
Persitvarko JAV Katalikų Universitetas
Prezidentu parinktas žymus katalikas pasaulietis

Pirmieji prez. Nixono sprendimai užsienio politikoj

Amerikos Katalikų Universi
tetas, vienintelis pontifikalinis 
universitetas šiame krašte, po 
82 metų gyvavimo pakeitė sa
vo statutą ir pirmą kartą jo 
istorijoj prezidentu buvo pa
rinktas pasaulietis. Jo titulas 
irgi naujas, nes ikšiol univer
siteto administracinis vadovas 
vadinosi rektoriumi. Universi
teto trustistų pirmininku jau 
seniai yra pasaulietis.

birželio 22 Scrantone, Pa. Ka
talikas, vedęs, laisvalaikius ski* 
riąs šeimai. Scrantono univer
sitete gavo pirmąjį laipsnį 
1937, istorijos masterį 1938 Sy- 
racuse universitete, daktaro 
laipsnį Katalikų universitete, 
kuriam pakviestas dabar vado
vauti. Po to gilino studijas Švei
carijoje ir Harvardo universi
tete. Yra dėstęs Duųuesne uni
versitete Pittsburghe, Scranto-

Prez. Nbconas, patarėjų pa
dedamas, padarė pirmuosius 
sprendimus užsienio politikoj: 
sutiko tartis su Prancūzija, 
Anglija ir Rusija dėl Izraelio ir 
arabų taikos suorganizavimo, 
prašyti senatą ratifikuoti tarp
tautinę sutartį dėl atominių 
ginklų plitimo sustabdymo, ne
skubinti pasitarimų su Maskva 
nusiginklavimo klapsimais ir 
pademonstruoti naujosios Wa- 
shingtono administracijos dėme
sį Europai, padarant eilei jos 
vyriausybių trumpus vizitus.

4 didieji tarsis
J. Tautų rėmuose

Kai Paryžius atsisakė savo 
pirmojo pasiūlymo, kad keturi 
didieji (Londonas, Paryžius, 
Washingtonas ir Maskva) pra
dėtų pasitarimus dėl Izraelio ir 
arabų taikos sutarties, kas bu
vo suprasta, jog norima taikos 
sąlygas primesti iš šalies, prez. 
Nixonas sutiko pradėti pasitari
mus tuo reikalu J. Tautų Sau
gumo Tarybos rėmuose. Pasi
kalbėjimus ves tų keturių vals
tybių ambasadoriai prie Jungt. 
Tautų. Tos valstybės yra nuo-

latiniai Saugumo Tarybos na
riai, kuriems JT charta yra nu
mačiusi pareigą rūpintis pa
saulio taika ir saugumu. Tokių 
pasitarimų jau yra buvę daug, 
todėl ir šis nebus naujiena.

Tų pasitarimų uždavinys ne
bus Izraelio ir arabų taikos su
tarties redagavimas, bet sura
dimas naujų kelių. ir priemo
nių prie žydų-arabų tiesioginių

Gynybos sekretorius Laird, nepa
tariąs skubėti pradėti derybų su 
Maskva

šiai už kitus prezidentavęs. An-

Londonas visada laimės, jei 
Washingtono-Paryžiaus santy
kiai bus gėri. Tai ženklas, kad 
pirmenybė užldeidžiama Pary-

derybų. Neabejotina, kad tai ] 
bus didelis moralinis spaudi- j 
mas pradėti tiesiogines dery- j 
bas, kurių turinys priklausys ; 
nuo šalių tiesioginio susitari- i 
mo. Taigi JAV pasisekė atsiri- < 
boti nuo sovietų-prancūzų ini
ciatyvos padiktuoti taikos są
lygas iš šalies. Tokia buvo ir 
pagrindinė buv. prez. Johnso- 
no mintis, kurią dabar perėmė 
ir prez.. Nixonas.

Saugumo Tarybos prieš me
tus priimtoji rezoliucija numa
to žydų-arabų taikos suorgani
zavimo pagrindus. Pagal juos 
taiką organizuoti padėti buvo 
paskirtas J. Tautų įgaliotinis, 
švedų diplomatas dr. Jarringas. 
Buvo išsiaiškinta, ir jam tas aiš
kinimas patiko, kad jis nėra 
tarpininkas žinomų tarptauti
nių papročių prasme, todėl jis 
nepadarė šalims jokių savo pa
siūlymų, tik per jo rankas ša
lys keitėsi savo raštais.

Ir dabar manoma, kad ša
lims pasiūlymus davinėti nebū
tų patogu nė pačiam J. Tautų 
gen. sekretoriui, kuris ikšiol 
nuo tokios iniciatyvos yra su
silaikęs. Bet jis prieš kelias diė- 
nas ragino keturis didžiuosius 
tokios iniciatyvos nesikratyti, 
nes pagal chartą tik jiems ji 
ir tepriklauso. Jų sugestijas 
jau bandytų įgyvendinti dr.,Jar
ringas. išvada: keturių didžiųjų 
sutartos sugestijos turi parem
ti Jarringo misiją ir pasakyti

per jį žydams bei arabams, ko 
pageidauja keturi didieji jų 
ginčus betvarkant šalys tie
sioginėse darybose tas ir kitas 
sugestijas turi pačios nespau
džiamos priimti ar atmesti. Dr. 
Jarringo misija nenaikinama, 
bet stiprinama, keturių pasitari
mai nemažina Saugumo Tary
bos reikšmės, tik padaro ją 
veiksmingesne. Taigi ir vilkas 
sotus, ir ožka gyva.

H. Kissinger, prez. Nixono patarė
jas . užsienio reikalam, šiuo metu 
paskendęs darbuose

— Prez. Nixonas telefonu ta
rėsi su buv. prez. Johnsonu ir 
ligoninėj vęl^akė buv. prez. 
Eisenhowerį. Su abiem kalbė
josi apie Vid. Rytų reikalus.

Kelionė Europon ir protokolo plonybės
Prez. Nixonas vyks Europon 

anksčiau, negu numatyta, nes 
tuos vizitus nori baigti prieš 
balandžio 10, kada renkasi 
Washingtone Siaurės Atlanto 
Bendruomenės (Nato) narių už
sienio reikalų ministeriai sutar
ties pasirašymo dvidešimtine- žiui. 
čio minėti. Paktas buvo pasira
šytas 1949 balandžio 4.

Žinoma jau, kad aplankys 
Londoną, Paryžių, Romą ir Bon- 
ną. Greičiausiai ir Belgiją, nes 
ten dabar yra ir Nato būstinė. 
Bet kur pirmiausia sustos? Čia 
ir prasideda diplomatinio proto
kolo plonybės, kurių pažeidi
mas seniau net didelius piktu
mus sukeldavo.

Kadangi visos minėtos valsty
bės yra Europoje didžiosios, 
kiekvienos vyriausybė norėtų 
pirmoji savo žodį Amerikos 
prezidentui pasakyti. Londo
nas palengvinęs padėtį pareikš
damas, kad visai nepyks, jei pir
masis sustojimas bus Paryžiu
je. Taip tikriausiai ir bus, nes 
dera pagerbti de Gaulle, kuris 
vyresnis amžiumi už kitus lan
komus prezidentus ir ilgiau-

Prez. Nixonui Paryžius svar
bu tuo, kad jam labai reika
linga prez. de Gaulle pagalba 
Vietnamo karą likviduojant. 
Ikšiol žinoma, kad de Gaulle 
perša du dalykus: viso Indokini- 
jos pusiasalio su priedais neu
tralizavimą ir apsisprendimo 
teisės suteikimą abiejų Vietna
mu žmonėms pasisakyti dėl sa
vo ateities (dėl susivienijimo, 
valdžios formos ir kitų reika
lų). Pirmasis jo siūlymas vi
siems priimtinas, bet antra
sis pilnas visokių pavojų ir P. 
Vietnamu! nepriimtinas. Ypač 
kad Hanojus remia Vietkongo 
programą, kuri jau atnešta į 
Paryžiaus taikos derybas, bet 
kurią bevykdant visas P. Viet
namas patektų Hanojaus val
džion. šis pastarasis reikalas 
prez. Nisonui labai rūpės be
sikalbant su prez. de Gaulle.

Judinami ir Kinijos reikalai

Pasitarimai su Maskva 
toliau nukeliami

Pasitarimų su Maskva dėl 
IBM (Intercontinental Ballistic 
Missiles) ribojimo ar panaikini
mo tikrai greit nebus, nes pre
zidento Nixono patarėjų tarpe 
vyraujanti nuomonė, kad sku
bėjimas be gilesnių pasirengi
mų nieko gero neduos. Nori
ma pirma ištirti nuotaikas na
mie ir Maskvoje. Tuo labiau, 
kad kontaktai su Maskva nusi
ginklavimo klausimais vyksta J. 
Tautų Nusiginklavimo komite
te, kurio posėdžiai greit vėl 
prasideda Ženevoje.

Nuotaikos senate daugiau iš
ryškės tada, kada prasidės dis
kusijos dėl atominių ginklų pli
timo sutarties ratifikavimo. Jos 
ratifikavimas buvo 
dėl Čekoslovakijos 
mo. Dabar manoma, 
fikavimo sulaikymu 
ma kenkti deryboms 
nusiginklavimo priemonių. To
dėl prez. Nixonas greit para
gins senatą sutartį ratifikuo
ti. Ji pasirašyta 1968 liepos 1.

Apie Maskvos nuotaikas kiek 
šviesos atsiras keturiems besi
tariant dėl Vid. Rytų taikos 
organizavimo. Jei Maskva šim
taprocentiniai pasiliks prie ara
bų reikalavimų ir derybų tak
tikos, nebeliks daug_noro leis
tis su ja į‘ dvišales derybas dėl 
nusiginklavimo. Ypač, kad nori 
kalbėtis tik dėl raketinio nusi
ginklavimo. ,____

Dr. C. C. Walton, Amerikos kata
likų universiteto naujasis 
dentas

prezi-

sulaikytas 
okupavi- 

kad rati- 
nebegali- 
dėl kitų

patvir- 
ir pa-

Popiežius Paulius VI 
tino statuto pakeitimus 
tvirtino naująjį prezidentą, ku
riuo yra dr. C.C. Walton, dabar 
esąs Kolumbijos universiteto 
bendrųjų studijų mokyklos de
kanu. Naujas pareigas perims 
nuo ateinančio rudens semest
ro.

C.C. Walton yra gimęs 1915

no universitete ir New Yorko 
Kolumbijoj.

Į naująją vietą ateina su di
dele akademinio gyvenimo pa
tirtimi: puikus profesorius, pa
tyręs akademinis administrato
rius, geras diplomatas tvarky
damas santykius su studentais. 
Tą savo ypatybę esąs parodęs 
su kaupu studentų siautėjimo 
metu pernai Kolumbijos uni
versitete. Parašęs eilę studijų, 
dažnai parenkamas suteikti pa
tarimų iš socialinių ir politinių 
mokslų srities.

Pakeitimai padaryti vykdant 
universitete akademines ir ad
ministracines reformas, kurių 
tikslas sumoderninti ir sustip
rinti universitetą. Naujojo va
dovo pareiga bus tęsti ir stip
rinti ikšiolines katalikiškas tra
dicijas, bet ne universitetą su- 
pasaulinti — jis lieka katalikiš
ku universitetu 
prasme.

Universitete 
6,220 studentų, 
nių profesoriai,
kultetų. Universitetą 
JAV episkopatas. Kancleriu yra 
Washingtono arkivyskupas, bet 
jo pareigos keičiamos.

pilna šio žodžio

šiemet yra 
624 visų laips- 
12 mokyklų-fa- 

išlaiko

Vėl ginčai dėl rakety tinklo rengimo

Washingtono ir kom. Kini- saloj įsikūrusią antrąją (Cbiang 
jos santykiai gerės labai pama
žu, jeigu jie iš viso gerės. Jų 
gerėjimas nuo Washingtono ne
priklauso, nes Pekingas jau 
daug kartų atstūmė jam išties
tą ranką. Kadangi Pekingo pra
šymu atnaujinami kinų seno
kai nutraukti ilgai trukę Pe
kingo ir Washingtono ambasa
dorių pasitarimai Varšuvoje, sa
vaime peršasi išvada, kad Pe- 
kinge pradėta tuo reikalu ki
taip galvoti.

Kaip ten iš tikrųjų yra, pa
aiškės tik pasikalbėjimus pra
dėjus. Iš Baltųjų Rūmų leidžia
mos tuo tarpu tik tokios pir- — Antrasis posėdis Vietna- 
mosios žinios: pirmiausia bus 
lengvinamas su Kinija visoks 
susisiekimas (turistų, mokslinin
kų, žurnalistų kelionės, gal pa
sikeitimas spauda tokia forma, 
kokia praktikuojama su Mask
va), jei galima, diplomatinių 
kontaktų plėtimas, paskui eitų 
prekybos ryšių mezgimas, bet 
labai atsargus, nes kom. Kini-

Kai-Sheko) Kiniją. Šiuo metu j 
įdomus tik faktas, kad Peipin- į 
gas paprašė pasikalbėjimo. Tik 
vėliau paaiškės, kur jie gali nu
vesti

— Kom. Kinija ištraukusi iš 
š. Vietnamo bent du trečdalius 
savo vyrų, kurie remontavo 
bombų sugriautus kelius, til
tus* geležinkelius, aerodromus, 
saugojo karinį turtą vežančius 
traukinius ir valdė priešlėktu
vines patrankas. Pasitraukimo 
priežastis dar nesusekta.

Koks turi būti JAV apsigink- mo persvarą prieš Rusiją ir ta 
lavimo santykis su Rusijos ap- proga, balsus gaudydamas, įtari- 
siginklavimu? Pagal Rusiją ri- . nėjo, kad prez. Johnsono ad- 
kiuojamasi todėl, kad ji tuo tar- ministracija leidosi toje srityje 
pu tebėra vienintelis galimas 
Amerikos priešas.

Ikšiol buvo laikomasi gairės, 
kad Amerika kariškai turi būti neteisingas, 
stipresnė už Rusiją, blogiausiu 
atveju lygi, bet jokiu būdu ne 
silpnesnė. Ypač buvo žiūrima, 
kad Amerika nebūtų pralenk
ta atominių ginklų grupėj. Pre
zidentinių rinkimų kompanijos 
metu Nixonas pasisakė už A- 
merikos atominio apsiginklavi-

Rusijos aplenkiama. Neatiden
giant karinių paslapčių, greit 
buvo paaiškinta, kad kaltinimas

ringas kaip tarpininkas, nes
taip susitvarkius bent pradžioje ja neturi ką Amerikai parduo
tais išvengta tiesioginių dery
bų su Izraeliu. Vėliau jų nebus 
galima išvengti, bet tada ara
bai jau nebebus vieni — de
rybų užnugary jau stovės di
džiosios valstybės.

Egiptas jau tiesia ranką Nixonui
Kad mažėtų įsitempimai Vid. 

Rytuose, prez. Nixonas esąs 
jau nutaręs atnaujinti diploma
tinius santykius su Egiptu, 
kurs juos nutraukė 1967 ka
rui su Izraeliu kilus. Bet ini
ciatyvos turi imtis Egiptas, 
nes jis santykius nutraukė. 
Apie tai bus užsiminta laiške,
kurį prez. Nixonas siųs prez. Į 
Nasseriui, dėkodamas už sveiki
nimus pareigų perėmimo pro- I 
ga

Egiptas jau labai norįs san- j 
tykių atnaujinimo, nes dėl jų 
neturėjimo nukenčia Egipto rei
kalai Washingtone. Ypač skun- ] 
džiamasi, kad Washingtonas la- J 
biau palaikąs Izraelio pusę, J 
arabai gi norėtų, kad pusė Wa- 
shingtono dėmesio tektų ir ara
bams.

Ypač esąs pagerėjęs arabų ! 
ūpas sužinojus, kad JAV suti
ko kalbėtis Vid. Rytų reikalais 
su Anglija, Rusija ir Prancūzi
ja, ir kad paliekamas dr. Jar-

mo taikos derybose pasibaigė 
be atomazgos. Komunistai vėl 
atsisakė kalbėtis-kariškais klau
simais, kol nebus sutvarkyti po
litiškieji.

— Maskva pareiškė nepasi
tenkinimą, kad JAV labai daž
nai pradėjo bombarduoti per 
Laosą einantį džiunglių kelią, 
kuriuo velkama į P. Vietnamą 
visoks karinis turtas ir maistas 

ti ir tarptautinei prekybai ves- ten kariaujantiems komunistų 
ti stokoja užsienio valiutos. 
Bet dar labai anksti esą kal
bėti apie kom. Kinijos įvedimą 
į Jungt. Tautas, nes pirma rei
kia įsitikinti, ar ji jau nori įsi
jungti į pasaulio bendruomenę 
kaip jos įstatymus gerbiąs na
rys. Ir be to, Washingtonas tu
rės surasti formulę, kaip palik
ti J. Tautų nariu ir Taiwano

ję» kalbėti apie nuolaidas derybose

daliniams. Gromyko grasina, 
kad tai gali neigiamai atsiliepti 
į Paryžiaus derybas.

— Įvykis su Pueblo laivu 
bus labai gerai ištirtas, kad 
tokios rūšies laivai nebepatek
tų į priešo rankas.

Teismai ir korimai Irake 
esą surišti ne su šnipinėjimu 
Izraeliui, bet su pogrindy or- 

____________________________ __ ____ ganizuojamu sąmokslu nuvers- 
B sisprondė nevykti Romon, bet dabartinę karininkų valdžią.

pasilikti JAV atstovybėje Bu- Dabartine >rgl atsirado ne nn- 
v . . ■ dapešte, kur jis gyvena nuo k™ų, be perversmo kebu.

w ton oročfitnfo vartas
■ • Vengrijos sukilimo užgniauži-

.... ■ mo. Vasario 3 jį lankė Vie-
X ■ nos kardinolas Koenig, bet ir

vėl nelaimėjo sutikimo apleis- — Sučiupti doleriu dirbėjai 
ti Vengriją. Kard. Mindszenty Columbus, Ohio. Rasta apie 
išvyktų tik tada, jei Vengrijos pusantro milijono dol. 10, 20 :

■ vyriausybė sutiktų panaikinti ir 100 dol. notose. Padaryti ' 
teismo sprendimą, kuriuo jis gana gerai, bet nespėta daug iš-

*. vmnmm praMMtar Ha cm įkalintas kaip valstybės platinti, nes jie senokai buvo 
nms, mm «aw pomin* lape išdavikas. sekami.išdavikas.

-— P. Vietnamo viceprez. Ky 
sausio 3 Paryžiuje pareiškė, kad 
jo vyriausybė yra padariusi 
nuolaidų ir dar pasirengusi pa
daryti, kad tik Imtų galima su
tarti taiką. Apie kalbamas nuo
laidas žino JAV ambasadorius 
H. C. Lodge, bet spaudai dar 
jos nepasakytos. Hanojaus de
legacija vakar skelbė, kad pasi
tarimuose nejudės iš vietos, 
kol nesužinos apie tas nuolai
das.

jau areštuota sąmokslo vadų, 
bet keliem kariškiam esą pa- ' 

, sisekę pasišalinti į užsienius.

Kai Rusija pasiūlė derėtis dėl 
tarpkontinentinių atominių ra
ketų kontrolės, prez. Johnso- 
nas derybas sutiko pradėti, bet 
kongrese ir už jo sienų ta pro
ga užvirė ginčai apie tai, ką da
ryti su Amerikos žemyno ap
sauga nuo jį galinčių pasiekti 
priešo raketų. Prez. Johnso- 
nas išsprendė ginčą parėdymu, 
kad būtų išdėstyta savoji ato
minių raketų sistema galimo 
priešo raketoms sučiupti ir su
naikinti. Tam tikslui turima 
Spartan vardu pavadinta rake
ta. Tuo tarpu niekas dar neda
ryta, nė pinigai tam reikalui 
nepaskirti.

Ginčą anądien vėl atgaivino 
naujasis gynybos sekretorius 
Laird, pirmoje savo spaudos 
konferencijoje pasisakydamas 
už Sentinel antiraketinės siste
mos įrengimą, nes tai esą rei
kalinga JAV rankai sustiprinti 
galimose derybose su Rusija. 
Vienašališkas buv. prez. John- 

i šono parėdymo atšaukimas bū
tų pavojingas derybų pozicijų 
susilpninimas. Jis dar pridėjo, 
kad JAV raketomis turi būti 
stipresnė už Rusiją.

Piktai į tą pareiškimą reaga
vo senato užsienio komisijos 
pirm. šen. Fulbright, pasaky
damas, jog kovosiąs visomis 
jėgomis, kad tam reikalui ne
būtų paskirtas nė vienas cen
tas. Nemanyta, kad ginčas tuo 
pasibaigė.

! Apskaičiuota, kad sistemos i- 
rengimui reikia nuo 5 iki 10 
bilijonų dol. ir 5 metų laiko. 
Ir tai bus dar labai plonas 

Tai buvo pirmas pilnesnis pa- Amerikos miestų apsaugos sky
das. Sistema susideda iš prie
šo raketas registruojančių ra
darų ir jas pasitinkančių ir nai
kinančių atominiai ginkluotų 
antiraketinių raketų.

Kalbama, kad turimos tam 
reikalui amerikinės raketos ne

— Prieš Vietnamo karą ko- 
kovojusios grupės pradėjo 
spaudimą į Baltuosius Rūmus, 
kad būtų amnestuoti visi, ku- 

i rie vienaip ar kitaip nusikalto 
į vengdami karinės tarnybos. Di

džiausia tokių nusikaltėlių gru- 
l pė yra Kanadoje, kurios vyriau

sybė nėra linkusi suteikti jiem 
Kanados pilietybės. Kiti dar sė
di JAV kalėjimuose.

— Kom. Kinijos diploma- 
' tas, pasitraukęs iš atstovybės 

Hagoje, jau atvyko Amerikon.
i Jis buvo gavęs sutikimą gyven

ti Olandijoje, bet vėliau gavęs 
sutikimą persikelti į JAV. Char- 
ge d’affaire titulu jis ėjo 

; Olandijoje atstovo pareigas.

— Argentina ir Urugvajus 
aistringai susipešė dėl Rio de 
Platos vandenyse esančios smė- 

’ lio salos, kur įtariama esant 
naftos klodų. Toj vietoj siena 
tarp tų valstybių nėra oficia
liai atžymėta. Niekas tąja sala 
nesidomėjo tol. kol ten nepa
kvipo nafta.

| — V. Vokietijos ir JAV kraš-
Į to apsaugos ministrai pereitą 
i savaitę buvo susitikę New Yor- 

ke ir ilgai tarėsi abu kraštus 
Į ir Nato liečiančiais reikalais.

sitarimas su naująja JAV vy- 
r riausybe.

— Saudiškė Arabija pirko 
iš Prancūzijos didelį kiekį ka
riškų sunkvežimių, bet tarptau
tiniai gandų nešiotojai jau skel
bia, kad pirkinys esąs skirtas 
Egiptui, kuriam tiesiogiai Pran- visas rusiškas raketas galėtų 
cūzija privengia parduoti kariš- sunaikinti, bet pakankamos su
ką turtą. naikinti kiniškas.



2 DARBININKAS 1969 m., vasario 7 d., nr. 10

Pastangos išgauti Lietuvos pripažinimą
~ Artėjant 1920 metų prezi
dento rinkimam, Vinikas, tvar-

Lietuva prof. dr. David disertacijoje <2)

lietuvių skyrių, gegužės mėn. 
parengė du memorandumus, 
kuriuose nurodė į baltie&ų bal
sų svarbą ir pabrėžė, kad de
mokratai, pripažindami Lietu
vą, parodytų politinę išmintį. 
Valst sekr. Colby pasiuntė jam 
1919 spalio 15 atsakymo nuora
šą, kur buvo rašoma, kad būtų

O*

kalu. Buvo |sitikinęs, kad vie-

viškas tautas buvo tik jų nuga
lėjimas ir pavergimas. Jis dar 
kovo 28 parašė Amerikos dele
gacijos teisių skyriui raštą, ne

šių, bet ir nepatekant jų tos 
■valdžios “veto” malonei.

Vos tik paskirtas BaHijes ko-

sitiko su Robert Lord, Ameri
kos delegacijos lenkų skyriaus

tautų likimu ir jųrei-

APIE KĄ TURIME SAU PATIEM

ti Rusijos nedalomumo princi
pą, o kiti departamento parei
gūnai iškėlė klausimą, ar ne
reikėtų Viniką už aktyvų daly
vavimą partinėje politikoje 
pabausti, nes Vinikas tada bu
vo ir Lietuvos misijos Ameri
koje narys. Į jo lapkričio 2 
prašymą pripažinti Lietuvą val
stybės d-tas visai neatsakė.

1920 m. Amerikos , lietuviai 
parengė milžinišką peticiją, pa- 
reiškiančią, kodėl Lietuva turė
tų būti pripažinta, ir bandė į- 
teikti ją Wilsono administraci
jai “daugiau kaip milijono lie
tuvių kilmės asmenų" vardu. 
Jiem iš anksto buvo pažadėta, 
kad jie bus su ta peticija priim
ti per 24 vai., kai tik papra
šys. Tačiau, kai spalio 22 jie 
paprašė audiencijos spalio 28- 
tai dienai, audiencija buvo at
sakyta, nurodant, kad. sekreto
rius iki po rinkimų bus labai 
užimtas. Kai demokratai rinki
mus pralaimėjo, tai lietuviai ap
sisprendė peticiją sulaikyti ir į- 
teikti ją pavasari naujai admi
nistracijai.

Lietuviai pasisamdė Mc 
Adoo, Cotton ir Franklin fir
mą, norėdami efektyviau pa
teikti savo aspiracijas Ameri
kos vyriausybei. McAdoo; bu
vęs Wilsono iždo sekretorius, 
pasiuntė valst. sekretoriui du 
ilgus raštus, išdėstydamas vi
sus motyvus už Lietuvos^jnjpa- 
žininią ir suminėdamas 'įžį' pri
pažinusias valstybes, bet Wilso- 
no valst sekr. Colby į juos net 
neatsakė.

Baltijos reikalų komisija
1919 balandžio 28 Paryžiaus 

taikos konferencijoje, po to, 
kai lietuviai atsisakė lenkų rei
kalam komisijoje diskutuoti šie

(Tąsa iš pereito numerio)

Antroje sugestijoje Elta mi
ni, kad “okupantas sistemin
gai persekiojo ir tebepersekio
ja Lietuvos dvasininkus ir ti
kinčiuosius. Atėmė iš jų mal
dos namus ir uždarė vienuoly
nus, viską iš jų pasisavindamas. 
Kovodamas prieš religiją, oku
pantas visokiom priemonėm 
kliudo naujų dvasininkų paruo
šimą ir priaugančios kartos re
liginį auklėjimą.”

O kas gi darosi čia? Im
kime vėl tokį patį laiko tarpą; 
ty., maždaug nuo 1949 m., ka
da pati didžiaušia banga nau
jųjų ateivių siūbtelėjo į šį 
kraštą, iki šių 1969 m. Vėl 20 
metų laikotarpį. Atvykę rado
me čia apie 123 lietuvKkas pa
rapijas, o dabar naujaisiais sta
tistikos daviniais jų yra likę 
tik 96, vadinasi, beveik 22 
nuošimčiai, t.y., daugiau negu

EAST PATERSON

nai nesirūpina lietuviškumu, ne
ruošia vaikų lietuviškai prie pir
mos komunijos, apkarpo lietu
viškas pamaldas arba nenori jų 
visai duoti ir pan. Tokie argu
mentai yra tik savęs teisini
mas. Dabar ekumeniniais lai
kais pasauliečiam juk duota 
daugiau balso ir teisių parapi
joje. Kodėl tuo nepasinaudoja-

tiaan dMegpeBas Mrias, laibas 
tetortfa atektarti pm 
M- UltfMvt rMkal^ 
V* pŽktNa alga *ž “MtttUeBt 
aemcet*. '

Gegužės 9 užsienių reikalų 
minteterių posėdyje Britai pa
siūlė pripažinti “de facto” Es
tiją. Lansingas prieštaravo, kad 
būtų dalinama Rusija, ir Britų 
Battour siūlymą atsiėmė. Mor

MATTHEW P. BAL.LAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

6TEPHEN AROM IŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

nSė Amerikos trfkos humsįri 
rekomendaciją “tuojau imtis 
akcijos" Baltijos kraštą reika
lu: vyriausiai tarybai pripažin
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybę, taikos sutar
tyje garantuoti, kad Viiiečiai 
atsilygins Lietuvai reparacijo
mis ir kt Dar Amerikos dele
gacijai į tai neragavus, Mor- 
rison, Lord ir Britų Sir Esme 
Howard balandžio 30 panašias 
rekomendacijas pasiuntė užsie
nių reikalų ministerių tarybai. 
Amerikos valst. sekr. Lansin- 
gtu tai buvo staigmena. Jis pa
prašė posėdį atidėti, o vėliau 
paprašė memorandumo nesvars
tyti, nes jis neturėjęs Ameri
kos delegacijos pritarimo.

Tai buvo didelis smūgis Mor- 
risonui ir'jo puoselėtom Balti
jos valstybių viltim. Pirmame 
komisijos posėdyje jis pareiškė 
pasitraukiąs iš ’ Amerikos de
legacijos, bet buvo paprašytas 
pveiškimą atsiimti, ;nes buvo 
bijomasi, kad, jį pasekus ki-

ir jis parašė agresyvų atsistaty-

12 buvo atmestas. Po keturių

ms, raštas buvo pritartas. Anot 
dr. David, “Morrisono nusista
tymas Baltijos kraštų atžvilgiu 
nesiderino su Vftsoao ir jo val-

BUYU8 FUNERAL HOME. Mario Tmxeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayetle SL, Newark, N j. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-M 80th Street Woodhaven, N.Y. 11421, (.212) MI 2-4343 ir 
2036 Merrick Ava. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 3-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorfce, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas j Uetuvų. Grettas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave^ Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4862__________________________________
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estete. Namų pirkimo, par* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty-

vėliau (New York Times, 1919 
lapkričio 30 ir gruodžio 2) 
kaltino, kad Amerika du kartus 
užblokavo sąjungininkų žyg 
pripažinti taikos konferencijo
je Baltijos valstybes “dė facto". pąg*l pfcMJo pageidavimus ant mūsų artia. pirkėjo žemės. Statybų atliekam

Liepos mėn. Baltijos komisi
ja rekomendavo vyr. sąjungi
ninkų tarybai paskelbti dekla
raciją, kuria ji užtikrintų Bal
tijos valstybių laisvę, jei įsi
steigs Rusijos valdžia. Reko
mendacija buvo atmesta ir ko
misija pabarta, kad nesilaiko 
bendros politikos, o tik yra lin
kus favorizuoti Baltijos valsty
bių pripažinimą.

(Bus daugiau)

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti

VYTAUTAS MA2ELI8, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), poatretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti loto 
pątarsKviBMd. 422- Meoaban St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SU, 
BMgmrood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviziiai pietūs. Firmos rūšies lietuviškas maistas priei- 
uama kaimu
MOABRINK) VARPO KEPYKLA - Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
auro0totMk& Aioaa ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daba ir Alberta* Radžiūną*, *av. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5838.
JUOZO ANORU8IO RoM Eatate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų,

Mantais firi 6 v. pf>. tff-f* Jamaica Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

žas ir yra tik tokio dydžio 
kįek jis jų gavo, kai buvo ren
giamas prie pirmosios Komuni
jos. Dėl to daugelis mūsų jau
nuolių ir universiteto studentų, 
susidūrę gimnazijos ar univer
siteto suole su liberalinių ar 
ateistinių pažiūrų draugais ir 
pradėję diskutuoti pasaųlėžiū- - 
rinius ar'rel^mus^ klausimus, ; _ _____ 
lėfa visai ‘tąin pasiruošę’ netu- ? niūsų 

ri argumentų ir taip vėliau at
šąla nuo savo ir taip menko ti
kėjimo ir jį imt visiškai pra
randa. 1
Dėl to nėra šiame krašte mū

sų lietuviškoje visuomenėje ir, 
kiek reikia, pašaukimą į kuni
gus ir vienuolius. Jei nori ką 
pamėgti, pamilti, reikia tai dau
giau ar mažiau pažinti. Nėra pa
kankamo religinio auklėjimo, 
gilesnio pažinimo, įsijautimo, 
nėra ir pašaukimų į dvasini gy
venimą.

Verkiame, kad Lietuvoj yra 
uždarytos 405 bažnyčios ir kop
lyčios ir jau likę tik 581 vei
kianti, bet ar pagalvojame ka
da nors, kad ir čia, pas mus, 
jei viskas taip eis ir toliau, ne
tolimoj ateity turės būti nura
šyta ir daugiau lietuviškų baž
nyčių, ir vien dėl to, kad 
truks lietuvių kunigų o apie 
kunigų prieauglio paruošimą 
Lietuvai dabartinėse sąlygose 
negali būti kalbos. Jei, pav., 
šiandien Lietuva taptų laisva, 
tai ne visas tas uždarytas 405 
bažnyčias ir koplyčias būtų įma
noma tuoj pat atidaryti, nes 
jau šiandien nebūtų kas jas vi
sas aptarnauja, o kas bus to
liau, kai dar daugiau kunigų 
Lietuvoje išmirs.

Turime, pasakys ne vienas, 
Romoje Šv. Kazimiero kunigų 
seminariją, turime gi dar kuni
gų laisvajame pasaulyje. Sv. 
Kazimiero seminarijai irgi rei
kia pašaukimų, jų reikia iš čia, 
iš laisvojo pasaulio lietuvių, iš 
mūsų tarpo. Ir jų nėra. Kuni- 

leidžia savo vaikus ne į ka- gai gi, kurie yra laisvajame pa

me aktyviai visuose parapijų pa-

me, u* bus jos lietuviškos.
Toliau Elta tam pačiam sky

relyje sako, kad “okupantas vi
sokiom priemonėm kliudo nau
jų dvarininkų paruošimą ir

kalai yra irgi tiesiog apverkti
noj padėty. Jei mūsų vaikai 
lanko parapines mokyklas ir ka
talikiškas gimnazijas, jie paruo
šiami sąmoningam religiniam 
gyvenimui ir savo religiją prak
tikuoja sąmoningai, bet jei jie 
eina į viešąsias mokyklas, jie 
negauna ten ne tik religinio, 
bet apskritai jokio dorovinio 
auklėjimo, nes ten net Dievo 
vardas įstatymu uždraustas mi- 
rėti klasėje, o mokytojai net 
įspėjami, kad jie pasamdyti mo
kyti, o ne moralizuoti Jau 
aštunti metai dirbu viešojoj 
gimnazijoj., turiu pakankamai 
patyrimo ir drąsiai galiu dary
ti tokį teigimą.

JUOZO MtoiėMO GCRIMV KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių 'ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. t03-55 Lefferts Bivd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.
S AG MAISTO KRAUTUVĄ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.

Kokių bebūtūmėm pažiūrų ar 
įsitikinimų, visi pripažinsime, 
kad parapija buvo ir dar tebė-__ _____ _  . ____ ______ _________ __~______________________
ra didžiausia lietuviška tvirto- Woodheven^ jTy.11421, VlZ6077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
Vė ’ atlaikiusi' ir dar tebeatlai- 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. -* * - -*—  C fnlrA a 11 annniol

:kanti visokias nutautinimo ban
gas. Visas tautinis ir kultūri- ___ _ _ __ __^_w _________ __________,____________

nis jnūsų gyvėnimas. ris dar SU- suPĘfUOĮl PIJECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

for Weddb»gS'aftžl Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš- 
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

.r fTĮiy—UUUM6HMU4XM6 AAMĄtUMO. EJįTCVLCUUO y&MUAMaviAUOO įkuuvijmmm. g

tės, koncertai, pramogoj, čia Europą. Užrikite ir įritikinrite!
dirba daugiausiai ir mūsų šešta- ~ ~
dieninės mokyIriną čia Vra vie- ’O- A. VOK ET — LIETUVES ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 

. ~, . . , ’ . Foighta, N. Y. NE 9-6620.nintele vieta, kilt mes patys ._ —------------ .
isas sekmaaiems susmusame, ANTANAS j. AAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
pasimatome, pasidaliname min- Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.) 
tirais. Visų mūsų šventa parei- ’
ga yra šią tvirtovę ginti ir 
ją toliau išlaikyti.

Penktame skyrelyje Elta 
mum pataria priminti kitiem, 
kad “okupantas iš pagrindų pa
keitė buvusią Lietuvos mokyk
lų sistemą, išbraukė iš mokyk
lų programų Lietuvos istorijos 
ir geografijos dėstymą... Lie
tuvių kalbos ir ypač literatūros 
istorijos dėstymo programa ir
gi verčiama siaurinti ir užleisti 
daugiau vietos rusų kalbai ir li
teratūrai".

Lygiai tą patį turime ir čia. 
ir čia mokyklos visai nepana
šios į Lietuvos mokyklas, ne
mokomi mūsų vaikai ameriko-

Deksnio mostls, dabar vadinama “Ree-Le^ Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 500. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta, PX). Box 9112, Newark, N J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
819 WiūougM>y Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221._______ -
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rąžyti: P. Deken, 
North Sttu, P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

Tel- (212) 497-8865

Alfa Jeweler
1 ® A. ŪSELIS

Garantuota* laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žlettel su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik-

kleboną delegacijos ir neparei
kalaujame, kad vaikus ruoštų 
prie pirmos Komunijos lietuviš
kai arba įvestų daugiau lietu
viškų pamaldų?

Kodėl esame drąsūs kalbėti 
tik už akių? Dažnai pasitaiko, 
kad tokius priekaištus daro tie, 
kurie prie parapinės veiklos 
mažai teprisideda, parapiją ma
žai teremia ir į pamaldas tepa- 

penktadalis visų mūsų lietuvis- sirodo du tris kartus per me- 
kųjų parapijų taip pat dingo, tus, didžiųjų švenčių metu, vi- 
Daugiau negu viena parapija są tą savo neveiklumą pateisin- 
per metus. darni, tuo, kad, girdi, parapijoje

Dėl to kaltiname čia girnų- J3“ n®ra i°^io lietuviškumo, 
sius kunigus, klebonus, vysku- tai ar ne vistiek į kokią bažny- 
pus, net popiežių, bet vis dar eini, svarbu, kad eini, 
kažkaip nedrįstame pažiūrėti o kas gi yra parapija? Para- kad šeštadieniais ar kitomis ti, jų sąžinė jiem neleistų pa- porte. Ten laisvai dėstoma Lie- 
teisybei į akte ir paieškoti kai- pįja yra bendruomenė, parapi- dienomis jie leistų savo vaikus likti savas parapijas šiame tuvių kalba ir lituanistika, vei- 
tininkų savųjų tarpe, tarp tų, ja — mes. Ji ir nėra lietu- į religines pamokas prie savų krašte kitataučiam. kia lietuviškos organizacijos, ir
kurie, nusirašydami save iš lie- viška, kad mūsų ten nėra. Kai parapijų. Bet kiek tėvų šią at- Štai antra be galo svarbi pro- lavybų būreliai. Deja, lietuviai

Lietuvių kalba ir literatūra bei 
Mteratiaros istorija čia ne siau-

Mes, žinoma, dėl to visai ne
sijaudiname. Gyvename sveti
mame krašte ir negalime to rei
kalauti, nei apie tai svajoti. Bet 
užtat šiame krašte mes galime 
turėti savas lietuviškas mokyk
las ir mokyti jose savo kalbos ir 
literatūros, ir istorijos, ir geo
grafijos, ir savų dainų ir sa
vų tautiškų šokių, ir visko, ko 
tik mes norime.

Turime lietuvių pranciškonų 
vedama net lietuviška 'ber

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AVENUE

Tek (212) 441-3110 / 896-7743

TRAVEL AGENCY
Kelionės plačiame pasauly 

WELLIAM R. BEST 
84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

NEW YORK CHICAGO

UTAS Investing Co- Ine.
specializuoja*! nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
ios ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indčlių

UTAS INVESTING CO, INC.
86-01 114th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-411-6799
2422 We*t Marųuette Rd. Chicago, III. 60629 —- Tel. 312-476-2242
Vieaia apdraudė* ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į

UTAS SERVICE CORPORATION
A.. Woodh«ven. N.T. 1U21 — Tel. 212. S4T-5S22

tuvių tarpo, iš lietuviškos veik
los, ėmė ir nusirašė save ir iš 
lietuviškos parapijos. Tada toks 
lietuviškųjų parapijų sumažėji
mas jau pasidaro visai norma
lus ir visai suprantamas. Gam-

mūsų suolas palieka tuščias, į sakomingą pareigą atlieka? Dėl blema, apie kurią turim nuolat tėvai neatsiunčia tiek mokinių, 
jį atsisėda italas, portorikietis, ** J------ ——  -------------- —* *-*-•- -»*-*— «-•-*- -•--------------------------------- — ------------
negras, ir jie kai kur jau šnai
ruoja lietuviškose parapijose į 
jų buvusius šeimininkus, į tuos, 
kurie tas parapijas steigė, ku-

to daugelio mūsų jaunosios sau kalbėti, ypač tokią didės- kiek gimnazija gali paruošti. O
kautos žmonių religinis auklė- nių susibūrimų metu, kaip Va- sąlygos tikrai prieinamos,
jimas ir sąmoningumas prilygs- sario 16-ji ir kitos didesnės
ta šešių septynių metų vaiko šventės ir minėjimai, ir ieškoti

_ ___ . „., religiniam išauklėjimui, nes jei būdų, kaip ją iispręsti, nes re
ta tuštumos nemėgsta Išėjo vie- rie bažnyčias statė, nes tie šei- tuomi neparirūpmo jo tėvai, jei ligija yra be galo svarbus veiks- 
ni, atėjo kiti. mininkai jau atsidūrė mažumos jis nepriklausė jokiai religinei nys ne tik pavienio lietuvio, . .

Bendras, labai dažnai girdi- .pusėje. Užprldykime savas baž- ar idealistinei organizacijai, tai bet ir visos mūsų tautos gyve- fcas svar®iaas,a’ yra “tavos.

Daugelyje mūsų kolonijų šeš
tadienines lietuviškas mokyklas 
vadiname “vargo mokyklomis".

LITAS Travel Service yrą poruotus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautum*. LITAS TraveI Service parūpins bilietus, 
padarys reikiama* rezervacijas. patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsMoti, kuriuo Mku ir iž kurio aerodromo arba uosto pato-

mas priekaištas yra, kad klebo- nyčias patys, lietuviškai mels- visas jo religinių žinių baga- nime. (nukelta j 4 psl.)

LITAS TRAVEL SERVICE
ve. Woodh*wn. N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
—.....  — ■ ' f



DARBININKAS
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Ir jį pagimdė Lietuva
Prel, L. Mendelio dviguba sukaktis

PttEL. U TULABA

diena, kurią jis buvo įšventin
tas kunigu, šią dieną jis laiko 
reikšmingiausia savo gyvenime. 
Ji jam visada yra šventa, Die
vo skirta diena. Nuo tos die
nos šiandien, kai rašau* yra su
ėję lygiai keturiasdešimt viene- 
ri metai. Keturiasdešimt vieneri 
metai Liudvikas tarnauja Die
vo altoriui.

1928 metų pavasarį kun. 
Liudvikas išlaikė egzaminus ir 
gavo teologijos daktaro laipsnį 
aukščiausiais pažymiais. Prieše 
grįždamas į Ameriką, kaip jau 
esame minėję, jis nuvyko į Lie
tuvą ir tenai aukojo pirmas iš
kilmingas mišias. Jas aukojo lie
pos pradžioje Viekšniuose, kur 
gyveno motinos brolis Pranas 
Pocius. Nepriklausoma Lietuva 
jaunam kunigui Liudvikui Men- 
deliui padarė didelį įspūdį. Jis 
aplankė gimines. Visur jį stebi
no didelis lietuviškas vaišingu
mas. Po trijų savaičių viešėji
mo Lietuvoje, liepos pabaigo
je, jis leidosi atgal į Ameriką. 
Čia jo laukė tėvai ir giminės ir 
laimė, kurią išgyvena kiekvie
nas įšventintas kunigas, grįžęs 
pas savuosius. Pirmas iškilmin
gas mišias Amerikoje jis auko
jo Wilkes Barre Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioje.

Laikas bėgo, kaip sraunus 
kalnų upės vanduo. Miela bu
vo būti su savaisiais. Bet lau
kė darbas. Baltimorės arkivys
kupas jį skyrė vikaro parei
gom į šv. Alfonso lietuvių pa
rapiją Baltimorėje, kad padėtų 
senukui klebonui kun. Juozui 
Lietuvninkui. Į naują paskyri
mo vietą kun. Liudvikas atvy
ko 1928 rugpjūčio 31. Jo čia 
laukė iškilmingas priėmimas, 
dalyvaujant visai parapijai baž
nyčioje ir salėje.

Baltimorė ir Šv Alfonso pa
rapija kun. Liudvikui buvo ne
pažįstamos. Kun. J. Lietuvnin
ko tėviškoje globoje naujas ku
nigėlis pamažu įsitraukė į pa
rapijos aplinką ir darbą. Nors 
ir buvo gabus, nors ir buvo pa- 
sipuošęs teologijos daktaro 
laipsniu, bet praktiškame para
pijos darbe kun. Liudvikas pa- 

... stebėjo savyje eilę trūkumų, 
kuriuos stengėsi tuojau užpil
dyti. Pirmiausia jis pastebėjo, 
jog turėjo pasitobulinti lietuvių 
kalboje, kad galėtų taisyklin
gai lietuviškai pamokslus saky
ti. Ištisus dvejus metus jis mo
kėsi. Išmoko tikrai gerai kal
bėti ir rašyti lietuvių kalba. Nū
dien jo lietuvių kalbos žinoji
mas yra toks pat, kaip ir tų, 
kurie yra baigę aukštąjį moks
lą nepriklausomoje Lietuvoje.

(Bus daugiau)

gūs ir atmintini praėjusių me
tų eigoje. Tarp daugelio veidų, 
širdžiai mielų ir artimų, ypa
tingai ryškus lieka manyje pro- trys seserys. Pradžioje tęko 
lato Liudviko Mendeho pa- dirbti anglių kasyklose. Penn- u;v cnriev nasikvietė Liudvika 
veikslas Jis kuklus. Neturi lai- sytvanjjoj, prie Pittstono. Be- iam nosinio

dirbdamas Liudvikas mokėsi ^ytis teologijos Romo- 
Naktį dirbdavo, o dieną lankė innsbrucke ar Louvaine. 
mokyklą. Tai pareikalavo dide- Liudvikui tikroji dan-
lės aukos ir geležinio ryžto. gaits dovana, nos jis jau nuo 

Nežiūrint visų sunkumų , ir vaikystės svajojo ir apie ku- 
~ nigystę, ir apie Romą.

1924 rugsėjo 18 drauge su 
keliais kitais jaunuoliais, kurie 
vyko į Romą, į North Ameri
can College, Liudvikas išplau
kė iš New Yorko į Italiją. At-

ta) apie save galvoti net noro 
save keiti. Todėl jo dvigubas 
jubiliejus, būtent, TO metų am
žiaus ir 40 metų kunigystės, 
atšvęstas 1968, praėjo beveik 
nepastebėtas.

Lietuvos Taryba prieš pen
kiasdešimt vienerius metus Lie
tuvos sostinėje Vilniuje pasi
rašė Vasario 16 d. Aktą, išreiš
kiantį lietuvių tautos lūkes
čius ir politinę valią, atkurian
tį ilgaamžę nepriklausomos Lie
tuvos valstybę ir sudarantį bū; 
tinas sąlygas lietuvių tautos kū
rybinei galiai skleistis. Lietu
vių tautos žodis, tartas Lietu
vos Tarybos lūpomis ir įvyk
dytas kraujo auka, virto kūnu 
— atsikūrė laisva nepriklauso
ma demokratinė Lietuva.

Jau ilgas laikas, kaip lietu
vių tauta mini Vasario šešiolik
tosios Aktą be džiaugsmo, nes 
beveik prieš trisdešimt metų 
hitlerinės Vokietijos ir bolševi
kinės Rusijos sąmokslas (Rib- 
bentropo-Molotovo 1939 metų 
susitarimai ir slapti protokolai) 
sužlugdė Lietuvos valstybę ir 
įstūmė lietuvių tautą į istorijo
je dar negirdėto nuožmumo 
priespaudą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, bylodamas už 
lietuvių tautą, atimtą balso, 
Vasario šešioliktosios sukak
ties proga kreipiasi į lietuvius 
Sibiro tremtyje, pavergtus Lie
tuvos žemėje ir laisvame pasau
lyje.

Į tolimąsias sovietinės impe
rijos sritis ištremtiesiems bro
liams trokštam stiprybės ištver
ti žiaurias tremties sąlygas; pa
vergtoje tėvynėje esantiems— 
patvaros atsispirti priespaudai, 
ryžto ir įstangos išlaikyti gyvą 
Lietuves valstybingumo mintį 
ir stingrią iš priespaudos išsi-

kaktį kai kurių mūsų kultūri-

je, Liudvikas 1916 birželio mė
nesį gavo Wilkes Barte St Ma- 
ry*s High School baigimo dip
lomą. Tuo metu tėvai su šeima 
jau buvo išsikėlę iš Pennsylva- 
nijos į New Yorko valstiją, kur 
netoli Uticos buvo nusipirkę

vadavimo vilti.

Vasario Šešioliktajai
gį, išvien visiems siekiant di
džiojo lietuvių tautos tikslo, — 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimo. Mums reikia dar 
labiau išplėtoti ir patobulinti
veiklą, įjungiant daugiau inte- tuva”. Kaip dr. A. Maceina, dr. 
lektinių pajėgų į Lietuvos lais
vinimo darbą. Mums, ypač šie
met, svarbu pabrėžti bei laisva
jam pasauliui išryškinti tikrąją 
prasmę Ribbentropo — Molo
tovo suokalbio, nulėmusio Lie
tuvos ir kitų nepriklausomų Eu
ropos vidurio valstybių likimą. 
Svarbu taip pat, bendraujant 
su pavergtosios Lietuvos žmo
nėmis, visada turėti prieš akis 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto teikiamas laikysenos 
gaires.

Lietuvos meilė, visų mūsų 
ryžtas ir suderintos pastangos 
priartins lietuvių tautai laisvės 
rytą.

Tegu meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse...

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Jaunasis Liudvikas negalėjo 
tęsti toliau aukštesnio mokslo, 
kadangi tėvai buvo reikalingi jo 
pagalbos ūkyje. Jis ir tėvai ta
čiau pamatė, kad šeimai jis ga
lės daugiau padėti dirbdamas 
ne ūkyje, bet susirasdamas pel
ningesnį darbą kurioje nors |- 

_____________ _ ~______monėje ar įstaigoje. Grįžo taigi, 
tuvoje, Šiauliuose, 1898 balan- atgal į Wilkes Barre ir čia su- 
džin 18. Šiauliuose jis praleido sirado darbą draudimo įstaigo- 
sąvo kūdikystę ir vaikystę. Kai je. Per ketverius metus ęntu- 
Liudvikas buvo dvylikos metų, 
tėvai su šeima išemigravo į š. 
Ameriką. Įsikūrimas šiame tur
tingame, bet svetimame krašte 
buvo sunkus.

Liudvikas buvo vyriausias 
sūnus, ir nors jis buvo dar tik 
vaikas, buvo priverstas dirbti 
drauge su tėvu, kad galėtų 
išmaitinti gausią šeimą. Prel. 
L. Mendelis išaugo septynių vai
kų šeimoje: keturi broliai ir

Mendelis priklauso prie didžių
jų mūsų tautos sūnų. Visa Lie
tuva jais pagrįstai gali dfiaug- 
tis.ir didžiuotis.

PreL L. Mendelis gimė Lie-

Laisvuosius lietuvius ir jų or
ganizacijas kviečiam spiestis 
apie Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą Lietuvos va
davimo darbe ir visokeriopai jį 
remti. Mums, laisviems lietu
viams, nepakanka išlaikyti pra
ėjusių—Lietuvos Laisvės Ko
vos — metų veiklos apimtį ir ly-

čios centro gyvenime. O tai vi
sa teikė jo stelai dvasinio turto 
nemažiau negu garsiųjų profe
sorių, būsimų žymių kardinolų 
ir Bažnyčios vadų, kaip D. Tar- 
dini, E. Ruffini, P. Agaggianian 
ir k., paskaitos. Vasaros atosto
gas Liudvikas išnaudojo Eu
ropos, vadinamo seno pasaulio, 
pažinimui. Per tris vasaras jis 
apkeliavo Italiją Prancūziją. 
Vokietiją, Austriją, Belgiją, O- 
landiją, Angliją ir k. Paskutinę 
vasarą, būdamas jau kunigas, 

___ _ jis aplankė Lenkiją ir Lietuvą. 
teS reaTSjų Propagarb Seno>e «**>
da Fi*a universitete, bet taip “ iškilmingas mišias.

1928 sausio 15 išaušo laimin-

pas save ir jam pasiūlė stipen-

ziastingai ir nepaprastai sėk
mingai atliko apdraudos rinkė
jo darbą. - -

Nors profesinis darbas ne
daug palikdavo jam laisvo lai
ko, vienok Liudvikas neaplei
do mokslo. Jis ir toliau jį tę- - 
sė vakarais, studijuodamas Wil- 
kes Barte veikiančioje Whar- 
ton School of Finance, kuri bu
vo Pennsylvanijos universiteto 
padalinys. Mokyklą baigė 1920. 
Tais pačiais metais Mendelių 
‘šeima pardavė ūkį ir persikėlė į 
Wilkes Barte, kur tėvas gavo 
gerą dailidės darbą, šeima jau 
nebebuvo reikalinga Liudviko 
pagalbos, ši aplinkybė įgalino 
lį tęsti mokslą ir siekti to idea
lo, kuris jį žavėjo nuo vaikys
tės, kai dar Šiauliuose tarnau
davo mišioms, būtent, kunigys

1920 įstojo Mount St. Ma
ry kolegiją Emmitsburge, Mary- 
lando valstijoje. Nors amžiumi 
Liudvikas buvo kiek vyresnis 
už kitus ir jo mokyklinis pasi
rengimas, dėl sąlygų, kuriose 
jis mokėsi, neišvengiamai turė
jo spragų, vienok Liudviko ga
bumai leido jam jau antrais me
tais būti pirmuoju klasėje, o ko
legiją baigiant, gauti visas pen
kias skirtas premijas. Tai at
kreipė į jį dėmesį Baltimorės 
arkivyskupo, kuris dalyvavo 
mokslo baigimo iškilmėse. Ar- Prel. I— Mendelis, Baltimorės lietuvių iv. Alfonso parapijos klebonas

JONAS JAŠKAUSKAS

LENTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(22)
Adomas irgi pasakė savo gatvę, bet moteris sakė 

jos nežinanti. Jos žentas tai, tur būt, žinąs. Jis jau gavęs 
darbą prie geležinkelio ir išrūpinęs jai traukiniu važiuo
ti leidimą. Duktė po kelionės esanti labai suvargus, su 
mažiuku namuose likus. Važiavę net keturias savaites, 
kol Vilnių pasiekę. Petrapily dabar esąs tikras badas. 
Bet ir Vilniuje visko trūksta. Kaimuose tai dar galima 
gauti. Pradėjo rodyti, ką pirko, kiek už ką mokėjo.

Besikalbėdami privažiavo Vilnių. Adomas, išlipda
mas iš traukinio, pajuokavo:

— Jūsų dukraitė labai santūri. To negalėčiau pa
sakyti apie jus. Moteris, kiek sumišusi, pasiteisino:

— Tai jau čia nebe Rusija, ir, aš manau, ponai 
esat geri žmonės.

— Tiesa, čia nebe Rusija, bet blogų žmonių pasi
taiko visur.

Priėjo prie eilės vežikų, kurie, sėdėdami karietose, 
lenkiškai šaukė žmones, siūlydami savo patarnavimą. 
Jaunuoliai, nekreipdami dėmesio į jų šūkavimus, stapte
lėjo prie vieno jauno vaikino, sėdinčio ramiai ant pasos
tės, ir lietuviškai paklausė:

— Ar žinai gerą viešbutį?
Jis žinąs ir galįs nuvežti. Tada ir kiti vežikai, ku

rie tik lenkiškai kalbėjo, prašneko lietuviškai, žadėda
mi juos nuvežti į geriausią Vilniau* viešbutį. I jų pakar
totinus siūlymus jaunuoliai nekreipė dėmesio — susėdo 

ir nuvažiavo. Juo labiau, kad šio ir arklys buvo geres
nis už kitų.

— Kodėl pats žmonių nešauki, o lauki, kol patys 
ateis? — paklausė Adomas.

— Tame “koncerte” nedalyvaudamas, daugiau lai
miu. Žmonės nemėgsta, kai juos kas tampo.

— Bet jie visi kalbėjo lenkiškai. Ar jie lenkai?

— Tokie jie lenkai, kaip ir aš. Visi vietiniai moka 
abi kalbas, tik kažkodėl vis pirmiau stveriasi lenkiškos.

— Ar Vilnių gerai žinai? — paklausė Adomas.
— Kaip savo kišenę.
— Kiek imsi už valandą, jei rytoj mus po jį pa

vėžinsi ir aprodysi?
— Tokio atsitikimo aš dar neturėjau... Jeigu de

šimties markių už valandą ponams negaila?
— O kiek mokėti dabar?
— Kiek ponams negaila.
— Penkių mariau užteks?
— Labai ačiū! O kaip dėl rytdienos?

— Atvažiuok prie viešbučio lygiai antrą valandą. 
Galėsime važiuoti.

— Atvažiuosiu! — Paragino arklį ir nuvažiavo.

Juodu gavo erdvą kambarį su dviem švariai paklo
tėm lovom. Nors sienos seniai remontą mačiusios, bet 
švarios, nenusilupinėjusios. Iš kambario durys į balko
ną. Nuo jo matėsi Aušros Vartų Marijos paveikslas, o 
žemai Aušros Vartai Gatvėj be pertraukos Rūpėjo 
žmonės: vieniems nuėjus, atsirasdavo kiti, ir tirip be pa
liovos.

Apsitvarkę po kelionės, išėjo apačion į restoraną 
vakarienės. Gavo staliuką civilių skyriuj. Didesnė resto
rano pusė palikta pravažniojanttem kariam. Pro stikli
nes duris matėsi ir antroji patalpos dalis, tačiau visai 
tuščia, nes pravažiuojančių vokiečių, bent tą dieną; vieš
buty visai nesimatė.

Užsisakė karštą vakarienę, kuri nors liesoka, bet 
pagaminta skaniai Po vakarienės dar užsisakė po puo
duką kavos ir po stikliuką likerio.

Kai išėjo iš restorano, lauke jau buvo visai sute
mę, o gatvės apšviestos labai skurdžiai. Nuėjo aplankyti

Aušros Vartų. Kaip anksčiau, žiūrint iš balkono, taip ir 
dabar matėsi daug žmonių. Vyravo senyvo amžiaus mo
terys, bet buvo nemaža ir vyrų — vietinių civilių ir vo
kiečių karių. Tur būt, grįžusieji iš fronto atėjo pasi
melsti prie Dievo Motinos ir .padėkoti jai už išsaugotą 
gyvybę.

Pasimeldę ir dar kiek pasivaikščioję, juodu grįžo 
į viešbutį. Abiem rūpėjo rytoj anksčiau nueiti į Lietu
vos Tarybą.

Lietuvos Tarybą greit surado, nes netoli jos ir bū
ta. Ten kalbėjosi su daugeliu asmenų, bet konkretaus pa
tarimo, ką ir kaip jie turėtų veikti, gyvendami provinci
jos užkampy, taip ir negavo. Gaudavo šablonišką atsa
kymą, kad reikia elgtis pagal vietos aplinkybes. Vokie
čių, bent šiuo metu, pykinti esą dar neverta, nes tai 
galį pakenkti mūsų bendriems interesams. Apie ateities 
planus ar numatomus naujus įvykius niekas neaiškino. 
Gal neturėjo nė tikslo aiškinti: juk šie du vyrukai at
vykę visai privačiai, niekieno neįgalioti, tad galėtų 
būti ir provokatoriai ar šiaip nepatikimi Išvažiuodami į 
Vilnių, nė nepagalvojo, kad jais gali nepasitikėti. Jei 
būtų gavę kokį raštelį, kad ir iš vietinio klebono, jau 
būtų šis tas, o dabar... Viena, ką Adomas laimėjo, tai 
pažadą išsiųsti jo laišką į Petrapilį ir patikinimą, kad 
adresatas tikrai jį gaus. Adomas, čia pat atsisėdęs, pa
rašė laišką Olei ir įdavė jį išsiųsti

Lankydamiesi Lietuvos Taryboj ir kalbėdamiesi su 
daugeliu pareigūnų, susidarė įspūdį, jog ir čia dar nie
kas neturi tikros veikimo linijos dėl Lietuvos ateities. 
Vieni buvo įsitikinę, kad Lietuva bus atkurta, kaip lais
va demokratinė valstybė, kiti manė, kad demokratinėj 
santvarkoj ji atsikurti negalės, svajodami turėti savo ka
ralių, net ir kandidatas jau numatytas, o buvo ir tokių, 
kurte norėjo jungtis su lenkais ir atgaivinti senus Liub
lino laikus.

Grįždami iš Lietuvos Tarybos, užėjo L vieną resto
raną pietų. Valgydami pastebėjo nemažą žmonių gru
pę, prie sustumtų net trijų stalų. Vienas dalyvių, smar
kiai įsikarščiavęs, rusų kalba įrodinėjo, jog Lietuvai bus 
geriausia ir net neišvengiama susijungti su Rusijos pro
letariatu ir drauge kurti federalinę sovietų respubliką.

šis vaizdas dar daugiau sugadino ir šiaip gana 
drumstą jų nuotaiką. Papietavę grįžo į viešbuti ir, at
vadavus vakar sutartam vežikui, išvažiavo apžiūrėti Vil
niaus įžymybių.

Rytojaus dieną grįžo namo nė kiek negudresni kaip 
atvažiavę. Gal net daugiau iškilo klausimų.

Kai papasakojo mokytojui Zarankai, ką Vilniuje gir
dėjo ir matė, visi sutarė tų įspūdžių draugams nepasako-. 
ti ir negadinti jų nuotaikos, kad nepasimestu ir ne
prarastų noro dirbti. Patys gi sutarė veikti taip, kaip 
protas ir nujautimas diktuos, nelaukiant iš niekur jo
kių patarimų ar nurodymų.

REIKŠMINGAS ŽYGIS
Po ano pirmadienio, kai Stefa atliko išpažintį, jos 

gyvenimo būdas pasikeitė iš pagrindų: kiekvieną rytą 
ir vakarą melsdavos, sekmadieniais eidavo į bažnyčią. 
Moterys, ją pažinojusios b* seniau bažnyčioj niekada 
nematydavusios, tokiu jos pamaldumu stebėjosi Stebė
josi jos ir nunešamos pieno bei kiaušinių duoklę: 
seniau ji jas aprėkdavo, grasindavo skilsianti vokie
čiams — dabar nieko nesakydavo, nors tik pusę pri
valomo kiekio nunešus.

Francas pastebėjo, kad pieno ir kiaušinių pristaty
mas nuolat mąžta. Mat, žmonės, pajutę šią atmainą, 
pradėjo ją išnaudoti. Kartą jis paklausė Stefą priežas
ties.

— Iš kur aš galiu žinoti? Gal karvės mažiau duoda 
pieno ir nebededa vištos, — atsakė Stefa.

Vokietis tik pakraipė galvą ir išėjo nieko nesuži
nojęs.

šia atmaina džiaugėsi ir belaisvis Piotras. Seniau už 
bet kokį apsileidimą ar neapsižiūrėjimą Stefa jį barda
vo, o dabar niekada nepakeldavo balso ir visada malo
niai, net draugiškai kalbėdavo; klausinėjo apie jo šeimą, 
tėvynę. Darbui užsibaigus, dažnai įpildavo į kibirą pieno, 
paduodavo keletą kiaušinių, liepdama pasidėti kai su
tems, parsinešti į stovyklą sau ir kitiems draugams be
laisviams.

— Tik žiūrėk, kad niekas nepastebėtų! — įspėda
vo.

(Bus daugiau)
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INŽ. ANTANUI NOVICKIU! 75 METAI PRANUI VAINAUSKUI 70 METŲ
Inž. Antanas Novickis — vi

sada elegantiškas ir šmaikštus, 
lieknas, visada pasirengęs kiek
vienam pažerti komplimentų, 
pajuokauti. Su šypsena, gera 
nuotaika jis prieina ir prie sun
kių klausimų ir juos sprendžia 
nesinervindamas, nesikarščiuo- 
damas, kitą išklausydamas. Tad 
nenuostabu, kad inž. Antanas 
Novickis turi daug bičiulių, 
draugų, nes ir jis visiem drau
giškas ir bičiuliškas.

Niekas nepasakytų, kiek 
jam metų. Reikia šauktis Lie
tuvių Enciklopedijos, kad bū
tum teisus. Šiaip visi jam nu
braukia 20 metų.

Tai yra laimė taip gerai ir 
jaunai atrodyti. O vis dėlto jis 
turi 75 metus! Jis dirba viską, 
dirba savo profesinį darbą, kai 
kiti tokio amžiaus jau laikosi 
įsikibę į meškerės kotą ar kur 
vargsta prieglaudose, pavargę, 
išsekę. Tokiu visai nėra inž. An
tanas Novickis. Jis nei pensi
ninkas, nei paivargęs. Jis pil
nas geros nuotaikos, gyvy
bingumo.

★

Inž. Antanas Novickis gimė 
1894 sausio 23 (senuoju stiliu
mi, naujuoju — vasario 4), Dir- 
žių kaime, Žeimelio valse., ūki
ninko šeimoje. Gimnaziją bai
gė 1913 Mintaujoje, studijavo 
Rygos Politechnikos Institute, 
kuris pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo perkeltas Į Maskvą.

Karui einant, 1916 jis buvo 
mobilizuotas ir išsiųstas Į 
frontą. Į Lietuvą grižo 1918 ir 
buvo vienas iš pirmųjų savano
rių.

Kovom dėl Lietuvos laisvės 
pasibaigus, jis buvo pasiustas i 
Prancūziją, Į karo inžinerijos 
mokyklą Versalyje. Ją baigė 
1925. Grįžęs į Lietuvą, dėstė 

Vyriausias statybos inspektorius inž. Antanas Novickis su savo artimiausiais bendradarbiais 1931 m. gruo
džio 5 Kaune. Iš k. j d. arch. A. Šalkauskis, K. Slėnytė, inž. V. Mačiūnas, inž. Leonavičius, stud. arch. J. 
Alyta, Juodišius.

Lietuvos Inžinierių Sąjungos valdyba 1932 m. vasario 26. Iš k. j d. sėdi: prof. V. Mošinskis. prof. J. čiurlys 
prof. P. Juodelė — pirmininkas, inž. A. Novickis — sekretorius, inž. J. Jankevičius, stovi inž. V. Taujenis i 
inž. B. Garšva.

karo inžinerijos dalykus karo 
mokykloje ir aukštuosiuose ka
rininkų kursuose. 1926 buvo 
respublikos prezidento dr. K. 
Griniaus adjutantas, vėliau ge
neralinio štabo IV skyriaus su
sisiekimo dalies vedėjas, tuo 
pat metu lektorius karo inžine
rijos mokslų, 1930 metais apgy
nė diplominį projektą Vytauto 
Didžiojo universitete ir gavo 
diplomuoto statybos inžinie
riaus laipsnį, 1931 pakviestas 
vyriausiu statybos inspektoriu
mi. Tada iš kariuomenės išėjo 
pulkininko leitenanto laipsniu.

Būdamas vyriausiu statybos 
inspektoriumi, rūpinosi staty
bos puoselėjimu, jos tvarkingu
mu ir visos Lietuvos pagraži
nimu. Dalyvavo Lietuvos inži
nierių ir architektų sąjungoje, 
buvo ilgametis jos valdybos se
kretorius, 1941 metų laikino
sios Lietuvos vyriausybės susi
siekimo ministeris.

Į vakarus pasitraukė su šei
ma 1944. Gyvendamas stovyk
lose, buvo aktyvus Bendruome
nės kūrėjas, 1947-1949 Vil
ko vykdomosios tarybos kultū
ros tarnybos valdytojas.

Į JAV atvyko 1949, apsigy
veno New Yorke. Dirba savo 
specialybėje ir, nežiūrint sun
kių gyvenimo sąlygų (turi žmo
ną Birutę, prikaustytą artri- 
čio prie kėdės 28 metus), randa 
laiko dalyvauti lietuviškame vi
suomeniniame gyvenime ir 
spaudoje.

Išaugino dukrą Živilę ir sū
nų Sigitą, kuris yra architek
tas, su žmona Kristina Paproc- 
kaite gyvena San Francisco ir 
augina 3 anūkėlius. Dukra Ži
vilė gyvena drauge su tėvais.

Sukaktuvininkui inž. Anta - 
nui jo bičiuliai ir artimieji lin
ki — Ilgiausių metų!

Inž. Antanas Novickis ir Pranas Vainauskas Vliko posėdyje Baltų namuose New Yorke. Nuotr. V. Maželio

Du sukaktuvininkai
New Yorke visuomeniniame 

ir politiniame gyvenime akty
viai reiškiasi inž. Antanas No
vickis ir Pranas Vainauskas, 
abu šiomis dienomis atžymėję 
savo gyvenimo sukaktis. Inž. A. 
Novickis vasario 4 sulaukė 75 
metų amžiaus, teisininkas P. 
Vainauskas sausio 23 — 70 me
tų amžiaus.

Abu jie aukštaičiai, lankė 
Mintaujos gimnaziją, užėmė į- 
vairias pareigas Lietuves vals-
tybėje, abu buvo laikinojoje vy
riausybėje, abu ir dabar uoliai 
darbuojasi bendruomenės la
bui. čia juos ir drauge ir pri
simename.

APIE K| TURIME SAU KALBĖTI
f atkelta iš 2 psl.)

Jei tokias, lygiai tokias pat, 
mokyklas leistų okupantas ati
daryti tėvynėje ir leistų tuos 
pat dalykus ir taip laisvai dės
tyti, kaip mes čia juos galime 
dėstyti, reikia tikėti, kad moki
nių nesutalpintų klasėse. O kas 
darosi pas mus?

Šios mūsų mokyklos veikia 
beveik nuo 1950 m. Daug jau
nimo per jas yra perėję. Jis 
šiandien gražiai reiškiasi vi
suomeninėje veikloje, o kai ku
rie (jų nemaža) buvę šių mo
kyklų auklėtiniai ir mokiniai 
jau talkina mokytojam, dėsty
dami tose pačiose mokyklose. 
Jei šių mokyklų nebūtumėm tu
rėję, kiek mūsų jaunimo būtų 
jau senai užmiršę savo kalbą 
ir nuo mūsų nutolę.

Kiek gražaus idealizmo ir pasi
aukojimo rodo mokytojai, dirb
dami kai kurie jau po dvide - 
šimt metų, aukodami brangų
savo poilsio laiką — šeštadie
nį. neturėdami kada atlikt daug 
savo reikalų ir kai kurie dar ir 
dabar negaudami daugiau kaip 
tik simbolinį atlyginimą, apie 
vieną dolerį už valandą. Turėtų 
nelikti nė vienos šeimos, kuri 
atsisakytų leisti savo vaikus į 
tokias mokyklas, kada viskas 
taip lengvai, taip pigiai atsiei
na. Bet ar taip yra?

■ Mūsų mokyklose mokinių ska 
čius metai iš metų mažėja, kai 
kurios visai jau užsidaro. Vi
sose J A V. yra palikę tik 43 
mokyklos su 3113 mokinių. Ar
gi tik tiek mokyklinio amžiaus 
vaikų šiame krašte teturime? 
Kur tad yra kiti? Didelė dalis 
tėvų yra kurčia visokiem ragi
nimam. atsišaukimam, visokiem 
vajam ir laiko savo vaikus na
mie. net ir patys jų nemokyda
mi ir neduodami jiem jokio 
tautinio auklėjimo.

Jei "EGLUTE" užsakysi. 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

Visuomenė taip pat ne labai 
tuo domisi. Kada viename suva
žiavime norėjau atkreipti atsto
vų dėmesį į per menką mokyto
jų atlyginimą, išgirdau tokį vie
no atstovo atsakymą: “Prašom 
tokiomis kalbomis nedemcrali- 
zuoti mokytojų, pas mus moky
tojai dirba už simbolinį dviejų 
dolerių atlyginimą ir yra paten
kinti-’. Už baleto ir muzikos pa
mokas galime mokėti iki pen
kių dolerių už valandą, o litua
nistinės mokyklos mokytojui 
užtenka ir dolerio, o gal ir ma
žiau. nes šis mokytojas turi at
važiuoti į mokyklą, praleisti 
mokykloje mažiausiai dvi tris 
valandas, sugrįžti namo, ištaisy
ti parsivežtus mokinių darbus, 
pasirengti kito šeštadienio pa
mokom. taip kad jo darbas ne
siriboja vien tik laiku sugaiš
tu klasėje.

Taigi štai apie ką reikia kal
bėti sau patiem šiais lietuviš-

Lietuvių Laisvės Komitetas prieš dešimtį metų: iš k. į d. sėdi: dr. A. Trimakas, V. Sidzikauskas—pirm.. M. 
Brakas, stovi — K. Bielinis, V. Vaitiekūnas, dr. Br. N cmickas, Pranas Vainauskas ir J. Audėnas.

Lietuvos Laisvės Komitete, 
Vliko posėdžiuose sutiksi Pra
ną Vainauską, uoliai dalyvau
jantį visų klausimų svarstyme. 
Jis ir ranką pakelia, kalba vie
šai iš tribūnos, kalba pertrau
kų metu, tiesiai žiūrėdamas ki
tam į akis, truputį šyptelda- 
mas. Jis kalba su visais. To
kia jo privilegija. Visą savo gy
venimą jis dirbo su krikščioni
mis demokratais, reiškėsi šių 
politikoje, bet jis pasiliko atvi
ras, tiesus ir mielas. Tas žmo
gus neturi vyliaus, visada pa
sirenka sveiką, lakią mintį ir 
jai pritaria visu savo nuoširdu
mu.

Tai yra Prano Vainausko pri
valumai — jo ištikimybė pasi
rinktam idealui ir mokėjimas 
su visais sugyventi, paremti 
pozityvius darbus.

Pranas Vainauskas gimė 
1899 sausio 26 Gasčiūnų baž
nytkaimyje, Joniškio valsčiuje, 
Šiaulių apskrityje. Gimnazijos 
mokslus pradėjo Mintaujoje, vė
liau tęsė M. Yčo gimnazijoje 
Voroneže, baigė 1919 Šiauliuo
se.

Tai buvo Lietuvos kūrimo 
metai. Tais pačiais metais sto
jo į Lietuvos kariuomenę, bai
gė II-ją karo mokyklos laidą ir 
1922 išėjo leitenanto laipsniu 
atsargom 1922 įstojo į Lietu
vos universitetą ir studijavo 
teisę, studijas baigė 1927.

kos šeimos ir lietuviško švieti
mo metais. Apie tėvynei daro
mas skriaudas kalbėkime ir ra
šykime kitiem, o apie mūsų pa
čių sau ir savo vaikam daro
mas skriaudas kalbėkime sau 
patiem ir turėkime drąsos Va
sario 16-sios proga pavadinti 
daiktus tikrais vardais, pasaky
ti sau tikrą tiesos žodį ir pa
daryti atitinkamus sprendimus, 
kaip padėtį gelbėti ir kaip su
stabdyti mūsiškį genocidą, ku
ris retina čia mūsų eiles grei
čiau negu rusiškasis paverg
toje tėvynėje.

Krikščionių Demokratų partijos centro komiteto dalis 1953 m. Iš k. į d. 
sėdi centro komiteto pirm. Pranas Vainauskas, pasaulio liet, krikščionių 
demokratų pirm. prel. M. Krupavičius, centro valdybos vicepirm. St. Lū
šys; stovi komiteto nariai: A. Gražiūnas, A. Bendorius ir dr. V. Viliamas

studijuodamas savanoriu 
1923 išėjo į Klaipėdos sukilė
lių eiles, studijuodamas tarna
vo, eidamas visokiausias pa
reigas jaunoje atkurtoje valsty
bėje: 1924-26 buvo žemės refor
mos departamento direktorius. 
1927-34 finansų ministerijos 
prekybos departamento vyriau
sias referentas.

1934 nusikėlė į Klaipėdą ir 
čia iki 1939 vadovavo Klaipė
dos muitinei. 1939 kovo 22 da
lyvavo derybose su Vokietija 
dėl laisvosios zonos Klaipėdos 
uoste ir buvo 1939-40 tos zo
nos valdybos narys.

1941 prasidėjus karui su 
Sovietų Sąjunga ir laikinai at
stačius nepriklausomybę, jis bu
vo laikinosios vyriausybės na
rys — prekybos ministeris. 
J Vakarus pasitraukė 1944 ir 
1946-49 buvo Lietuvos Raudo
no Kryžiaus vyriausios valdy
bos narys. Į Jungtines Ameri
kos Valstybes atvyko 1949. 
Nuo 1951 metų yra Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Vyriausio 
Lietuves Išlaisvinimo Komite
to narys ir tvarko jų finansi
nius reikalus.

Pr. Vainauskas yra vienas iš 
pirmųjų ateitininkų, į ateitinin
kų organizaciją įstojęs 1911, 
nuo 1915 krikščionių demokra
tų partijos narys, nuo 1927 par
tijos centro komiteto narys, 
1945-1958 centro komiteto pir
mininkas (JV). Nuo 1951 Vi
durio Europos krikščionių de
mokratų sąjungos tarybos ir 
jos vykdomojo komiteto na
rys. 1958 tarpkontinentinėje 
krikščionių demokratų konfe
rencijoje Briuselyje dalyvavo 
kaip Vidurio Europos krikščio
nių demokratų sąjungos dele
gacijos narys.

Politiniais klausimais rašė ir 
spaudoje: XX Amžiuje. Drauge,
Tėvynės Sarge, Jaunimo žygiuo
se.

Sukaktuvininkui Pranui Vai
nauskui linkime dar ilgų ir dar
bingų metų!



BARBĮNINKAS

IŠ VISUR Į

HARTFORD, CONN.

skyrė 1000 doL Lietuvių Fon
dui.

Nauja Maironio parko

Sausio 21 po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Marija Gylienė, te
laukusi vos 57 m. amžiaus. Pa
šarvota buvo Kartono-Moty 
koplyčioje. Abi dienas lankyto
jų buvo labai daug. Karstas 
skendo gėlių vainikuose ir 
puokštėse.

Sausio 24 palaidota su baž
nytinėmis apeigomis Cedafo

vo darbo diena, bet į kapus pa
lydėjo daug žmonių.

Veikmė paliko dukterį Irtų, 
kuri yra baigusi kolegiją ir 
dirba įstaigoje savo profesijoje. 
Savo laiku Irena Gylytė buvo 
veikli skautų sąjungoje ir daly
vavo tautinių šokių grupėje. 
Dar liko sesuo Grinienė, gyv. 
Toronte, Kanadoje, ir du bro
liai: vienas gyvena Lietuvoje, 
kitas — Vokietijoje.

J. Bernoto

BUFFALO, N.Y.
Vasario 16-os minėjimą Buf- 

falo apylinkės lietuviai rengia 
sekmadienį, vasario 16. Minėji
mo. tvarka bus tokia:

10 vai. rytą — pamaldos Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje, 
1910 E. Falls St., Niagara Falls, 
N.Y.

3:30 vai. popiet — minėji
mas International Institute pa
talpose, 1260 Delaware Avė., 
Buffalo, N.Y.

Lietuviškai kalbės Brock uni
versiteto (Kanadoje) studentas 
Vytautas Gugaitis, angliškai- 
Buffalo universiteto studen- 
tas-medikas Denis Mažeika. Me
ninę programos dalį atliks ak
ordeoniste Aldona Bogušytė iš 
St. Catharines, Ont

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti į šį įdomų mi
nėjimą. Tai pirmas toks mūsų 
minėjimas, kuris bus atliktas 
vien jaunimo.

Rengėjai

NORWOOD, MASS.

sukaktis bus minima sekmadie
nį, vasario 16. šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje 10 v. 
ryto bus aukojamos mišios už 
ištremtus ir nukankintus lietu
vius. 2 vai. popiet. bažnyčioje 
bus kalbamas rožančius už pa
vergtą Lietuvą.

Klebonas kun. A Abracins- 
kas ir Federacijos skyrius ma
loniai kviečia visus gausiai da
lyvauti pamaldose ir pasimelsti 
už Lietuvos kankinius. Taip pat 
visi prašomi, išeinant iš bažny
čios, prie durų įteikti auka Lie
tuvos laisvinimo reikalam.

žvalgas

Lietuvių pranciškonų H- ;; 
tūrinei veiklai tęsti reika- I 
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdim < 
kviečia lietuvius jaunu- ; 
liūs tapti šv. Pranciškus < 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirvah- ; 
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie- ; 
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti ; 
mokslo.
Norint informacijų, Tašo
ma šiuo adresu:

Pravinčiai Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

nurinkąs muz. Jonas Dirvelė 
prisaikdino naujosios valdybos 
narius: pirm. Jonas Tribandis, 
vicepirm. Vincas Vieraitis, sek
retorius Julius Svikia, finansų 
sekr. Vytautas Mačys, jo pava
duotojas VI Grimaila, iždinin
kas J. Kasper, knygų tikrinto
jai A. Vieraitis r A. Flitnlkas, 
tarybos direktoriai K. Krušas, 
A Stafiulionis, V. Kriaunelis, 
J. Pocius, K. Paliuliūnas, J. Pa- 
rackas, St Kvederis ir ūkvedis 
A. Oklaitis.

Naują valdybą sveikino ve
teranų posto atstovas, Mairo
nio parko draugijos pirm. Ka
zys Adamavičius, Mass., senato
rius D. Foley, miesto valdybos 
narys G. Wells, Mass. atsto
vas V. Shea ir miesto burmis
tras J. Shea, kuris pasisakė, 
kad pažįstąs daug lietuvių ir 
savo laiku buvęs lietuvių

Maironio parkas vis labiau 
iškyla. Sausio 21 susirinkime 
padaryta apyskaita ir pristaty
ta nauja valdyba: pirm. Kazys 
Adamavičius, vicepirm. Jonas 
Pudras, sekretorius Juozas Mi
liauskas, finansų sekret. Ona 
Keršienė, iždininkas Mykolas 
ščigla, iždo globėjos K. Kuz- 
mickienė ir U. Roževičienė, 
knygų tikrintojai J. Tamašaus
kas ir St Valinskas, maršalka 
P. Alavošius, tarybos direkto
riai Algis Glodas, Dainius Gie
dąs, Vladas židžiūnas, Alf. Kau- 
Sevičius, Jonas Štaras, Valius 
Roževičius ir Alb. Parulis. Rei
kalų vedėjas — Alf. Kauševi- 
čius. Pr.

New Yerto skautu sueigoje

šaulį šv. Marijos Goretti keliu 
ir kad tokia pat didelė minia 
padėkotų jai už jos laimėtas ko
vas vienuolės gyvenime mūsų 
naudai. Dieve, duok, kad sesuo 
Elena įkvėptų jaunimą pasi
rinkti jos kilnų kelią. Dieve, 
duok ištesėjimo malonę tiem, 
kurie, sekdami sesers Elenos 
idealo pėdomis, pasiaukos Baž
nyčios tarnybai”.

Suaugusię įdubas vasario 8 
šv. Alfonso mokyklos kamba
riuose rengia “Monte Carlo”

minėjimą rengia Baltimorės Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių Bend
ruomenės Baltimorės skyrius. 
Minėjimas bus vasario 16. Pra
dedamas mištomis, kurios bus 
šv. Alfonso bažnyčioje 11:30 v. 
1 šį minėjimo banketą pakvies
ti: Baltimorės miesto majoras 
Tomas Dalesandro, Marylando 
valstybės gubernatorius Marvin 
Mandel, senatoriai ir kongres- 
manai bei kiti žymūs svečiai. 
Visi lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėji
me salėje.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
susirinkimas įvyko sausio 26 di
džiojoje salėje. Padaryti meti
niai pranešimai, išrinkti nauji 
direktoriai: Betty Bender, Juo
zas Austrą, Juozas Astašaus- 
kas, Jonas Vytautas Bačans- 
kas, Vytautas Dūlys, viso iš
rinkta 25 direktoriai. Valdy
bą sudaro: Bernardas Karpers-

BALTIMOBE. M D.
Karpavičius — pirmininkas ir 
salės šefas, vicepirm. Vaclovas 
Laukaitis, finansų raštininkas 
Kazimieras Dūlys, raštininkė 
Edą Pazerienė iri koresponden
cijos raštininkas Julius šilga- 
lis. Iš pranešimo matyti, kad 
finansinė padėtis pagerėjo. Pra
eitais metais remontui buvo iš
leista 5000 dol., buvo įtaisyti 
nauji stalai, kėdės ir oro vė
dinimo sistemą. Susirinkimas

lietuviškom dainom.

Nadą Rastenį pagerbė vie
tos laikraštis — Baltimore Sun, 
jam paskyrė visą puslapį, įdė
jo didelę nuotrauką, jo namų 
nuotrauką Hollins gatvėje ir 
pažymėjo, kad čia poetas 
tenis rašo savo kūrinius.

Sodaliefėm ištikimybės 
vanos išdalintos vasario
Prieš jų mišias žvakės pašven
tino - sodaliečių dvasios vadas 
kun. A Dranginis. Po mišių bu
vo jų pusryčiai, kuriuos pa
rengė šv. Vardo draugijos vy
rai.

do-
2.

Jone* Obelinis

SIOUX CITY. IOWA
Mažos parapijos didelės aukot

Šv. Kazimiero parapija yra 
vienintelė lietuvių parapija vi
soje Iowo5 valstybėje. Turi 78 
šeūmasL Parapiečiai paprasti 
darbininkai, daugiausia pensi
ninkai.

Klebonas kun. S. Morkūnas 
paruošė metinę aukotojų Ne
skaitą, atspausdintą su bažny
čios nuotrauka, kurioje maty
ti Nekalčiausios Marijot Širdies 
paminklas ir klebonijos pasta
tas. Atspausdinimą apmokėjo J. 
Rutledge laidotuvių namai. B 
apyskaitos matyti, kirti 1908 pa
jamų turėta 41,646.65 dol.. iš
laidų — 26,122,65. Sausio 1 pa
rapijos pinigų bankuose būta 
155,977.35 (fel, iš jų mokyklos 
fonde 149,910 doL Per mėtis 
sutaupyta 14,924 dol

Didesnės pinigų sumos iš
leistos: centrinei vietos katali
kų aukštesnei mokyklai išlai
kyti 9,205.86, parapijos nuo

savybei pagerinti, kunigų se

minarijai, diecezijos reikalam 
ir misijom 5,557.84.

Praeitais metais stambesnes 
sumas aukojo: J. Pirog —815 
dol, G. (FDay — 811 doL, W. 
Hayes — 600 doL, M. Ada- 
monienė — 565 dol., J. Vi- 
žintas — 450 dol., J. Strawn 
(6 asmenų šeima, 4 vaikai lan
ko mokyklą, vienas dirbantis, 
tėvas nekatafikas) — 410 dol., 
M. Balčiūnaitė (jauna mergai
tė) — 420 dol., L. O. Haefs (8 
asmenų šeima, 6 vaikai lanko 
mokyklą, vienas dirbantis) — 
355 dol., J. Olson (konverti
tas) — 357 dol, B. Zybas (sar
gas) — 338 dol., kun S. Mor
kūnas — 414 doL (Lietuvių Ka
talikų Religinei Šalpai — 325 
doL, Altui 100 doL). L

Ir partijos vaikai savo dos
numu neatsilieka nuo tėvų. Pra
eitais įimtais suaukojo 1,110.39 
dol.

PamptečU dosniai parėmė 
Lietuvių Katalikų Religinę šal
pą, Lietuvių Fondą, Altą, Lie-

' Vasario 15 sueina 50 metų 
kaip mirė sesuo M. Elena, ka- 
zimierietė, sulaukusi vos 23 m. 
Tai buvo pirmoji šios jaunos 
vienuolijos mirusi sesuo.

Į šv. Kazimiero vienuoliją ji 
įstojo 1909, sulaukusi vos 13 
metų. Tąsyk jos mirtis visus gi
liai sujaudino, — ir vienuoliją, 
ir jos artintuosius. Žinia sujau
dino ir mane, nes jos pataria
mas pasirinkau kunigystės ke
lią. Ji paliko gražų idealą vi
siem, ji patraukė mergaites į 
vienuolyną, jaunuolius į kuni
gystę.

Atlikdamas savo dėkingumo 
pareigą seseriai Elenai, jos 25 
metų mirties paminėjimui pa
rašiau knygą: “Sister Helen — 
The lithuanian Flower”. Kny
ga daugelį jaunuolių supažindi
no su jos gyvenimo idealais ir Pasauliečių taryba religiniams 
jos asmeniu. Daugelis knygos lietuvių reikalams; Žvilgsnis į 
skaitytojų dėkojo man už para- 1968 metus, 
šymą, bet tie jaunuoliai, kurie, 
susilaukė įAšaiiknho* malonės, 
knygą skaitę, yra daugiau sko
lingi seseriai Elenai nei man.

Šventaisiais metais (1950) 
man teko dalyvauti šv. Marijos 
Goretti kanonizacijos iškilmė
se šv. Petro bazilikoje Romo
je. Iškilmingų pamaldų metu 
nekartą malda kilo prie mano 
geradarės sesers Elenos: “Die
ve, duok, kad už 50 metų se
suo Elena sugrįžtų į mūsų pa-

Sausio menesio
AIDAI

Straipsniai: Naujus metus 
pradedant; Kajetonas J. Čegins
kas — Taika ir žmogaus tei
sės; Antanas Maceina — Ti
kėjimo krizė ir pasauliečiai; A- 
domas Varnas; Stasys Yla —

Sesuo Elena turėjo švelnų 
charakterį, kantriai kentėjo vi
sus ligos sunkumus ir gyveno 
šv. Pauliaus ilgesiu: “Aš trokš
tu mirti ir būti su Kristumi”. 
Kai ją paskutinį kartą mačiau 
vienuolyne kokius šešis mėne
sius prieš mirtį, ji atsisveikin
dama ramino: “Aš visuomet 
melsiuos už tave.” Jai mirus, aš 
save visuomet ramindavau, kad 
jos malda mane pasiekia ir da
bar.

Jai buvo skirta tik dešimtį 
metų pragyventi vienuolyne, 
bet jos gražus idealas spindi 
ir šviečia ir dabar. Visi galime 
pakilti malda prie Dievo ir pa
dėkoti už tokią kilnią sielą. 
Manau, kad pasaulyje yra daug 
širdžių, kurios dėkoja seseriai 
Elenai už jos paliktą gražų 
idealą.

Kun. J. Mačiulionis, MIC.

traukę paroda vyks visą vasa
rio mėnesį Fairfield universite
te, Fairfield, Conn. Parodą 
ruošia universiteto vadovybė. 
Anksčiau Algimanto Kezio fo
to parodą buvo suruošusi Gross 
galerija, Eugene, Oregon (lap
kričio 18 — gruodžio 14).

— Kun. Kazimieras Kuokelis, 
MIC, Marianapolio kolegijos 
mokytojas, sausio 30 mirė nuo 
žaizdų po įvykusios automobi
lio katastrofos. Velionis buvo 
gimęs 1926 kovo 18 New Bri
tam, Conn. Kunigu įšventintas 
1956 gruodžio 22.

— Skulptorius Antanas Mon- 
čys, Prancūzijos L. B. valdybos 
narys, yra paprašytas “Les 
Anūs de Milosz” Dr-jos Paryžiu
je padaryti lentą Milašiaus 30 
metų mirties sukakčiai pami
nėti.

— Ekonomistas Ričardas Bač- 
kis, Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos pirmininkas, 
dirbąs Tarptautinėje Unilever 
organizacijoje Paryžiuje, nuo 
sausio 1 pakeltas į “Cadre Su- 
perieur” — aukštųjų pareigū
nų kadrą.

— Lietuvos laisvinimo dar
bą vykdančių veiksnių konfe
rencija, Alto pirm. inž. Euge
nijaus Bartkaus ir Vliko pirm, 
dr. J. Kęstučio Valiūno susita
rimu, įvyks balandžio mėnesyje 
Chicagoje. Konferencijoje nu
matoma aptarti Lietuvos laisvi
nimo akcijos sustiprinimo, 
veiksnių veiklos derinimo, in
formacijos, finansiniai ir kiti 
reikalai.

— Montevideo dienraščio EI 
Pais moksleivijai skirtame prie
de praėjusio lapkričio gale bu
vo įdėtas spalvinėmis reproduk
cijomis iliustruotas straipsnis 
apie Lietuvą (Lituania, ei pais 
dėl ambar — Lietuva, gintaro

RYTINIO ATLANTO PAKRAŠ
ČIO LITUANISTINIŲ MOKYK

LŲ KONFERENCIJA N.Y.

Šiais lituanistinio švietimo 
metais yra daug aktualių reika
lų. Jiem apsvarstyti kovo 15 ir 
16 šaukiama viso rytinio Atlan
to pakraščio lituanistinių mo
kyklų mokytojų konferencija, 
kuri įvyks Maironio lituanisti
nės mokyklos patalpose, Brook- 
lyne, N.Y. Konferencijos pro
grama bus kiek vėliau išsiunti
nėta visiem mokyklų vedėjam
ir paskelbta spaudoje. Prašom 
jau dabar visus mokytojus pla
nuoti į konferenciją atvykti ir 
tuoj pat registruotis pas mo
kyklos vedėją A Samušį. Adre
sas: 116-08 95th. Avė., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11419, telef.: 
212 849-2036. Registruojantis 
prašome pažymėti, kada atvyks
tate ir ar bus reikalinga nak
vynė.

A Masionis,
Rytinio Atlanto pakraščio 

lituanistinių mokyklų 
inspektorius

tavos kankinių koplyčios įren
gimą, Vasario 16 gimnaziją Ne
maža dalis parapiečių siunčia 
daug siuntinių į Lietuvą, Sibi
rą ir kitur.

Per 17 metų maža parapija 
suaukojo 573,308.46 dol.

Klebonui kun. S. Morkūnui 
talkina komitetų direktoriai— 
Mamertas Luneckas ir Ray Ob- 
rekaitis — ir kolektorių pirmi
ninkas Jonas Vižintas su 48 
kolektoriais.,

Korespondentas

guolė Sadūnaitė — (12 eilė
raščių); Zefirina Balvočienė 
(eil).

Apžvalgoje rašo: S. Ž. — 
Teatro festivalio įspūdžiai; J. 
Gimbutas — Pirmoji Baltijos 
studijų konferencija; J. Dai- 
nauskas — Arch. J. Muloko 
lietuviškasis kelias: V. Vizgir- visus atsilyginti laiku, kad nesu- 
da — Lietuvių dailė enciklope
dijos XV tome.

Recenzijos: Mirga Girniuvie- 
nė — L. Andiekaus poezija 
angliškai; A. Mažiulis — Lie
tuvių šeimos papročių sovieti
zacija (A. Vyšniauskaitės kny
ga).

Viršelis 1 psl. — J. Mulo- 
kas, statinio detalės nuotrauka. 
Šis numeris iliustruotas arch. J. 
Muloko projektuotų statinių 
nuotraukomis. Be to, Ad. Var
no tapybos darbų nuotraukos.

Aidus redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y., 111221.

tytojam, kad JAV paštas lei
džia laikraštį siuntinėti t i k 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimokėję prenumeratos mo
kestį. Administracija negali 
laikraščio siuntinėti skolon il
gesni laiką. Maloniai kviečiam

sitrukdytę laikraščio gavimas. 
Šių metę pradžioje administra
cija buvo priversta nutraukti 
laikraščio siuntimą apie 200 
skaitytoj ę, nes kai kurie buvo 
nesumokėję net už 1967. Be
veik kiekvienais metais tam tik
ras skaitytoj^ skaičius neatsily
gina už siunčiamą laikraštį ir 
tuo būdu laikraščio leidėjam su
daro didelius nuostolius. Skai
tytojų netekimas laikraščiui su
teikia sunkę finansinį smūgį, 
ypač kad paskutiniu metu ir 
apmokami skelbimai laikrašty 
yra labai sumažėję. Nuoširdi pa
dėka skaitytojam, kurie ne tik 
laiku apsimoka prenumeratą, 
bet taip pat prideda auką, kad

ta eilė pagrindinių žinių apie 
lietuvių tautą, kalbą, Lietuvos 
praeitį ir dabartinę padėtį. 
Iliustracijose — Lietuvos Vytis, 
Vytautas Didysis (60 c. pašto 
ženklas), M. K. Čiurlionio Kry
žiai, V. Kasiulio “Lietuvaitė” ir 
būdingo kraštovaizdžio nuo
trauka. Naudodamasis Lietuvos 
atstovo A. Grišono parūpinta 
medžiaga, straipsnį laikraščiui 
pateikė lietuvių bičiulis prof. 
Sabat Pebet. (E)

— Gavėnios rekolekcijų tvar
ka N. Prasidėjimo Marijos 
Seserų sodyboje, Putnam, Con- 
neetieut. Moterim kovo 7-9, 
trečias gavėnios sekmadienis. 
Praveda prel. V. Balčiūnas. 
Mergaitėm gimnazistėm kovo 
14-16, ketvirtas gavėnios sekma
dienis. Praveda tėv. A. Jurgelai
tis, O.P., Providence College 
profesorius. Rekolekcijų reika
lais kreiptis: Sister M. Palmi
ra, Thompson, Conn. 06277. Te- 
lef. (203) 923-9004.

4

Geriausia ir vertingiausia 
dovana j LIETUVĄ. — 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
(U.S. DOL. PA2YM£JIMAI) 
Jūsų giminės gali pasirinkti 
kų pe nori, kada nori ir gauti 
daugiau! Jūsų giminės tai 
patvirtins. Daug tūkstančių 
jau yra siuntę DOVANŲ 
PAŽYMfcJIMUS savo giminėm

- per INTERTRAOE EXPRESS
CORP. ir jų giminės buvo 
patenkinti. Už šj patarnavimų 
nėra mokesčio jums ar jūsų 
giminėm, nes už mūsų darbų 
gauname procentų. Jei iki šiol 
nesinaudojote DOVANŲ 
PA2YMRJIMAIS. paprašykite 
veltui siunčiamo katalogo su 
visom informacijom.
užsisakykite dabar 
UŽSISAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 Eat 23rd Street 
SeconU Ftoor ' 
New York, N.Y. 10010 
Telef. 982-1530

PRAŠYKITE VELTUI 
SIUNČIAMŲ KATALOGŲ

laikraštis ir toliau galėtę gyvuo
ti.

—o—

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirikite pridėti pašto zip 
code numerio.

— Ieškoma šeimininkė, mo
kanti gaminti lietuviškus val
gius. Kambarį gali gauti vieto
je arba važinėti. Dėl atlygini
mo ir informacijų kreiptis: Sis
ter M. Palmira, Vilią Maria. 
Thompson, Conn. 06277. Tele- 
fon. (203) 923-9004.
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Mielas lietuvi, paremk lietuvi y pranciš
konę pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatę 
planai. Laukiam talkos!—Aukas prašom 
siysti lietuvię pranciškonę vienuolynui 
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N7Y. 11221
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MOŠŲ TIKĖJIMAS LAISVES KOVOJE
Vengrijos sostinėje viename kad natūralūs jaunimui. Jud- 

paminkle įrašyta: “Tikiu į vie- riam jaunuoliui šimtmečių ko- 
ną Dievą, į vieną teisingumą ir. vos, tūkstančiais metų vykstan- 
į vieną tautos prisikėlimą”. Tas — -- - 
paminklas su įrašu primena ir 
liudija visoms priespaudą ken- 

. tusioms tautoms ar valstybėms, 
kad tik jų gilus tikėjimas pa
darė stebuklus ir jas iš tam
sios žiaurios priešo priespaudos 
išvedė į laisvą ir laimingą gy
venimą.

Sąmoningas, stiprus tikėjimas 
yra tvirta pakyla ne tik žmo
gaus, bet ir tautų gyvenime, 
aiškus apsisprendimas priimti 
tiesą, su meile ją nešti kitiems 
ir laimėti sau ir kitam švie
sesnį gyvenimą.

Mūsų aisčių giminės kelionė 
prie Baltijos jūros per tūkstan
čius metų nepalaužė jų nuolat 
gyvo tikėjimo surasti vietą, ku
ri jai būtų sava ir mylima, kaip 
motina. Jie pasiekė po daug me
tų baltus jūros krantus, pili
grimiškai džiaugėsi, kad taip 
ramu, gražu ir saugu; visai ne
žinodami ir nenujausdami, kad 
bus skirta kaip didžio dvaro el
getai daugiau būti pakely ir 
labai trumpai namuos.

Būdami laimingi Pabaltijy 
jau prieš 700 metų, tikėdami į 
teisingumą ir laisvę, tvirtai ap
sisprendė nepriklausomai, lais
vai ir laimingai gyventi ir

mąjį pavasarį išsilaužti iš da
bartinių krantų į laisvą tėkmę.

Per 30 paskutinių metų mū
sų tautiečių sąmonė išbudinta, 
mūsų tauta čia ir Lietuvoje pa- ro karta su N
siilgusi laisvesnio gyvenimo, y atatininkta ar lUroait 
Visas pasaulis maištauja prieš „„kyMa ruošU
neteisybę. Mūsų vidurinioji kar- vasario U niuėjum 
ta yra tiek giltai ir ptačtai įtari. vasariu 15. šeštidient ApreiSki 
dusi t Jų tėkmę, kad sun- mo parapijos sdbje. še* kūmų jau dabar nebūta,. atėjus maSta mokyGos £>okų 

patagiam laikui, pasukta šį nau ; Mmėjimo pr„Eram, atliks; skan 
ją judėjimą savo tautos naudai .............. — -
—išsivadavimui iš pavergėjų ru
sų imperialistinės kumšties. Tik 
visa tauta turi ryžtis sudaryti 
tvirtą ir pastovų užnugarį išva
davimo darbui. Tik reikia ne
prarasti mūsų tėvų ryžto ir tikė
jimo į savo tautos ateinantį pa
vasarį. Jei mūsų tauta, jau bu
vusi išdalinta ir pavergta net 
kelis šimtus metų, vėl buvo 
atgavusi laisvę, o Klaipėdos 
kraštas, išvergavęs vokiečių glo
boje net 500 metų, savo pasi
ryžėlių tautiečių ginklu buvo 
sugrąžintas Lietuvai, tai ar turi
me dabar nusiminti ir abejoti

ti kultūrinė pažanga lyg sve
tima sąvoka. Visad norime greit 
sugalvoti, greit veikti ir ryt po
ryt pasidžiaugti rezultatais. So
cialinė, kultūrinė ir politinė na
tūrali slinktis lėta, čia ne kal
nų upeliūkštis, ištryškęs nuo ..P0 ^ metų.

Reiktų Maironio žodžiais:
Gana aimanavus! Prižadinkim 

kim viltį
Ir stokim į darbą nelaukę 

giedros!

ištirpusio pavasari sniego, bet 
plati tėkmė: pakeist vagą rei
kia daug daug vandens sutvenk
ti, kad lūžtų senos užtvankos 
ir su milžiniška jėga prasi- 
graužtų vanduo kita linkme. Ir 
kai toki ženklai pasirodo, seno
sioms užtvaroms nėr pagelbės, 
maironiškai: nebeužtvenksi upės 
bėgimo, nesulaikysi naujo kili
mo, nor jis sau eitų ir pamažu.

Kad šiandien lietuvių tautos 
likimas greit neišsisprendžia, 
tai mes neturime prarasti tikė
jimo, — nes tai pasikartojan
ti istorinė laisvės kovų tėkmė. 
Be reikalo nedejuokime, kad 
nieko nepažengta ir jau nėr 
ženklų auštančio pavasario pa
vergtoms tautoms, ir kad nėr 
susitvenkusio daug vandens pir-

tai, ateitininkai ir Maironio mo 
kykloą mokiniai. Ktečiami ii 
tėveliai. Skautai šiame minėji 
me dalyvauja uniformuoti.

Womstorio skautai-ės, šiai 
metais, kaip ir anksčiau, daly 
vaus net dviejuose Vasario 16 
sios minėjimuose: vasario lt 
Lietuvių Piliečių Klube ir va 
sarto 23 Aušros Vartų parapi 
jos salėje.

Worc«storio Neringos ir Ne 
vėžio tuntų rengiama Kaziuk! 
Mugė įvyks kovo 30 Maironk 
Parke.

Tą pačią dieną po mugės bus 
abiejų tuntų iškilminga sueiga 
ir šv. Kazimiero paminėjimas.

Velykų dieną, balandžio 6, 
Bostono Liet. Piliečių Klube 
įvyks Senųjų Lapinų būrelio 
rengiamas vakaras su progra- 

Prikelkim darbais Gedimino ma įr šokiais. Būreliui šiuo me
tėvynę! —- tu vadovauja daugeliui žinomas

Laimingas, kurs pradedant 
aušrai tekėti, 

Su broliais į darbą kaip mil
žinas stos!

Aplinkui jau žydi visur atgi
mimas;

Išpančiotos tautos gyvuoja
• plačiai;

Ir Lietuvai lemtas ne kitas 
likimas.

Ir Lietuvai laisvės nušvis ryt
mečiai.”

V. Sk.

BADEN POWELLIO TESTAMENTAS
Vasario 22 viso_ pasaulio

kurti" savoje žemėje, D. Uetu- skautai-ės mini pasaulio skautų 
įkūrėjo Icrdo Rcbert Baden- 
Povtfellio gimime dieną. Baden- 

— _____ Pcwellis, mylėdamas skautus,
nia, išsiplėtė nuo Baltijos iki Prieš mirdamas paliko jiems to- 
Juodosios jūros, ir visa Europa turinio testamentą: 
žinojo didžiąją Lietuvos Kuni- “Atsiminkite, tai yra mano 
gaikštiją ir jos interesus gerbė, paskutinieji žodžiai, kuriuos 

, ... ................... jums kada kalbėsiu, taigi, gal-
Būdami sios didvynskos ginu- vckite ie -

vos Kunigaikščio valdžioje. Mū
sų giminė tikėjo, apsisprendė; 
laimėjo ir, laimingai gyvenda-

1969 m., vasario 7 d., nr. 10

Vyr. skaučių židinio ir Neringos tunto stalas praeitų metų mugėje. Ir šiais metais mugė bus tokia pat įvai
ri ir turtinga. Nuotr. R. Kisieliaus

ARTĖJA NEW YORKO SKAUTŲ KAZIUKO MUGE

s. Č. Kiliulis.

Detroite balandžio 20 šau
kiamas LS Brolijos ir LS Sese
rijos vadovų ir vadovių visuo
tinas suvažiavimas. Jame bus 
aptarti įvairūs veiklos ir kiti 
skautų reikalai. Vadovai jau iš 
anksto raginami pasižymėti šią 
datą ir stengtis gausiai suvažia
vime dalyvauti.

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, daugelio skautų- 
čių namuose vyksta darbymetė. 
Štai sesės siuva, siuvinėja, 
mezga, skautukai piausto, dro-

žinėja, dažo. Net ir patys ma
žiausi, vilkiukai ir paukštytės, 
prakaituoja kuriame nuošalia
me namų kampe piešdami, kli
juodami Įvairiausius dalykus,

LIETUVIŠKAS LIAUDIES MENAS 
TARPTAUTINĖJE SUEIGOJE

kuriuos jie nuneš tradicinei! 
Kaziuko Mugėn, kad ten tuos 
gaminius parduotų, o ir New 
Yorko visuomenei parodytų, ką 
darbščios skauto rankos suge
ba padaryti.

Skiltininkai-ės ir drauginin- 
kai-ės planuoja darbo sueigas, 
renka medžiagą visokiems ga
miniams, neretai prašo ir tėve
lių patarimu, kad tik kaip ga
lima turtingiau ir gražiau atro
dytų draugovių paviljonai mu
gės metu. Ir taip kaip iš gau
sybės rago byra spalvingi žais
lai, gražūs medžio drožiniai, lie
tuviškos pagalvėlės ir kitokios 
gėrybės.

Vyr. skaučių židinys neatsi
lieka nuo jaunųjų skautų-čių . 
Kurios nors zrdinietes namuo
se pamatysi jų visą būrį dir
bančių, planuojančių, kiek ir ko 
mugei padarys, kad tik mugė 
būtų gausi ir pelninga.

Reikia tikėtis, kad New Yor-

progą pamatyti ir to lietuviško 
nagingumo vaisius. Buvo su
ruošta parodėlė iš lietuviškų au
dinių, medžio drožinių ir leidi
nių apie liet, liaudies meną. 
Taip pat parodėlėje buvo išsta
tyta ir ps. B. Kidolienės ne
mažas gintarų rinkinys.

Sesė iš New Jersey demon
stravo juostų audimą, kuris do
mino visas. Rinko nytis ir ban
dė raštą ir japonė, ir graikė, 
ir Kėny a negrė. Visos nega
lėjo atsistebėti, kaip su mažo
mis staklėmis ir pačiu primi
tyviausiu audimo būdu nuau- k° lietuviai ir vėl pripildys, 
džiama tokios spalvingos juos- kaip kasmet Maspetho lietu- 
tos, gaunama tikrai įmantrūs yių parapijos salę kovo 2 ir iš 

ten išeis pilnomis rankomis 
darbščių New Yorko skautų pa
gamintų dalyku, kurie tiks ir 
namams, papuošti, ir mažiesiem 
pažaisti, ir draugui padovanoti. 
Lauksime visų Kaziuko Mugė
je!

Sausio 20 Tarptautinio Skau
čių Ratelio (International Tre- 
foil Circle) sueigoje, įvykusioje 
Diana Goldberg namuose Man- 

Suvažiavimas Kennebunkporte hattan, N.Y., įvairių tautybių
Šis Atlanto rajono skautų- skautės buvo supažindintos su 

eių pavasario suvažiavimas į- lietuvių liaudies menu.

“ Sueigos metu Rietuvių tau
tinius drabužius demonstravo 
vyr. s.z si. Aldona Kidolytė. 
o v.s. Viktorija čečetienė vaiz
džiai papasakojo apie lietuvės 
moters nagingumą, jos pilnas 
raštuotų audeklų kraičio skry
nias, lietuvišku raštų pritaiky
mą ir lietuviškų rankdarbių 
įvairumą.

Ta pačia proga visos turėjo raštaį
Tarp gintarų, juostų ir medi- 

Poetas Pranas Vaičaitis gi- nių smūtkelių žaliavo vazone ir 
mė 1876 vasario 10 Santakoje, lietuviška rūta. Sesė čečetienė 
Sintautų valsč. šakių apskr. Mi- papasakojo, ką rūta reiškė lie- 
rė 1901.

Vasario 16 Nepriklausomybės 
šventės dieną, 1901 gimė vysk, 
rašytojas Motiejus Valančius, 
1927 Vilniuje mirė Jonas Basa
navičius, 1922 įsteigtas Lietu
vos Universitetas.

vyks balandžio 26-27 Tėvų 
Pranciškonų sodyboje Kenne- 
bunkport, Me.

Į ši suvažiavimą atvyks ne 
vien skautai ir skautės. Šiemet 
kviečiami ir visi skautai vyčiai, 
vyr. skautės ir vadovai. Tai tu
rėtų būti vienifc iš gausiausių 
rajoninių suvažiavimų, kuriame 
bus aptarti ateinančių metų sto
vyklos reikalai, sporto šventė 
ir kiti ateities veiklos reikalai

Gen. Baden Powell

nės vaikai ir minėdami seno
sios Lietuvos įsikūrimą ir nau- 
josies Lietuvos prisikėlimą iš 
amžių priespaudos, Vasario 16 
osios 51-ųjų sukaktuvių pro
ga turime šiandien save rimtai 
paklausti, ar mes sąmoningai ir 
giliai tikime į savo tėvų pra
kaitu ir krauju aplaistytos tau
tos ateitį ir jos prisikėlimą nau
jam gyvenimui.

Mums skautams ištikimybė 
savo tautai ir savo kilmei yra 
būtina pilnutinės asmenybės 
dalis. Skautybė, siekdama to
kią asmenybę ugdyti, negali 
griauti ideologinių principų ir 
atsisakyti tautinio idealizmo.

Mūsų lietuviškoje bendruo
menėje šiandien jaučiamas sa
votiškas nerimas ir neviltis. 
Nerimas tautoje yra geras ženk 
las: dar tauta gyva, ji pulsuo
ja, ieško naujo tako, naujos li
nijos ar naujos formos savo 
kultūrinei ir ekonc minei eg
zistencijai. O kaip baisi besike- 
rojanti neviltis, abejingumo ap- nėms. Bandykite juo eiti ir pa- deda Jums tai atlikti...” 
raiška tautinėje misijoje, ir • _______
ypač dinamiškoje jaunojoje 
kartoje, kuriai iš dalies atsto- 
vauja ir mūsų skautai. Ne prie
kaištas saviškiams, bet pavo- I 
jaus signalas būti savo kraujo I 
brolių duobkasiais. Juk jau taip 
dažnai patys sau be reikalo prie- I 
kaištaujame, kad per paskuti- j 
niuosius 25 metus, plušę su to- 1 
kia kantrybe ir užsidegimu, nie- Į 

nepasiekėme? Taip ilgai va- 
duojame ir nieko neišvaduoja- , ■ 
me? Didžiuojamės savo tauti- ■ 
niu geniališkumu, ir ne tiek -
daug tu genijų pasaulis sulau- ■ 
kė9 Rodos, daug kalbam apie H 
savo tautos nelaimę, bet pasau
lis vistiek kurčias ir nebylojan- ____
tis? P

šitokie svarstvmai istoriioie Sukaktuv‘"‘* "*** uttotgo* we»ga Putname, Corni. MatytimuHue svarstymai istorijoje >e>ės. tkautė* — Viktorija Ir Cecilija, d-kč D. »Hėnatt*. -
nenauji ir galėtume aptarti, Nuotr. K. Meilaus m. amžiaus.

Mano gyvenimas buvo labai 
laimingas, ir aš noriu kad kiek
vieno Jūsų gyvenimas taip pat 
būtų laimingas.

Aš tikiu, jog Dievas mus lei
do į šį gražų pasaulį, kad mes 
būtume laimingi ir džiaugtumės 
juo. Laimės neneša nei turtai, 
nei pasisekimas karjeroje, nei 
pasitenkinimas savimi. Vienas 
žingsnis laimės link bus nu
žengtas, jei sustiprinsi sveika
tą ir išugdysi jėgas, kol tebesi 
berniukas, kad, subrendęs vyru, 
galėtum būti naudingas, ir 
tuo būdu džiaugtis gyvenimu.

Gamtos pažinimas atskleis 
Jums, kiek daug gražių ir ste
buklingų dalykų Dievas sutvė
rė pasaulyje Jums džiaugtis. 
Būkite patenkinti tuo. ką gavo
te ir ko geriausiai tuo pasinau
dokite. Žiūrėkite į šviesiąją da
lykų pusę, o ne į tamsiąją.

Pats tikrasis kelias į laimę 
yra nešti laimę kitiems žmo-

likite ši pasaulį truputį geres
ni, negu jį radote. Ir kai ateis 
Jūsų eilė artėti prie mirties, 
jūs galėsite mirti laimingi, jaus
dami, kad neleidote laiko tuš
čiai, bet padarėte visa, ką ga
lėjote. Budėkite šitokiu būdu, 
būkite pasiruošę gyventi laimin
gai ir laimingai numirti — lai
kykitės visados skautų Įžodžio 
— net ir po to, kai nustosite 
būti berniukais, o Dievas tepa-

Visus raginame iš anksto 
ruoštis suvažiavimui.

Atlanto rajono vadovų lavi
nimo skyriaus vedėjo s. J. Raš- 
kio pranešimu, rajoniniai skil- 
tininkų kursai įvyks vasario 22- 
23 Kennebunkport, Me. Norin
tieji kursuose dalyvauti, regis- 

pas savo vienetų va-truojasi 
dovus.

Balio vajus 
žinome, šių metų Bal-Kaip 

fo vajus pravedamas talki
nant jaunimo organizacijoms. 
Talkon atėjo skautai, ateitinin
kai, neo-lituanai, Lietuvos vy
čiai. Skautai veikliai dalyvavo 
pasitarimuose. Vajaus reikalais 
per Laisvės Žiburio ir Lietu
vos atsiminimų radijo progra
mas kalbėjo N. Y. Tauro tunto 
tuntininkas s. Vyt Kidolis. At
skirai per Laisvės žiburio pro-

1953 vasario 20 Vokietijoje 
mirė Vilius Storasta — Vydū
nas, sulaukęs 85 m. amžiaus.

1877 vasario 24 gimė rašyto
ja Marija Pečkauskaitė —Šat
rijos Ragana.

Baltijos jūros pavadinimas 
yra labai senas. Pavadinimas 
užrašytas jau antrame šimtmety
je prieš Kristų Plinijaus — ro
mėnų istoriko raštuose. Rašyto-

gramą kalbėjo jaunimo atsto- jas Adams dešimtame amžiuje 
vai: neo-lituanų vardu A. Šimu- mini Baltų tautas. Skandina- 
konis, skautų — vyr. sk. si. A. vai, germanai ir slavai prie Bal- 
Kidolytė, ateitininkų — P. San- tijos jūros atsirado, kai jūra 
danavičius ir Lietuvos vyčių— jau turėjo savo vardą. Baltijcs 
P. Skabeikis. Vajaus užbaigimo jūra yra Atlanto vandenyno da- 
vakaro programoje dalyvavo v. lis, atskirta siauru sąsiauriu, 
sk. si. K. Garunkštytė. Ji priklauso vadinamoms “pa-

' kraščių jūroms”.

1857 vasario 22 gimė pasau
lio skautų įkūrėjas Lordas Ro- 
bert Baden-Powell. Skautai tą 
dieną stengiasi jį pagerbti, su- 
ruošdami iškylas į gamtą, skau
tės švenčia susimąstymo dieną.
Susimąstymo dienos sueigos 
yra uždaros, tik skautėms. Jei 
yra galimybės, pakeliamos skau
tiškos vėliavos.

Dr. Jurgis Alekna, vienas iš 
Liet. Skautų Sąjungos steigėjų, 
gimė 1873 vasario 4 Švenčio
nių. apskrityje. Daugeli metų

Alekna mirė 1948, sulaukęs 75

tuvei mergaitei, kaip kiekviena 
mergaitė augindavo rūtas savo 
darželyje, kurios ištekant pa
puošdavo jaunamartės galvą.

Sueigoje buvo malonu maty
ti Ruth Perera, kuri yra plačiai 
žinoma kaip Giri Scouts of 
America vyriausio štabo narė, 
taip pat narė tarptautiniame 
skaučių komitete. Ji palaike 
labai draugiškus ryšius ir su 
pasaulio skaučių Įkūrėja Lady 
Baden-Powell. Lietuviai jai nė
ra svetimi, ji su pasididžiavimu 
nešioja lietuvių skaučių ženk
lą — rūtelę ir su nemažesniu 
pasididžiavimu pasako, kad jos 
žentas yra lietuvis vilnietis, iš 
kurio ji sužinojo daugelį daly
kų apie Lietuvą ir lietuvius.

Vėlai vakare, visoms išsi
skirsčius, pro požeminio trau
kinio dundesį dar vis tebegir
dėjau visas eilės tautybių sesių 
pagyrimus lietuvei moteriai, nu
sistebėjimo išsireiškimus apie 
mūsų liaudies meną, kuris tik
rai yra įvairus ir turtingas.

ps. B. Kidolienė

B.K.

Batono tteji taphMi, kegnavimo laimėtojai 
naS, »4l. B. Banaiti* ir *. C. Kiliuli*.

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba Nemo • 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas. 
A Klimas ir W.R. Schmalstieg 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 |»sl.. kietais vir 
šeliais. Kaina 7 dol

I^abai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
.Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

DARBININKAS
910 Willoughby Av«.
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LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

EXP A8SEMBLERS
Body men and auto painters steady 
work nice vrarking conditions uni- 
fonns suppiied plūs overtime. — 
R-N.S. 1602 McDonald Avė Brook-

MECHANIC WITH 
OWN TOOLS

Salary open; all around Gas and
Call

brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbutė ir Pilypas, Šią

Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi taukiau, laukiau, Oi, tu 
dievą, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stifciiukėtis.

•_ Lietuva* Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis,

Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėle, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

.. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kaino karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšmniukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

Tėvynė* Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose^ 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

MAINTENANCE MEN
. Day shžft- Witb Refrigeratkm exp 
good salary, excellent benefits — 
MARRIOTT-IN FUGHT — 152-65 
Rockavray Blvd. Jamaica

Call 656-7281

MECHANIC
Ebcperienced on heavy duty con- 
struction eųuipment and trucks — 
mušt be capable of driving tractor 
and trailer. B^ONX LOCATION. 
High salary. 328-8100

HAPPY BROTHERHOOO 
WEEK

LARISON’S
Turkey Farm

Inn

TO PULCK 
YOUK AD

CANOEl* OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

HELP WANTED

SEWING MACH1NE 
OPERATORS

Experienced on single needle and 
muitiple machines. Steady woric — 
nice working conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO.

1325 E. State St. Trenton, N J. 
609-587-3300 

Ask f or
Mr. RICHARD SWTTLIK, Jr.

SERVICE

MARVIN HOWARD 
For the Finest of 

MENS FASHIONS
Open 6 days a week, old-fashioned 
courteous service — 14 High Street 
Mount Holly N J. — 609 - 267-0904

. Žii>uokiėsr L. Stuko inote-l 
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, 0, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho
ras.

RL 24 & 206 
CHESTER, N. J.

COUNTRY STYLE DINNERS, 
ALSO SEAFOOD. 

Luncheons, Banąuets 
and Cocktail Lounge. 

Open 12 to 8 PM.
Closed Fri. except Holidays 

Varied-Menu Daily. 
Fine antique collection 

879-5521

40 Lietuvišky AAeliodijy įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maišas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Se-

WHEN ALL PEOPLE

UNDER GOD

SAM GOODY

Naujojoje Amerikos šachmatinin
kų klasifikacijoje (USCF Ratings) 
randame 40 lietuvių: Meistrų — P. 
Tautvaišas 2224, V, Palčiauskas 
2213; Ekspertų — Vaitonis 2198,. 
Škėma 2143, Balučius 2141, Žalys 
2016, dr. Nasvytis 2005, Jankauskas 
2005, Chrolavičius 2001. Į ekspertus 
artėją — Blajwas 1965, Jasaitis 
1957, Makaitis 1917, Ramas 1917, 
Vilutis 1915 ir Dr. Bullockas 1905. 
Seka kiti 25 lietuviai su mažesniais 
įvertinimais, pradedant Stakniu — 
1891 ir baigiant Karpu 1105.

Dienražtis "Draugas” sausio 10 
d. įtalpino Merkio paruoštą mūsų 
šachmatų apžvalgą: “Ką davė 1968 
metai?” Aptarti Australijos,JAV, 
Kanados ir Lietuvos šachmatininkų 
pasiekimai per praeitus metus.

Bostono tarpklubinėse mūsų vy
rai suklupo prieš MIT 1^-3%. Taš
ką iškovojo Merkis ir pustaškį — 
Klinovas. šiose rungtynėse Merkis 
įveikė Petersą, naujai kylančią MIT, 
pajšg%- Peters laimėjo Mtchbėrgo 
turnyrų 5-0 ir paskutinį Bostono J. 
Burgės atminimo turnyrą 5%-%, 
kuriame žymus Illinois meistras 
Formanek liko su 4 tš.

Čia Merkio-Peters partija, kurioje 
laimėjimas pasiektas su bokšto 
auka. White — K. Merkis, Black 
— Peters, MIT.

GENERAL FACTORY HELP
Will train. Overtime. No experience 
neceasary KOBT POLY BAG Mfg. 
Co. 747 Evergreen Avė Brooklyn, 
New York

Tel. Hl 3-6400

CONTINENTAL TRANSLATORS
Jei anglų kalbos nemokėjimas su
daro jums sunkumų gauti N.Y vai
ruotojo leidimą arba pakeičiant ki
tos valstijos leidimą, ar užsieninį 
leidimą — kreipkitės į mus. Visi pa
tarnavimai lietuviškai. 212-228-4740

INC

KNITTER
Expėrienced bn TAI and T. J. I 

Steady — Days 
SWANEE KNITWEAR 

7306 Cooper Avenue 
Ridgewood, New York

DEE'S DOG TRAINING
We train obedience, housebreaking, 
special problems. We buy and sėli 
German Sheps and Dobermans.

Phone 871-4565

K W. FEMALE

BRAMIGAN CONTRACTING 
CO.

630 E 14th Street New York City 
Painting carpentry all types custom 
work — all work guaranteed, esti- 
mates furnished — Call CA 8-9841

EXP OPERATORS 
on Skirts and Pants section work. 

-Steady nice vrerking conditions — 
work near bome CEE DEE MFG 
85 Universtty Place New York City, 
AL 4-8494 — ask for Manuel.

BUCKINGHAM HOTEL
Singles Doubles and 
Housekeeping Suites 
101 West 57th Street

Call CI 6-1500 — A Family Hotel

EXP OPERATORS
on dress section work or complete 
garment start tet $2 an hour work

3118 3rd A^eni^JB^on^ N. Y. 
Call'-993-4022

BAY SHORE OFFICE SERVICE 
;open 6 days a week during Tax 
season. Tax Retums - Bookkeeping 
2^2 Washington'St. Toms River,

putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unaų tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai,

a 6-1708

2
3
4
5
6

PQB4 — N-KB3 
N-QB3 — P-KN3 
P-Q4 — B-N2 
P-K4 — P-Q3 
B-K2 —0-0 
B-K3 — P-K4

7 P-Q5 — QN-Q2
8 q-Q2 — N-B4 

BxN — PxB 
0-0-0 — N-N5 
BxNi — BxB 
P-B3 —B-Q2 
P-KN4 — P-QR3

POMEROY CO.

Order-Clerks Te^ephone with a ma- 
jor Lkpiot Compariy in L.LC. Some 
clerical dutSeę .light typing helpful 
būt not necessary. Steady jobs — 
good working .jeonditions! W. A. 
Taylor & Co. 30-30 Hunters Pt. Avė 
Ll.C. N.Y. Tel. E1X 2-6154 for appt

DISPLAY

GENERAL. CLERICAL 
with typing Customs Brokerage 
Office all benefits — An Equal Op- 
portunity Employer. Call Mrs. De 
Vivo (212 ) 943-7060 Ext. 838

BROOKLYN — HIGHLAND PARK 
BUILDING CLOSEOUT

Mother and Daughters Home 
2 apartments 6 & 3 rooms, 4 baths 
custom built — excellent location! 
Convenient to everything. Immedi- 
ate occupancy. Open to reasonable 
offer.

328 HIGHLAND BLVD 
Brooklyn Phone 465-3084

jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
doL *Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė.. 
Brooklyn, N.Y. 11221.
Persiuntimui pridedama 50 c.

Ine.
APPUANCE THAT MUŠT 

BE FITTED TO 
THE BODY

208 Livingston Street 
New York City 

TR 5-2707
16 East 42nd Street 

MU 2-8446

9 
10 
11 
12 
13
14 P-KR4 — P-QN4
15 Q-K3—Q-K2
16 N-R3 — KR-QN
17 P-KN5 — PxQBP
18 R-4į2 — P-QR4
19 N-B2 — P-R5
20 P-R32 —R-N6
21 Q-K2 — P-KB3
22 QxBP3 — Q-B2
23 QxBP — PxNP
24 RPxP — B-KB
25 Q-K3 —QR-QN
26 KN-Q1 — B-Q3
27 QR-R2 —P-R4 

PxPep— KR2 
R-N2 — Q-B14 
RxP’! —KxR 
P-R7J3 — Q-R1

CLERK / TYPIST 
Important, Trąffie. Custom Broker
age Office — all benefits. An Equal 
Opportunity Employer — Call Mrs. 
De Vivo (212 9437060 Ext. 838.

Carter Lincoln Mercury
Gloucester County’s No. 1 Lincoln 
Mercury Dealer. Home of the Mark 
m—Safe Buy Used Cars CARTER 
LINCOLN MERCURY, INC. 490 
Mantus Avė. Woodbury 08096; Dial 
609 - 848-5650.

STENOGRAPHER
Electric. Typewriter 

Custom Brokerage Office 
Ali Benefits

Call Mrs. DeVivo 
(212) 943-^060 Ext. 838

EXP OPERATORS

HOU8EKEEPER —. Retired Coupte

tinę suardė visu juodųjų kortas.

MAIN STREET

tion work or complete union shop 
work near heme ROY AIELLO — 
2315 Hughes Avė Bronx, CY 8-2280

to ar rikio auka.
& Nelaukta bokšto auka ir pėsti-

Must do a complete garment steady 
work nice working conditions work

3 Dabar baltieji graso P-Q6!
v Pridėjus valdovę, juodieji pa-,

1 Priverčia atiduoti rikį už jo žir
gų. nes graso B-R3!

2 Negalima leisti, kad darytų j

192 E 125 Street N.Y.C.. 3rd floor 
Call 534-5970

EXP OPERATORS NIGHTS

PAGERBKIME TUOS. KŪME SYV&KD * MtR£ 
dievui ir Terma.

28
29
30
31
32 Q-R6ch — K-B2
33 R-Nl — R-KB1
34 Q-N6ch — K-K2
35 Q-N7ch — K-Kl
36 QxQ —RxQ
37 R-N8ch —K-B2
38 RxR — K-N2
39 R-4į8 — Resigns

National

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Vergijos kryžkehuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 dol., kietais virš. 
6 doL, lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

Šios* bei kitos knygos gauna- 
Darbininkas, 910 Willou- 
Avė., Brooklyn, 
11221

8RI0GEHAMPT0N L. I.

Member F. D. I. C.

Call 516-537-1000

F** 
a 
i 
i

Lithuanian Martyrs'

a mos: 
ghby 
York

t Vysk. V. Brizgys, Komiteto vardu

MARLIN YACHT CLUB 
Membership open. Slips available 

Town Dock Road 
New Rochelle, N. Y. 
Call 914 - 668-5135

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Manfel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glemfale, N.Y. 111227
Tel. 894-4188

i

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumentą, 

dedamas šis lapelis. Prašome ij iškirpti, užpildyti ir pa* 
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 ’ViUoughby Ane., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė--------------------------------------------------------

Adresas__________________________________________
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių % - -- —

Siunčiu už prenumeratą 8_________

Spaudai paremti S .............

Siunčiu skolą už m. $.________ _

Savininkas — Hdmut VoUmer

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

TeL RE 4-4428 -
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p. t

Užkandžiai iš nuosavos -virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietOa-vakarien* Š

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį. '

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.

- -GAVĖJAS- NIEKO BEMOKA. - — - — -
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių augštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, 
jų tarpe — motociklai, televizijų aparatai, radijo transis- 
toriai, magnetofonai (tapė recorders) ir dovanų certifi- 
catus galima užsakyti giminėms, gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Telef. 212-245-7905
SKYRIAI:

New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue Tel.: AL 4-5456 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 647-6576
Brooklyn, N.Y. 11211 —370 Union Avenue EV 4-4062
Boston, Mass. 02118 — 271 Shavvmut Avenue LI 2-1767
Boston, Mass. 02127 — 331 West Broadvvay 268-0068
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue BR 8-6966
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 884-1738
Irvingtoh, N J. 07111 — 762 Springfieto Avenue ES 2-4685
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. GL 8-2256
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Frankltn Avenue 246-9738
Lakevvood, N J. 08701 — 288 Main Street FO 3-8560
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue LO 2-1446
Newark, NJ. 07103 — 428 Springfield Avenue Bl 3-1797
Panaic, NJ. — 176 Market Street GR 2-6387
Paterson, N.J. — 99 Main Street 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street PO 3-4818
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street Fl 6-1571
VVaterbury, Mass. — 905 Bank Street PL 6-6766
VVorcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street SW 8-2868

’ Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street Rl 3-0440

rSULMJJANn DfiHHT PREKYBA NEW YORKE
VOKMO8 SHBOALYBBB

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse seriautios dešros
Kslionri ir TV užfrancifiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, UeturiBui duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikiiuite?

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
FranMIn 8*. L.I.; M1 Hempatsad Tplea. — 487*7877 

Flushlftfle: 41-06 Main 8treat — Nl 9-255t 

Jaokson Hdghts: 82-10 37lh Avenue — OE 5-1156 

Poughkeepde, N.Y.: 490 Matai M. — 914*4M-N9t

: 1054 2nd Ava. (85-08 8L) — 
IUdgawoods: MLS4 Myrtla Avenue — VA 1-7008 
AaUrljajs: flMB Btataiway Btraet — A8 4-3210 
Florai Farfc, L.I.: 298-17 MUloMe Avė. — 343-6118 
K. Nortiigart, L.I.: 290-A Larit FleM R<L 516-757-0801
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JAUNIMAS RALFO VAKARE
Pereitą šeštadienį, vasario 1, 

Maspetbo parapijos salėje įvy- 
ko Balfo New Yorko 100-jo sky- 

•I. SjMf riaus vajaus užbaigimo vakaras.
«. Ą4M4

gyva”. Daniel Skaheikis & 
ku ir Philip Skabeikis p 
išpildė duetą: V. Paketuro 
gija, susimąstymas ir mai 
scherzo ir K.' (Šatkausko 
kas naktį ir ramus liūdesys.

šį kartą vajaus komitetui vado
vavo skyriaus pirmininkas ku
nigas J. Pakalniškis* o jam tai- lip Skabeikis daugeliui jau 
kino mūsų jaunimo organizaci- žįstamas kaip Laisvės Žibi

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Lincolno gimtadienio šventės 
išeis tik vieną kartą — trečia
dienį.

N. Y. ir N. J. ateitininkai 
kviečia atsilankyti į Užgavėnių 
vakarą, kuris bus vasario 8 d. 
8 v.v. Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Bus linksma pro
grama, šilta vakarienė, šokiai 
prie gero orkestro.

Woodhaveno Kolumbo vyčių sa
lėje. Ta proga toje pat salėje 
rengiama Jono Rūtenio tapy
bos paroda.

. vo knygą apie lietuves moteris. 
Knyga apima istorinius laikus, 
moters pasireiškimą kovojant

mybės laikus, tremtį ir veiklą 
Amerikoje. Plačiai aprašoma 
Moterų Klubų Federacijos at
skirų klubų veikla. Knyga ilius
truota, leidžiama angliškai.
Antanas Terebeiza, gyv. 180

7 Hale Avė., Brooklyn, N. Y., 
sulaukęs 78 m. amž., gavęs šir
dies priepuolį, mirė sausio 28. 
Buvo Darbininko skaitytojas ir 
katalikiškų lietuviškų organiza
cijų rėmėjas. Palaidotas iš Ap
reiškimo par. bažnyčios po iš
kilmingų pamaldų vasario 1 šv. 
Karolio kapinėse, Farmingdale, 
L.I. Didžiam liūdesy liko: žmo
na Julija, duktė Julijana Zei- 
dat su dukra ir vyru Juozu, se
suo Joana Sluoksnaitienė su 
šeimos nariais ir kiti giminės. 
Okup. Lietuvoje liko du broliai 
ir sesuo Viktorija.

LMKF New Yorko klubo pir
masis 1969 m. susirinkimas į- 
vyks vasario 12, trečiadienį, 
7:30 vai. '.yak. klubo narės O. 
Aleknienės^ bute, 86-22 106th 
St., Richmond Kili, N. Y.

madienį, tuoj po sumos Ange
lų Karalienės parapijos salėje.

InL Kęstutis Miklas, JAV 
LB Tarybos narys ir PLB ryši
ninkas prie Vliko, šių metų Va
sario 16 proga irgi išrūpino pus
valandį programai anglų kal
ba apie Lietuvą didžiausioj 
Long Islando radijo stoty, ši 
stotis yra girdima labai plačiai, 
įskaitant New Yorko apylinkę, 
New Jersey ir Connecticut 
Programa bus diskusijų formo
je, papildant, ją lietuviška mu
zika. Be to stoties informaci
jos vadovo Mr. Wes Richards 
ir K. Miklo dar dalyvaus Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis ir Vliko v-bos narys dr. 
Algirdas Budreckis. Programa 
bus transliuojama per WGBB 
radijo stotį, banga AM -1240 
sekmadienį, vasario 16, 1 vai. 
p.p. K. Miklas ir šį kartą šiai 
programai radijo laiką gavo 
nemokamai.
'Laisvės žiburio' radijo progra

mos laikas yra keičiamas. Pra
dedant vasario 16, “Laisvės ži
burys” bus girdimas kiekvieną 
sekmadienį nuo 2 iki 3 vai. po
piet per WHBI stotį (105.9 
FM). Laisvės žiburio vedėjas 
yra Romas Kezys. Angliškąją 
dalį šiuo metu veda Pilypas 
Skabeikis.

jų atstovai. Vakaro programo
je reiškėsi irgi jaunuoliai.

"Programą pradėjo kun. J. 
Pakalniškis trumpai padėko
damas visiem vajaus darbuoto
jam ir aukotojam. Tolimesnę 
programą pranešinėjo V. Kido- 
lis. Kristina Garunkštytė pa
skambino Beethoveno Moon - 
light Sonatą (Op. 27, No. 2). Tai 
jaunutė, bet daug žadanti pia
nistė, kuri jau dabar parodė 
rimtai išvystytą techniką ir iš
pildyto kūrinio supratimą. Ra
sa Navickaitė padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio “Aš čia

žįstamas kaip Laisvės Žiburio! 
radijo programos angliškosios j 
dalies vedėjas.

Jadvygos Matulaitienės vado-, 
vaujama New Yorko tautinių 
šokių grupė pasigėrėtinai ir su 1 
tikra jaunatviška meile šokiui] 
atliko tris šokius: Landytinį, Ra-] 
gučius ir Vakaruškas, žiūrovą ] 
šokiais buvo sužavėti, ir poj 
publikos gausių plojimų grupėj 
atliko dar vienią šokį virš pro-j 
gramos — Suktinį. Akordeonu j 
šokiam pritarė Vytautas Stiro-.

Iš Lietuvos vyčiy 
veiklos

Newark, NJ. Lietuvos vy
čių 29 kuopos metiniai komu
nijos pusryčiai bus kovo 2. Kar
tu bus pažymėta ir šv. Kazi
miero šventė. Mišios bus 12 
v. šv. Trejybės bažnyčioj pus
ryčiai — šv. Jurgio salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju bus Lietu
vos vyčių centro valdybos 
pirmininkas prof. dr. Jokūbas 
J. Stukas. Pusryčius rengia Al
binas Žukauskas. Smulkesnis 
šventės planas bus aptartas va
sario 19 mėnesiniame susirin- 
kime.-F.V.

PATERSON, NJ.
Jonas Krukonis, didysis lab

darys Patersone, sužinojęs, 
kad buvo apiplėštas L. B. val
dybos pirm. A. Rugys, užsuko 
prieš šventes pas jį ir paaukojo 
reikiamą sumą pinigų rašomos 
mašinėlės įsigijimui.

a * * n iv*— • — Grįžtant į namus, užpuolęSoliste V. CizSuškaite-Balciuniene juodukai sumušė, atėmė pini
gus, laikrodį, dokumentus. Ku
rį laiką Krukonis vaikščiojo su 
mėlynėmis veide.

Vasario 16-sios minėjimas į- 
yyks vasario 16
ėję. Paskaitą skaitys žurn. E. 
Lekienė. Meninėje dalyje daly
vaus dvi mamytės ir dvi duk
rytės. Minėjimo pradžia 3 v. p. 
>. Minėjimą ruošia L. B. apy
linkė. Po minėjimo pasižmonė- 
jimas su užkandžiais ir muzika.

Solistė Violeta
Balčiūnienė, sopranas,
ir dramą studijavo Saint 
of the Woods College. ’ 
Haute. Indiana. Ją baigė 
gaudama Bachelor of Arts.

Laimėjo kardinolo Spell
stipendiją studijuoti muziką 1 
jaus XII Institute, Florencija 
Italijoj. Dainavimo ir oper 
meno Florencijoj mokėsi p 
Bruno Rigacci, žymų Italijos < 
rigentą, kuris šį sezoną yra 
Y. City operos dirigentas. Ins 
tūtą baigė 1966, gaudama ir 
zikos magistrės laipsnį. Flort 
cijoje, keturis kartus konter 
vo Vilią Schifancia.

Muzikos studijas 1966-67 ' 
sė Bostono konservatorijoje, 
kur turėjo Opera Workshop 
stipendiją. Yra dainavusi ke
turiose Opera Workshops ope
rose, kurios buvo pastatytos 
publikai. Konservatorijos ope
ros pastatytyme dainavo pagrin
dinę Agatos rolę Weberio ope
roje “Der Freischuetz”.

1967 vasarą laimėjo N. Ang
lijos konservatorijos stipendiją 
studijuoti dainavimą konserva
torijos Castle Hill vasaros mo
kykloj su Gladys Childs Miller. 
Dabar dainavimo mokslą tęsią

privačiai su Clara Shear Bosto
ne.

Violeta Cižauskaitė - Balčiū
nienė 1968 rugsėjo 28 Cleve
lande laimėjo pirmą vietą Dir
vos tradiciniame jaunųjų daini
ninkų konkurse.

Vincentas ir Petronėlė Da- 
buliai, Darbininko skaitytojai 
iš Brooklyno, 40 metų vedybi
nę sukaktį švęs sekmadieni, va
sario 9. Jų vaikų užprašytos 
padėkos mišios bus aukoja
mos 11 vai. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje, kur 1929 va
sario 10 jų moterystę palaimi
no kun. Antanas Kuodis. Vin
centas yra kilęs iš 01d Forge, 
Pa., o Petronėlė — iš Žadei
kių km., Lietuvoje. Jau 44 m. 
gyvena Brooklyne. Dabuliai už
augino 4 vaikus. Sūnus Vincen
tas su žmona ir dviem vaikais

Uždaromąjį žodį tarė Balfo 
reikalų vedėjas kun. Pr. Geis- 
čiūnas. Per 18 metų dirbęs 
Montanos valstybėje tarp ne
lietuvių ir pasiilgęs lietuviško į 
žodžio, jis išreiškė savo džiaugs
mą išpildyta programa, o taip 
pat ir padėką visiem, prisidė- ' 
jusiem prie Balfo vajaus ir šio 
vakaro programos. Po progra
mos vyko šokiai ir veikė valgių 
ir gėrimų bufetai ir turtinga 
loterija, kurią suorganizavo ir 
pravedė Juozas Zarauskas.

Atrodo, kad mūsų vakarų 
rengėjai privalės nusilenkti iš
lepintai New Yorko lietuvių 
publikai ir, norėdami susilaukti 
pilnos salės žiūrovų, turės 
siuntinėti asmeniškus pakvieti
mus ir talpinti laikraštyje aki 
pagaunančius skelbimus. šis 
Balfo vakaras to neturėjo (nors 
apie jį ir laikraštis rašė, ir per 
radiją kalbėjo). Neturėjo jis nei 
gausios publikos, — gal apie 
150. Pusė iš jos buvo jauni
mas. Jaunimas, kuriuo nusi
skundžiama, kad jis niekur nei
na, nedalyvauja, nesidomi lietu
vių veikla. Gaila, kad tiek ne
daug žmonių matė šią kultūrin
gą, pilną jaunatviškos širdies 
programą, kurios paruošimas 
pareikalavo daug nuo laisvalai
kio atitrauktų valandų.

Visų mūsų,, vakaru, o taip 
pat ir šio Balfo vakaro rengė- 

parapijos sa- ^ai siekia sutelkti lėšų savo rei
kalui. Tai svarbus tikslas. Ne
žinau, ar jis ši kartą buvo pil
nai atsiektas. Tačiau Balfo va
karas turėjo dar ir kitą — ly
giai svarbų tikslą — suburti 
mūsų jaunimą bendrai lietuviš
kai idėjai, pratinti jį pasireikš- 
mūsų lietuviškoje bendrinėje 
organizacijoje ir, pagaliau, su
daryti jaunimui sąlygas pabend
rauti savo tarpe, šį tikslą Balfo 
New Yorko 100-jo skyriaus va
jaus komitetas atsiekė pasigėrė
tinai. ž.

Kun. Lionginas Jankus, buvęs Balto reikalų vedėjas, miręs praeitų metų
vasario 4 d. Nuotr. V. Maželio

METAI BE KUN. LIONGINO JANKAUS
Jo prisiminimas rengiamas šį sekmadienį

tv. Petro parapijos choras, 
■ved. muziko J. Kačinsko, nuo 

■ sausio 26 per 10 vai. mišias 
gieda kun. Šukio parašytas nau
jas lietuviškas mišias ketu
riem mišriem balsam su vargo- 

[ nais. Tos mišios yra dedikuo
tos Taikos Karalienės garbei. 
Mišios gražios. Tik gaila, kad 
mes, lietuviai, nelabai lankom 
savo bažnyčią. Per šias mišias 
ji yra pustuštė.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas Bostone į- 
vyks vasario 16. 10 vai. ryto 
Šv. Petro lietuvių parapijos 

į bažnyčioje šv. mišios. Organi
zacijos . prašomos dalyvauti su 

Į vėliavomis. 2 vai. popiet Lietu
vių Piliečių D-jos auditorijoj iš
kilmingas minėjimas: vėliavų i- 
nešimas, himnai, invokacija, 
sveikinimai. Kalbės prof. dr. 
Jonas Puzinas. Meninėj progra
moj dainuos solistas. Bus mon
tažas, kurį rengia rašyt. St. 
Santvaras. Tautinių Šokių gru
pės mažuosius šokėjus- ruošia 
Ona Ivaškienė. Neturėtume vė
luotis nei i bažnyčią nei Į mi
nėjimą.

LB. Bostono- Kultūros Klu
bas sausio mėn. susirinkime 
paminėjo mirusį Lietuvos ope
ros įkūrėją solistą -Kiprą Pet
rauską. Prelegentė Vincė Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė pasidalino pri
siminimais apie Kiprą Petraus
ką iš darbo operoje ir kelionių 
su gastrolėmis po užsienį. Ji 
prisiminė, kad K. Petrauskas, 
jei matydavęs, kad jaunas dai
nininkas yra pajėgus, tokius la
bai remdavęs. Aleksandra Gus- 
taitienė ir Jonas Vasiliauskas 
turėjo užrekorduotą montažą 
su Gustaitienės įvadu ir Pet
rausko dainomis. V. Jonuškai- 
tė parodė ir rinkini fotografi
jų, kurios lietė Kiprą Petraus
ką. Susirinkimas buvo labai 
gausus.

šalpai. Savo tiesiogini pašauki
mą jis rado Balfe, kuriam ir 
dirbo visu atsidavimu.

Jo mirties metinės rengia
mos šį sekmadienį, vasario 9. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje 5 v. popiet bus koncele- 
bruojamos iškilmingos mišios. 
Koncelebruos 7 kunigai: kleb. 
kun. J. Aleksiūnas, kun. P. 
Raugalas-Ruggles, kun. A Rač
kauskas, kun. V. Pikturna, ku
nigas J. Pakalniškis, kun. V. 
Dabušis ir vienas pranciškonas. 
Pamokslą pasakys jo kunigų se
minarijos draugas kun. A. Rač- RADIJO PROGRAMOS

Kun. Lionginas Jankus, Bal
fo reikalų vedėjas, staiga mirė 
praeitų metų vasario 4. Mirė 
po Balfo vakaro, kurį rengė 
Balfo šimtasis skyrius, baigda
mas savo vajų. To vakaro pa
grindiniu rengėju, organizato
riumi ir buvo kun. L. Jankus.

Vakaro programoje buvo pri
simintas ir kun. L. Jankus. ir 
atžymėta jo baltinė sukaktis. 
Balfe jis išdirbo dešimtį metų.

Baigus vakarą, jis visa sutvar
kė, išvežiojo ir išnešiojo liku
sias dėžes su sodės buteliais ir 
sukvietė rengėjus sekmadieni
susirinkti Balfo centre. Rengė- Lietuvoz Atsiminimų Radio Vaianda
jai susirinko, bet jis jau iš ant- Po mišių tos pačios parapi- new yorke
ro aukšto nebenusileido i po- jos salėje bus akademija. Kai- tetoutentate nuo 5 iki 6 vat wevd 
sėdį. Prigulusi pokaičio, jį iš- bės konsulas A Simutis; Balfo 1330 KiL Mg Fm‘ D,rektonus 

tiko širdies smūgis.

ši mirties žinia buvo liūd
na ne tik Balfo darbuotojam, 
bet ir visiem, nes kun. Jankus 
buvo veiklos žmogus, ’— pats 
judėdamas, kitus judino. Jis bu
vo pozityvus žmogus, visa savo 
siela atsidavęs vargstančiųjų

Mikai ir lietuviam Terre Haute, gyvena Brooklyne, dukros Ona 
Columbus, Detroite, New Yor- 
ke, Bostone, Waterbury, Cleve-

Parduodamas namas Cypress 
Hills Highland Park rajone, 
aukštai ant kalno, gražioje 
vietoj, sklypas 40x100, trys 
dideli butai, garažas, 30,500 
dolerių. Rathbone Telef. 441- 
8150. Jamaica Avė., kampas 88 
gatvė, Woodhaven, N.Y.

Išnuomojamas naujai pertai
sytas ir išdažytas 6 kambarių 
butas, gazo apšildymas, geroj 
vietoj, prie Jamaica linijos,

Patikimas vyras ieško mažo 
buto arba kambario su galimy
be išsivirti. Kas žinotų ar tu
rėtų toki butą skambinti telef. 
EV 7-1422.

Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
veikėjas, ilgametis direktorius Rd. Hiiiside, nj. 07205; tet 201- 
A. Trečiokas, velionies mokinė 289-6878.
L. Milukienė, K Miklas ir k.
Bus parodyta ekrane jo gyveni * uūsy^ziburys — new york — 
mo ištraukos. Po programos — Lietuvių ir anglų kalbomis sėkma- 
kavutė.

Buvę kun. L. Jankaus moki
niai, draugai, bičiuliai, Balfo 
rėmėjai ir visi visi prašomi atsi
lankyti į pamaldas ir Į minėji
mo akademiją.

dieniais 9-10 vai. ryto VVHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middle 
VUlage, N.Y. 11379.

BOSTON. MA88 
Vedėjas

Ir FM 101.7 bangu

Bostone
Bostone, Statler viešbutyje 

balandžio 7-12 įvyks visos Ame-

ir Petronėlė gyvena su tėvais, 
o trečioji dukra yra vienuolė 

landė, Providence ir Worces- kaziinierietė — sesuo Teresė ir Cypress Hills rajone, 34-32 Fui- 
ter. ton St. Brooklyn. Pageidauja

ma tvarkingi žmonės be mažų
mokytojauja Clevelande, Ohio.
Vaikai ir artimieji sukaktuvi
ninkam linki Dievo palaimos vaikų. Galima matyti iš ryto iki 
ir ilgiausių metų.-Br. J. 2 vai. ir vakare nuo 4 iki 6 v.

MINĖJIMAS

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėjas F. VISGINIS

Ieškomas jaunas vyras, kuris 
norėtų išmokti ir interesuojasi 
apie vandentiekio darbus (plum- rikos kūno kultūros kongresas, 
bing). Geras atlyginimas. Pa- Suvažiuos daugiausia mokytojai 
geidaujama, kad turėtų leidi- ir profesoriai Kongreso užbai- 
mą vairuoti automobilį. Infor- gai pakviestas Bostono lietu- 
macijai skambinti tarp 8-9 vai. vių tautinių šokių sambūris, 
ryto. Tel. GL 3-5488. Šokdamas lietuviškus tautinius

šokius, sambūris atliks vienos 
Moteris ieško nebrangaus valandos programą. Jaunimas 

stropiai tam pasirodymui ruošia
si, praktikuodamas du kartus 
savaitėje. Sambūrio vadovei G 
nai Ivaškienei laikina studentas 
Algis Valančiūnas, Birutė Ado
mavičiūtė ir Birutė Raškauskai- 
tė. Sis lietuvių šokėjų pasiro
dymas amerikiečių inteligentų 
publikai yra didelis lietuvių lai
mėjimas, nes bus gera proga 

mergaitė. Informacijai skam- kongreso dalyvius supažindinti 
binti vakarais po 5 vai. telef. su lietuvių tautos kultūra.
VI6-1119.

buto iš 3-4 kambarių. Kas tu
rėtų ar žinotų apie tokį butą, 
prašom skambinti telef. DI 5- 
3113.

Woodhav*no išnuomojamas 
didelis kambarys su atskira vir
tuve. Galima su baldais ir be 
baldų. Yra šaldytuvas. Pagei- 

L dautina dirbanti moteris arįvyks sekmadienį, vasario 16 dieną, 4 vai. p.p. Webster 
Hali salėje. Invokaciją atkalbės kleb. kun. A. Petrauskas, 
kalbą pasakys dr. Domas Jasaitis; meninę dalį atliks so
listė Violeta Cižauskaitė-Balčiūnienė, pianistė Aldona Ke- 
palaitė, New Yorko tautinių šokių grupė, vadovaujama

Rfchmond Kili sekcijoj iš
nuomojamas vyrui atskiras 
kambarys be virtuvės. Butas 
prie gero susisiekimo. Kreiptis 
tel. 441-9720.

WeocNwv*ne sekcijoje iš
nuomojamas kambarys su vi- 

■ sais patogumais, galima naudo
tis vfrtuve. Teirautis vakarais 
po 6 vai. tel. 2988607.

vadovaujamas muziko Algirdo Kačanausko. Šokiams gros 
J. Kazio orkestras. Įėjimas suaugusiems 3 dol., studen
tams ir moksleiviams — 2 dol. • 11 vai. ryto Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioje bus IŠKILMINGOS PA
MALDOS. Organizacijos dalyvaus su vėliavomis. Prašo
me visus pamaldose ir minėjime gausiai dalyvauti.

Amerikos Lietumų Taryba
Mew Yorke

Muziejaus retenybė!
Baigiančios pranykti Neprikl. 
Lietuvos SIDABRINES

MONETOS 
pardavimui: 5. litai — J. Basa
navičius, 10 litų Vytautas Didy
sis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
kitos. KainaraStis — pareikala
vus. P. ZABLOCKIS, 2333 On- 
tario St, Vancouver 10, B. C.

173 Artbur SL, Brockton 18, Mase. 
TeL JU6-7209

WHIL -1430 kiL Medford, Man. 
8ekm*Weniai« nuo 11 iki 12 vML

DETROIT, MICH.
Lietuviikų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 
Šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patrida Bandža tel. 278-3265 

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Detroit. Mich. 48227 
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS

WBMI-FM 95.7

TeL: 249-4502
Sekmadieni — nuo 12 Iki 1 da

prrrsBURGH, pa. 
WZUM, 1590 banga 

vetH jas VYT. A. YUCIUS
52 Shady St. W. Pgh.. Penna. 15228

T«L 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 Iki 12:30 v. p.p.

PMILADELPHIA, PA. 
WTEU 860 kllocyclez

BENDRUOMENBS BALSAS 
1208 Green St, PMla. Pa. 19123 

PO 5-0*32

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS


