerio ranko
se buvo Europos karinės ope
racijos, MacArthurO Azijos o- 
peracijos. Kariuomenė seniai

to siekė, ir niršo, kad karinės 
operacijos Vietname buvo tvar
komos iš Washingtono politikų, 
o ne generolų.

kas Anthony J. Travia.
Šios rezoliucijos reikalais ini

ciatyvos ir pastangų parodė An
tanas Mažeika, Jr., Edvardas ir 
Kazimiera Genevičiai, Antanas 
Sniečkus. Daug pagelbėjo 29 
distrikto demokratų pirminin
kas W. Ward.

Lietuvių dėkingumas priklau
so čia suminėtiem asmenim, o 
taip pat ir pavardėm nesumi- 
nėtiem asamblėjos nariam, ku
rie visi vieningai rezoliuciją 
parėmė.

Šiom dienom laukiama to
kios pat rezoliucijos senate, kur 
ją įnešė senatorius Liebowitz.

DE GAULLE PUSĖJE DAUGUMA, bet 
daugiausia laimėjo komunistai

Prancūzijos parlamento rin
kimai kovo 12 davė nelauktus 
rezultatus: po kovo 5 balsavi
mų rodės, kad de Gaulle šali
ninkai laimės vėl didele persva
ra; po kovo 12 balsavimų atro
do jie pralaimėję: neteko 40 at
stovu; laimėjo daugiausia ko
munistai — 32 naują atstovą.

Lyginami skaičiai toki: — bu

SVETLANA LABAI NELAIKU: tada, kai -nuet.
labiausiai

tiltas į Ameriką jai uždarytas

vusiame parlamente iš 482 de 
Gaulle šalininkai turėjo 284 
atstovus, dabar iš 486 turi 244 
— kaip tik tiek, kiek reikia bū
tinai daugumai; komunistai tu
rėjo 41, turės 73; “nekomunis
tinė kairė” (socialistai, radika
lai) turėjo 86, turės 116, demo
kratinis centras (Jean Lecanu- 
et) turės 27.

Parlamente de Gaulle šalinin
kai ieškos koalicijos su Leca- 

“Nekomunistinei kairei” 
atstovaus Mendes

Frederick D. Schmidt,’rezoliucijos iniciatorius New Yorko asamblėjoje ko
vo 7. Gimęs 1932 Queens, baigęs teises St. John kolegijoje ir Fordhame 
teisių mokykloje, tarnavęs marinuose, išrinktas 1964 į Nev/ Yorko valstijos 
asamblėją.

Mažos grupės žmonių įtūži
mas prieš prezidentą Johnsoną 
tiek sustiprėjo, kad įtūžimo vei
kėjai jau nebegali susivaldyti ir 
vis labiau išduoda savo veidą ir 
metodus.

Tos grupės siekimai seniai 
žinomi — paimti Amerikos val
dymą savo Įtakon, pastatyti val
džios aparato priekyje tokius, 
kurie būtų jiem klusnūs ir vyk
dytų jų planus. Toki bus išgar
sinti kaip išmintingi valstybės 
vyrai. Vargas tiem, kurie nepa
teisina tos grupės vilčių ir ima 
rodyti savo liniją. Su didele 
pompa jų buvo sutiktas prezi
dentas Kennedy, bet palaips
niui vis daugiau ir daugiau jis 
prarado jų susižavėjimą, nes jis 
per lėtai vykdė jų planus. 0 
prezidentas po vieno antro 
skaudaus nusivylimo ėmė dau
giau paisyti visuomenės opini
jos, kuri nebuvo palanki tai 
mažumos grupės linijai.

Akcijoje prieš prezidentą 
Johnsoną ta grupė iš užkulisių 
vis aiškiau išeina į sceną. Savo 
priekin ji išstūmė šen. Robert 
Kennedy; pro jį matyt ir užpa
kaly jį stumiančios mažumos 
veidai. Pirmiausia tai Arthur 
Schlesinger ir jo armija “Ame- 
ricans for Democratic Action”

Svetlana Aleliujeva, Stalino 
duktė, Į Vakarus pabėgo labai 
nelaiku. Kitu metu jos atbėgi- 
mas būtų laikomas dideliu lai
mėjimu. Dabar, kada Europa 
ir Amerika susirūpinę Maskvos 
nepykinti, ji nepageidaujama. 
Ji negavo Indijoje azylio. Ne
gavo, kaip informuoja Times, 
ir Amerikos azylio, tik Ameri
kos valdžios atstovai pasirūpi-

gybos leitenantas. Bet Stali
nas buvo priešingas, nes Moro
zovas buvo žydas. Divorsas. 
Antru kartu ištekėjo už Jury 
ždanovo, sūnaus komunistų teo
retiko. Ištekėjo 1948 metais, 
tais pačiais, kai Ždanovas mirė 
ar buvo likviduotas. Vėl divor
sas. Po tėvo mirties Svetlana 
dingo iš viešumos. Dirbo vieno
je Maskvos leidykloje kaip ver-

France.
Labiausiai kelia klausimą, ko
dėl laimėjo tiek daug komunis
tai?

Buvo samprotaujama prieš 
rinkimus, kad de Gaulle pasu
kimas prieš Ameriką į Maskvą 
skatins komunistus de Gaulle 
paremti. Samprotavimas pasiro
dė klaidingas. Rinkimai dar sy
kį patvirtino, kad komunistai 
laikosi išmėgintos taktikos:

ieškoti ne sąjungininkų, su ku
riais galėtų bendradarbiauti a- 
biejų pusių bendrai naudai; ko
munistai teie*ško “pakopų”, ant 
kurių pasilypėję patys iškoptų, 
o savo to meto talkininkus nu- 
gramzdytų. De Gaulle pasisuki
mas į Maskvą komunistus pa
skatino ne remti de Gaulle, bet 
susitiprino jų įsitikinimą, kad

komunistų linija teisinga, jei ir 
kiti į ją sukasi; o toks įsitiki
nimas sustiprina kovą naujiem 
laimėjimam.

— Kalifornijos demokratų 
taryba kovo 12 parėmė šen. R. 
Kennedy siūlymą sustabdyti 
bombardavimą š. Vietname.

TILTŲ POLITIKOS NAUJI 
ŽENKLAI?

Laisvosios Europos radijas 
nustota garsinti C.B.S. informa
cijos sistemoje. Nuo vasario 15 
nustota skelbti raginimus auko
ti. Suktuose pareiškimuose mi
nimas ČIA vardas. Pats Laisvo
sios Europos radijas susilaiko 
nuo pareiškimų. Yra betgį pa
grindo manyti, kad siekiama 
mažinti propagandą tiem or
ganam, kurie reiškia kovą prieš 
komunizmą už laisvę.

PARTIJOSE:

— New Yorke demokratai no
ri vietoj šen. Javits iškišti į se
natorius savo kandidatą —am
basadorių Goldbergą.

— Romney jau varo akciją 
busimiesiem rinkimam. Nixo - 
nas, kuris dabar yra Europoje, 
sutiko, kad būtų organizuoja
mas komitetas ir jo rinkimi
nei akcijai.

— Konfliktas ‘tarp Johnso- 
no ir R. Kennedy paaštrėjo nuo 
vasario 6 pasikalbėjimo. Pagal 
Time informaciją vienas su ki
tu atsisakė kalbėtis ir matytis, 
LBJ kaltinęs senatorių, kad 
Vietnamo vyrų kraujas krinta 
ant senatoriaus rankų dėl jo 
kalbų, o Kennedy išvadinęs 
prezidentą s.o.b.

— joje Schlesingeris yra vice
pirmininkas, šiuo atveju gal ir 
svarbiausiu smuiku grojąs.

Schlesingeris kovo 8 viešai 
“tikintiesiem” aiškino, kad pre
zidentas LBJ “nenori derėtis” 
dėl Vietnamo. Čia pat buvęs 
ambasadorius Goldbergas pa
stebėjo, kad tai netiesa. Netie
sa? Tiesa ir netiesa reliatyvu 
tam Schlesingeriui, kuris pro
fesorius, kuris buvo prezidento 
Kennedy-patarėjas ir kuris apie 
Kennedy parašė knygą “A 
Thousand Days”. Kai recenzen
tas pastebėjo, kad šioje knygo
je apie Kubos invaziją pasako
jama visai kitaip nei tai darė 
Schlesingeris pareiškimuose 
tuojau po invazijos, jis atsakė: 
tada aš melavau ... Melavo ta
da, kodėl negali meluoti dabar, 
jei to momento politikai tinka..

Šios grupės taktika , dabar 
suniekinti prezidentą Johnsoną, 
iškelti į herojus prezidentą 
Kennedy (kai jo nebėra). Sunie
kinti ne tik prezidento Johnso- 
no politiką dėl Vietnamo, bet 
suniekinti jo asmenį, parodyti, 
kad jis grubus, neišauklėtas, 
žeidžiąs svetimos valstybės dip
lomatus, baiminąsis su jais net 
susitikti. Tam reikalui paleista 
knyga “Facing the Brink. An 
Intimate Study of Crisis Di- 
plomacy,” parašyta žurnalistų 
Edvvard Weintal ir Charles Bart- 
lett. Pastarasis buvo intymus 
prezidento Kennedy draugas, 
net jį pristatęs būsimajai pre
zidento žmonai.

Knygoje dėl to rodomas Ken
nedy kaip pasaulinio masto va
das, o Johnsonas tik jo šešėlis. 
Net N.Y. Times knygų apžval
gininkas kovo 12 prikišo auto
riam, kad jie netaiko to paties 
objektyvaus masto Johnsonui 
kaip jo pirmatakui.

Niekina šie veikėjai ir prezi
dentą remiančius jo vyriausy
bės narius. Valstybės sekreto
rius Dean Rusk esąs “nieko ne
veikianti figūra”. Tas pats N.Y. 
Times apžvalgininkas priminė 
knygos autoriam: “Johnsonas 
pasilaikė Kennedy sekretorius 
valstybės ir apsaugos. Jis vietoj 
George Bali paskyrė Nicholas 
Katzenbach — Kennedy žmo
gų. Vietoj McGeorge Bundy 
jis paskyrė Walt W. Rostow— 
Kennedy žmogų. Yra daug tie
sos karčiuose žodžiuose, ku
riuos Johnsonas esąs pasakęs 
neseniai Robert Kennedy: “Tai 
jūs valstybės departamentas— 
ne mano!”

Tai politikos vadovybėje yra 
tie žmonės, kurie buvo apsėdę 
prezidentą Kennedy.

Knygos autoriai nekaltintų 
prezidento Johnsono, jeigu jis 
vykdytų Rostowo politiką iš-

no, kad Šveicarija suteiktų jai 
vizą trim mėnesiam. Amerikos 
magazinai pasiryžę siūlyti jai 
500,000 dol. už atsiminimus, 
kurie kitokiame politiniame kli
mate būtų išreklamuoti labiau 
nei Manchesterio knyga. Da - 
bar Svetlana gyvena Šveicarijo
je ir saugojama nuo korespon
dentų.

Svetlanos istorija tokia:
Svetlana — jauniausias Stali

no vaikas. Jai dabar 42 m. Jos 
motina, Stalino antroji žmo
na, Nedežda Aleliujeva, 1932 
nusižudė, sako, nepakeldama 
Stalino kruvinų darbų. Svetla
na ištekėjo bent tris kartus. 
Karo metu už Grigori Morozo
vo, kuris buvo Kremliaus sar-

RUSK VĖL UŽ SUTARTJ
Valstybės sekretorius Rusk 

kovo 13 kreipėsi į senatą, kad 
prie konsularinės sutarties su 
Sovietais nebūtų priimtas jokis 
priedas. Jo laišką perskaitęs, 
šen. Mansfieldas pridėjo, kad 
priedai reikštų sutarties atme
timą.

tėja — moka angliškai ir pran
cūziškai. Augino sūnų Josifą 
Morozovą, kuriam dabar 22 
metai, ir dukterį Ekateriną 
Ždanovą, kuriai dabar 15 me
tų. Trečias Svetlanos vyras bu
vo indų komunistas Brijesh 
Singh, kuris neseniai 
mirė. Prieš pustrečio mėnesio 
Svetlana gavo leidimą išvežti 
vyro pelenus jo giminėm į In
diją.

Indijoje prasidėjo jos istori
jos naujas lapas. Mėgino gauti 
azylį — nepasisekė. Tada ko
vo 6 atėjo į Amerikos atstovy
bę, pasisakė kas esanti, pasisa
kė, kad jos gyvybė esanti pa
vojuje, iei grįš. Amerikos kon
sulas davė vizą, ir ČIA parei
gūnas kovo 7 palydėjo ją į Ro
mą. čia italai leido pasilikti 48 
valandas. Bet čia taip pat išaiš
kėjo, kad šiuo metu negalės į- 
važiuoti į Ameriką ir kovo 11 
italų lėktuvas ją, vienintelę ke
leivę, su tuo pačiu palydovu at
gabeno i Zuerichą. Šveicarijos 
vyriausybė paskelbė patenkinu
si Svetlanos Aleliujevos prašy
mą — davė trijų mėnesių vizą.

Lietuviai pas Los Angeles majorą kuris paskelbė vasario 16 L ietuvos diena, ir tą dieną Lietuvos trispalvė buvo iikelta virtum 
iio didmiesčio, čia matome majoro pavaduotoją Joseph M. Qui nn (pats burmistras S.W. Yorty tada buvo Thailande), duodant] 
proklamaciją Lietuvos gen. garbės konsului dr. J.J. Bielskiui, i r ALT Los Angeles skyr. pirm. S.J. Palty, teikiant] dovaną p. 
Ouinnui — dr. V. S. Vardžlo knygą Lithuanią under the Soviete, ii k. j d. stovi: ALT skyr. vicepirm. A. Devenienė, viceitd. A. 
Balsienė, pirm. S. J. Paltus, L.A. burmistro pavad. Joseph M. Quinn, Lietuvos gen. garbės konsulas dr. J.J. Bielskis ir ALT 
skyr. sekretoriai O. Razutienė bei A. Markevičius.

tisai. Esą tokiem planuotojam 
kaip Walt W. Rostow turėtų 
būti duodama daugiau val
džios .. . Matyt, jie naudojosi 
tokia valdžia prie Kennedy. Iš 
knygos taip atrodo, kada pri
mena, jog prezidentas Kenne
dy nesupratęs, ką jis daro, ka
da telefonu jis davė pritarimą 
Vietnamo sąmokslui prieš pre
zidentą Diem . ..

Johnsonas anksčiau nei Ken
nedy pamatė, kur link veda ta 
mažumos grupė, kuri nori vai
dinti 'neregimos valdžios rolę: 
Johnsonas virto jai kliūtim, ir 
dėl to prieš jį sukeltas negai
lestingas karas.

Veidai prieš Johnsoną aiškė
ja. Neaišku lieka, ar apie to
kius asmenis kalbėjo Nathan F. 
Tuining savo knygoje "Nei- 
ther Lieberty nor Safety” 1966 
pradžioje, rašydamas tokius žo
džius: “Organizuotos konspira
cijos vadai tebėra prisiekę su
naikinti Ameriką ir laisvąjį pa
sauli viena ar kita priemone, ir 
nėra jokio realaus akivaizdu
mo, kad ju siekimas pasikei - 
tė”.



Siuskite į Lietuvą ir SSSR
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i-^Wm5nWr nutayputiu nuo Lysenko teori* 
” jųj.te tem idėjas jis 

nedrįso, nes jauteri gyvenąs su 
“ tverta tarten ielraitre

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IhMORTŪOTCfc IRVMTOttS

v«Hti*rit kUrH nauįai IrettituH- 
jas, turėtų administruoti, saky
sime, JAV LB Centre Vsldy- 
m o shujii <wv
LB Taryba «a*a itetinite tesi- 
|«ėfe TSrp kitko, stipendijos tu
rėtą būti “kaip reikiant”: saky
sime, trejiem pilniem metam, 
su pakankamai pinigų moksla- 
pinigiams ir padoriam pragy- 
venimut Dabar tų stipendijų 
tiek daug kad kitokių stipres
nieji studentai visiškai nenorės 
imti. ■: ' ’ \ . ...š

reikalų su bendradarbiais, vir
šininkais, . pastari suveja, 
kirpėja, karine,- pasiruošimas 
baliui .r. Ir tik atomazga su

stato partijos dogmatikai, o 
mokslininko darbas priklauso

Tat STegg 2-4329

tu, žurnalistams pamatyti : jų 
“Cape Kehnedy”. Jis atsakė, 
kad jo nuomone, ne autoritetų, 
tai turėtų būti netrukus. Pasak 
jo, siena jau pradeda'griūti.

.Kelionė atgal Esame kiek 
mažiau nervingi, nes ' rungty
nės; jau praėjo. Grįžtame ta pa
čia linija. Juo arčiau skrenda
me, į vakarus, juo labiau pažįs
tama atrodo žemė po mumis. 
Pagaliau Vilniuje jaučiamės 
kaip ant savos žemės, čia, Vil
niuje, užsisakome gerus pietus 
aerodromo restorane ir vaiši- 
namės su vienu senu lietuvių 
generolu ir jo žmona. Iš jo 
mes. sužinome, kad Lietuva. iš
ėjo j karą 1940 metais su 12 
anglų Glostei* Gladiators ir 2 
fĖgfer- - tipai).

— gerų atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai Žemom urmo Jaunom atraižų vilnonės me
džiagos — iinportuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

daūgSio mėBį '.................
DOVANAS-SIUNTINIAIS ĮUSSR.

Gavėta* nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti, 
tr fikslus pristatalte^ Viri siuntiniai

3. GYVENAMAS KRAŠTAS.
Visur — suintensyvinti veik-

Jaunimas žavisi tuo, kas yra 
tikrai sava, skirtinga nuo kitų. 
Mes turime tik 4 dalykus, ku
rie yra tikrai dideli, mūsų ne
pakartojami ir pasaulinės ver

iu visi rašėm 
iš mūsų- yra _ _ _ ___ _
laiškus visiems mūsų gerada- A&ČFMritedriigiau!). 
riams? Man yra S vieno kšmg- DAlfelAMDrtOg PASTABOS, 
reszuand asmeniškai žinoma, 
kad jie -yra tiesiog nustebę, 
kad taip mažai gauna padėkos 
laiškų. Supraskime amerikiečių 
“way of life”: padėkos atvirttė

It7 ORCHARD ST, N. Y. G.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apajyirtam, šaknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos fastaos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpos, kad galėtame geriau 

putai UHUll klijeIrtame Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

PL 6-6766 
SW 8-2868 
. Ri 3-0440

a) Tęskime visomis išgalėmis 
kovą dėl rezoliucijos pravedi- 
mo Jungtinėse Tautose, nežiū
rint, kaip toli pasieksime.

b) Stiprinkime ypatingai as
meninius ryšius. Memorandu
mus visi meta stačia krepšin. 
Ypatingai svarbu laimėti (“pa
samdyti” ar net “nupjridi”) 
bent porą įtakingų laikraštinin-

pildant • ■ .
b) Išleiskime pilną garai pa

ruoštą lietuvi? kalbos istoriją, 
kurios ligi šiol nė vienas moks
lininkas nėra parašęs. (Dr. Jo
niko knyga yra permaža, ją 
tektų labai išplėsti, papildyti). 
Ši knyga turėtų išeiti liėtuviš- do krijį 
kai ir angliškai.

c) Išleiskime moksliškai pa
ruoštą Čiurlionio monografiją 
angliškai, o gal vėliau ir vokiš
kai bei prancūziškai (čia vėl 
jaunitnui konkretaus vertimo 
darbo)..

d) Išleiskime bent geriausius 
rinktinius Krėvės raštus aripHš-

gresia pavojus atsidurti pana
šioje aklavietėje”.

“Tipiška ir būdinga mūsų 
laikams”, anot J. Lankučio, 
yra ryškios asmenybės, talen
tingo mokslininko ir inteligen
to “traukimasis iš aktyvių gy
venimo pozicijų”, o svarbiausia 
tokio tingimo priežastis bene 
burianti ta, kad asmuo “nepri
tapo prie gyvenamosios epo
chos, kad jis nejaučia jai jokios

WATERBŪRY, Conn. *š-' 905 Benk 8L-------;
WORCE8TER, Mae*. — 169 Millbyry Street 
YOUNG8TOWN 3, Ohlo — 21 Frtth Avenue

•mat rr Geitaoioi Spectetespa-
teitartaiu ĮsmiMart pąitetas DMldto ir jritftlntei!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«1 AL 44319* 200 Orcb«dS».NwrYoA.N.Y. 10002

MMrttS*Hd jM «mMKm 
niet. (Mi»ft(ktfevttni, tt* . , ------ ...
Ha dotfM Mfn ne. Ruaal M- Amt J. LadraUs, M Stao MSMUnto «MMine «** 

lą. Bet tai mažai pasako. Susi- galėję teąMfttt daug dalykų 
raskime asmeniškų įtakingų apie vataū< pasaulį. Pav., kai 
draugų, spadaNri kuHyvuokhn aš Įtopmtojril, jog aš esu lan- 
taklas draugystes. (Mano vie- kęsit !• Ūtiį nepriklanaomų 
nas amerikietis kolega man kraAų ir kaip anglas gyveną* 
kaldavo: Antanai, specialiai kul- kur| laiką JAV, jie rimtai klite- 
tyvuok, palaikyk draugystes), sė iltaną, ar aš nesąs čia poti- 

Turiu pastebėti, kad, ap
skritai, mes esame labai neran
gus, ypatingai, kas liečia padė
ką: sakysime, rezoliucijų reika-

REPUBLIC Liąuor Store, Ine 
322 Union Avenue, BroeUyn 11, N. Y. 

TttefanM EV 7-M9
• JU02A8 BRUnNteM vstejM 

Didelis pasirmkunas įvairių vynų, degtiniu, konjakų, midą 
bei UfcoioGUIM JVOfOCDB

Vasario 19 d. Tiesoj yra J.
Lankučio samprotavimai ^>ie 
naują Vilniuje išleistą M. Sluc- 
kio romaną “Admno obuolys”.

J. Lankutis yrą vienas iš da
bartiniu metu Lietuvoj autori
tetingųjų literattetos kri^ų, be- krečianti: ;pp automobilio ratais 
rods, dar nenustojusių kūmu- žūsta -prasigėręs Kamanio tę- 
nistų partijos pasžtikąjunp. M. vas... čia taip pat nemaža vie- 
Sluckis — ‘ irgi tą pasitikėji- tos užima tojuos realijos kaip

dyti “susitarti” su vienu ku
riuo didžiuoju žurnalu (sakysi- 

“Gyvenimas”), kad vieną 
numerį specialiai paskirtų so
vietų'kolonializmui, bet su pa- 
fiais naujausiais duomenimis..

a CHtei
• GLEVI
• PETR
• GRAH

Masto ttiiterime, tai yra svar
biausias ir pagrtodinis (Msnis. 
Jeigu mes amžinai tik verkš
lensime ties 50.metų sukakti
mi, tai, atloškite už išsireiški
mą, amerikiečiams ir kitiems 
mūsų draugams, kurie lankosi 
į mūsų parapijines ir kitrūcias 
sales, susidarė įspūdis kažko
kiom nelaimingos grupelės žmo
nių, sentimentaliai verkiančių 
dėl trumpo pragiedrulio ... 
Bet 715 mėtų garsios ir savos 
istorijos, valstybinių tradicijų 
— tai jau visai kitas įspūdis ir 
didelės valstybės atstovui ir pi
liečiui

Ta pačia proga aš taip pat 
siūlau 1968 metus pavadinti 
ne ‘'Kovos už Lietuvos laisvę 
metais”, nes juk kiekvieni me
tai mums yra tokių kqvų me
tai bet "715 metę Lietuvos 
Valstybinio Gyvenimo Metai", 
ar kaip panašiai.

žodžiu, naudokime 50 metų 
sukaktį daug didesnei ir svar
besnei sukakčiai iškelti, įtvir 
tinti pasaulyje ir išgarsinti.

1. DIPLOMATINĖ KOVA.
Nereikia naujų Amerikų ieš

koti. Darykime konkrečius dar

ių. lakūnam. ~ J
Sugilę į vakarų pasėdį jau

čiame nepaprastą kontrastą. 
Meą jaučiamės laimingi ir džiū
gaujame. čia gyvenimas turi 
dfiaugsmą, šHumą, vilti. Ten gy- 

Jb ėū ki- venimas yra pilkas, neskonin- 
fe gas ir primityvus. Motin l^sL

‘ i*' to tokia nosi

ke- santykiai su viršininkais ir p. gfartnyvtos”
Kritikas kad “Ro- O ta dabartiniams Lietuvos

mane Kamanė . atsfeklMčHia lėikams būdinga aplinka štai 
taip tingnnti ąsmenybė, praran- ką^> privertė trauktis , iš pozici- 
dmiti pasitikėjiidą pačiu savhni j<p

audros debesys nuo Maskvos pmntoinkaš Geh. MWmašyra 
pasišalins. ' aviacijos generole Įr išbtĮibu-;

Pagaliau nusileidžiume Tuši- ja jų naujų lėktuvų temdomam.' 
no aerodrome vėlai vakare, jį įspūdi labai išadklėto, 
Paliekame savo lėktuvus specia
liose vietose, skirtose tiems, ku
rie dalyvaus rungtynėse. Rung
tynės? Tai bus kita istorija, 

, ,. ,__ .... «... bet pirma leiskit man papasa-
• 2; koti apie Maskvą. B arehitektū-

vią kalba; 3. Čiurlionis; 4. Krė- ^nės pusės tai yra mišinys sun- 
kiai aprašomas. Kelių bažny
čių žibą bokštai atrodo kaip iš
tirpusio metalo lašai plūduriuo
ją nešvarioje jūroje, kurią su
daro apleistų apartamentų blo-

laiškus, ė kfek -te htiškas yra jygiri taip pat
įkangįą padGEbs rtfĮnritegas, krip ir žtaMms esu visai tikras, kad tai ir ri- 

sigįli reįhis^^riima: tąi gtii- 
. įti*’m*#! iŠ Bąąžytės Rotmes- 

Dar riūly&iu vieną specialų tebvių kąųjčlės įnašo į 
kuris priklausytų visom itotihriiį .Tik j triųitttėlį

sritim. (1.2. 3). Mąu iį įtekto patogaus Jte-
Visų mūšų pastangomis turi- turišike nerangumo!

m« būtinai surinkti Lfotuvię Kai jaįi įjūrių Fondas tu-

Trigi, konkrečiai ir- siūlau: 
išleiskime angliškai:

a) FNną Ltotevte istoriją. Ga
lima išversti (ir tai jau konkre
tus darbas jaunimui) Šapokos '"tai, iš rastų pastatai ir biaurūs 
redaguotą Lietuvos istoriją, pri- dangoraižiai. Bovuik viskas, 
dedant paskutinį naują skyrelį, kas buvo statyt* pM ruvoRu- 
kri ką kai kur pataisant ir pa- d ją, labai cffitigina aią, bei vi

sa, kas buv* paątetyėa pa' ravn». šėtees kilęs rašytojas; 
liuciHfeWd JW AMėteti * i# W įnašą | daba
skorift Statine dangoraižiai pa- manistų partijos priežiūroj 
sižyirtsąVėteąteUmu. Ultai p^ VyMttlčta literatūrinę kūybą 
trauKts €Msna| SHK;wtDyti0B UetuvnuĮ kaun.
ir kitoihte ttttntiniri bMtftiti - H 1 Lankučio pastabų gali-

__________________ _ __ _______ ___________________ Lt 2-1767
• 80. BOSTON 27, Maat. 327 Wtat Broadway______ AN 8-006L
• RAfBKLYN 11, N.Y. — 370 Un»oa Avenue--------------EV 4-4952
ė te«wlCLVN T, N.V. -r- 300 Stftter Avenue______  OI 5-8809
e BtlFFALO A N.Y. 332 PUtaNhl Aėtaue —------ TL 6-2674

... .. _ _____  _ . . TO 1-1868
Ukr- 730 MtoMoan Avenue ----------VI 1-5355

_ ______ _ ___ JD3, Mk*. — 63M8 Bridge St, N.W. GL 8-2256
6 HARTFORD 14, CeittU — ttoFV»nidliiAv,teL 233-8030,246-0215 
e HAMTRANCK. HHch- -- 11333 Jos. Campau---------TO 7-1575
e IRV1NGTON 11, NJ. — 782 SprinflReld Avė.------- -- ES 2-4685
8 LAKEWOOD, Nih -126-401 Street -------------- - FO 3-8569
o LO8 ANGELES 22, Galit. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• NgWARK 3, N J. — 428 Sprinafield Avenue---------- Bl 3-1797
e NEW HAVEN, tonu — 509 Gongreas Avė.----------- LO 2-1446
e NEW VORE* N.Y.10G11 — 108 Weet*14th Street — CH 3-3006 
e NEW YORK 3, N.Y. —39 - 2nd Avenue----------------- AL 4-5456
e PA88AIC, N J. — 176 Market Street---------------------GR 2-6387
e PĄTER8ON 1, NJ. — 99 Maih Street -- -------- L___ MM 4-4619
o PHILAOELPHIA, Pa. 19122.— 1214 N. 5th ęt,------PO- 3-4818
e PiTTSBURGH 3, Pa. — 1307 (. Carson Street------HU 1-2750
e SAN FRANCI8CO, Galit. — 2076 Sutteč Street —L Ff 6-1571

tinis pabėgėlis. Aš ėmiau juok
tis, bet iš jų nė vienas nusišyp
sojo. . . ____ _______~_________  s ,

Viename baliuje, surengtame leibusą, atvažiuoja j darbą, turi me savyje ir kad kiekvienam
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Tikėjimo metai
Popiežius Paulius VI kreipė

si į katalikus, kviesdamas šiais 
metais pagerbti apaštalus kan
kinius Petrą ir Povilą. Kreipi
masis buvo paskelbtas Vatika
no dienraštyje “L ’Osservatore 
Romano” vasario 22. Proga 
apaštalam gerbti — jų mirties 
19 šimtų metų sukaktis. Minė
jimui skirti ištisi metai. Ypa
tingos ir oficialios iškilmės bus 
birželio 19 — abiejų apaštalų 
šventėje.

Ko siekia popiežius, nukreip
damas dėmesį į šiuos apašta
lus? Tikriausiai siekė ne isto
rinius faktus dokumentuoti, ne 
istorijos tikinčiuosius mokyti. 
Popiežius sakosi paliekąs spe
cialistam nustatyti tikslią kan
kinių mirties datą. Jis tik pa
sekęs pavyzdžiu popiežiaus Pi
jaus IX, kuris 1867 buvo pa
skelbęs šių apaštalų specialų 
prisiminimą.

Pijaus IX laikuose popiežius 
Paulius turėjo įžvelgti paralelę 
su mūsų dienomis. Pijus IX iš
gyveno .didelę italų pasaulinės 
ir ateistinės valdžios ir ateisti
nių idėjų agresiją prieš Bažny- 

> čią, kuri tada buvo pasaulinė 
valstybė. Agresija baigėsi po
piežiaus valstybės užėmimu ir 
popiežiaus virtimu “kaliniu”. 
Paralelė su tais laikais gal ir 
kita — popiežius Pijus IX išplė
tojo nepaprastą veiklą — dip
lomatinę, mokslo įstaigų steigi
mą, misijų organizavimą, Baž
nyčios susidrausminimą -— vi
suotinis susirinkimas, tikėji
mo apsaugą nuo klaidų antplū
džio — laiko klaidų pasmerki
mas, popiežiaus autoriteto stip
rinimą — neklaidingumo dog
mos paskelbimas. Tai buvo ko
vos, apaštalavimo tikėjimu de
gimo laikas. Jam stiprinti buvo 
priminti pirmieji kovotojai dėl 
tikėjimo ir dėl to tikėjimo kan
kiniai.

tikėjimo apaš-

— įspėti, kad 
Dievą išpažįs-

Paulius VI savo laikuose ma
to agresiją prieš Dievą; mato 
Dievo varymą iš žmogaus gyve-

Sekmadienį (vasario 5) IV 
Pietų Amerikos, lietuvių kon
greso dalyviai rinkosi į Buenos 
Aires katedrą. Čia 11 vai. ryto 
turėjo įvykti lietuviškos pamal
dos. Tik zakristijono balsas 
per garsiakalbius kiek išbaidė 
maldininkus. Jis pranešė, kad 
mišios bus prie šoninio alto
riaus, nei kiek neperspėdamas, 
kad šis pranešimas skiriamas 
eiliniams katedros lankytojams, 
o ne kongreso dalyviams. Kiek 
pavaikščiojus, tvarka vėl grįžo 

' ir buvo pradėtos pontifikalinės 
mišios prie didžiojo altoriaus.

Mišias aukojo vysk. V. Briz- 
gys, asistuojamas kun. P. Dau- 
ginčio, S.J., ir Balfo pirminin
ko kun. V. Martinkaus. Arkidi- 
jakono pareigas atliko prel. P. 
Ragažinskas.

Po evangelijos progai pritai
kytą pamokslą pasakė marijo
nų provincijolas tėv. dr. V. 
Rimšelis, M.I.C. Pamokslo me
tu vėl įsibrovė zakristijono skel
bimai. Jo garsiakalbis daug sti
priau veikė už sakykloje įreng-

tą,

Įspūdžiai iš PietŲ Amerikos IV lietuviu kongreso (7)

‘ t, ir bendra tvarka vėl buvo 
drumsčiama.

Šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas muz. V. Rymavičiaus, 
giedojo lotyniškas mišias. Ka
tedra didžiulė, vargonai labai 
aukštai. Galingas choras ne tik 
puikiai skambėjo katedros 
skliautuose, bet prisidėjo ir 
prie pamaldų iškilmių padidini
mo.

Prie komunijos grotelių buvo 
padėtas vainikas, prie kurio 
pagarbiai stovėjo Argentinos, 
Urugvajaus ir USA atstovės — 
lietuvaitės su tautiniais drabu
žiais. Po mišių atsirado ir ant
ras vainikas. Reikėjo ir juo pa
garbiai atsikratyti. Tad vienas 
buvo padėtas prie Argentinos 
laisvės kovotojo generolo Jose 
de San Martin paminklo ka
tedroje, o kitas — Mayo aikštė
je, prie laisvės paminklo. Aikš
tėje vainiką padėjo Vliko pirm, 
dr. K. Valiūnas ir PLB vald.. 
vicepirm. St. Barzdukas. Daly-

viai susikaupimo minute pager
bė laisvės kovotojus.

Po visų apeigų Buenos Aires 
lietuviai pramonininkai Jonas ir 
Katalina Čekanauskai užsienie
čius svečius ir vietinius veikė
jus užkvietė į savo rezidenciją 
pietų. Dalyvavo taip pat gražus 
būrys ir dainuojančio jaunimo.

Pavakary Aušros Vartų pa
rapijos aikštėje įvyko paskuti
nės kongreso krepšinio rungty
nės. Argentiniečių “Kovas” lai
mėjo prieš Brazilijos lietuvių 
rinktinę 64-52. Kongreso taurė 
atiteko visuotinam rungtynių 
nugalėtojui — Argentinos lie
tuvių “Kovo” komandai. Po 
rungtynių parapijos salėje įvy
ko laimėtojų ir visų žaidėjų pa
gerbimas

Bendruomenės sėja
Kai jaunimas su argentiniš- 

ku vynu ir alum bei džiugiu

klegesiu džiugino nugalėto
jus ir guodė ne taip jau lai
mingus, vyresnieji po margai 
žvaigždėtu Argentinos dangumi 
vėsiame kieme diskutavo Lietu
vių Bendruomenės problemas.

Šį vakarą TLB vald. vicepirm. 
St. Barzdukas gavo visą vakarą. 
Pats pirmininkavo, pats kalbė
jo ir kitiem leido prabilti. Pre
legentas išsamiai Argentinos 
lietuviam išdėstė LB struktūrą, 
tikslus, apimtį, artimiausius už
davinius kultūrinėj srįtyje, api
būdino LB rengtus ir rengia
mus kongresus bei šventes, lei
džiamą žurnalą.

Iš vietinių pusės buvo išlieta 
nemaža susikaupusio kartėlio, 
nors Buenos Aires LB apylin
kės pirm. Antanas Kevėža, save 
laikąs poetu, įkvėpimo pagau
tas ar vidudienio kaitulio pa
veiktas, išgiedojo beveik nesi-

baigiančią odę Lietuvių Bend
ruomenės garbei...

Sugrįžus prie tvarkos, buvo 
svarstomi įvairūs klausimai: L 
B svarba;' vienyti visas esamas 
organizacijas ir centrus po LB 
ar palikti nusistovėjusią padė
tį: LB pasitikėjimo užtikrini
mas ir t.t.

Ta pačia proga tėv. Juozas 
Margis, M.I.C., palydėjęs Argen
tinos lietuvišką jaunimą į Chi- 
cagos jaunimo kongresą ir sto
vyklą bei važinėjęs tą jaunimą 
po JAV ir Kanadą, davė pilną 
ir iki smulkmenų išsamią apy
skaitą apie gautas pajamas ir 
patirtas išlaidas. Kas veikia ir 
aukojasi kitiem, sulaukia tik kri
tikų ir peikimų. Tas pats įvy
ko ir tėv. Margio atveju. Po 
šios išsamios apyskaitos, at
rodo, turėtų nutilti visi nepa
grįstos kritikos ir įtarinėjimų 
šnabždesiai.

LB reikalais dar kalbėjo ir iš 
(nukelta į 4 psl.)

nimo. Esą dabarties pasaūlis, 
išorinių dalykų valdomas, “yra 
linkęs užmiršti Dievą ir kan
kintis loginiuose moraliniuose 
ir socialiniuose sunkumuose, 
kurie yra neišvengiama religi
nio nuosmukio pasėka”. Paulius 
VI įspėja: “Kur Dievui nebėra 
vietos, ten nebėra galutinio tik
rovės supratimo, įkvėpiančios 
minties, žadinančios moralinę 
sąmonę, kuri reikalinga žmo
nijos tvarkai palaikyti.”

Apginti Dievo rolę žmonių ir 
žmogaus gyvenime — yra tad 
vienas popiežiaus siekimas, kai 
jis akis kreipia į 
talus.

Kitas siekimas 
ir dalis tų, kurie
ta, bando jį išpažinti kitokį, nei 
Bažnyčia moko. “Šv. Rašto aiš
kinimuose ir teologijoje naujos 
nuomonės dažnai pasisavintos 
iš drąsių, bet aklų pasaulieti
nių filosofijų, kai kur randa 
būdų įsiskverbti į katalikų dok
triną”. Tai ne tikėjimo .tiesu 
sklidimas į žmonių filosofines 
mintis, bet priešingai — die
nos filosofinių ateistinių, mate
rialistinių racionalistinių idėjų 
skverbimasis į tikėjimo tiesas.

Pagaliau vardan ėjimo su 
dienos reikalais, vardan indivi
dualaus mąstymo laisvės atme
tamas Bažnyčios vadovaująs au
toritetas; iš Šv. Rašto atima
mas sakralinis charakteris, iš 
liturgijos mistinė dvasia. Visa 
tai norima paskleisti kaip “po- 
susirinkiminė” galvosena.

Tuos kelis savo laikų agresi
jos prie š tikėjimą ženklus 
priminęs, popiežius imasi ne 
“jubiliejinius” metus skelbti, 
ne jubiliejinius atlaidus skirti, 
bet kviečia į tikėjimo išpažini
mą - išpažinimą tokio tikėji
mo, kuri skelbia Bažnyčia; ska
tina Į laisvą, vidinį ir išorinį, 
nusižeminusį ir atvirą tikėjimo 
apmąstymą ir išpažinimą.

Tokia, berods, yra šių popie
žiaus paskelbtų “tikėjimo me
tų” prasmė.

KOSTAS SIETYNAS

GRIGO RATŲ
☆ ☆ ☆ ☆'

* PASLAPTYS

(7)
Kada Grigo ratai pasikeis?

Čia reikia priminti, kad nors 
žvaigždės tolsta nuo mūsų pa
sakiškai greitai, žmogaus am
žius yra nepaprastai trumpas, 
ir žvaigždės yra taip toli, kad 
ilgos žmonių generacijos visai 
nepastebi jokio judėjimo kons- 
telacijoše. Grigo ratai,. kuriuos 
man parodė mano profesorius 
skerdžius prieš 33 metus, šian
dien yra tokie pat kaip anuo
met. Bet už 50,000 metų mano 
profesorius, jei jis dar būtų 
tarp gyvųjų, jau Grigo ratų ne
bepažintų. Jobo knygos auto
rius, kuris kažkaip sužinojo, 
kad Pleiades žvaigždės skirsto
si į visas puses, studijavo jas 
prieš maždaug 2500 metų ir jis 
matė jas beveik tokias pat 
kaip, kad mes matome šian
dien. Kada patriarkas Abraomas 
paliko savo tėvų miestą Ur, 
Chaldėjoje, prieš maždaug 
3800 metų ir, Dievo įsakytas, 
keliavo į vakarus per dyku
mas, jis tikriausiai ilsėdamasis 
nakties metu užmetė akį ant

Chaldėjams ta konstelacija bu
vo Karalius su skeptru ranko
je, ganąs bandą. Jis, kaip Chal- 
dėjos žymus žmogus, tikriau
siai tą konstelacija pažinojo. 
Jeigu jis galėtų pažvelgti į ją 
šiandien, jis ją tuoj atpažintų. 
Bet už 100,000 metų — o tas 
yra labai trumpas laikas kosmi
nėje skalėje — tos žvaigždės 
sudarys visiškai kitokią formą. 
Abraomo laikų kiniečiai astro
nomai vadino Cepheus Penkių 
Irriperatorių sostu.

Spektroskopas astrofiziko 
rankose yra nepaprastai vertin
gas instrumentas moksliniam 
tyrinėjimam, ir tas matosi iš 
šio pavyzdžio. Nelabai seniai as
trofizikai surado saulėje vieną 
cheminį elementą, kuris buvo 
visiškai nežinomas žemėje. Jie 
ir pavadino jį helium, t.y. sau- 
liškas elementas. (Graikiškai 
saulė yra helios). Po kiek laiko 
buvo pastebėta, kad to elemen
to nemaža yra ir žemėje . ..

Kongreso baigimo pamaldos Buenos Aires katedroje.

Iš kilmingos mišios Buenos Aires katedroje baigiant kongresą.

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, ir St. Barzdukas, PLB valdybos vlc'epirmininkas, padeda vainiką prie 
laisvės paminklo.

konstelacijos vad. Cepheus.

Erdvės riba
Porą žodžių apie “beribę”

erdvę, — visatą. Ar erdvė turi

kokį galą? Ar ji yra tuštuma žvaigždėms bėgant į visas puses, 
be pradžios ir galo? Kas pajėgia plečiasi, didėja. Už pačių pas- 
įsivaizduoti pakabintą virvę, bal
tiniam kabinti, kuri yra be pra
džios ir galo? Niekas. Gilini
mąsi į tokias problemas paro
do, kaip ribotas yra žmogaus 
protas. Mum protas (ir patirtis) 
diktuoja, kad virvė turi būti kur 
nors pririšta. Ji negali būti be 
pradžios ir galo, ir todėl be
galinė virvė yra negalimas da
lykas. O kaip su erdve? Kiek
vienas galvotojas yra linkęs ti
kėti, kad kažkur labai labai to
li turi būti koks nors galas. Ma
no profesorius skerdžius tikėjo, 
kad mūsų žemė laikosi ant van
dens, kaip plūduriuojąs futbo
las .. .

A. Einšteino teorija apie be
ribę erdvę yra man Įdomiausia, 
todėl aš ją čia trumpai paminė
siu. Šios teorijos atstovai tiki 
— ir matematiškai “įrodo” — 
kad visata arba erdvė turi ri
bas. Štai kaip jie aiškina. Jei 
žmogus iššautų kulką, kuri, pvz 
turėtų jėgos skristi amžinai tai 
ta kulka, iššauta, pvz., į rytus, 
skristų per visatą begalinius 
sikstilionus, oktilionus ir t. t. 
metų ir vieną gražią dieną su
grįžtų atgal į tą pačią vietą, iš 
kur buvo iššauta. Jei tas žmo
gus ten dar tebestovėtų, tai ta 
kulka jam įsmigtų į užpakalį. 
Tai reiškia, kad mūsų taip vadi
nama beribė visata yra kaip iš
pučiamo baliono' vidus: ji yra

kutinių žvaigždžių, ten, kur nė
ra medžiagos (materijos), nėra 
visiškai nieko; nei erdvės, nei 
šviesos, (šviesa yra medžiaga), 
nei tamsos nei šalčio ar šilu
mos. Dalykas paprastas: ten, 
kur nėra materijos, negali būti 
nė erdvės.

Kažkaip žmogaus vaizduotė 
nesutinka su tokia teorija ir 
yra linkusi priimti taip vadina
mą, plokščią, beribę euklidinę 
erdvę.

Mano nuomone, čia žmogus 
turėtų sustoti spekuliuoti, nes 
jo protas yra pasiekęs ribas, 
kurių jis niekada neperžengs. 
Patys geriausi instrumentai ant 
Mount Palomar, Jodrell Bank 
ir kai kur kitur, pajėgia prasi
skverbti tik keletą bilijonų 
šviesmečių į visatą. Bet jei yra 
žvaigždžių pačiame mūsų visa
tos pakraštyje, kurios tolsta 
nuo mūsų šviesos greitumu, 
186,000 mylių per sek., joks 
žmogaus pagamintas instru
mentas jų nepasieks. Mes apie 
jas niekados nežinosime, ir tuo 
būdų “siena”, supanti mūsų vi
satą, paliks mums visados dide
lė paslaptis.

Mano “profesorius” skerdžius 
daug galvos nelaužė apie tokius 
dalykus. Jam žemė plūduriavo 
ant vandenų, o ten toli toli už 
tų vandenų buvo dangaus stul
pai...

Lietuvaitės garbės sargyboje prie vainiko katedroje. Visos nuotraukos Darbininkoapvali, sferinės formos ir ji, (Bus daugiau)
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Rezoliucijos kelias ir kas jį
RED. PASTABA. Los Ange

lės lietuvių visuomenė vasario 
26 pagerbė Leonardą Valiuką, 
pirmininką komiteto, kuris sėk
mingai vykdė akciją už rezo
liuciją Kongrese Baltijos vals
tybių reikalu. Apeidami pager
bimo eigą, sustojame prie pa
grindinės kalbos — dr. Juozo 
Jurkūno, kuris nušvietė akcijos 
dėl rezoliucijos eigą ir jos ko
votojus.

Mūsų tauta tėvynėje jau bu
vo visą dvidešimtmetį išvilkusi 
okupanto jungą, o išeivija, ypač 
laisvinimo veiksniai, vis nepri
sirengė imtis pozityvesnių dar
bų tautos laisvei pagreitinti. 
Tuo pačiu metu didžiųjų vals
tybių institucijų kanceliarijose 
buvo machiaveliškai vykdoma 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių likimo reikalu tylos politi
ka, skandinanti pačią Lietuvos 
išlaisvinimo viltį. Šioje rūška
noje tikrovėje 1961 sausio 14 
Los Angeles mieste dešimtinė 
lietuvių patrijotų svarstė padė
tį, ieškodami naujų, dar neiš
bandytų kelių. Vedami mums 
palikto nerašyto Lietuvos par
tizanų testamento, jie apsi
sprendė organizuoti kongresi
nių rezoliucijų sąjūdį.

Pirmas siūlymas
Mėnesiui dar nepraslinkus, 

Kalifornijos senatorius Thomas 
H. Kuchel JAV Senatan įnešė 
Lietuvos laisvinimo reikalu pir
mąją rezoliuciją. Ja netrukus 
pasekė tokio pat turinio kong- 
resmano Glenard P. Lips- 
comb rezoliucija Atstovų rū
muose. Šių kongreso narių var
du pasivadino ir pats sąjūdis: 
Americans for Kuchel-Lips- 
comb Resolution.

Už šią rezoliuciją porą metų 
kietai buvo kovota, tačiau mum 
nepalankios jėgos vis įstengė 
užblokuoti. Tada rezoliucijų są
jūdis apsisprendė keisti taktiką 
— JAV Kongresą Baltijos vals
tybių laisvės reikalui lenkti re
zoliucijų gausumu.

Politiniai mėgėjai šią taktiką 
mūsų spaudoje kritikavo, bet ji 
pasirodė sėkminga. Pasipylė vi
sa eilė individualių ir kolekty

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVIŲ KONGRESO
(atkelta iš 3 psl) 

Clevelando atvykusi Milda Len
kauskienė, PLB valdybos sekre
torė ir PLJK finansų komisijos 
vicepirmininkė.

Pasibaigus paskaitai ir disku
sijom buvo parodytas filmas iš 
Lietuvių dienos Pasaulinėje pa
rodoje New Yorke. Filmą pa
gamino K. Matuzas New Yorke, 
o filmo kopija buvo pagaminta 
Darbininko skaitytojų dosnios 
talkos dėka. ’ Filmą į Buenos 
Aires asmeniškai nuvežė Kor
nelijus Bučmys, O.F.M., Darbi- 
n i n k o redaktorius. Lankiausi 
visose kongreso paskaitose, dis- 

• kusijose ir parengimose, bet ne
pastebėjau, kad kongreso metu 
būtų rodytas ir kitas filmas. 
Tad skaitydamas “Tėviškės Ži
buriuose” tik stebėjausi. Girdi, 
vysk. V. Brizgys irgi rodęs fil
mą. Greičiausiai “Tėviškės Ži
burių” korespondentas paleido 
naujieną iš rankovės — nors ir 
vaikščiojo rieškutes prie ausų 
kaip kokius radarus prisitaisęs.

Komisijų baigiamieji darbai
Nors pirmadienio ■ vasario

6) priešpiečio programoj nieko
nepramatyta. paskaitų dis- *
kusijų dalyviai rinkosi į

rezoliucijas \
dalyviam 1

Mandatų komisija pranešė, I I j : . ■ ;
dus- B , ,

pasitari- JI
— a L to vai:

27 iš Argentinos. 4 iš Urugva-
jaus. 5 iš Brazilijos. 2 rŠ Ve-

iš Kanados. Vo-
kietijos, 18 iš JAV. $

Rezoliucija komisija perskaitė
parengtas rezoliucijas Kiekvie- Leonardo Valiuko pagerbime vasario 26 Lo« Angeles. Virtoje ii k. j d. L.

._ . . . . . Valiukas, žibutė ir dr. Zigmas Brinkai; apačioje — svečių stalas.
nas išsireiškimas visų atstovų Nuotr. L. Kančausko

viai pasirašytų rezoliucijų Sena
te ir Atstovų Rūmuose. Sąjū
dis pasirinko ir naują vardą: 
Americans for Congressional 
Action to Free the Baltic Sta
tes.

Pirmas laimėjimas
Po puspenktų kieto darbo 

metų pasiektas pirmasis laimė
jimas: 1965 birželio 21 Atsto
vų rūmuose buvo vienu balsu 
priimta atstovo Monagan rezo
liucija H. Con. Res. 416. šis lai
mėjimas pasiektas labiausiai 
dėl Rezoliucijom - remti komite
to pirmininko nepaprasto pasi
aukojimo, ištvermės, atkaklumo 
ir sugebėjimo kovon įjungti 
reikšmingą skaičių žymių ir į- 
takingų amerikiečių. Tačiau 
aukščiausią savo politinį su
brendimą ir strateginį meną 
Leonardas Valiukas parodė, ko
vojant už rezoliuciją Senate.

Užkliuvus už Gromyko
Mat iš Senato užsienio reika

lų komisijos laimingai pajudė
jusi rezoliucija nelaimingai pa
čiame Senate užstrigo, kai 
1966.X.10 Washingtone atsilan
kęs Sov. Rusijos užsienio rei
kalų ministeris A. Gromyko pa
reiškė pageidavimą ją sulaiky
ti. Išsiaiškinęs tikrąją padėtį su 
savo bičiuliais Washingtone, L. 
Valiukas aliarmavo visus įtakin
giausius senatorius, Rezoliuci
jom remti komiteto garbės na
rius žymiuosius amerikiečius 
bei kitus veikliuosius rezoliuci
jų talkininkus ir į Senato dau
gumos lyderį šen. Mike Mans- 
field išvystė nepaprastą spaudi
mą. Kelias dienas ir naktis jis 
kontaktavo visame krašte Re
zoliucijom remti komiteto na
rius, ragindamas šen. Mansfiel- 
dui masiškai siųsti telegramas. 
Spaudimas buvo toks veiksmin
gas, kad rezoliucija 1966 spalio 
22 buvo pateikta Senato pilna
čiai ir vieningai priimta. Apie 
tai tą pat dieną pavakare komi
teto pirmininką telegrama pa - 
informavo šen. Kuchel. Tai bu
vo didelė džiaugsmo valanda.

Kas pasiekta ir kas toliau?
Taip dramatiškai laimėtas re

zoliucijų sąjūdžio užsibrėžtųjų 

buvo paeiliui apsvarstytas, išdis
kutuotas ir, reikalui esant, kiek 
pakeistas, kol buvo visų dalyvių 
sutartinai priimtas.

Sveikinimų komisija pranešė, 
kad pramatoma viso kongreso 
vardu pasveikinti popiežių Pau
lių VI, vysk. V. Brizgi, vysk. 
Pr. Brazį, St. Lozoraitį, dr. K. 
Valiūną, J. Bačiūnų, V. Kaman- 
tą, J. Jasaitį, A. Grišoną, Ar
gentinos prezidentą, Buenos Ai
res kardinolą, Buenos Aires 
burmistrą, Dean Rusk, R. Ski
pitį, buv. Lietuvos konsulą Bar
banti, ir kitus sveikintinus as
menis.

(Bus daugiau)

Mūsų pačių tarpe išryš- 
kad kovoti už tautos lais- 
ginti aukščiausius tautos

tikslų pirmasis etapas. Dabai 
seks dar du svarbūs etapai — 
palenkti JAV vyriausybę rezo 
liuciją vykdyti ir Baltijos vate 
tybių bylą apginti Jungtinėse 
Tautose.

Rezoliucijom remti komitete 
darbo balansas galėtų būti su
sumuotas maždaug taip:

I. Washingtone sudaryta, kaų 
spaudoje taikliai apibūdino J 
Kojelis, Baltijos valstybėm lais 
vinti pozityvi bazė, kuria nea 
bejotinai naudosis ir tie, kurie 
ją dabar neigia.

2. Sustiprintas JAV-bių Bal 
tijos kraštų okupacijos nepri 
pažinimas.

3. Sužadinta pavergtuos! 
kraštuose išsilaisvinimo viltis 
kuri buvo labai išblėsusi p< 
nepavykusio Vengrijos sukili 
mo.

4. Lietuvos byla iš politinių 
stalčių keliama į viešumą.

5. Patikrinta tradicinė JAV 
politika pavergtųjų atžvilgiu.

6. Prakirstas langelis į atbu
kusią pasaulio sąžinę.

7. Lietuvos byla rimtai pri
statyta JAV valdžios svarbiau
siem sluoksniam, o per spaudą 
su ja supažindinta ir plačioji vi
suomenė.

8. Mūsų laisvės bylai ginti pa
telkti penki gubernatoriai, sep
tyni didžiųjų miestų burmistrai, 
aukšti dvasininkai, valstijų par
lamentarai ir gausybė kitų įta
kingų amerikiečių.

9. Apsunkintos okupanto už
mačios tyliuoju sąmokslu teisiš
kai inkasuoti savo grobuoniš- 
kon imperijon Baltijos valsty
bes.

10. 
kinta, 
vę ir 
interesus turi teisę kiekvienas 
padorus ir geros valios lietuvis.
II. Rezoliucijų sąjūdis paža
dino išeivijos veiklą svetimųjų 
tarpe, nurodė prasmingą misiją 
ir ateityje, gal būt, paakins vad. 
laisvinimo veiksnius iš. stebėji
mo taktikos pereiti į konkrečią 
akciją.

Nuoširdus ačiū ar .. .?
Džiugu, kad Šį darbą nuo

širdžiai vertina ir juo džiaugia
si mūsų plačioji visuomenė ir 
jos autoritetingieji vadai. Štai, 
prel. J. Balkūnas Los Angeles 
Vasario 16 šventės minėjime 
Rezoliucijom remti komiteto žy
gį teisingai pavadino didžiausiu 
mūsų kovos dėl laisvės pra
ėjusių metų laimėjimu. Deja, tu
rime ir tokių žmonių, kurie re
zoliucijų komiteto darbo nieka
dos nerėmė, jo nevertino, tie
siog kliudė jį dirbti, tyčiodamie
si ir net šmeiždami sąjūdžio 
darbuotojus, o ypač komiteto 
pirmininką. Dar blogiau, pasie
kus laimėjimo, vieni iš jų sąmo
ningai tylėjo, antri vienu ar ki
tu būdu neteisingai sau skyrėsi 
laimėjimo nuopelnus, šiandie
ną nesusirinkome jų teisti, bet 
norime pareikštų jog neleisime 
iškreipinėti istorinių faktų, ku-

Organizacijų atstovų stalas (viršuje), kalba dr. J. Jurkūnas — (apačioje).
Nuotr. L. Kančausko

rių gyvaisiais liudininkais esa
me mes patys.

Rezoliucijų darbą dirbo ar 
jam talkino tūkstančiai geros 
valios lietuvių, latvių, estų ir 
kitų • amerikiečių. Tačiau di
džiausią naštą, dažnai tiesiog 
herojinėm pastangom nešė Re-

zoliucijom remti komiteto pir
mininkas Leonardas Valiukas. 
To niekas negalės paneigti, ir 
todėl jam tenka mūsų visų nuo
širdžiausia padėka ir pagarba. 
Gerai šio žygio tolimesnei eigai 
patikrinti mums ypač reikalin
ga darni darbo talka, vienybė 
ir-tyras idealizmas.

Chicagos Atžalyno grupė televizijoje
Kovo 3 Atžalynas išpildė 

naują programą lietuvių televi
zijoje. Tai buvo jų antras pasi
rodymas. Dabar programą suda
rė choras ir orkestras. Orkest
rą suorganizavo Fr. Gramon- 
tienė, išmokė Faustas Strolia, 
dirigavo p. Zaplienė. Programą 
pranešinėjo Kazytė Brazdžiony- 
tė. Tarp choro dainų ir orkest
ro buvo įpinta deklamacijų. 
Visa praėjo gana sklandžiai, už
truko tik 20 minučių.

Vyresniųjų Atžalyno grupė 
Velykom išvyksta į Floridą, kur 
turės keletą pasirodymų. Kartu 
vyksta keletas tėvų ir Fr. Gra- 
montienė.

kia kas mėn. po 1 dol.
Atkreipiame tėvų dėmesį, 

kad dabar savo vaikus regist
ruotų į kanklių orkestrą. Vėliau 
gali nebebūti vietų.

Bal. Brazdžionis

Kanklių orkestras
Atžalynas įsteigė kanklių or

kestrą. Pamokos būna kiekvie
ną šeštadienį nuo 2 iki 4 v. 
Marųuette Parko salėje. Dabar 
gali įstoti nauji nariai. Turės 
mokytis dainuoti, šokti, lietuvių 
kalbos ir kankliuoti, kas jau mo
ka pianu skambinti. Kankles 
gaus vietoje ir jas galės parsi
nešti namo, tik tėvai turės pri
žiūrėti, kad jos nenukentėtų, 
nes jos yra Atžalyno nuosavy
bė. Kai bus parengtas kanklių 
orkestras, bus koncertuojama 
su visom grupėm. Mokėti rei- 

LIETUVOJE
, (atkelta iš 2 psl.J 

anketon patekusių duome-nuo
nu apie jo tėvą ar brolį.

Ir išryškino, kad su tokia epo
cha Lietuvos inteligentija nesu
tapo, todėl tik egzistuoja, tai
kosi prie aplinkybių ir tūno sa
vo kiaute. Tai ne paskiras reiš
kinys, o beveik visuotinis, nes, 
anot J. Lankučio, toki savo 

* kiaute tūnantieji žmonės yra 
žmonės, “kokių kasdien daug 
gali sutikti kiekviename name, 
troleibuse, krautuvėje”.

(Elta)
Perkels į kolchozus

Iš vienkiemių į kolchozinius 
kaimus šiemet Lietuvoj planuo
jama perkelti keli tūkstančiai 
šeimų. Perkelti numatoma iš 
tų vienkiemių, kurie yra sausin
ti numatytose žemėse. Persikė
limo išlaidos būsiančios apmo
kėtos iš biudžetinių lėšų, skirtų 
nusausinimo darbams finansuo
ti. Finansų valdininkams pa
vesta dalyvauti perkeliamų so
dybų įvertinimo komisijose ir 
žiūrėti, kad 
naudojimas 
pagrįstas”, 
permokėti.

“valstybės lėšų pa
būtų ekonomiškai 

tai yra, saugotis 
(E.)

Pedagoginio lit. Instituto pranešimas
P. L. Institutas jau išleido 

"Lietuviy kalbos pratimų" I I 
sąsiuvinį, kurį paruošė lietuvių 
kalbos lektorius Domas Velič
ka. šiame sąsiuvinyje pratimų 
forma aiškinami lietuvių kal
bos morfologiniai dalykai: žo
džių daryba ir kaityba (žodžio 
sudėtis ir jo rašyba, nosinių rai
džių rašymas žodžio šaknyje, ir 
jo priešdėlyje, priesagos ir jų 
vartojimas bei rašyba), lietuvių 
kalbos rašybos sistema.

“Pratimai” skiriami tiem In
stituto studentam, kurie nea
kivaizdiniu būdu siekia išeiti 
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos programą, ir apskritai 
savišvietai. Tais “Pratimais” ga
li pasinaudoti ir kitos mokyklos, 
o taip pat ir tėvai, kurie savo 
vaikus moko namuose.

“Pratimų” prenumeratoriai,

LIETUVIŲ FONDO NARIAI
Vasario mėn. LF padidėjo 

šiais naujais nariais: 215 dol. 
a.a. Prano Misiūno atm. įnašas. 
200 dol. aukojo Vincas ir Ade
lė Thomas-Tamašauskai. Po 
100 dol. aukojo: Simon Blaske- 
vičius, Jūros Šaulių Kuopa 
“Klaipėda” Ciceroje, Vladas 
Staškus, a.a. Jono Liudvinaičio 
atm. įnašas, Andrius Baltrušai
tis, Bronė ir Antanas Inpulėnai, 
Jurgis ir Ona Ribinskai, Leo
nas ir Bronė Kazėnai, Leonas 
Banis, komp. Alexander J. Alek- 
sis, a.a. Prano Urbano Sr. atm. 
įnašas, Jonas Malinauskas, Vin
cas ir Julija Puodžiukaičiai, Lie
tuvių Kredito Kooperatyvas 
Los Angeleje, Stasys Baniulis, 
Juozas ir Marytė Vizgirdai, 
Martynas Nagys, Marija Banio- 

Ateities Atžalynas išpildo programą lietuvių televizijoje 
kovo 4 Chicagoje. Programos pranešėja Kazytė Brazdžio- 
nytė. Nuotr. M. Nagio.

k\ '■ '/* „ <įf *• 
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Prof. J. Stukas pasirašo svečiam savo knygą vasario 18 surengtame pager
bime Newarke. šalia J. Gerdvilienė. Nuotr. V. Maželio

kurių adresai būtų pasikeitę, 
prašomi tuojau atsiųsti savo 
naujus adresus, kad nesusitruk- 
dytų siuntinėjimo darbas. Są
siuvinio kaina 2 dol.

Norintieji gali įsigyti ir I tos 
“Pratimų” serijos sąsiuvinį, ku
riame tokia pat forma aiškina
mas lietuvių kalbos garsynas 
(garsų tarimas, jų užrašymas bei 
rašyba, kirčiavimas ir priegai
dė, arba intonacija). Kaina 2 
dol. Netrukus išeis ir to sąsiu
vinio garsinis priedas — fone
tinė plokštelė, kurios įkalbėji
mą prižiūrėjo lietuvių kalbos 
lektorius prof. dr. P. Jonikas.

Kurie šias lietuvių kalbos mo
kymo priemones norėtų įsigyti, 
prašomi kreiptis adresu: P. L. 
Institutas, 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, Illinois 60629, 
U.S.A. PLI

nienė, LB St. Louis, Mo. Apy
linkė, Worcesterio Akademikų 
Skautų skyrius, kun. J. Vladas 
Stanevičius, Zuzana Arlauskai- 
tė-Mikšienė, Petras Jakubaus
kas, Juozas ir Ona Pagareckai, 
a.a. Broniaus Ješmanto atm. 
įnašas ir Agnelė ir Vytautas 
Gailiūnai.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
pakėlė: prof. dr. Antanas Salys 
iki 1000 dol., dr. Leonas ir Ma
rija Bajorūnai iki 500 dol., a.a. 
Leopoldo Krumplio atm. įnašas 
iki 105 dol., dr. Juozas Vidžiū
nas iki 200 dol., kun. Antanas 
Račkauskas iki 400 dol., Liu
das ir Kazė Biknevičiai iki 200 
dol., a.a. Stasio Jakučio atm. į- 
našas iki 200 dol. Marųuette 
Parko Lituanistinė Mokykla iki 
350 dol., Julius Pakalka iki 600 
dol., dr. Augustinas Laucius 
iki 700 dol., kun. Bronius ir 
Antanas Dagiliai iki 2000 dol., 
dr. Alfonas ir Katrina Martu- 
sai iki 200 dol. Jonas Belinis 
iki 200 dol., Alfonsas ir Kons
tancija Tyliai iki 110 dol.

TESTAMENTU BYLOS 
GANA IŠLAIDŽIOS

Kiekvienas testamentas tu
ri būti teismo patvirtintas. Teis
mas prižiūri ir testamento vyk
dymą. Jei testamentas gerai su
rašytas, jo patvirtinimo ir vyk
dymo išlaidos nedidelės. Ta
čiau, jei testamente atsiranda 
kliūčių — tada mirusiojo valios 
įvykdymas pareikalauja daug 
laiko ir išlaidų.

Amerikos advokatai dažnai ir 
paprastame ieškinyje reikalau
ja sau pusę ar trečdalį laimikio. 
To paties jie prašo ir testamen
tų bylose, nors palikimo suma 
siekia ir šimtą tūkstančių dole
rių. Jei geresnį advokatą sam
dyti tik vienam ar dviem sto
jimam į teismą, jis gali papra
šyti kelis šimtus dol.

Todėl patartina testamento 
surašymui išleisti šimtinę ar 
dvi dolerių, negu vėliau advo
katam mokėti tūkstančius.

K. L. Jankus
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Iškilmingai paminėta Vasario 16
Philadelphijoje ši didžioji tau

tinė šventė buvo atšvęsta vasa
rio 19.

Šventė pradėta pamaldomis 
lietuviškų parapijų bažnyčiose. 
Įspūdingiausios ir, tur būt dau
giausiai sutelkusios lietuvių bu
vo Sv. Andriejaus bažnyčioje. 
Sv. mišios aukotos lietuvių kal
ba, o mišių metų giedojo an
samblio choras, diriguojamas 
Leono Kaulinio, su Vytauto 
Matonio vargonų palyda. Gra
žų, turiningą ir pavergtos tė
vynės rūpesčiais alsuojantį pa
mokslą pasakė kun. dr. B. 
Šimkus. Pamaldos baigtos tau
tos himnu.

3 vai. popiet Lietuvių muzi- 
kalinio klubo didžiojoj salėje į- 
vyko minėjimas, kurį organiza
vo ir pravedė vietos L. B. apy
linkė.

Scenoje, raudono fono erd
vėje, didingai skriejo stilizuo
tas vytis, simboliškai išreikšda
mas minėjimo motto: Laisvės 
Lietuvai!

Minėjimą pradedant, su gar
bės palyda, įneštos vėliavos. 
Ansamblio choras sugiedojo 
JAV himną.

Turiningą atidaromą žodį a- 
biem kalbom pasakė L. B. apyl. 
pirm. inž. J. Ardys. Invokaciją 
atkalbėjo Sv. Jurgio parapijos 
kleb. prel.. dr. V. Martusevi- 
čius.

Minėjimo dalyviai susikaupi
mo minute pagerbė visus žuvu
sius už Lietuvos laisvę, o cho
ras sugiedojo “Kritusiems ko
voj”.

Toliau minėjimui vadovauti 
pakviečiamas L. B. pietryčių a- 
pygardos pirm. adv. S. Man
kąs.

Šis minėjimas išskirtinas 
tuo, kad į jį atsilankė daug gar
bingų svečių: Philadelphijos 
miesto burmistras J. H. Tate, 
Pennsylvanijos gubernatoriaus 
asmeniškas atstovas C. Truax 
(Secretary of the Commmon- 
wealth of Pennsylvania) ir iš 
Harrisburgo valdžios pareigū
nai A.W. Novasaitis ir A. E.

CLEVELAND, OHIO
Iš senjoru vyčiu veiklos

Vasario 26 Lietuvos vyčių 
senjorų susirinkimas buvo K. 
ir U. Gaižučių namuose. Susi
rinkimą malda pradėjo pirm. J. 
Sadauskas, protokolą perskaitė 
M. Trainauskaitė, finansinį pra
nešimą padarė St. Sankalaitė 
ir M. Tarulienė. Planavimo ko
misijos pirm. Visockas pranešė, 
kad kovo 12 d. 1:30 v. popiet 
Visockų namuose bus korta- 
vimo pobūvis. J. Kruzas ir J. 
Sadauskas padarė pranešimus 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą, surengtą 
vasario 12. Youngstown, Ohio. 
Senjorai papasakojo, kaip jie 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Ten vyčių yra 
labai maža. Tad pagirtinas jų 
triūsas, kad paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės šventę.

Susirinkime nutarta paaukoti

Tautinių šokių grupė Žilvinas šoka Vasario 16 minėjime. Nuotr. V. Gruzdžio.

PHILADELPHIA, PA.

Bernosky — abu Amerikos lie
tuviai.

Adv. S. Mahkas, po įvadinio 
žodžio, pasakyto abiem kalbom, 
dalyviam pristatė miesto bur
mistrą J. H. Tate. Jis savo kal
boje iškėlė pozityvų lietuvių į- 
našą į Amerikos gyvenimą, pa
sidžiaugė lietuvių kultūriniais 
laimėjimais ir išreiškė tvirtą 
tikėjimą, kad Lietuva vėl įsi
rikiuos kaip laisva tauta į lais
vų tautų tarpą. Jis pats perskai
tė jo išleistą proklamaciją Lie
tuvos Laisvės Dienos proga. 
Kelis sykius jo kalba buvo per
traukta plojimais. Jam išvyks
tant, publika sustojo ir nuo
širdžiai atsisveikino plojimais.

Dar kalbėjo Pennsylvanijos 
gubernatoriaus atstovas T.

Truax. Tai buvo nuoširdi ir 
mūsų didįjį reikalą suprantanti 
kalba. Ir jam dalyviai karštais 
plojimais išreiškė padėką.

Programos vedėjas S. Man
kąs pristatė ir kitus atvykusius 
svečius.

Pagrindinę kalba pasakė Vil
ko vicepirm. ir L.B. Tarybos 
narys prof. dr. Bronius Nemic- 
kas. Jo kalba buvo giliai išmąs
tyta ir kruopščiai paruošta. Tai 
buvo aktualus, svarbus ir pačio 
gyvenimo viešumon iškeliamų 
reikalų svarstymas.

Adv. Jonas Stiklorius per
skaitė rezoliucijas, kurios bus 
pasiųstos J.A.V. Vyriausybei. Iš

HARTFORD, CONN.
LKM Sąjungos 17 kuopos su

sirinkimas buvo kovo 5 para
pijos svetainėje. Po maldos, 
protokolo skaitymo, į apskri
ties suvažiavimą išrinktos 7 at
stovės: E. Demikienė, Ch. Ser- 
vienė, S. Karr, G. Dinevičienė, 
A. Kadienė, T. Kripienė, M. 
Petrauskienė. Suvažiavimas bus 
balandžio 30 New Havene.

Buvo sumanymas visom orga
nizacijom surengti bendrą gegu-

10 dol. Tautos Fondui ir 5 dol. 
L. Vyčių stipendijų fondui.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Gimtadienio proga sveikinti K. 
Sadauskienė, K. Petkūnienė ir 
P. Bujokas. Malonu pažymėti, 
kad buvo atsilankęs dr. Mačys 
su žmona. Jiedu žada prisira
šyti prie ' vyčių. Vyčiai dėkoja 
Gaižučiams už vaišes.

Buvo prisiminta šv. Kazimie
ro šventė, kurią drauge pami
nėjo L. Vyčių 25 kuopa, Cle- 
velando senjorų ir Youngstovv- 
no senjorų kuopos, šventė bu
vo minima kovo 5. Pamaldos 
buvo šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje. Po pamaldų buvo ben
dri pusryčiai Smith restorane.

Zigmui Taručiui kovo 3 pada
ryta operacija. Vyčiai jam lin
ki kuo greičiau pasveikti.

Senelis 

finansų komisijos pirm. dr. Ju- 
zaičio pranešimo paaiškėjo, kad 
laisvinimo reikalam surinkta 
apie 2,000 dol.

Meninėje dalyje pasirodė tau
tinio ansamblio choras, vado
vaujamas Leono Kaulinio ir tau
tinių šokių grupė Žilvinas, va
dovaujama Vilties Puzinienės.

Choras padainavo: Laisvės 
daina — Žilevičiaus, O. Ramby- 
ne — štarkos, Kur bėga Šešu
pė — Sasnausko, Atsikėlei anks
tį rytelį — Banaičio, Paskuti
nis vakarėlis — Banaičio ir Dul, 
dul dūdelė — Gaubo.

Tai nedidelės sudėties cho
ras, berods 32 asmenys, bet 
darnus, vokaliai pajėgus ir svar
biausia — kupinas meilės lietu
viškai dainai.

Gražiai skambėjo dainos, o 
jų aiduose švystelėjo tėviškės 
gyvi vaizdai, švystelėjo ir min
tis: o, kad šis choras būtų dvi
gubai didesnis! Deja, užžėlę tie 
takai, kurie į jį veda. Ir taip liū
desy gimsta mintis: argi jau 
skėstam gerbūvio jūroj.

Tautinių šokių grupė Žilvi
nas pašoko: Lenciūgėlį, Mikitą 
ir Audėjėlę. Šoko gana nuotai
kingai, darniai ir net su polin
kiu į vaidybą. Tai gyvas, tem
peramentingas, kupinas energi
jos vienetas ir tektų jam tik 
palinkėti dar tobuliau ir meniš- 
kiau visa tai apvaldyti ir dar 
grakščiau išreikšti tautinių šo
kių mene.

Minėjimas baigtas tautos him
nu. Adolfas G.

žinę. šiam reikalui sudaryta ko
misija: A. Stankevičienė, E. De
mikienė, ir M. Maslauskienė. 
Pirmininkė M. Petrauskienė pa
skaitė 36 narių pavardes, ku
rios suaukojo pyragus. Pini
gais surinkta 55.50 dol. Jom 
padėkota už aukas.

Pasimelsta už O. Navickienės 
vyrą a.a. Adomą Navicką ir a. 
a. Petrą Vaikutį — Dalės Mur- 
ray‘tėvelį. Užprašytos mišios už 
jų sielas. Susirinkimas baigtas 
malda.

Šv. Kazimiero minėjimas
Kuopa surengė šv. Kazimie

ro minėjimą kovo 5. Minėji
mą pradėjo pirmininkė M. Pet
rauskienė, maldą sukalbėjo dva
sios vadas kun. J. Matutis, visi 
sugiedojo Apsaugok Aukščiau
sias. Apie šv. Kazimierą pa
skaitą skaitė vicepirm. M. 
Maslauskienė. Dar kalbėjo kle- 
bon. kun. J. Matutis. Pabaigo
je sugiedojo tradicinę giesmę 
Marija Marija.

Salė tai šventei buvo gražiai 
papuošta, buvo pakabintas šv. 
šv. Kazimiero paveikslas, pa
puoštas lelijom degė tautinių 
spalvų žvakės, ant stalo, kur 
skaityta paskaita buvo Marijos 
koplytėlė, vėliavėlė, geležinis 
vilkas.

Muzikinę dalį atliko dvi jau
nos lietuvaitės Laimutė Dapku
tė ir Daiva Mikalauskaitė. Po 
minėjimo buvo vaišės. Surink-

Philadelphijos miesto majoras J. H. J. Tate skaito proklamaciją Vasario 16 minėjime, kuris buvo vasario 19 
lietuvių muzikos salėje. Greta adv. St. Monkas — pro gramos vadovas. Nuotr. V. Gruzdžio.

LINDEN, N. J.
Vasario 26 Lietuvių Laisvės 

Parko salėje Lindeno Alto sky
rius, talkinant visom lietuviš
kom organizacijom, iškilmingai 
paminėjo Vasario 16.

Sudarius garbės prezidiumą, 
minėjimą atidarė Alto sky
riaus pirm. Vladas Tursa. Mal
dą sukalbėjo kun. Juozas Pra- 
guibickas. Birutė Vaičiūnaitė 
perskaitė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aktą, gi kun. 
Augustinas Sabas religinio po
būdžio kalboje iškėlė lietuvių 
gilų religinį tikėjimą, kokio jis- 
niekur nesutiko, nors yra daug 
keliavęs po platųjį pasaulį.

Margarita ^Samatienė perskai
tė vasario 12 priimtą lietuviškų 
organizacijų rezoliuciją, kurią 
tą pačią dieną pasiuntė prezi
dentui, valstybės sekretoriui, A- 
merikos ambasadoriui prie J.T., 
New Jersey gubernatoriui, a- 
biem senatoriam ir dviem N.J. 
kongreso nariam. N. J. senato
rius Clifford P. Case, gavęs mi
nėtą rezoliuciją Senate pasakė 
ypatingai šiftą kalbą Lietuvos 
reikalu. Taip pat, gavęs tokią 
rezoliuciją, pasakė Kongrese 
kalbą kongreso narys Corne- 
lius E. Gallagher, o kongreso 
narė Florence P. Dwyer atsiun
tė Alto Lindeno skyriaus pirmi
ninkui raštą, kuriame ji sako, 
kad ir toliau gins Lietuvos rei
kalus. New Jersey guberna- 

ta 15 dol. Visi pinigai išsiųsti 
religinei šalpai.

Kuopos pirm, dėkoja visiem, 
kurie prisidėjo prie programos, 
dėkoja už aukas ir už dalyva
vimą minėjime.

Kuop. kor.

HAVERHILL, MASS.
Vasario 20 ilgai sirgusi mirė 

Nellie M. (Knisiutė) Svirskienė, 
gyv. 419 Washington Str.

Palaidota iškilmingai vasario 
23 iš Šv. Ritos parapijos baž
nyčios Šv. Patriko kapinėse.

Gedulo mišias aukojo velio
nės sūnus kun. Juozas Svirs- 
kas, Sv. Petro lietuvių parapi
jos, So. Boston, vikaras. Asis
tavo kun. Edmundas Sviokla. 
Šv. Tomo parapijos, Jamaica 
Plain, vikaras, ir kun. Antanas 
Baltrušiūnas. Šv. Petro lietuvių 
parapijos. S o. Boston klebo
nas. Kun. Juozas Bunevičius 
buvo ceremonijų vedėjas. Gie
dojo mišias Mrs. Anna Ryan ir 
Mrs. Marie Barberio; vargonais 
grojo Mrs. Irene E. Daniels.

Bažnyčioje dalyvavo apie 20 
kunigų, taro jų buvo šie lie
tuviai: prel. Pranciškus A. Vir- 
mauskis, kun. Juozas Bucevi- 
čius, M.S., kun. Adolfas Vai
nauskas, kun. Albertas Abra- 
činskas. kun. Simonas Saulė- 
nas, kun. Jonas Žuromskas. 
Taip pat dalyvavo daug sese
rų vienuolių iš Nukryžiuotojo 
Jėzaus vienuolynų. Lavvrence, 
Rrockton. South Boston, 
Cambridge ir viena sesuo vie

torius Richard J. Hughes pri
siuntė jo išleistą proklamaciją, 
kurioje skelbia, kad Vasario 16 
yra visoje New Jersey valstijo
je lietuvių diena ir kviečia vi
sus piliečius atitinkamai pa
gerbti.

Labai įdomią pagrindinę mi
nėjimo kalbą "pasakė ilgametis 
Sibiro kankinys už lietuvybę 
Alfonsas Milukas. Jis davė daug 
pavyždžių kaip didelis lietuvių 
patriotizmas ir gilus tikėji
mas nugali ir nežmoniškai sun
kias sąlygas Sibiro koncentraci
jos stovyklose ir nepalaužia lie
tuviškos dvasios. Taip pat labai 
vaizdžiai papasakojo paskuti
nių 8 metų pergyvenimus Lie
tuvoje. A. Milukas grįžo Ameri
kon tik 1965 kaip Amerikos pi
lietis po 20 metų nežmoniškų 
pastangų ir tik griežtai įsikišus 
Amerikos vyriausybei.

Meninėje dalyje pasirodė 
progresuojanti solistė Irena 
Stankūnaitė. Ji padainavo B. 
Dvariono —žvaigždutė, J. Stan
kūno — Lietuvos kalnelis, A. 
Kačanausko — Kad aš našlaitė
lė ir Rossini ariją iš operos Se
vilijos Kirpėjas. Publika jai ne
sigailėjo plojimų. Bisui padaina
vo V. Kuprevičiaus Lakštinga
los giesmę. Jai akomponavo jos 
tėvelis, komp. Juozas Stankū
nas.

Toliau moterų Birutės an
samblis, vadovaujamas muz. Sa
lomėjos Mulks-Čerienės, įspū
dingai sudainavo keturias lietu
vių liaudies dainas.

Per minėjimą buvo surink
ta aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalam 251 dol. iš kurių atskai
čius smulkias išlaidas, pasiųsta 
Alto centrui 225 dol.

nuolė iš Wilkes Barre, Pa.; dvi 
kitatautės vienuolės.

Didžiausią įspūdį padarė So. 
Bostono Šv. Petro lietuvių pa
rapijos benas (orkestras), ku
riam vadovauja kun. Juozas 
Svirskas. Beno nariai su paly
dovais atvyko specialiais auto
busais ir visi mišių metu pri
ėmė komuniją.

A. a. Nellie M. Svirskienė pa
liko liūdesy sūnų kun. Juozą 
ir dukterį Oną; daug giminių. 
Likusiem liūdesy reiškiame gi
lią užuojautą.

Patarnavo laidotuvių direkto
riai — Juozapina M. Čiurlionis 
Jozak ir Albinas J. Jozak iš 
Lavvrence, Mass.

Haverhillio lietuviai, kurių 
mažai beliko, neteko savo Šv. 
Jurgio parapijos. Minėtos pa
rapijos paskutinis klebonas bu
vo kun. Juozas Petrauskas, ku
ris paskirtas Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos . Brockton , 
Mass., klebonu. Kun. Petraus - 
kas paliko labai gražiai atnau
jintą bažnyčią ir bažnytinę sve
tainę. Dabar tos parapijos kle
bonu yra kun. Frederick J. Mi- 
nigan. K.

Minėjimas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

Gražiai ir tvarkingai minė
jimą pravedė studentė Birutė 
Vaičiūnaitė.

Vasario 16. minėjimą Linde- 
ne ir Lietuvos bylą aprašė ame
rikiečių laikraščiai “Linden 
Leader” ir “The Daily Eliza- 
beth Journal”.

Po minėjimo programos da
lyviam, garbės svečiam ir val
dybos nariam buvo suruoštos 
vaišingųjų šeimininkų Stefos 
Varneckienės ir Julijos Vaičiū
nienės puikios vaišės.

Alto Lindeno skyriaus V-bą 
sudaro: pirm. V. Tursa, vicepir- 
min. — S. Varneckienė, sekr. 
S. Vaičiūnas, ižd. J. Kasauskas, 
amerikiečių spaudos korespon
dentė — S. Mulks Čerienė, re
zoliucijų sekretorė — M. Sama- 
tienė ir narys V. Valantukevi- 
čius. V.T.

Iš L. vyčiij veiklos
Nev/ark, N.J. — Vietos Lietu

vos vyčių 29 kuopos metinė 
komunija ir pusryčiai buvo ko
vo 5. Tuo pačiu buvo atžymėta 
ir šv. Kazimiero šventė.

Mišios buvo švč. Trejybės 
bažnyčioje. Mišias aukojo kun. 
Petras Totoraitis. Lietuviai ve
teranai dalyvavo su vėliavom. 
Tikrai tai buvo gražus vyčių pa
sirodymas. Prieš mišias sugiedo
ta Amerikos himnas, šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė ku
nigas P. Totoraitis. Solo giedo
jo Charles Laurinaitis. Mišių pa
baigoje sugiedota vyčių ir Lie
tuvos himnas.

Pusryčiai buvo šv. Jurgio sa
lėje. Pradėjo vicepirm. Eduar
das Schmidt, invokaciją sukal
bėjo kun. P. Totoraitis. Pa
grindinę kalbą pasakė kun. Al
fredas Žemeikis iš Kearny, N. 
J. Jis kalbėjo apie lietuviškų 
tradicijų išlaikymą. Taip pat 
kalbėjo prel. Ig. Kelmelis, prof. 
J. Stukas ir k. Į pirmą vyčių 
laipsnį pakelti Ann Abromai
tis, Mrs. Anele Balbata, Mrs. 
Marie Balchiunas ir Mrs. A. 
Paulauskas. Ritualo egzaminų 

(nukelta į 0 pslj

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............ statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:

□ Garbės fundatorius ($1000) O Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) C Rėmėjus (ma*«ni auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui--------------

ADRESAS ....................... ........ ......... ...........................------------------------------

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible) I

— Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M., klebono kun. B. 
Ivanausko pakviestas, kovo 20- 
26, per visą Didžiąją Savaitę, 
vadovaus Clevelando šv. Jurgio 
parapijos misijom. Pamokslai 
bus sakomi rytais ir vakarais. 
Misijų tema: “Dvasinis atsinau
jinimas Vatikano II susirinkimo 
nutarimų šviesoje”.

— Dr. E. Armanienė, Balfo 
centro valdybos vicepirmininkė, 
vasario mėn. pabaigoje išvy
ko Europon. Ji ten veda kelias 
nukentėjusiųjų nuo nacių bylas. 
Ta proga p. Armanienė aplan
kys ir liet, veiksnius Anglijo
je, Prancūzijoje, Vokietijoje. I- 
talijoje. Ji taip pat stengsis su
sitikti ir su Balfo šelpiamaisiais 
Europoje. Balfo pirmininkas 
kun. V. Martinkus jau grįžo iš 
Pietų Amerikos ir parsivežė ga
na daug Balfui naudingų infor-
macijų. Abu Balfo vadovai ke
liones atlieka savo lėšomis.

— Gallery International, me
no žinovų pripažinta viena ge
riausių galerijų Clevelande, ko
vo 4 užsidarė. Galerija, vado
vaujama Stefos ir Vytauto Ged
gaudų, trijų metų laikotarpyje 
suruošė 24 parodas įvairių tau
tybių dailininkų ir skulptorių, 
tarp kurių su savo kūriniais tu
rėjo progos pasirodyti ir šie 
lietuviai menininkai: Alfonsas 
Dargis, Antanas Mončys, Vytau
tas K. Jonynas, Roma Viesulas, 
Vytautas Kasiulis, Jonas Rimša, 
Viktoras Petravičius, Vytautas 
Ignas, Vaclovas Ratas, Vytau
tas Raulinaitis ir Leonas Urbo
nas. Visos galerijoje rengtos 
parodos amerikiečių spaudoje 
susilaukė plataus ir gero įverti
nimo. Galerijoje pastoviai talki
ninkavo Genė Benienė.

VISŲ ATEITININKŲ 
DĖMESIUI

Ateitininkų Federacijos Va
dui ir Kontrolės komisijai iš
rinkti Los Angeles mieste su
daryta Vyriausioji rinkimų ko- 

» misija, į kurią įeina: pirm. J. 
Tininis, reikalų vedėjas kun. 
dr. P. Celiešius, sekret. L. Žile
vičiūtė ir nariai S. Palubinskie- 
nė bei J. Raulinaitis. ši komisi
ja prašo visus ateitininkų pa
dalinius nedelsiant vykdyti jau 
anksčiau spaudoje paskelbtus 
minėtų rinkimų nuostatus.

J. Jininis, pirm.
L. Žilevičiūtė, sekr.

IEŠKOMA
Paieškomas Kazys Beraitis, 

kilęs iš Kybartų. Vokietijoje 
paskutiniu laiku gyveno Goet- 
tingeno stovykloje. Turį apie jį 
žinių prašomi rašyti: Vytautas 
Beraitis, 410 Brunswick Avė., 
E. Brunswick, N.J. 08816.

IEŠKOMA
Nastazija Zarombaitė. vie

nuolė sesuo Felicija, ieško sa
vo sesers sūnų Juozą ir duk
terį Smitus ir Zarambaitę Ma
rijoną, iš Švėkšnos parapijos. 
Sesuo Felicija gyvena Prancū
zijoje. Jos adresas: 13 rue Sac- 
rot St., Mahde, Seine, 94 Paris 
France.



bažnyčioje. Kleb. kun. W. Ka-

Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimas pradėtas pamaldo
mis Šv. Kazimiero parapijos

EUROPEAN PARTS INC.

For the FINEST in Catering

CALL: HO 5-7788

J. B. WELDING INC

RAY’S TAKE OUT SHOP

OPEN 7 DAYS A WEEK

Fine Food & Excellent

CALL [609] DO 7-3967Mr. Ronnie LaForge CALL [201] 473-9083

ERCOLINO BROS. INC.

• Call: IL 9-9200 Phone: [201] 652-5110

SOUTH SHQRF NURSING
HOME

159 CLINTON AVĖ.

JERSEY CITY, N J.
Phone: [201J 836-4760

Call [201] 332-1856

East Meadow
Bayonne, NJ.

Dili (201) 742-6789
BIAL (2011 673-3555

MICKEY BROWN’S 
CONVERTIBLE TOPS

MARY GORDON’S 
BEAUTY SALON

DAN ESPOSITO 
OLDSMOBILE INC.

Late Nite *1 
We specialiai 
&Cutting —

MANUEL CHIGLIOTTY 
CONSTRUCTION C0MPANY

For Fast Prom.pt Service 

CALL [201] 342-6900

N Y.C.
DI 9-2370

VAN BLARCOM’S 
LIMOUSINE SERVICE

164 William St. 
Ėst 1917

56MMtown

Happy Easter to AU Our 
Friends and Patrons

38 Moonachie Rd 
Hackensack, NJ.

BAside 5-7700 
204-11 Narthern BtvA 

BaysHe 61, N.Y.

Hair Coloring Specialisto
— Creative Hair Styling

CALL: 741-9030 — 741-5613

Open 6 Days A Waok
Late Nite THURS TiU 9 PM

•Late Nite Friday 
•By Appointment Only

327 Elm St. Kearny, NJ.
Phone: [201] WY 8-6976

NOBEMA PRODUCTS 
CORP.

Pensaeola Drive - Foriced River, N J.

Call [609] 693-2953

GARDEN STATE 
RENDERING A REFINING 

CORP.

PRINCETONIAN DINERAREST 
Adventures in Gracious Dining

U. S. Highway FTinceton, NJ.
Call [609] 452-2271-2

!77 Franklin Avė Franklin Sq
• Call: 516 GE 7-3152

ED DI BENEDETTO

- BUICK
Sales And Service

WILLIAM LECK 
AMERICAN 

GARAGE & SERVICE

D A VID — ALAN 
SALON

PHILLIP’S HAIRDRĖSSING 
SALON

• Late Nite Thurs. A Fri.Hillside Avė & Francis Lewis 
Blvd. 

Hollis, L-I.

WEST SIDE AUTO PARTS INC.

61 W. Ist Street 
Mount Vemon, N.Y.

Call [914] MO 8-4560

AMERICAN BANK & 
TRUST COMPANY

226 Mt. Pleasant Avė N.J. 
Call: 201483-5410

Robert C. Obrien, Gen. Mgr.

Y OLA & JO BEAUTY 
SALON

31-33 I0WA AVĖ. 
PATERSON, N J.

91 Broadway Jorsey City 
• [201] 433-8600-1-2-3

Remanufacturers Of Imported 
Auto Parts

247 Warren St. Beverty, NJ.

For The LodyVfho Wčmto 
The Best!

2562 lUmpatOTj Tpke app. Jakas
Mt MeadOML LJ. /i PE 5-6440

Ctosed Monday

• MFRs & Distributors of 
Artisto & Drawing Materials
• Paint • Hardware — Sta-

tionery Specialties
U.S. A. Distributors of 
MARABU Products301 Fordham Road

Bronx, N.Y.
CY 5-1030

GARPASTRY
H<v~'p»nnde & Minipture '
Pastries • Open 6 Days A Week !

446 Union Aw PaUrson, N J. '
Call [201] 274-3619

’-?XS(SXsXŠXSXSXŠ^^

DELKO AUTOMATIC 
TRANSMISSIONS

BIG WILTS SM ALL 
PARADISE *

2294 7th Avė. N.Y.C., N.Y.
AU 6-8620

4IB4Į56 --. i

> 11 Curtis Avė. WoMbtirv N..T. Į
' 609 845-3346 <
[9(SXs)<sXs)©«^  ̂ <
! CHRIS SANGILLO ITALIAN ' 

AMERICAN GROCERY

J • Closed Mondays • Weekday 8 am-1
> 7 pm • Sunday 8 am - 1 pm '

> 42 W. Palisade Avė
! . Englevvood, NJ. '

Z. E. DAWIDOWICZ
! Open 5 Days a -Weeky Cl<»ed Wed. ’

Hotise Call if Necessary "
Prescription Optician / Zenith < 

Hearing Aids batteries & accessoriesf 
For all Makes [

464 Broadwav FE 9-7904 <

H© WAHS <
! 95 Water St. Stapleton S.I. <

> For Fine Exotic Chinese Mandrian <
Į Dishes We Specialize in Family j 
* Dinners Open 7 Days A Week < 
’ CALL SA 7-41?f<
> SSX®@®xS«Xs)@@<g^^

CHARLES H. TINDALL 
REALTORS & INSURORS

230-38 East 5th Street
Paterson, N J. ®301 Uexington Ave 752 Madison Avę 

Call [201] 274-3644 2 1258 Lexington Are 519 3rd Ave

VERSAILLES 
PATISSERIE

For the FINEST of P AŠTRY 
Four Stores Located In The

Raute 206 R.D.2
Vincentomu, N J.

• [609J 268-0600

B&R 
OFFipg FURNISHDIGS 
Brown & Rutherford, Ine.

vartojamos spedahas 
patuktas. Jei jų nėra, toj vietoj 
kur kablys liefia apOuAJę, |is 
tori būti apvyniotas 
medBaga, kaip aksomu, pfiušu, 
ar gabalu seno megstinio, kad^ 
nenudilintų apikaklės.

Apsaugojimui nuo kandžių! ! 
negalima naudoti jotui skystų! !

;181 Center St. Clinton
MaiKnff Address: Box 5 

Ammandale, N J.

STRATFORD BAKE 
SHOP

MULLER BROS.
ta------- • ----- ~—-rTOCtM W vntin IWWF*

EXPERT PACKING &
STORAGE

• Allied Van Lines Agent
NATIONWIDE MOVING

TLA1M3S ATLANTIC 
SERVICE STĄTION 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
General Auto Repairs

• Authorized Sales A Service 
B New & Used Cars
• Complete Auto Body Shop

352 Central Ava.

Branx
[Comer E 180th St]

Call: LU 4-5005 Ask for

WHOLESALE DEALERS IN 
PAPER & RAGS

;«)@©®®@®©©(sxs)@©
; For The Siipre-ne Miracle Of
’ Easter. We Humbly Give Thanks.
! In Kš Radiant S0irit Of Life *
Į Everlasting, May Each Of Us Ftnd
! The Inspiration Of Faith Fuifilled

GEORGE C. WHITE
FUNERAL HOME

Sandwiches - Pizza - Platters 
Chicken - Shrimp

DELIVERY SERVICE

HOWARDCOSS
; INSUBANCK ĄGENCY
! C0N8ULT U8 K>R dLL PORM8
! or insuraBcė aiiD bonds
!o Farns et AbtonaUe Craag

> Established 1894 <
[ For Over 70 Years. A Superior 
•Funeral Service At reasonable Prices:
’ Persronalized Service Of Dignified į
> Simplicity <
} Air Conditioned Chapels In All ’
> Localities
! 364 EAST MAIN ST. ’
> DAYSHORE. LL. N.Y. '
J [51G] MO 5-0208 <
’®@©@@©|SXS)@®©©@@©©€^

NTCHOLAS 
SANITATION 

SERVICE

; Open 6 Days A Week

W« Specialtza In Birthday Cako!
Over 56 Different Kinds

. g Best eup of coffee in Town; Warwick Road ' Stratford g r
• Phone (261] 784-6112 g Monroe St.

Llcensed - r-.v rn^ntv Dępt.
• M^iei <• *»atfeit!*

Accepted Convale.-eer.ts Ch aniek 
Elderiies Gardine Phvsiotherapy

Diabetics Post Opemtives 
Complete RehabilFatton Dept. 
NON SECTARI.V - Catholic

Church Kearby

275 WEST MERRICK ROAD 
FREĖPORT L.I. . .

[516] MA 3-46Ž6

;o;o;o;o;o;o;

tartina tokiab atvejais dėvėti« 
šalikėlį ar skarelę.

Padaliau, kailinių, kaip iri 
kiekvieno kito drabužio, pasiu-I 
vimas išeina iš mados. Kapiniais 
turi būti to paties ilgio kaip s

W«rcester, Mass.
Sv. Kapmiero parapijos dei

mantinis jubiliejus bus minimas 
1969. Ji įsteigta 1894. Jau da
bar pradėta rengtis tinkamai pa
minėti sukaktį. Vasario 22 kle
bonas kun. J. Jutkevičius buvo 
sukvietęs parapijos organizacijų 
atstovus pasitarimui. Jubiliejui 
rengti sudarytas pradinis ko- 

-»mitetas iš Antano Miniskausko, 
Stepono Valinsko, Antano Ta
mulevičiaus, Pr. Pauliukonio, O- 
nos Keršienės, Onos Ridikienės, 
Onos Bendorienės, Marcelės 
Watkins-Vaitiekūmenės ir Da
ratos Verbašienės.. Komitetui 
vadovauja klebonas. Ateityje 
pagal reikalą komitetas bus pa
pildytas. Klebonas yra pasiry
žęs sukakties proga išleisti pil
ną parapijos istoriją. Tuo reika
lu prašomi visi žmonės, jei kas 
turi kokios medžiagos, suriš
tos su parapijos veikla, užnešti 
klebonijon. Panaudojus bus su-

amžįų žymiai pailginti arba pa
trumpinti.

Kailius yra būtina išvėdinti 
lauke du kartu metuose rude
nį, prieš prasidedant sezonui ir 
pavasaij, jam užsibaigus. Tam 
parenkama sausa, saulėta, bet 
ne karatą diena. Temperatūra 
neturi siekįi 70° F. Pakabinę 
kailinius karštoj saulėj sunai
kinsite kandžių kiaušinėlius, 
bet taip pat sunaikinsite ir kai
linius, perdžiovindamos odą. Iš
vėdinti kailiniai nedelsiant su
kabinami į kedro spintą arba į 
drabužių krepšius. Kadangi kai
liniams yra būtina oro cirkula- 
cija, jų negalima laikyti plasti-

Karaveckas, Pittsburgho Alto 
skyriaus pirmininkas. Angliš
kai ilgokai kalbėjo inž. A. Ru
dis, Alto pirmininkas. Progra
ma p^ivairno Neries tautinių 
šokių grupe, jau daugiau ne
gu metai sėkmingai pasirodanti apsiaustai, nė pusę pėdos iteės-į 
įvairiomis lietuviško gyvenimo ni už kitus drabužius. Laikas^ 
prepomis ir puikiai reprezen- nuo laiko jie turi būti pailgi-* 
tuojanti lietuvišką šokių meną narni arba patrumpinami pagalį 
kitataučių tarpe, šiai grupei madą, kitaip jie nustoja dide-< 
vadovauja Aldona Grinienė, o lės dalies savo vertės. Tcm, ku-į 
akordeonu griežia Vvtautas A. rios perka naudotus kailinius,* 
Jucius, Lietuvos Aidų Radijo patartina kreipti tiek pat daug: 
valandėlės vedėjas, kuris buvo dėmesio į pasiuvimo detalesl^©^ 
ir minėjimo programos vedė- kaip ir į patį kailio stovį. Bė-f 
jas. Po rezoliucijų, kurias pa- jus iš mados, naujai įgytų kaili-I 
škaitė Wm. Količius, minėji- nių detalės labai nepalankiai! 
mas baigtas Tautos himnu ir 
įleiskit į tėvynę. Minėjimas— 
banketas praėio taukioje ir pa
kilioje nuotaikoje. Aukų su
rinkta per 700 dol.

Be to, Pittsburghas turi vie
nintelę lituanistinę Šeštadieni- tės su pardavėju dėl jų paša-| 360 Front St 
nę mokykla šv. Kazimiero pa- linimo. Senoviškas pasiuvimas! CALL' [5161186 
rapijos mokyklos patalpose, išduoda dėvėtus kailinius, o su-| or
kur n»io praeitu metų rudens modeminus, nebus taip lengvai 
lietuvių kalbą dėsto mokytojas pastėbėti, jog jie buvo pirkti^ 
J. Paškevičius. Buvęs nenauji.

raveckas lietuviškai pasakė 
tai progai pamokslą. Pavaka
riais parapijos salėje banketo 
forma buvo tęsiamas iškilmin
gas minėjimas. Gražiai lietuviš
kai kalbėjo čia gimęs kun. W.

chemikalų. Kailiniam yra varto-2 p n o n oc iĮi fĮii|^^nrr6di]iii]i r, jti d o ~ 
jamas naftalinas. Jis papilamas<| - v- >

taip, kad niekur nesiliestų| 
prie kailio, nepilamas į kiše-S 
nes. Geriausia naftaliną paber-% 
ti spintos arba maišo apačioje^ 
— juo toliau ,nuo paties rūbo,® 
juo geriau. ®

Kailinių priežiūra neužsibai-® 
gia tvarkingu jų padėjimu vasa-® 
rai. Užsivilkusios kailinius pa-| 
galvokime kur einame ir ką da-| 
rome. Nepamirškime, jog nu-| 
luptas kailis daugiau neataugs. | 
Taigi, nors žurnaluose daugiau! 
ir daugiau matosi perpetinių! 
rankinukų, tačiau moteris, kuri! 
vertina savo kailius, niekados! 
jų nedėvės su kailiniais. Nuo! 
nuolatinio tokio rankinuko dė-| 
vėjimo per keletą sezonų nudy ! 
la vienas petys. Ji niekados ne-| 
išeis apsipirkti vilkėdama pa-! 
čius geriausius kailinius, neneš! 
prie savęs priglaudus krepšių! 
su produktais ir naudos kišenes! 
tik tiek, kiek būtiniausiai rei-! 
kia. Toji moteris žino, jog prie-| 
kis ir be jos pagalbos daug! 
greičiau nusidėvės negu bet£
kuri kita kailinių dalis. !

Neglostykit pačios ir iieleiski-! 
te kitoms savo kailių glamonėj 
ti. Žmogaus rankos yra prakai-! 
tuo(bs. Šie chemikalai per lai-j 
ką nuėda natūralų kailio žvilgė-<

metiniame LB susirinkime pa- ... . , ... *..*.1. . . . Nepatartina ant kailio piltiipasakoto savo keliones ispu- .... , , įJ u s* • jokių kvepalu. Nemažą kvepalų.;džius po Europos kraštus u- pa- P - sudar<, !aI1!ohPolls ;
iliusUavo savo darytomis nuo- Perdiiūvuį
traukomis. . . • .. , • doda esti nepatvan, greitu lai-;

Jaunimo talentų vakaras vie- ku trūksta, plyšta. |
tos LB valdybos iniciatyva ren- Sulyti kailiniai nusivilkusi 
giamas balandžio 23. Visi tėvai lengvai iškratomi ir pakabina-^ 
prašomi iš anksto pranešti apie mi kambario temperatūroj, kadi 

- savo vaikų dalyvavimą progra- išdžiūtų. Jie turi kaboti taip,i 
mos rengėjui Pr. Račiukaičiui. kad niekur nesiliestų, nes ki-| 

taip plaukai suguls. Vonia yraf 
ideali vieta sulytiem kailiniam | 
džiovinti. Niekados nedžiovinki-| 
te kailinių arti radiatoriaus ar| 

kitų šilumos šaltinių. |
Dar vienas didelis kailių! 

priešas yra papuošalai. Laikro-I 
dėliai ir apyrankės, velkantis! 
turi būti pastumtos alkūnės! 
link, kad nenudilintų rankoga-| 
lių. Taip pat vengtina dėvėti) 
papuošalus, ant kaklo nes tai| 
labai gadina kailinių apikaklęJ 
Jei suknelės apikaklė neapsau-f

...,------- - .—.  ----- --- MICHArt FRANK
byloja apie jų amžių. Jei dide-f FASHION HAIR STYLIŠT 
lės apikaklės nemadoi, pirkda-J # o,5iV5-s 
mos reikalaukit, kad kailinių a-.| Thurs a fh -nu 9 pm 
pikaklė būtų sumažinto — su-| Creative Hair Styling 
moderninto. Jei atversti ranko-S 
"aliai daugiau nedėvimi, torki-f 
tės su pardavėju dėl jų paŠa-2

Altas Vasario 16 šventės pro
ga surinko per 900 dol. Pr. P.

Prom.pt


'žAį»«ŽĘS

N-J.

WORK WHERE YOU LIVE

HAVEN REALTY
Insurance

MONMOUTH MEDICAL CENTER

vnib ano nvm
VYTAUTAS SBECKASLAIKRODININKAS

Reinis Monument Company Norite geros meniškos fotografijom

MfeM

NEW YORK, N. Y. 10003

Į*.**.*1

for furnlture, doNvery eervfce.
Mušt have knovrtedge of N. Y. C, 
Oueens, N J., Brome rtc.

519 Paric Avė 
PATERSON N. J. 

Dfal 201-523-7266

Tom Co*t*fioF* Sporte Ctonp Boys 
8-16 July 1-Aug 30. Pitone (212) 
BO 3-3216 - (516) PY 9-5642 Write: 
136-24 71 Rd, F!ushix«, N.Y.

Operatore highest paid shop Norris- 
town area — Steady work. Needed: 
expd. only, single needle operators, 
hand sewers, pressers. — Peggy’s 
Dress Mfg. . Cn, 604 George St, 
Norristovm, Pa. 2nd flr.Telephone 
215-272-3035?'

EIZONAS 
SCHOOLOFKEY 

PUNCHING

WANTED EXP 1st CLAS8 
MACH1NI8T8

PRE SEASON SALE finished base- 
ments, vioiaticftis remdved, siding, 
painting, kitehens remodeled, cera- 
mic tfle. Complete financing. Ali 
work guaranteed. Free estimates. 
IN 9-6790 R. W. Crystal Co.

Lengvai paatedama traukintai* art* tetotetotlte* — r 
61-05 39* AVĖ, VVOODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-9660 Ir nurodys* tad* Wnr» ĮRNilKl vietą.

CU8T0DIANS
Year-round, 8-bour day/5 day wtek, 
Blue Cross - Blue Shield,. pension, 
Bfe insnrance, vaeattou, siek feave, 
paid hoUdaya. DtmeUen Scboei Dis- 
triet — 960-3226

GENERAL CONTRACTOR
Ali Quaiified Men 

Cement and Brick Work 
Also Roofing and Ptumbing

MINTZ A GREEN 
658 Watkins St Brooklyn

Call 385-2128

1. Globė Parcel Service, Imu — tai ftana, offeia&ti auto
rizuota Vnešposyitorg’o pribūti iš anksto Mfc toteett- 
tus dovanų siuntinius į viste Sovietų Sąjtmgea dafis.

2. Per paskutiniuosius 37-rite Mėtas GMtonRMt Stovit*, 
Ine. suteikė puikiausi ir MMttfaii pMMMtą
vimą savo klijentams, todėl kHjeutų skaičius auga feas

VYT. KAZELIS
T«l HYmM 74677 
r, _ t m

Wanted e*p^Artoperartors Steady 
work nice working conditions many 
fringe benefita paid. vąęationą Ą hos- 
pitalization work where you live — 
Oscining Liumdry 15 NO. Highland 
Avė Ossining >N.Y. CaU 914 WI 1- 
2277. Will tralu inexper help.

ing orchestra for your pleasure — 
WILLIAM BENNETT— LE 9-1876 
10-61 162 Street, Whitestone, N.Y,

DEAD stock removed 
free ofcfcarge.

Disabled aninials boughL 
CaU 201 - 383 5120 '

N. J. Mink Ranch, Newton, N J.

PAINTING and DECORATING
Paint NOW for Easter Ceiling 310 
Rooms .430 Also plastering — Ali 
work guaranteed

ATLANTIC PAINTING
Brooklyn — CaU VI 6-3876 I

B. JOSEPH ZKBROW8KI 
Laidtoūviq direktorių* ' 
MbdernfSka koplyčia su 

Air Condttkm
123 E. 7th 8L, New Verk 9, N.Y. 

GRameręy 5-1437

GRUNDIG - TELEFUNKEN a BLAUPUNKT - NORDMENDE 
Nei. racNM kanto, radijai, Hl - Fi (storto), frokoNtavMto aparatai, 
vwvovjBnw ■wtw Tmv^Brvon

GERMAN ELECTRONIC SMVICE CORP. 
Specialiste ^patarnavimui ir vtoo* dalys fvatrtana Europos gamybos

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue

Bet 119 St* 320tb&rdfioor 
Operators Šeettet or Complete 

J Garment pteee cr wtok work on

WANTED EXP OPERATORS 
on dress ąect and piece work 

Steady work ’nice working coiufi- 
tions many fringe benefits * union 
shop FHILS DRESS OO — 35 Ex- 
change Plane Passaie NJ. CaU 201 
473-9249

Uctavifka ir euiaptetlUi* duona ir pyragai
Šventėms, vestuvtato bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADETONAS. auv.
ii brooklyn, n. v. naoo

TsteteR «Tate S409S

Namu ptrktmo, {erdavimo, apdraudė* ir visais reikalais kreipkitės i 

Insurance-RealEstate
JOHN ORMAN AGENCY

bos vadovas su 49 pMfffrų, 
gramatikos priedu, sklitynuūs 
ir žodynėliais. Tekstas įr paaiš
kinimai anglų , kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiėm 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambri&ias, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti:

HLATEUSTAI!
Siunčiame Lietuve® palto 

ženklus Jūsę pastrMdmvL Ra
šyti: Baltic Stamp$, P- O. Box 
127, Toronte, 19, Ont, Canada.

WANTED EXP OPERATORS 
ON ORESSES

Mušt do a cmnplete garment 
Steady work nice worktag conditions 

BARLYN FASHIONS 
1867 Bath Avė Brooklyn 

CaU BE 6-3107 '

WANTEtt JtoAlTRESSES
6 Days ąy^eek Steady work 

Nice working conditions 
Wbrk where you Uve 

JET itaijan.- jreseaurant 
216 Mai^ijSL New MHford N J.

OICK LYNCH PHIL LINZ 
_Jt- freomck«on l _

CENTRINĖ (STAIGA NEW YORKE 
220 PARK AVENUE SOUTH, w. IMi STREET 

Tek 212-992-9410

DARBININKAS 
910 WiHoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dteug *r aaktj. 1I»- 
derniika koplyčia Šermenims dy-

UKRA1NIET1S LĄIDOTOJAS 
Laidoja Bromce, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios kopėčios nemokamai 
KontroUuojama temperatūra.

PETER JAREMA 
129 East 7th Street 

New York, N.Y. 16009 
ORegen 4-2568

Daug sutaupysi pirkdaulM per SPART4 radiją, radio- 
conaolet, color ir kt TV, tapė recorderiai, patefonai, fon~ 
grafti, jv. skaN9avimo maūnoe, cash registeriai, rąžomos 
Rtolhiilii tiaooni* kalbomis. Visi gaminiai Tetefunken, 
Grundig, Zmith, Bunpi^hB, Oiytopta, Royal, ete.' Kata
logai ir taformteŲm gaurita tik praneię aavo adresą 
X L GBRAmSJO Story L Northport, N.Y. i 1731

bttuSkutėA ko&jėsTj--- 
budai, prttain^jvaiiriuns progom* ir dydžiui. 
9544 JAMAICA AVĖ VVoodhaven, N.Y. II42I

— TM. 848-7240 —

Me* esame maži, tad ir erdvė* plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
IOO-21 S9th AveM Richmond Hffl, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Wertom Avė., Chicago, IH.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolM lengvomis itemokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažhai būna didesni* negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukėtus procentu*. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas ėeimos nariams, ypač Jsu- 
niesiėm*, kad jfe augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja fiuo metų Jcaįtoojn 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informad- 
jo* reikalais pratom kreipti* j Nyk Yorko arba Chicagos Įtaiga*.

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tas) parėjėkimai. — TeL Vlrginia 6-1800.
116-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

. TeL Vlrginia 6-1800

■4#to6. jutoto*
RAYS UQUORSTORE

Galima gurt jvairiausiee rūšies amerikiečių ir importuo
tų gteimų . i. DŪžianrite pasirinkimas degtinės ir vyno. 
ltt46UFFmS ILVD.\ RICHMOND HILL, N. Y.

■ ■ .34044/• .

pirkėjo žeme& Statybų 
atliekam sąžiningai pagęl 
susitarimą už labai pri
einamą toliną. Vidais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Annoną

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet ko
kios rūšies rizikos kiekvieną siuntini, jo pilnoje ver
tėje.

d. Globė Pucei Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

4. GLORE PARCEL SERVICE, Ine. yra FODAROGIETS, 
be. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga- 

. mybos daiktams, pvzų automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir Lt

Jei jūs neSnaudojate mūsų patraavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susiaekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi (kurie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasi
rinkimą), h* jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

Jums gafi HMi kai karte 
KLAUSIMAI:

į. Kas yra GLOBĖ PAECEL SERVICE, IKC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius kfi jautų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. parižymi, pataniauda^ 

mas savo kiijentams?
Jnsų infortoaetyai tokie 

ATSAKYMAI:

: t .GAL FRIDĄ Y 
Experienced. Good typing skills. As- 
sist «Scecutive.7Good sėlary. Fringe 
benefits. Pleasant conditions. CaU 
201 - 624-7977, Mrs. Cullity. — Work 
where you Uve.

11 pjn. — 7 *jn. 
.RN’sandLPN’s

FuH time ,or.Eprt-time. One or two 
nights a week acceptabte. Generous 
siiift diff erential. Call —

201 - 222-5200— Ext 228

MAMYTĖS VIRIMO IR 
KEPIMO BODAI

Gal nudėv etai skamba sena 
legenda apie daugumos jauna
vedžių vyrų pageidavimus — 
jaunoji prašoma mylėti, gerb
ti ir sekti motinos virimo ir ke
pimo būdus. Moderniška jauno
ji, nors ji būtų ir tarnautoja, 
dažniausiai stengiasi prisitaiky
ti prie vyro pageidavimų. Bent- 
vedybinio gyvenimo pradžioje.

Kimčių pasitaikys, bet retai 
Kasdieniniame gyvenime vyrai, 
nors ir paveikti didmiesčių 
dvasios, su didžiausiu malonu
mu ragauja žmonos kepto “pa
jaus” plutą, primenančią jų mo
tinų kepimą. Jie nejuokauja 
brangindami kepsnį ar kumpį, 
kaip paruošdavo motina. “Seno
jo krašto* skonis neturėjo sau 
lygaus, šiandien tokį kumpį ant 
stofo galima patiekti lengvai ir 
bė vargo: tik nusipirkt Velykų 
stalui dėžutę.šm>j sau lygaus ne
turinčio, tikro importuoto len- 
kišlto kumpio. Gaunamas jūsų 
maisto krautuvėse. Tik apsižiū- 
rėkit! Nepiridt imitacijų. Prašy
kite tikro kumpio!(Skelb.)

Long Island 
stateane Įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pc^ri- 
davimus ant musų arba

c CPĖRATdltĖ 
WfKM IMCH1MCM MDHv^ TOT 
tortatošabcB ttettog .ef gro 

Hirtord^TMation 

'------ -- C*W to4-6796

TOOL ANO DIE MAKER Day or 
Nigftt PcrmnenL Hlgh wage&. AH 
Broefit*. Profit rturtnt. major 
mtoįrol. Plant on Rte. 80. SHAPB 
COMPONBNTS 231 Itoris St Pa- 
teroon, NX — 201-742-7780

I R -^nĖhrfait
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Fbrest I*way Staiicn) 

Woodhav«n, N. Y.
Sutellrtain garbinga* tedotuve*. 
K^lyčfos nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia venHliaetia.

TeL Vlrginia 7-4499

for dsy teft — steady vrork ftice 
vroridng conditions vvork where you 
Hve James L. Heward * Co 390 Ca- 
pitoi Avė Hartford Ctsm
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DARBININKAS mm
ŽINIOS___

mm 
NAUJIENOS^

Pavasarinė išvyka į Wash - 
ington, D.C., organizuojama ge
gužės 20-21. Numatyta aplanky
ti svarbesnes vietoves sostinėj 
ir lietuvių Šiluvos koplyčioj at
laikyti mišias. Smulkesnės ke - 
lionės žinios bus pranešta vė
liau. Kelionės reikalais kreip
tis į Darbininko administraciją. 
Tel. GL 2-2923, vakarais GL 
5-7068.

Ona ir Petras Gobužai iš Mas- 
peth, N.Y., įmokėdami 200 dol. 
Lietuvių Fondui per įgaliotinį 
A. Pumputį, tapo fondo na
riais. O. ir P. Gobužai, būdami 
pensininkai, skyrė dalį savo 
kuklios pensijos lietuvybės iš
laikymui jaunojoje kartoje. Ten
ka apgailestauti, kad mūsų jau
nimas, baigęs mokslus Ameri
koje, netaip uoliai remia Lietu
vių Fondą, kaip senesnioji kar
ta. Pensininkų aukos Liet. Fon
dui tegul būna paskatinimu 
jaunešniem o taip pat ir kitiem 
stoti nariais į Lietuvių Fondą.

Vincas Kiudulas, Teodoros 
Penikienės tėvas, mirė Lietuvo
je, Akmenėje, vasario 27, su
laukęs 97 metų amžiaus.

LB Woodhaveno apylinkės 
visuotinas narių susirinkimas 
bus kovo 31 d. 7:30 v. v. LAK 
salėje, 1332 Halsey Street.

PADĖKA
Sėkmingai praėjus religinio 

meno parodai, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos vardu reiš
kiame gilią padėką prel. Jontri 
Balkūnui, leidusiam panaudoti 
savo parapijos patalpas; dail. 
Vytautui Jonynui už padovano
tą paveikslą, atidaromąją kalbą 
ir padėjusiam su savo studijų? 
bendradarbiais: dail. Vytautu 
Raulinaičiu ir D. Pranckevičiu 
apipavidalinti parodą; dail. Vy
tautui Ignui, nesigailėjusiam lai
ko ir darbo padėti mums, o 
taip pat ir visiem menininkam, 
davusiem savo kūrinius paro
dai.

Kun. J. Pakalniškiui, sveiki
nusiam mus; Balfo reikalų ve
dėjui kun. L. Jankui, kun. Bulo
vui, V. Butkiui, L. Tamošaičiui, 
M. Razgaičiui ir D. Mackuvie- 
nei, kurie savo paslauga prisi
dėjo prie parodos pasisekimo. 
Mergaitėm tautiniuose drabu
žiuose: R. Noreikaitei, D. Bag- 
džiūnaitei ir L. Erciutei, taip 
gražiai priiminėjusiom svečius.

Esame dėkingos aplanku - 
šiem mūsų parodą: kons. A. Si
mučiui, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnui, Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskui, LB apyg. pirm. 
J. Šlepečiui ir visiem New Yor
ko ir apylinkių lietuviam, kurie 
gausiai lankė parodą ir įvertino 
mūsų pastangas.

Dail. V. Jonyno mum padova
notas paveikslas įgalino mus to
liau siekti savo užsibrėžtu tiks
lų.

L.M.K.F. Valdyba

Rašytojui humoristui

ALBINUI VALENTINUI
mirus, jo seserį Oną Budrikienę, jos vyrą Antaną ir duk
terį Juditą liūdesio valandoje giliai užjaučia

Zofija. Petras ir jų sūnūs —
Jonas, Vytautas, Kazys Beleckiai

TEKLEI GRABNICKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnų Zigmą Grabnicką ir šeimą 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Andrius ir Marytė ARMONAI

Vienuolynas ______  G L 5-7068
Spaustuvė _________ GL 2-6916
Administracija .............GL 22923
Redakcija _________ GL 5-7281

Vatikano visuotino susirinki
mo nutarimus išsamiai misi
jų dalyviam aiškina tėv. dr. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M. Ne 
vien tik Apreiškimo parapijos, 
kur dabar tos misijos vyksta, 
parapiečiai, bet ir kiti New 
Yorko lietuviai turėtų nepraleis
ti progos pasiklausyti šių ver
tingų tėvo Gidžiūno pamoks
lų. Pamokslai sakomi šią savai
tę vakarais 7:30 vai.

Pašto ženklų bei 
rodą šią savaitę, 
vyksta Americana 
(7 Avė. ir 52 St.), New Yorke. 
Ši devintoji paroda vadinama 
Interpex vardu. Kovo 19, sek
madienį, 1 vai. popiet įvyks 
Lietuvių filatelistų dr-jos New 
Yorko skyriaus susirinkimas. 
W. Norton skaitys paskaitą apie 
nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklus. Paskaita bus paįvairin
ta spalvotais paveikslais ekra
ne. Kambarys V9. Kviečiami vi
si susidomėję.

pinigų pa- 
kovo 17-19, 
viešbutyje

Parengimai New Yorke
Balandžio 1 -— Šokiai Atsimainy

mo parapijos salėje Maspethe. Ren
gia New Yorko moksleivių ir stu
dentų ateitininkų kuopos.

Balandžio 2 — Velykų stalas
Knights of Columbus salėje, 616 
Jamaica Avė., Brooklyne. Rengia 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Klubas.

Balandžio 15 — New Yorko Ope
retės choro metinis koncertas Lietu
vių Piliečių klubo salėje Maspethe. 
Pradžia 7 vai. vak.

Balandžio 16 — “Lietuvės teis
mas” Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų Organizacijų Komitetas. — 
Pradžia 4 vai.

Balandžio 22 — Laisvės žiburio 
vakaras Maspetho parapijos salėje.

Balandžio 29 — Paskaita ir me
ninė dalis Carnegie International 
Endowment salėje, 345 E. 46 St., 
Manhattane. Rengia Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis — New Yorko sky
rius. Pradžia 7 vai. vak.

Balandžio 29 -— New Yorko Lie
tuvių Teatro premjeros spektaklis 
Van Wyck mokyklos salėje, 85-05 
144 St., Jamaica, N.Y. Statoma K. 
Ostrausko “Pypkė" ir A. Landsber
gio “Barzda”. Pradžia 8 vai. vak.

Balandžio 30 — Madų paroda Le 
Cordon Bleu salėje, 96-01-013 Ja
maica Avė., Woodhaven. Rengia pa
rodai rengti komitetas — Dainavos 
jaunimo stovyklos naudai.

Balandžio 30 — Pabaltijo 
Tarybos 20 metų sukakties 
mas Estų namuose, 243 E.
Manhattane. Pradžia 3:30 vai. p.p.

Gegužės 6 — Pavasario Balius 
Lietuvių Piliečių klubo salėje Mas
pethe. Rengia New Yorko vyrų ok
tetas.

Gegužės 6 — Moterų Vienybės ba
lius Knights of Columbus salėje — 
616 Jamaica Avė., Brooklyne.

Gegužės 20 — Pavasario pobūvis 
Forest Hills Inn. Forest Hills, N.Y. 
Rengia New Yorko Akad. Skautai.

Gegužės 27-28 — Lietuvių Fronto 
Bičiulių Rytų apygardos suvažiavi
mas. Geg. 27 — Apreiškimo para
pijos salėje Brooklyne, o geg. 28 — 
Atsimainymo parapijos salėje Mas
pethe.

Birželio 9-11 — Skulpt. Petro 
Vaškio skulptūros ir keramikos pa
roda Maspetho lietuvių parapijos 
salėje Maspethe. Rengia New Yor
ko lietuviams skautams remti ko
mitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mlk- 
lui, 71 Farmers Avė., Plainview, 
N.Y. 11803: tel. 516 WE 5-0896.

Moterų 
minėji- 
34 St.,

Patersone, N.J. kovo 12 liet, parapijos salėje buvo pagsrbtas Draugo laureatas Pr. Naujokaitis. Iš k. į d. V. 
Cižiūnas, K. Grigaitytė-Graudienė, P. Jurkus, kalba Pr. Naujokaitis, A. Rugys — LB pirmininkas.

; Nuotr. G. Naujokaičio

Pagerbtas Pr. Naujokaitis ir jo romanas “Žydinčios Dienos”
Patersono LB apylinkės ini

ciatyva kovo 12 surengtas pa
gerbimas Pranui Naujokaičiui, 
kuris šiemet gavo Draugo ro
mano premiją. Pr. Naujokaitis 
gyvena River Edge, N.J., netoli 
Patersono tad šios iniciaty
vos ir ėmėsi Patersono LB val
dyba, kuriai vadovauja A. Ru
gys.

Pagerbimas buvo mažojoje 
parapijos salėje. Ketvirtai va
landai prisirinko pilna salė — 
aštuoniasdešimt ar šimtas žmo
nių. Šią literatūrinę popietę 
pradėjo LB valdybos pirm. A. 
Rugys ir jai toliau vadovavo.

Inž. Ignui Gasiliūnui, LAK 
iždininkui, kovo 18 rengiamas 
pagerbimo vakaras Atletų Klu
bo patalpose.

Marijos Pečkauskaitės New 
Yorko ateitininkų moksleivių 
kuopos vyresnieji moksleiviai 
šaukia susirinkimą kovo 18, 2 
vai. pas p. Baltrušaičius, 86-36 
108 St., Richmond Hill, N. Y.

NAUJAI IŠĖJUSIOS KNYGOS
Kultūrinės gelmės pasakose, 

V. J. Bagdanavičiaus, 3 dol. 
Trečioji moteris, A. Barono, 
premijuotas romanas 2.50 dol. 
Kritusieji už laisvę, V. Ramo
jaus 2.50 dol. Žydinčios dienos, 
P. Naujokaičio, premijuotas ro
manas, 3.50 dol. Alkana že
mė, S. šakytė, eilėraščiai, 2 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijos spaudos kioske: 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Lietuvos vyčiai

Stonis ir 
Pusryčiai 
sukalbėjo

(atkelta iš 5 psl.j 
komisiją sudarė Kazys Šipaila, 
dr. J. Stukas, Mary 
šių eilučių autorius, 
baigti malda, kurią 
prel. Ig. Kelmelis.

Šventė buvo aprašyta New- 
ark Evening News ir The Ad- 
vocate.

Numatyta surengti dr. Jokū
bui Stukui pagerbimą. Pagerbi
mas bus balandžio 16 Robert 
Treat viešbutyje. Pradžia 6 v.v. 
Bilietų galima gauti pas Mrs. 
Eva Sharon, 99 Main Street, 
Newarke. Bilietus reikia užsisa
kyti iki balandžio 2 d. F.V.

New Yorko I-os apylinkės 
valdyba kreipiasi į visus 
narius, kurie dar neužsi
mokėjo mokesčio už 1966 
- 1967 metus ir prašo savo 
pareigą atlikti.
Nariai, kurie yra pakeitę 
adresą, taip pat prašomi 
pranešti naująjį, nurody
dami ir vietos “Zip Code”. 
Solidarumo mokestį siusti 
apylinkės iždininkui: Jo
nas Jankus, 105 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. 11211.

I Apylinkės Valdyba 

Prie garbės stalo pasodino P. 
Naujokaitį, L. Grigaitytę-Grau- 
dienę, O. Balčiūnienę-Audronę, 
kun. V. Dabušį, V. Čižiūną, P. 
Jurkų.

Draugo premija buvo Įteikta 
prieš savaitę, kovo 4, Chicago- 
je. Ta proga jau buvo atspaus
dinta knyga “žydinčios die
nos”. Jos ir šiam pagerbimui 
buvo atsiųsta nemaža. Apie tą 
knygą ir kalbėjo Paulius Jur
kus, iškeldamas knygos opti
mizmą, darbo ir žemės meilę, 
charakterių teigiamus bruo - 
žus, nepriklausomos Lietuvos 
pažangumą. Tai ir buvo tos žy
dinčios dienos, kurias aprašė P. 
Naujokaitis, įdėdamas daug 
meilės lietuviui, Lietuvos žemei.

Ilgesnę ištrauką iš premijuo
to romano paskaitė Irena Veb-

Padėka
New Yorko Skautam Remti 

Komitetas, paruošęs vaišes Ka
ziuko mugėje kovo 5 Maspetho 
salėje, dėkoja visiem prisidėju- 
siem aukomisir darbu.

Tuntinįnkam L Vilgalienei ir 
A. Samušiui už gėles, kuriomis 
buvo papuošti Komiteto nariai.

Ypatinga padėka p. Aldonai 
Liobienei, kuri kiekvienais me
tais neatsisako kepti ir aukoti 
didžiulį kieki bulvinių dešrų. 
Sidabrinio Varpo kepyklai už 
paaukotą duoną.

Dėkojame poniom I. Alksni- 
nienei, G. Bartkienei, R. Straz
dienei ir A. Žilienei už darbo 
talką vaišių metu. Skautam -ėm 
Alilionytei, Erčių t ei, E. ir K. 
Garunkštytėm, Iva’š suskaitei, 
Kezytei, Matulaitytei, Noreikai
tei, Novickaitei, Piliui, Samušy- 
tei, Siemaškaitei, Sodaitytei, 
Strazdytei ir Strazdžiui už viso
keriopą pagalbą.

Sunku visų talkininkų pavar
des suminėti, tad atsiprašom, 
jeigu ką praleidome, ir už viską 
labai nuoširdžiai dėkojame.

Irena Garunkštienė —pirm., 
Algis Prekeris-vicepirm., Henri
kas Miklas - vicepirm., Aldo
na Jonynienė — sekr., Rosita 
Šlapelienė — ižd.

Moteris ieško
Dėl informacijų 
karais 479-0252.

darbo šeimoje.
skambinti va-

smuklė “Res-
Grill”, 492

Parduodama 

public Bar and 
Grand St. (Hooper St. kampas), 
Brooklyn, N.Y. 11211. Vieta 
gerai pažįstama ir lankoma. 
Kreiptis į savininką Igną Sut
kų virš minėtu adresu.

Parduodama gėrimų (degti
nės) krautuvė už labai prieina
ma kainą. Informacijai kreiptis 
asmeniškai pas J. Misiūną, 
Ray’s Liquor Store, 103-55 Lef- 
ferts Blvd., Richmond Hill, N. 
Y. 11419 tarp 9-12 vai. ryto ir 
6-9 vai. vakarais .

Bayside, Oueens paieškoma 
moteris, kuri galėtų pabuvoti 
su kita senyvo amžiaus mote
rim kelias dienas savaitėj. Ten 
galėtų nakvoti arba ateit iš na
mų. Informacijai skambinti Ka
karais po 7 vai. TeL BA 4-01 
04. 

laitienė, K. Grigaitytė — pa
skaitė šiai progai parašytą ei
lėrašti. Sveikindamas laureatą, 
kun. V. Dabušis palietė šios die
nos aktualius klausimus, LB ir 
parapiją, knygos platinimą, 
kvietė labiau jungtis į LB ir 
lietuvišką parapiją. V .čižiū- 
nas trumpoje kalboje prisiminė, 
kad čia kuriamas lietuviškas 
knygynas — bibliotekėlė.

Pr. Naujokaitis padėkojo vi
siem už sveikinimus, papasako
jo smulkmenų kaip jis rašė ro
maną.

Tokia popietė čia buvo bene 
pirmą kartą. Ji praėjo jaukiai ir 
įdomiai. Baigus žemutinėje sa
lėje buvo suruoštos vaišės, kur 
dar sveikino D. Penikas, Šilei
ka, A. Masionis. Vaišėm rūpi
nosi kun. V. Dabušis. Svečių 
buvo ne tik iš Patersono, bet 
ir iŠ toliau. Buvo būrelis ir iš 
New Yorko.

Ta proga parduota nemaža 
knygų. Autorius visiem, kas no
rėjo, pasirašė. Taip pat buvo 
progos įsigyti ir kitų knygų, 
pažiūrėti gražiai V. čižiūno 
tvarkoma ir kuriama knygynėlį.

(P)

Pr. Naujokaitis pasirašo savo romaną “žydinčios dienos”
Nuotr. G. Naujokaičio

Tautinių šokių naują plokš
telę, kurioje yra šie šokiai: Gy- 
vataras, Sadutė, Ragučiai, šus- 
tas, Vėdaras, Malūnas, Audė
jėlė, Kubilas, Subatėlė, Blezdin
gėlė, Noriu miego, Blezdingi- 
nis jonkelis, Mikita, Kalvelis ir 
Suktinis, išleido JAV 
L B Kultūros Fondas. Kai
na Stereo 5 dol., Mono 4.50 
dol. Persiuntimui pridedama 
50 c. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Išnuomojamas kambarys. 
Galima naudotis virtuve ir val
gomuoju. Labai patogioje vie
toje, prie gero susisiekimo, 
Woodhavene. Skambinti telef. 
846-7255.

A. a. dr. J. Petronis, miręs 
kovo 5, palaidotas kovo 8. At
sisveikinimas buvo kovo 7 Cas- 
per laidojimo namuose. Rožan
čių sukalbėjo kun. A. Janiūnas, 
atsisveikinimo žodį tarė Bosto
no ramovėnų pirm. Kazys Ši
mėnas. Palaidotas iš šv. Petro 
lietuvių bažnyčios N. Kalvari
jos kapinėse. Nuliūdime paliko 
žmoną Rozaliją Jatulytę, duk
terį Danutę Izbickienę, sūnų A- 
loyzą, du anūkus bei eilę kitų 
giminių.

Elena Steponaitienė mirė ir 
kovo 3 su bažnytinėmis apeigo
mis palaidota. Prieš septynius 
mėnesius širdies smūgiu mirė 
jos vyras Vincas. Nuliūdime pa
liko dukrą Rimą Bričkienę, sū
nų Vincą, seserį Janiną Gave
lienę, motiną Kazimierą Povy- 
dienę, anūkę ir eilę kitų gimi
nių.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
banketas — reunion bus gegu
žės 4. Banketas bus liet, pilie
čių klubo salėje. Prie apskrito 
stalo sėdės 10 žmonių. Vietas ir 
bilietus reikia iš anksto užsa
kyti. Programai vadovaus Jo- 
seph Casper. Jau užsakytas Al
fonso šakalio orkestras.

Dr. Juozas L Navickas pakeltas 
j ekstraordinarinius profesorius

Kovo 1 Bostono Kolegijos 
(Boston College) vadovybė su
teikė dr. Juozui L. Navickui eks
traordinarinio (Associate) pro
fesoriaus laipsnį su nuolatinio 
dėstytojo teisėmis. Jam taip 
pat buvo paskirta stipendija jau 
įpusėtam moksliniam veikalui 
užbaigti.

Dr. Juozas L. Navickas gimė 
Virbalyje, progimnaziją baigė 
Kybartuose, o gimnaziją Vokie
tijoje. Filosofiją studijavo Lou-

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alfred W. Archibald, President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125.000,000.

Current dividend on all accounts.

Dabar moka 4%% už visų rūšių taupomus pinigus.

Putnamo seselių rėmėjų pie
tūs bus balandžio 16 d. 5 v. 
Sharaton Boston viešbuty. Kal
bės prel. J. Balkūnas iš New 
Yorko. Bus koncertinė dalis.
Pietūs rengiami arkivyskupo J 
Matulaičio namų statybai pa
remti — 50 dol. asmeniui. Pa
kvietimai jau išsiuntinėti žmo
nėm. Prašom iki balandžio 1 at
sakyti. Kartu su užsakymu pra
šom siųsti ir čekius. Namų sta
tyba jau vyksta. Kertinio ak
mens šventinimas bus gegužės 
21. Dalyvaus vysk. V. Brizgys.

Šv. Kazimiero minėjimą ren
gė vyčiai. Be vyčių dar dalyva
vo visų trijų tuntų skautai, a- 
teitininkai. Gražią kalbą pasakė 
kun. Antanas Baltrušūnas. Po 
pamaldų salėje po bažnyčia susi
rinko visas jaunimas. Ten buvo 
tęsiamas minėjimas.

Skautų mugė šiemet susilau
kė daugiausia lankytojų negu 
seniau. Mugėje buvo vaidinimė
lis, kuri parengė Paulina' Kal- 
vaitienė. Vaidinimui pianu pri
tarė Giedrė Karosaitė. Vaizdely
je buvo parodytas ruduo, žie
ma ir pavasaris mūsų paverg
toje Lietuvoje.

Dr. Jono Basanavičiaus 40 m. 
mirties sukaktis bus paminėta 
kultūriniame subatvakary ko
vo 18 d. 7:30 vai. vak. Tauti
nės Sąjungos namuose 484 E. 
4th. St. S. Bostone. Paskaita 
dr. Vinco Maciūno iš Philadel- 
phijos.

vaino aukštajame filosofijos 
institute, kurį baigė 1953. Fi
losofijos daktaro laipsnį gavo 
Fordhamo universitete 1958, 
parašydamas disertaciją “T h e 
Morai Philosophy of Lossky”. 
Baigęs studijas, dvejus metus 
dėstė filosofiją King’s College, 
Wilkes Barre, Penna. 1961 pra
dėjo darbą Bostono Kolegijoje 
docento teisėmis (Assistant 
professor).

Visuomeninė veikla: 1963 
ėjo Bostono Kultūros Klubo 
primininko pareigas. Tais pat 
metais buvo išrinktas Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
Naujosios Anglijos židinio pir
mininku.

Moksliniai darbai:
Lietuviškoje spaudoje bend

radarbiavo: “Lietuvių Enciklo
pedijoje”, “Drauge”, “Aiduo
se” ir Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos leidiniuose, kuri 
dr. Juozo L. Navicko traktatą 
“Žmogaus esmė intencionali- 
nių aktų šviesoje” (Roma, 
1965) išleido atskiru leidiniu.

Filosofines studijas anglę 
kalba paskelbė šiuose moksli
niuose žurnaluose: “Boston Col
lege Studies in Philosophy”, 
“Darshana International”, “In
ternational Philosophical Quar- 
terly”.

Trumpą dr. Juozo L. Navicko 
biografiją turi šios amerikie
čių enciklopedijos: 1. “Directo- 
ry of American Philosophers”, 
2. “Directory of American Scho- 
lars” (vol. IV), 3. “Who’s who 
in American Education”, 4. 
“Who’s who in the East”.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenė su pagrindu gali 
didžiuotis dr. Juozo L. Navic
ko, jauno mokslininko - kultū
rininko laimėjimais. L.BJ.


