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Rusų padėtis okupuoto] Čekoslovakijoj:
Priversti laikyti neištikimą vadovybę

Aronas apie Nixoną, prancūzus, Europos vienybę
Amerikiečiai idealistai, bet Europos jaunimas be idealoProf. R. Aron yra labai kal

bus prancūzas ir kelių knygų 
autorius. Kai kurios buvo labai 
aktualios, suvedusios marksis
tus ir antimarksistus į gana į- 
domias diskusijas. Savo dienas 
mintimis jis dalinasi per radi- riu galvoj minties, kad de Gaul- 
ją ir per laikraštį Le Figaro. 
Jis kalba apie politiką, socio
logiją, ekonomiką, tarptauti - 
nius santykius ir filosofiją. To
mis temomis jis ir rašo. Pro
fesoriauja Aukštųjų Studijų In
stitute. Neseniai Comell univer
sitete 10 dienų skaitė paskai
tas įvairiomis temomis. Ta pro
ga jis susidūrė ir su spaudos 
žmonėmis. Jo pareiškimų san
traukai padaryti pasinaudojom 
NYT tilpusią medžiaga.

— Kodėl Prancūzijos užsie
nio politika amerikiečiams at
rodo tokia klaidžiojanti?

Ats. Reikia suprasti, kad 
prancūzų prezidentui atsakin
gumas neprivalomas. Aš netu-

le yra neatsakingas žmogus. 
Apie tai kalbėdamas turiu gal
voj tą aplinkybę, kad jis netu
ri pareigos tiek daug tartis su 
kitais, kaip tai turi daryti 
JAV prezidentas. Jis taipgi ži
no, kad nė vienas jo žodis ne
pakeis pasaulio veido, ko nega
lima pasakyti apie JAV prezi
dento žodį. Jei de Gaulle būtų 
JAV prezidentu, jis kitaip elg
tųsi.

— Kas ateis po de Gaulle?

Ats. Jei Pompidou nori išsi- 
reklamuoti ir 1972 bandyti tap
ti prezidentu, jis turi pamažu

De Gaulle ir streikas
Atsimintina, kad Prancūzijos 

ūkinių-piniginių konvulsijų šak
nys yra Prancūzijos pramonės 
technologijos ir vadovavimo at
silikime. Šioj srity Prancūziją 
pralenkė ne tik Vokietija, bet 
ir Italija, šitoji yra ir pati di
džiausia priežastis, kodėl de 
Gaulle nenori įsileisti Anglijos 
į Bendrąją Rinką.

Paryžius. — Visos trys Pran
cūzijos unijų sąjungos surengė 
24 vaL visuotinį streiką pa
spausti vyriausybei, kad paten
kintų daugiau darbininkų rei
kalavimų. Prez. de Gaulle pasa
kė Jiems labai kietą žodį —pri
kišo, kad streikais ir atlygini
mų pakėlimais norima pašalin
ti jo režimą, pakenkti Prancū
zijos ūkiui ir jos pinigui.

Unijos susidūrė su vyriausy
bės pasipriešinimu- dėl atlygi
nimų pakėlimo dydžio — unijos 
prašo pakelti atlyginimus 20 
proc., vyriausybės riba yra tik 
4 proc. Unijos nutraukė dery
bas ir paskelbė streiką.

Darbininkai yra gavę didelį 
atlyginimų pakėlimą pereitą pa
vasarį, kada susimojo prisidėti 
prie studentų riaušių, bet tą 
pakėlimą jau beveik suėdė mo
kesčių pakėlimas ir pragyveni
mo pabrangimas.

Vyriausybė apeliuoja į darbi
ninkų patriotizmą mažinti rei
kalavimus, nes didelis atlygi
nimų pakėlimas pabranginsiąs 
gamybos kaštus ir sumažinsiąs 
Prancūzijos prekei galimybę 
rungtis su kitų kraštų prekė
mis tarptautinėj rinkoj. Tai sa
vo keliu sumažins Prancūzijos 
užsienio valiutos išteklius, di
dins infliaciją ir silpnins fran-

pereiti į opoziciją taip, kad nie- laimėjimus, nes jie pagimdė 
kas nesuprastų, jog jis atsisa- naujas problemas. Turtų augi- 
kė ir gaulizmo. Jo žaidimo es- ■ mas nesužavėjo jaunimo, ne- 
mę turi sudaryti dviprasmišku
mas. Gi to meno jis mokėsi pas 
labai gerą mokytoją (suprask: 
de Gaulle).

— Ko tikitės iš prez. Nixo- 
no?

Ats. Garbingo Vietnamo ka
ro galo. Tokio, kurs labai nepa
žeistų kitų pasitikėjimo Ameri
kos įsipareigojimais ir giliai ne
suskaldytų amėrikečių politi
nės opinijos. Vidaus politikoj 
Nixonas turi būti nuraminto
jas. Jūs žinote visas savo prob
lemas, bet jūs nežinote, kad su 
jomis dar teks gyvent kelis 
dešimtmečius. Gal žemas, prag
matiškas Nixono tonas bus toks 
pat geras priėjimas prie prob
lemų, koks labiau romantiškas 
demokratų stilius.

— Ar amerikiečiai vis dar 
jums atrodo idealistai?

Ats. Taip. Dėl Vietnamo ka- 
i ro tragedijos jūs atsidūrėt de

presijoj. Jūs išsprendėt senas 
nedarbo ir ūkinių krizių problę- 

i mas, bet po to pastebėjot, kad 
niekas nebesidomi tautos už
darbiais. Jūs menkinai

pašalino neturto, nesulygino 
juodųjų padėties su baltaisiais. 
Bet jūsų charakteris ir tautinis 
ūpas pagrindinai išliko opti
mistinis. Jūs neturite Prancū
zijos ir Anglijos pagrindinės 
ydos — nežinoti savo pašauki
mo pasauly.

— Kaip su Europos vienybės 
idealu?

Ats. Pasitikėjimas tuo idea
lu vis mažėja. Jaunoji karta 
kiekvienam Europos kampe

jaučiasi namie, bet ji nebetiki, 
kad valstybių vadai galėtų po
litinę vienybę sukurti. Todėl ji 
nebeturi tikslo. Ji demonstruo
ja prieš JV, už Castro ar Mao, 
bet tai yra melaginga vaidyba: 
iš tikrųjų, jie nebeturi jokių 
politinių svajonių.

— Ar Europos vienybė nebe
galima?

Ats. Atrodo, kad taip. De 
Gaulle turi šiokią tokią Euro
pos koncepciją, bet jai nepri- 

" taria Prancūzijos partneriai.
Abejoju, kad po de Gaulle bū
tų galimas naujas bandymas. 
Nėra pakankamos grėsmės iš 
Rytų, nėra pakankamai valios 
V. Europos viduje.

savo

Didelis spaudimas raketų nestatyti
Wa$hingtonas. — Prez. Nixo- 

nas sutiko kalbėtis su tais ra
ketų mokslininkais, kurie- ne
pataria Amerikai statyti Senti- 
nel antiraketų sistemos. Jie tvir
tina, kad prie Maskvos susta
tytos rusų raketos esančios pa
senusios ir nebeveiksmingos. 
Tas pat likimas greit ištiksiąs 
ir tos pat rūšies amerikinę sis
temą.

Antras priekaištas — siste-

Unijų ir vyriausybės susi
kirtimas dėl atlyginimų procen
to pereitą savaitę pakėlė aukso 
kainą Londono, Paryžiaus ir 
Šveicarijos biržose iki ikšiol ne
matytų kainų, nes Prancūzijos 
frankai pradėjo bėgti aukso ieš
koti.

parodė aiftkų Pabaltijo reikalų supratimą. Ii k. j d. kun. N. Trėpia, prel. A. Giovannetti, O. Arens, kun, 
P. Geiečiūnas. Nuotr. Bruno Rizitis

mos įrengimas bus labai bran
gus, todėl kišti pinigus į ne
tikrą reikalą nepatartina.

Trečia, statyba galinti pa
kenkti Rusijos-Amerikos nusi
ginklavimo deryboms ir pa
stūmėti abi valstybes į naujas 
apsiginklavimo aukštumas. To
kia rizika nepriimtina jau vien 
todėl, kad tų raketų išstatymas 
Amerikos saugumo tikrai nepa
didinsiąs, bet galįs tik suma
žinti.

Ketvirta, kalbėti apie siste- 
e mą kaip apsaugą nuo- Kinijos 

raketų esąs tikras nesusiprati
mas, nes tų kiniškų raketų tik
rai dar ilgai reikėsią laukti.

Senato užsienio reikalų ko
mitetas buvo išsikvietęs tris ra
ketų specialistus mokslininkus 
ir iš visų trijų išgavo vienbal
sį pareiškimą, kad raketų išsta
tymas prie Amerikos saugumo 
neprisidės.

Nors kongrese šiuo metu 
daug triukšmo prieš antirake- 
tinės sistemos statybą, respub
likonų vadai, po pasimatymo su 
prez. Nixonu, tvirtino, kad kon
gresas prez. Nixoną parems, 
jeigu jis sistemos statybą re
komenduos.

Prez. Niėonas šiuo metu ren
ka visas nuomones ir savo žo
dį pasakys šį penktadienį per 
radiją ir televiziją. Bet jau 
yra ir užuominų, kad statyba 
gali būti atidėta kokiems me
tams jau vien todėl, kad visi

čekoslovakijos okupacija ne
sustabdė satelituose nedraugiš
kų nuotaikų stiprėjimo Mas
kvos atžvilgiu — tokias išva
das daro Austrijos sostinėj dir
bą Sovietų satelitų gyvenimo 
stebėtojai. ■

Priklausomybė Maskvai jau 
visur darosi sunkiai keliama 
našta, ilgimasi tautinės valsty
bės pilno suverenumo. Tas pro
cesas turėjo natūraliai atsi
rasti ir vienur daugiau, kitur 
silpniau pradėjo reikštis, bet di
deliu šuoliu sliogtelėjo pirmyn 
tik po Čekolovakijos okupavi
mo ir “susiaurinto suverenu
mo” doktrinos paskelbimo.

Brežnevo doktrina
Kas tas “susiaurintas suve

renumas”, arba kitaip vadina
ma Brežnevo doktrina, žinome 
jau iš Gromykos kalbos pereitų 
metų JT generalinės asamblė
jos sesijoje, iš Brežnevo kal
bos Lenkijos kompartijos suva
žiavime pereitą rudenį ir iš 
Pravdos bei Izvestijų rašinių. 
Ypač Pravdos.

Trumpai suglaudus, ji taip 
atrodo. Visos socialistinės ša
lys, siauriausia prasme Varšu
vos paktui priklausančios ša
lys, atsakingos už tai, kad visi 
jos nariai laikytųsi marksizmo- 
leninizmo. Jei pastebima, kad 
kur nors atsiranda erezija, visi 
kiti turi įspėti klystantį, gi ne- 
paklausymo atveju tuojau su
drausti kitomis priemonėmis, 
kariškų neišskiriant. Visos jau 
pavartotos priemonės matomos 
Čekoslovakijos sutramdyme. Iš 
tos praktikos taipgi matome,

taip, kaip mes patys norim. Če
kų žurnalistai ir jų talkininkai 
(jų jie turi daug!) pasirodė esą 
nepaprastai išradingi.
Labai nekenčiami

Dubčeko ir visos dabartinės 
Čekoslovakijos politinės vado
vybės Maskva nekenčia, ją no
rėjo sunaikinti krašto okupaci
jos valandą, bet buvo privers

ta ją pripažinti ir palikti, nes 
nesurado pakankamai rimtų iš
davikų Maskvai paklusnios vy
riausybės sudaryti.

Paliktoji vadovybė pamažu ir 
atsargiai bando po trupinėlį 
vykdyti tą programą, kuri at
nešė Čekoslovakijai Maskvos o- 
kupaciją.

Maskva nenorėjo konstituci
nės reformos, bet ji įvykdyta 
— Slovakija ir Čekija dabar jau 
lygūs Čekoslovakijos federaci
jos nariai. Asmens laisvės ne 
tik įstatymu įteisintos, bet ir 
praktikoj gerbiamos. Cenzū
ra įvesta, bet ji nepaprastai 
skylėta. Dabojama, kad demon
stracijos neišsilietų į rusų už- 
kabinėjimą, bet jos visada į- 
vyksta, kada tik reikia. Ką tik 
įvykęs visų darbininkų unijų 
kongresas pasisakė už darbi
ninkų tarybas įmonių tvarky
me (pagal Jugoslavijos pavyz
dį) ir už laisvę turėti savo nuo 
partijos nepriklausančią nuomo
nę. Delegatų rinkimai buvo 
slapti ir laisvi, ko dar nebuvo 
nė Rusijoj nė kituose satelituo
se. Tebedirba komisijos, ren
kančios žinias apie stalininės 
tvarkos laikais žmonėms pada
rytas skriaudas. Jaųjtūkstančių —

kad narys įspėjamas ar baudžia- bylos peržiūrėtos, jie rasti bu
mas ne už klaidingą marksiz
mo-leninizmo supratimą, bet už

vę nekaltai nubausti. Tokie 
grąžinami į tarnybas, jei gyvi

— Dr. Martin U Kine iud»-

žudęs ir tuojau pasmerktas 99 
metus kalėti. Jei nebūtų prisi
pažinęs, bet rastas kaltu, būtų 
nuteistas mirti. Dabar jis galės 
prašyti paleidimo iš kalėjimo 
atkalėjęs pusę bausmės. Tei
singumo departamentas dar ty
rinės, ar pasmerktasis to nusi-

— Dr. B. E. Donovan, New — Rusę Bendrosios Rinkos 
Yorko miesto mokyklų super- siūlės vos-vos belaiko maišą, 
intendentas, pasitraukia iš pa- bet Maskva visaip bando ją vie- 
reigų rugpiūčio 31. Pats sako, nam gabale išlaikyti. Neseniai

nę kryptį vidaus ar užsienio ________ __ _ ______
politikoj. Čekoslovakijoj atei- ]įaj sugrąžinta religijos prakti- 
radusi naują vid. reikalų laisvė. V« pradeffima lai
kymo kryptis buvo bandoma su- apie ūkinius santykius su 
laikyti ją okupuojant kariškai. Vakarais, nes santykiai tik su 
Kitaip sakant, “susiaurinto su- Maskva ir satelitais iš skurdo 
verenumo” doktrina yra ne kas neišves.
kita, kaip pačios Maskvos pa
sisavinta galia priversti sa
telitą elgtis taip, kaip jam bus 
pasakyta. Tai liečia satelito vi
daus tvarką ir jo užsienio poli
tiką. Vyriausas teisėjas ir 
sprendimo vykdytojas yra pati 
Maskva.

Kas jos nori, kas ne?
Būkim tikri, kad tos “dokt

rinos” nenori jokia Maskvos 
satelito padėty atsidūrusi tau
ta, bet ją dar labai gina Len
kijos ir R. Vokietijos valdan
čios viršūnės. Prieš ją atvi
rai sukilo Čekoslovakijos ir Ru
munijos kompartijų vadai, jau 
slaptai murma Vengrijos kom
partija, bet dar mirtina tyla 
Bulgarijoj, ši karta žvilgter-

ginčai atšaltų ir visi galėtų pa- kim | Čekoslovakiją, 
žvelgti į reikalą blaivesnėmis
galvomis. Tas laikas gali ateiti *a’P <*a*>ar Prahoj?
po JAV-Maskvos derybų. Čekoslovakija okupuota, bet

nepasidavusi. Visa tauta, iš
skyrus kelis šimtus kvislingų, 
parėmė vadus tos politinės 
krypties, už kurią ji nubausta 
okupavimu. Tai yra pagrindinė 
politinė realybė dabartinėj Če
koslovakijoj. Tauta paklausė sa
vo politinės vadovybės ragini
mų triukšmingai ir atvirai nesi
priešinti, bet ramus ir tylus pa
sipriešinimas tebevyksta visuo
se kampuose. Jei skaitai jau 
cenzūruojamą spaudą, klausai 
radiją ir žiūri televiziją, pagrin
dinis iš tų komunikacijos prie
monių einąs nusiteikimas yra 
tik vienas: mes jūsę nekončie-

Karo dar nebūsią
New Yorkas.—Vėl sugrįžo A- 

merikon Izraelio užs. reik, mi-

— Jugoslavų partijos kong
rese, vykstančiame šią savaitę 
Belgrade, dalyvauja daug už
sienio giminingų partijų sve
čių, bet nėra Rusijos nė jos kad išeinąs nespaudžiamas, bet susirinkęs posėdžio vyr. orga- nistras Aba Eban, kad pirmą 
satelitų, išskyrus Rumuniją, ku
ri nepaklausė Maskvos patari
mo suvažiavime nedalyvauti.

— Meras Lindsay susigriebė 
daryti tvarką mokyklose, nes 
dabar jau visai pakriko tvarka 
daugely vid. mokyklų (high 
schools). Jis įsakė mokyklų va-

kaitimo vykdyme nėra turėjęs dovybev ir policijai skubiai pa- nacitmn
bendrininkų. Dr. Kingo žmona P1®““- ta™, vykdytų
ir daug kitų mano, kad nužu- P^taesųs. Jts prade- kūnas buvo būtinas,
dymą organizavo visas būrys 0 taikytivisus neramumų cent- 
sąmokslininkų.

— Rusę laivyno daliniui iš
Nigerijos uosto išvykstant, vie- bartinis New Yorko miesto 
nas jūrininkas nušoko nuo lai- kontrolierius, pasiskelbęs de- 
vo ir, daplaukęs iki Nigerijos mokratų kandidatu į merus, 
sargybų, paprašęs pagalbos pa- esąs užkliuvęs už revizorių ša- 
siekti Anglijos ambasadą. Ni- kių. {tariama, kad esama nepri- 
gerija jį grąžino rusams, kurie imtinų dalykų su miesto pini- 
dabar teikia karinę pagalbą, gų investavimais į mortgičius. 
ypač lėktuvus, kovojant su Tų pinigų tarpe esą ir tamauto- 
Biafra. / jų pensijų fondo pinigai.

greičiausiai traukiasi dėl ne- 
apsikentimo, kad jam valdant 
visai ir visaip pairo miesto mo
kyklų darbas' Kartais atrody
davo, kad miesto mokyklas pra
dėdavo visi tvarkyti, tik ne santykiuose, ką padiktavo po- 
tikrasis jų tvarkytojas. Krizių 
metu projektai iš jų išlipti vi
sada ateidavo iš kitur, tik ne iš 
superintendento. Iki tokios pa-

nas pairo nepasiekęs jokio susi- kartą susitiktų su naująja pre- 
tarimo. Jugoslavų šaltiniai skel
bia, kad naujas posėdis turėtų 
įvykti kovo 18 Budapešte. Rusi
ja siekia to paties ūkiniuose

duodama piniginė parama.

Visa tai ir dar daugiau, kas

Connecticut valstijoj įneštas 
įstatymas, kad privačių mokyk- 

—Mario A. Procaccino, da- h mokinių tėvam valstybė tu
rėtų grąžinti 75 proc. moksla- 
pinigių (tuition), bet ne dau
giau kaip 150 dol per metus. 
Tai būtų šiek tiek palengvinta

rus su padėtim susipažinti.

litiniuose — tik ji viena rašo 
įstatymus, kiti turi juos vykdy
ti nesipriešindami. Posėdy tu
rėtų dalyvauti partijų vadovai 
ir vyriausybių galvos. Maskvos 
projektus be pyptelėjimo remia 
tik R Vokietija ir Bulgarija, bet 
šiaušiasi Vengrija, Lenkija ir kanalo karo atnaujinimo nepra- 
čekoslovakija, Rumunija visai našauja, nes to nenori nė Egip- 
nesukalbama. tas nė Izraelis.
— RockeMleris pasirašo pa-

zidento Nixono vyriausybe. Jis 
tikrai matysis su valstybės sek- 
ret. W. Rogers, gal ir su prez. 
Nixonu. Jis tikisi gauti užtik
rinimą, kad derybose su ketu
riais didžiaisiais Saugumo Ta
rybos užkulisiuose JAV nepri
sidės prie tų, kurie norėtų tai
ką Vid. Rytuose primesti iš ša
lies.

Aba Eban dar praneša, kad *"*• Nekenčiame, kad sumin- 
paskutiniai šūviai prie Suezo džiojot mūsų teisę tvarkytis

čia nepaminėta, Maskvai nepri
imtina, nes juk už tai ji Če
koslovakiją okupavo. Okupavo, 
bet savo tikslo pilnai nepasie
kė. Nepasiekė, nes dėl tautos 
pasipriešinimo negalėjo. Tas nė 
šis nė tas tuo tarpu dangsto
mas dirbtiniu draugiškumo de
monstravimu: nėra savaitės, 
kad kokia nors čekų delegaci
ja nevyktų Rusijon ar pas jai 
dar ištikimus satelitus, gi iš 
ten taipgi organizuojamos de
legacijos į Čekoslovakiją. To
kiu būdu Maskva nori palaiky
ti mitą, kad Čekoslovakijos 
suverenumas gerbiamas, kad 
santykiai normalėja, atsiranda 
vėl draugiškumas.

Tik visa bėda, kad pati Mas
kva labai dažnai tą mitą su
griauna per savo spaudą. 
Paskutinis piktas išsiveržimas 
įvyko prieš savaitę, kada buvo 
pultas unijų kongreso nutari
mas, reikalaująs vyriausybę į- 
gyvendinti darbininkų tarybas. 
Jis buvo pavadintas Maskvos 
socializmo išdavimu ir pirmu 
žingsniu į kapitalistinę santvar
ką. Tokios pat reikšmės yra ir 
to kongreso nutarimas reika
lauti unijoms laisvės turėti 
nuo partijos nepriklausomą nuo
monę.
Bet padėtis netikra

Aišku, kad dabartinė Čeko
slovakijos vadovybė yra anti
rusiška, kad ji ne tik tebekal
ba apie seniau suplanuotas re
formas, bet ir mažyčiais žings
neliais bando vieną ar kitą pir
myn stumtelti, bet gal tik ji vie-

— Ispanijos vyskvpę vis di- na težino, jog sėdi ant parako
dėsnis skaičius pradeda smerk- statinės, kuri gali visas jos pa-

— Goldą Meir priėmė Izrae- ti valdžios organų veiksmus stangas vėl susprogdinti. Jos
keitimą Tayior įstatymo, kuris lio prezidento pavedimą sudary- ryšium su nepaprastos padėties padėtis galėtų palengvėti tik

’J. ‘ \ . 1 -_ 7. krašte paskelbimu. Smerkiami tuo atveju, jeigu koks nors

vų našta, nes dabar jie turi iš
laikyti ir valdžios, ir privačias 
mokyklas — moka dvigubus 
mokesčius. nas.

draudžia streikuoti viešųjų tar- ti naują vyriausybę. Ji paža- krašte paskelbimu. Smerkiami tuo atveju, jeigu koks nors 
nybų tarnautojams. Dabar kiek- dėjo vesti mirusio L Eshkoi po- pirmoj eilėj veiksmai, kurie pa- bruzdėjimas antirusiška kryp- 
vienas streikuoti išėjęs tarnau- litiką greičiausiai su tuo pačiu žeidžia asmenų ir grupių pa- tim atsirastų Lenkijoj, jeigu 
tojas ar darbininkas už vieną sąstatu. Ji vadovaus vyriausy- grindines teises. Vatikanas nuo- stipriau otriprioMorimp nuo ni- 
streiko dieną mokės pabaudos bei iki naujo parlamento rin- sekliai spaudžias vyskupus at- sų keliu įribėgėtų Rumunija, 
tiek, kiek- uždirba per dvi die- kimų, kurie vyks šį rudenį, skirti Ispanijos bažnyčią nuo dabar jau foHanriri nuo Ifm- 

Sieks taikos su arabais. Franko režimo. tvos nusiritęs satelitas.
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Vorkutos vergų stovykloje tūkstančiai lietuvių J. B. SH AL1NS-AALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė.' / 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. VIrginia 7-4499.

Partizaninis karas
1946 kovos išsivystė į par

tizaninį karą, kuris tęsėsi iki 
1953. Kalbėtojui pačiam teko 
dalyvauti mūšiuose Kazlų Rū
dos, Birbiliškės ir Tauragės 
miškuose. 1944 prieš Kalėdas 
4-rių asmenų grupė, specialiai 
išlavinta Vokietijoj, buvo nu-

Nepriklausomybes švente A asario 16 gimnazijoje (2)
J. LUKOŠIUSIš Birbiliškės miško nespėję 

pasitraukti partizanai buvo ap
supti. Kovos vyko dvi savai
tes. Ant kvartalinių linijų bu
vo išstatyti kulkosvydžiai, ku
rie šaudė nė sekundės nepa
liaudami taip, jog buvo neima-

esančiame miške rusai vyk
dė vadinamą ablavą, kurio me
tu ir Vyt. S vilas pateko jiems 
į rankas. Jo draugas Bronius 
Zokaitis buvo kiek anksčiau nu-

Direktorius, užbaigdamas mi
nėjimą, pastebėjo, jog iškilmės 
buvo trumpos, bet prasmingos. 
Pažadėjo dar kartą kviesti pa
skaitininką kuria nors kita pro
ga papasakoti daugiau savo per

gyvenimų iš Lietuvos ir Vorku
tos.

Pilies salėje nuaidėjo Lietu
vos himnas.

Vasario 16 meldėsi ir moks
leiviai evangelikai. Tikybos 
dėstytojas Fr. Skėrys pasakė 
gražų pamokslą.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIU S, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltr-ūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

leista iš lėktuvų prie Lekėčių. 
Grupę sudarė Vytautas Ado
maitis, žuvęs 1945, Juozas Bu
laitis, dingęs be žinios, Bro
nius Zokaitis, nukautas 1945, 
ir Vyt. Svilas. Perėję Nemuną, 
su partizanų daliniais susitiko 
prie Birbiliškės miškų, išsiplė
tusių apie 2 tūkstančių hekta
rų plote tarp Šimkaičių ir Juo
daičių. Ten buvo susitelkę apie 
500 vyrų. Vieškelis, vedąs iš Ve
liuonos Į Raseinius, buvo jų 
kontroliuojamas. Iki karo pa
baigos visa Lietuva, išskyrus di
desnius miestus, buvo partiza
nų rankose.

1945 vasario mėn. rusai pra
dėjo supti Birbiliškės mišką. 
Gauta žinių, kad Juodaičiuose 
Įsteigtas jų štabas. Šimkaičiuo
se sutelkta daug tankečių. Ario
galoj pilna kariuomenės. Bu
vo aišku, jog prieš gerai gink
luotą reguliarią kariuomenę lie
tuvių dalinys neatsilaikys, tad 
nutarta trauktis i didesnius Tau
ragės miškus. 10 žmonių buvo 
pasiųsti pirmyn žvalgybos. 
Jiem pavyko nužygiuoti iki Kle
vų kaimo, iš kur turėjo iššauti 
mėlyną raketą — ženklą, kad 
laimingai ji pasiekė. Bet tuo 
pat metu užpakaly pasigirdo 
baisus Įvairių ginklų gaudimas.

noma iš vieno miško kvartalo 
perbėgti į kitą. Iš 500 vyrų du 
trečdaliai žuvo, kiti pateko Į 
nelaisvę ir išsiųsti Į katorgos 
darbus. Tik dešimčiai asmenų 
pavyko iš to pragaro pasprukti 
ir atvykti Į Tauragės miškus, 
kur yra apie 20 kv. km Lau- 
kėsų pelkės. Kiek anksčiau iš 
Birbiliškės miškų partizanai bu
vo užėmę Seredžiaus miesteli. 
Žygiui vadovavo Įeit. Eidimtas 
ir Kazys Ve verskis, buvęs ka
talikų jaunimo sąjungos vadas 
Vilniuje. Pastarasis žuvo 1945 
prie Raudondvario. Eidimtas 
buvo nukautas 1946.

Vidutinis aktyvaus partizano 
amžius buvo laikomas 2 metai. 
Kalbėtojas sakėsi nepažįstąs nė 
vieno vyro, kuris, stojęs į kovo
tojų gretas antrosios sovietų 
okupacijos pradžioj, būtų išli
kęs gyvas iki 1953- ar 1952. Į 
žuvusių partizanų vietą atėjo 
vis nauji jaunuoliai — moks
leiviai. studentai, ūkininkai. Iš 
paskaitininko kartos jaunimo, 
ėjusio mokslus gimnazijose ir 
aukštesnėse mokyklose, gal 50 
proc. nebėra gyvųjų tarpe. Il
giausiai partizanai išsilaikė prie 
Perlojos, Dzūkijoj, kur didžiau
si miškai.

1945 birželyje prie Eržvilko

Vytautas Svilas Vorkutos gatvėje

kautas ir nuogas pamestas 
turgaus aikštėje. Svilas ji išvy
do pravažiuodamas dviračiu.

Išvežimai prasidėjo 1946. Pir
miausia buvo iškraustyti pamiš
kių gyventojai, kurie rėmė par
tizanus. Ir kaip jie nerems, jei 
beveik visi patys partizanavo. 
Vyrai paprastai Įsijungdavo 
Į partizanų gretas savo tėviškė
se. Masiniai trėmimai prasidė
jo kartu su Lietuvos sukol- 
chozinimu 1948.

Suėmę prie Eržvilko, rusai 
Svilą uždarė Tauragės “šuberti- 
nėje”. Tai buvusi Šuberto sta
lių dirbtuvė, kurioje NKVD Į- 
sirengė areštinę. Iš ten po tar
dymo perkėlė i Šilutės kalėji
mą. kur ir teisė. Šubertinėje 
kartu su juo sėdėjo mokyt. Žu
kas. kuris bange pabėgti, bet, 
deja, nesėkmingai: automato 
šūvių buvo suakytas. Kliuvo gal 
koks 20 kulkų, bet išliko gy
vas. Vėliau ji, invalidą, suti
ko Šilutės kalėjime.

Vorkuta, tur būt, didžiausia 
Sovietų Sąjungos vergų stovyk
la, buvo “priglaudusi"’ ir tūks
tančius lietuvių. Dalis 1941 m. 
tremtinių nukreipta i ją. Vor
kutoje buvo apie 40 stovyklų, 
po du tūkstančius ir daugiau ar 
mažiau žmonių kiekvienoje. Jų 
įnamiai daugiausia dirbo ang
lių kasyklose. Moterys buvo 
laikomos atskirai. Ten buvo 
“apgyvendintos’^ ir Lietuvos 
partizanų ryšininkės.

Važiuojant geležinkeliu., iš 
Leningrado * tolyn, nuo j^Kot- 
loso prasideda neaprėpiami sto
vyklų plotai. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą ten gyveno apie 
300 tūkstančių vietinių gyven
tojų — komių. Jie paskendo 
vergų jūroje, kurią sudarė apie 
trečdalis pabaltiečių, apie treč
dalis ukrainiečių, vad. bandė- 
rininkų, ir apie trečdalis ki
tų tautybių, Įskaitant ir rusus. 
Ir dabar ten dar yra užsiliku
sių lietuvių, kuriems Maskva 
neleidžia grįžti namo. Kai ku
rie ir patys nesiryžta grįžti, nes 
tėvynėje yra diskriminuojami: 
valdžia nesuteikia darbo, nere
gistruoja, neduoda pastogės ir 
t.t.

1953 baigėsi partizaninės ko
vos, pareikalavusios milžiniško 
skaičiaus aukų. Jo skaičiavimu, 
visi lietuvių sukilimai, prade
dant Kražių skerdynėmis, įskai
tant ir nepriklausomybės ko
vas 1918-1920. vargu ar suda
ro bent 10 proc. tų aukų, ku
rias turėjo sudėti partizanai ant 
tėvynės aukuro 1944-1953.

Po mokyt. Vyt. Svilo pra
nešimo mokiniai padeklamavo 
porą eilėraščių, o mišrus gim
nazijos choras padainavo porą 
dainelių.

Po Stalino mirties ir Vorkutoje jau buvo galima žaisti krepšinį

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4336.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, J r. laidotuvių direktorius. 426 
Latayette St., Newark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421; (212) MI 2-4J43 ir 
2Uoy Mernck Avė. MerncK, N.Y. 11566 (516 j FK 8-U303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė., Brooklyn, N.Y. Teief. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance ■ Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų.. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Incume Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas —Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų am pii-kėjo žemes. Statybų atliekam 
sųžmingai pagal susitarimų už labai prieinamų Kainų. Tel. (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoua balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portreLūra, meno daruų nuolrauaos ir kiū loto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, NJ.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietus. Pirmos rūšies lietuviška* maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Bakmg Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-4(1 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudamas gyvybes, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Incume Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Wooūhaveii N.Y. 11421; VI7-4477

JUOZO. MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtines 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hili, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077 ; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take ali orders speciai pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., VVoocihaven, N.Y. — VI 9-5077.

RETAS RADINYS VILNIUJE
■' t

Apie " Vilniuje aptiktą XV džiui, kaip pasigaminti patva-
šimtmetyje statytą namą pla
čiau rašo Komjaunimo Tiesa 
(vasario 1). Sako, “žinovų tei
gimu, statinys išlaikęs bent vie
ną renesansinį, tris ar keturis 
barokinius perdirbimus, porą 
eilinių remontų ir kapitalinį 
perstatymą XIX amžiuje”.

Nepaisant to, yra išlikę to
kių papuošimų, kurie esą ir 
staigmena if’^mįslė. XV-XVI 
amžiuose buvo puošiamos baž
nyčios, dar administraciniai pa
statai, bet gyvenamuose ar pre
kybiniuose namuose toki išpuo
šimai, kaip šiame dabar atras
tajame, esą neregėtas dalykas. 
Esą išlikę daug labai Įdomių ir 
vertingų meniniu požiūriu ar
chitektūrinių detalių, bet visų 
svarbiausia tai —

“Atrastas retas dalykas — 
sgrafitinė ornamentacija. sie
kianti gilią praeiti. Sgrafitas 
(sgraffito, it. — krapštymas) — 
pastatų sienų dekoravimo bū
das. Siena užklojama keletu i- 
vairaus tinko arba tinko ir da
žų sluoksniu, ir pagal sumany
tą piešinį sluoksniai apnuogina
mi. parenkant norimus reljefo 
bei spalvų derinius. Figūrine

rių plytų, tokių, kokias, esą, tik 
prabočiai mokėję taip tvirtai 
“kepti” .. .

Restauruojant būsianti šali
nama vėlesnių perdirbinėjimų 
padarytoji žala, būsią stengia
masi atkurti vertingiausius, ge
riausiai išlikusius gotikinius 
mūrus ir ypač sgrafitinę orna
mentiką.

Įdomu, kad už tuos restaura
vimo darbus moka Vilniaus 
miesto .. .valgyklų trestas. Kai 
darbai bus atlikti, numato į- 
rengti tame name vyninę. O ap
siginti nuo priekaištų iš Mask
vos (tokių, kaip kadaise Chruš
čiovo už Trakų pilies restaura
vimą), iš anksto aiškina, kad vy
ninei labai tinka senovinis, ne
ramius šimtmečius atlaikęs na
mas su rūsiais, dvelkiančiais vi
duramžiu ir naujai atrastų lobių 
romantika... (Eltai
Skatinama savos kalbos meilė

Kauno kraštotyrininkai su 
rengė pobūvi (arba, kaip jie va
dino — vakaronei skirtą pasi- 
skatinimui mylėti savo kalba. 
Vaišės — senoviškos lietuviš
kos: virti žirniai, pupos, kvie
čiai. avižinis kisielius, gira. Se-

SUPER1OR P1ECE GOODS C0RP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakrėtus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson
Heights, N. Y. NE 9-6620. 

ANTANAS J. ŠAVELSKIS —lietuvis advokatas— 80-30’/2 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksmo mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50c. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104.

Tel. (212) 497-8865

Alfa J c w e 1 e r
A. Ū SĖLIS

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENĖ — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

Vyt.iutas Svilas (vienplaukis) prie Vorkutos upės, už kurios matyti angliŲ kasykla Nr. 8.

kompozicija išaiškinama ir ta
pyba. ir skulptūra. Šis dekora
vimo būdas, kilęs Italijoje, bu
vo labai mėgiamas Vengrijoje. 
Čekoslovakijoje, paplitęs se
nuose Europos miestuose. Mū
sų krašte sgrafitas kol kas te
buvo plačiau žinomas tik vado
vėliu piešiniuose ir enciklope
diniuose žodynuose, nepaisant 
kelių ornamentų negausiuo
se šio amžiaus pradžios pasta
tuose".

Todėl toks radinys kol kas 
esąs vienintelis Lietuvoj. Be to. 
sako. —

— “Specialistus domina ir 
pastato plytos, kurios žymiai 
stambesnės, nei tos. kurios pa
prastai sutinkamos gotikinio 
stiliaus statiniuose Jos gerai i- 
silaikiusios ir tokias tvirtos, kad 
stuktelėjus plaktuku, skelia ki
birkštis ir skamba lyg užgauta 
pasaga".

Namo restauravimo darbai 
būsią pradėti jau šiemet. Bet 
iškyla Įvairių keblumu. Pavyz-

novines dainas dainavo Kauno 
Muzikinio teatro solistai ir bu
vęs operos solistas Antanas Ku
čingis. Dramos aktorius A. 
Mackevičius skaitė M. Daukšos 
“Postilės"’ prakalbą. Du kalbi
ninkai kalbėjo apie kalbos kul
tūrą. apie baltų kalbas. o 
mokytoja Ona Dabrilaitė papa
sakojo atsiminimų apie buvu
sius savo profesorius — J. Bal
čikoni. P. Skardžių ir A. Sali. 
Pirmasis buvo tik neseniai mi
ręs. jis atskirai buvo pagerbtas 
pobūvio pradžioj. Kiti du — 
dar tik nelabai seniai pradėti 
vėl viešai prisiminti, kai vai - 
džia ryžosi pasitraukimo i Va
karus nebelaikyti nuodėme.

(E)

— Pusiaujo Gvinėja, buvusi 
Ispanijos kolonija, pereitą ru
deni gavusi nepriklausomybe 
išgyvena pirmąją laisvės krize 
Prezidentas esąs užmušęs savo 
varžovą užsienio reikalų minis- 
teri ir pasigriebęs visą valdžią

NEW YORK

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTNVAY 
TKAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
1VILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
V/oodhavcn, N.Y. 11421

CHICAGO

LITAS Invcstin® Co.. Ine.
c '

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštas palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 lllth Street Richmond Hill. N.Y. iltis Tel. 212- 111-6799 
2422 VVcst Marguctte Rd. Chicago, 111.60629 — Tel. .'.12 - 176 2212

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į 
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. \Voodhaven. N.Y. 11121 Tel. 212-817-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas - namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris Munchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio ncrncironio arba iumo pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Ttavel 
Service talkina iškvieėiant gimines iš Lietuvos atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN L .. Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. IVoodhaven. N. Y. 11421 Tel. 212-817-5522
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DARBININKAS

Pabaltijo Moterų Tarybos 22-ji metine šventė
Verte Buvo surengta motery dailės paroda. Vadovauja estės

ATSAKYMAI teisiniais 
KLAUSIMAIS

' Pristačius svečiam parodoje 
dalyvavusias menininkes, šven-

lytei vadovauja pamečiui pasi
keisdamos t<iyĮ M>altijo tautų ropos tautų moterų drąsą ko

voje dėl laisvės ir pasveikino 
Pabaltijo Moterų Tarybą už 
jų veikią toje srityje.

pirmininkes — Mali Jurma ir 
Galią ŽUfoniėnę, lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos pirmi-

riausybę apie padėtį pavergtuo
se Pabaltijo kraštuose.

Lietuvių delegacijos pirmi-

kurią atliko latvių artistė Mar-

Pabaigoje svečiai buvo pa
vaišinti latvių moterų gražiai

Šventė buvo suorganizuota lat
vių delegacijos, nes pereitais 
metais jos Vadovavo Tarybai.

Dailės jaroda

turėjo progos ipžiūrėti parodą, 
kurioje dalyvavo 24 datanin-

tapybos ir grafite darbas.

stovavo šios dailininkės: Biru-

Toliiau buvo Pabaltijo tau
tų diplomatinės tarnybos atsto
vų sveikinimo kalbos. Sveikino 
Estijos Charge d’Affaires Ernst 
Jaakson ir Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke Anicetas Si
mutis. A. Simutis sveikino Pa
baltijo Moterų Tarybą už jų 
nenuilstamą darbuotę, prime
nant laisvajam pasauliui apie 
mūsų kraštų nedalią.

Baigianti savo pirmininkavi
mo kadenciją H. Ozolinš prista
tė estų ir lietuvių delegacijų

kaitienę, Latvių Moterų Klubų 
Federacijos pirmininkę Olga 
Gulbis ir Estų Moterų Klubų 
Sąjungos pirmininkę Juta Kur- 
man bei atsilankiusius įžymiuo
sius svečius — svetimtaučius ir 
savuosius.

Vadovavimo pareigas per
imdama estų delegacijos pirmi
ninkė Maal Jurma pasižadėjo 
dėti visas pastangas laikyti mū
sų kraštų bylą gyvą, kol ateis 
laisvės diena, ir savo kadenci
jos metais painformuoti Ameri
kos Moterų Klubų Federaci
jos konvenciją ir Amerikos vy

jo H. Ozolinš už jos pereitais 
metais atliktus darbus, palin
kėjo naujajai pirmininkei pa
sisekimo ir užtikrino jai viso
keriopą lietuvių delegacijos pa
ramą. Primindama Free Euro- 
pe, Ine., veiklos reikšmę, G. 
Žilionienė paprašė W. Durkee 
įvesti radijo transliacijas 
balti jo kraštų kalbomis.

Dailės raida
Latvių meno istorikė 

Stums trumpoje paska
glaudžiai nusakė dailės raidą 
Pabaltijo kraštuose ir apibū
dino dalyvavusių moterų daili
ninkių darbus.

Pa-

E.

Europos

mirusi), — 
vienas por-

satelitų 
smarkiai

Pabattfe€ių Moterų Tarybos metinėje Šventėje kovo 2 New Yorke buvo surengta dailės paroda. Ii k. j d. 
Galia žflionienė — lietuvių delegacijos pirmininkė, dail. Regina Ingeleviėienė, ketvirta '— Aleksandra Merker- 
Vttkauskaitė, penkta — Liioiė židonytė. Nuotr. U. Tamošaičio

PAS ROCHESTERIO LIETUVIUS (2)

tytė, Aleksandn Vitkavskaitė- 
Merker, LijoU židonytė, Mari
ja Žukauskienė.

Viso jos buvo išstačiusios 17 
darbų, maždaug kiekviena po 
du kūrinius, e jų išsiskyrė tik 
Aleksandra Vitkauskaitė - Mer- 
ker, išstačius! 4 darbus, ir Ada 
Montvydienė (jau 
jos buvo išstatytas 
tretas.

Kalba Laisvosios
pirm iii i n kas

Posėdis pradėtas Amerikos 
ir Pabaltijo tautų himnais ir 
latvių delegacijos pirmininkės 
Halga Ozolinš trumpu žodžiu.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Free Europe, Ine., prezidentas 
W1IKam P. Dvrire®, kuris pa
brėžė reikalingumą organizaci
jų, skleidžiančių tiesą apie gy
venimą Už geležinės uždangos. 
Ypač dabar esanti svarbi ideo
loginė kova, nes dėl atominių 
ginklų baimės karas esąs veik

LIETUItJ FONDO PRADININKAI

Popietė praėjo šventiškoje 
nuotaikoje. Nedidelėse Estų 
Namų patalpose sumaniai bu
vo sutalpinti dailininkių darbai, 
vaišių stalai ir gausiai susirin
kusių svečių būrys.

Minėjime dalyvavo: prel. J. 
Balkūnas, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas, Balto reikalų vedėjas 
kun. S. Geisčiūnas, Liet. Kat 
Moterų sąjungai atstovavo A. 
Jana&enė, birutietėm — L. Spe- 
rauskienė, LMF Netf Have- 
no klubui — L. Židonytė, N. 
Yorko klubui — dr. M. Kregž- 
diehė, Pasaulio Moterų Tary
bai tremtyje — M. Karečkienė.

Iš Chicagos buvo atvykusi is
torikė dr. Vanda Sruogienė.

SLV

Mtok IBM Centro Sh. West Rozbury, 
Man. 02132. .

REIKIA įSAISKHTh 
PADĖTIES RIMTUMĄ 

KltysiflMS
Pernai prieš pat Velykas nu

ėjau plaukų susidėti į tą pa
dą kirpyklą (beauty salon), ku-

taras, pamatęs, net išsigan
do, tuoj mane nusiuntė pas spe
cialistą — dermatologą. Tas, 
apžiūrėjęs, man pasakė, kad 
plaukai gali pradėti slinkti.

Kai sužinojau, kad reikalai 
yra žymiai rimtesni, negu iš 
pradžių maniau, nuėjau pasikal
bėti su kirpyklos vedėja. Sakau, 
jūs turėsit man apmokėti bent 
gydymosi išlaidas. Sako, nieko 
panašaus, mes tą patį skystimą 
vartojam kasdien ir niekuomet 
jokių nusiskundimų nesam tu
rėję. Ji dar pasakė, kad jie yra 
pilnai apsidraudę, taigi man 
nėra ko perdaug išsigąsti. Lyg 
galima būtų pinigais atlyginti 
už nustotus plaukus.

Praėjo šeši mėnesiai. Lan
kiau ir vieną ir kitą gydytoją 
po kelis kartus per mėnesi. Pa
stebėjau, kad mano plaukai da
rosi retesni, daug jų iškrinta. 
Pažįstamieji patarė man nueiti 
pas advokatą. Nuėjau ir jam 
pasipasakojau visą savo nelai
mę. Jis man prižadėjo “ištirti” 
reikalą ir susižinoti su kirpyklos 
draudimo bendrove.

Praėjo dar keletas mėnesių. 
Paskambino man advokatas ir 
pranešė, kad aš galinti gauti iš 
draudimo bendrovės už dak
tarų išlaidas apie 350 dolerių, 
bet nieko daugiau. Sakau, kas 
Tamstai apmokės? Sako, gi 
Tamsta man apmokėsi. Aš tie
siai pastatau iš pykčio, čia

tų, po vieną kartą per savaitę, 
šį kartą norėjau turėti pusme
trį sušukavimą (penpa- 
nent cold wave).

Tos merginos, kuri papras
tai mane šukuoja, tą dieną ne
buvo. Vietoj jos buvo kita, 
anksčiau man nematyta, mergi
na. Aš jai pasakiau, kad esu 
nuolatinė klientė, ir paaiški
nau, ko noriu. Ji pasižiūrėjo į 
kortelę kartotekoj ir pasakė, 
kad žinanti, ką reikia vartoti. 
Išplovė man plaukus, paskui 
juos susuko, kaip paprastai. 
Kai pradėjo “pilti” skystimą, 
kuris vadinasi “permanent wa- 
ve lotion”, man tuoj pradėjo 
“deginti” ir peršėti galvos 
odą. AŠ tuoj ją painformavau, 
bet ji paaiškino, kad tai tuoj 
praeis. Nustojo skaudėt, nieko 
jai nesakiau. Paprastai senoji 
tarnautoja man laikydavo tą 
skystimą apie 10 minučių, ši 
laikė apie pusvalandį. Norėjau 
apie tai jai pasakyti, bet ji bu
vo išėjusi į kitą kambarį “pa? 
rūkyti”. Atėjusi, baigė plau
kus dėti, ir aš grąžau namo.

Naktį jutau kažin kokį skys
timą man tekant į akis ir ant 
pagalvio. Išsigandau. Kitą die
ną tuoj kreipiau! į gydytoją. 
Jis man pasakė, kad tas “wa- 
ving lotion” — skystimas “su
degino” odą. Liepė jam pra- katui. Kai aš jam sumokėsiu už 
nešti, jei tai tuoj nepraeitų. jo darbą, man dar reikės pri-

Kitą savaitę mano reikalai dėti pinigų iš savo kišenės, 
pablogėjo. Oda “suskilo” ir vi- Atrodo, kad kažkas čia da- 
sa pasidarė raudona ir opi Dak- rosi negero. Gal advokatas su 

draudimo bendrove mane nori 
apstatyti? Labai prašau patar
ti, ką man daryti ir kur man 
kreiptis. Esu tokia nervinga, 
kad negaliu miegoti nei dirbti. 
Labai prašau padėti.

“Kultūros mėnuo”
Nuo vasario 15 iki kovo 15 

Lietuvoj vyksta “kultūros mė
nuo”. Į mažesniuosius miestus 
išleisti keturi simfoniniai or
kestrai, aštuoni dainų -šokių an
sambliai, dvylika chorų ir vie
nuolika teatrų, kurie iš viso su
rengsią apie 400 įvairių kon
certų bei vaidinimų. Į fabri
kus ir kolchozus paskleidė poe
tus bei kitus rašytojus ir pa
skaitininkus apie menus.

Didžiuosiuose miestuose tuo 
metu scenas užima “didieji 
broliai” — iš Maskvos radijo- 
televizijos centro ir iš raudon
armiečių (Pabaltijo karinės 
apygardos) reprezentantų.
: Po šio koncertų ir vaidinimų 
mėnesio numatomas sušaukti 
tos kultūrinės veiklos veikėjų 
suvažiavimas. >

Visa tai daroma .. .Lenino 
garbei, ryšium su artėjančia 
100 metų sukaktim nuo jo gi
mimo. (Elta)

man gresia nelaimė nuplikti, o 
jie man nori sumokėti už me
diciniškas išlaidas ir palieka 
man pačiai mokėti savo advo-

koks puikus, aiškus ir malo- Lietuviškas radijo balsas 
naus tembro balsas. Visai tin- Mielas ir vaišingas šeiminin

kas, prof. dr. Antanas Klimas, 
pas kurį buvau sustojęs, sek
madienio rytą įsiveržė su ra
dijo aparatu į kambarį.

radiofonui Pasirodo, kad toji 
ponia yra aktoriaus Leono Ba
rausko sesuo, žemaitė iš Tel
šių. Visa giminė turi nuosta
baus tembro balsą. Teko pažin
ti dar ir kitą jos seserį, p. Poš
kienę, ir jos dukras, — ir vi
sur tas pats balsas.

Kriokiai gyvena gatvėje, kur 
daug naujų vienodų namų. Lyg 
kokius šarvus atstatę, spindi klausiu — kodėl? Surandu at- 
jie vidurdienio saulėje. Vieno
di. Bet štai — lietuviškas kry
žius. Visoje gatvėje — kryžius. 
Panašus į kryžių, buvusį pasau
linėje parodoje New Yorke. Ir 
visiem aišku, kas čia gyvena. 
Tai Kriokiu namai!

Ir namus įrengdamas, atida
vė visa lietuviškai nuotaikai 

Pate įnešė wo dalį, kalbėjo nepriklausomybės minėjimas, Prikabinta lietuvių dailininkų 
ir vėl buvo surinkta per 1000 

doL Tai ir parodo, kad lietuviai 
čia dar gyvi ir supranta mūsų 
bendruomenės svarbiausius rei- aiškiai žada, kad namuose pa
kalus.

Per vakarienę visi pasisakė, 
kad tokis susitikimas būtų ren
giamas kasmet
Tuo Fondo veikla nesibaigia— 

žmonės bus per metus ragina
mi ir paprašomi. Fondo judinto
ju yra Bronius Kriokys, vienas 
iš veikliųjų Rochesterio lietu
vių.

Atkeliavęs iš Vokietijos, jis 
čia įsitvirtino ir savo dienų ne
praleido tuščiom. Organizavo 
čia ateitininkus, su kuriais ir 
dabar tebeveikia, organizavo 
net kvartetą, chorą, šokėjų gru- 

_  ________ pę, prikišo petį prie Lietuvių 
Vakarienę organizavo papras- Bendruomenės, visu nuoširdu- 

tai, valgius užakydami restora- mu įsijungė į Lietuvių Fondą, 
ne. Kiekvienas ateidamas su- vadovauja lituanistinei šešta- 
simokėjo (bene po 3 dol.). Va- dieninei mokyklai, dirba ra-

- kartenei bobtftgiant, imtasi dijo klube.
kalbų kad -iM pasigraudentų Visuomeninis darbas dar

PAULIUS JURKUS

Kai pradėjo organizuotis Lie- kalbėjo kun. Pr. Valiukevičius, 
tuvių Fondas, Rootiesterio lietu- Kalbėjo visa eilė. Teko ir man 
viai buvo patys pirmieji, kurie kalbėti, nes dėl lėktuvų strei-
Įsijungė į Fondą. Dar prieš 
Fondą Liet Bendruomenės ka
soje buvo keli šimtai. Tuos pi
nigus tuoj ir atidavė Fondui.

Tuoj pat boro sudarytas va

ko pasižadėjęs Liet Fondo ta
rybos pirm. dr. G. Batukas ne
atvyko.

Po vakarienės tuoj atsirado 
vienas kitas, kuris papildė sa-

jaus komitetas. Į Fondą Įsijun- vo ankstesnius įnašus. Atsirado 
gė ir klebonas kun. Pr. Va
liukevičius, kuris yra jau gi
męs ir augęs Amerikoje. To
kiem žmonėm Fondo idėjos 
nėra taip jau artimos, bet ku-

ir naujų, kurie įnešė 100 dot 
ir taip pasidarė Fondo nariai. 
Viso per vakarienę surinko 
13,000 dol.

Tai yra labai graži suma, nes 
nigas suprato tetariu. ryžtą, neperseniausiai buvo Lietuvos

ti. prie Fondo.
Nuolat per radiją buvo pri

menama, kad štai į Fondą tas 
ar anas Įstojo Taip buvo pa
trakti kiti ir kita. Ir nedidelė 
kolonija vis daugiau ir daugiau

Viena S tokių vajaus formų 
yra vakarienė, kurioje teko ir 
man dalyvauti. Šiemet tokia 
vakarienė buvo kovo 1, šešta
dienį. Ta proga dar prijungia 
kokį kultūrinį įvykį. Štai buvo 
surengę mano tapybos parodą. 
Jie moka tai suderinti ir su
teikti orumo vienam ir kitam 
įvykiui. Pirma atidaro parodą 
apžiūri, o paskui visus pakvie
čia vakarienės.

ne* 
ir apsimąstė ir__''paaukotų atėmė jam viso laiko. Jis va-
Fondui. Vakarienę pradėjo karais studijavo ir baigė che- 
Fondo vajaus pirmininkas Br. mijos mokslus.
Kriokys, toliau vadovavo Vytau- Kai paskambinau į namus, ai
tas Zmuidziius, invokaciją su- siliepė žmona. Nustebau —

paveikslų, lietuviškų drožinių. 
Namuose keturios dukros. Be
ne vyriausia dailiai piešia. Tai

veikslų nepristigs. Mama gi su
sirūpinusi — keturios dukros! 
Mama, p. Kriokienė, yra bai
gusi odontologiją, bet 
taiso ne dantis, o savo 
ir savo dukras.

Mėgsta ir svečiuotis, 
sekmadienį prikvietė gražų bū
rį mielų svečių, susirūpi
nusių gyva lietuviška dvasia. 
Jų tarpe yra ir jaunimo, kuris 
jaučiasi gana laisvai ir turi 
savo vietą, — jis vyresniųjų 
neužmirštas.

dabar 
namus

Ir tą

— Velnio koja! — galvojau 
mieguistas.—Tai. patriotas, ne
leidžia net atsikvėpti, iš pat ry
to jau lietuviška radijo valan
dėlė! O radijo valandėlių ne
mėgstu klausytis. Pats dažnai

Patariamos minty* Vasario 16 
proga okupuoto] tėvynėj

Penktadienį prieš vasario 16 
Vilniuje Tiesa siūlė skaityto
jams pavartyti kalendoriaus la
pelius. Tįkslas — nukreipti dė
mesį į “svarbesnes” sukaktis, 
negu toji, apie kurią dauge
lis galėjo šį tą pamanyt.. .“Ne
reikalingoms” mintims nuvary
ti Tiesa rūpestingai priminė, 
kad "Vasario 15 dieną sukanka 
20 metų, kaip prasidėjo Lietu
vos KP(b) VI suvažiavimas. Va-

Baltimorės žinios

sakymą — tos valandėlės daž
nai gana menkos formos, žodis 
toks išklibęs, reklamos tokios 
primityvios, na ir muzika —pol
kos.

Bet čia buvo kitaip, — radi
jo valandėlė buvo visai gera. 
Net labai gera mūsų sąlygose, 
o gera, nes buvo padaryta pa
gal profesinius reikalavimus.

Nebuvo jokių reklamų. Buvo 
skoningai parinkta muzika, į- 
vairių nuotaikų. Prisiminus, 
pvz., kompozitoriaus Strolios 
mirtį, davė jo chorinę dainą.

Tarpuose tarp muzikos kalbė- , 
jo apie kultūrinius įvykius. Kal
bėjo ramiai ir aiškiai. Buvau Bronius Kriokys, Vyt. 
ir aš paliestas: pristatyta paro
da, paminėta Fondo vakarienė. 
Tai padarė irgi su saiku ir sko
niu.

Pranešėjo balsas puikus: toks 
švelnus, aiškus, perduodąs vi
sus garsus. Seimininką paklau
siau, kas čia kalba. Tai R Kir- 
šteinas. Puikus balsas. O tai di
delis dalykas, kad radijo bango
mis girdi aiškų skaidrų nerė
kiantį balsą.

šeimininkas paaiškino ir apie 
pačią valandėlę. Ji suorganizuo
ta bene 1950. Išsilaiko tik iš 
aukų, nes skelbimų nėra. Ją 
tvarko grupelė žmonių, kurie ir 
parengia programą. Kiekvieną 
sekmadienį iš eilės programą 
vis rengia kitas. Taip pasidaro 
įvairumas, nes kiekvienas įne
ša vis savo naują dalį. Tokioje 
programoje dar kalba tas pats

dalietės kovo 7 mokyklos salė
je. žmonių prisirinko nemažas 
būrys, žaidimų pelnas skiria
mas dovanom, kurios Velykų 
metu bus išdalintos lietuviam 
seneliam, esantiem senelių prie
glaudose. *

Antano Smetonos, buvusio 
Lietuvos prezidento, mirties 25 
metų minėjimą surengė Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Balti
morės skyrius kovo 9, sekma- 
dienį, 2 v. popiet Lfetavių Sve
tainės didžiojoj salėj. Katys 
Karpius rodė filmą apie Lietu
vą ir prezidento laidotuves. Pia
ninu skambino velionies sūnai- 

tas pagerbti su scena atsisveiki- & Antanas Smetona. Tautinin- 
nantiem baleto solistam T. 
Sventickaitei ir H. Kunavičiui.
Abu atėjo į sceną Lietuvos vals
tybiniame teatre Kaune, dau
giau kaip prieš 30 metų. (E)

tis: prieš 15 metų prasidėjo Lie
tuvos Komunistų Partijos VBl 
suvažiavimas”... (E.)

Vasario 16 Vilniaus operoj
Vasario 16 d. Vilniaus operos 

teatre buvo J . Juzeliūno bale
tas “Ant marių kranto”, skir-

Zmui- 
dzinas. Kitų nesužinojau, bet ir 
juos norėčiau padrąsinti — iš 
laikyti programą gerame kul
tūriniame lygyje.

(Bus daugiau) . ’

kas visiem padėkojo už dalyva
vimą.

iv. V»rtb ėMųfįM metiniai 
pusryčiai buvo kovo 9 po 8:30 
t mišių šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Svečias kalbėtojas buvo 
Lou Corbin, žymus WFBR radi
jo stoties žinių komentatorius

Skaitytoja, Chicago, III.

Atsakymas
Tokiu atveju, man atrodo, 

geriausia nelaukiant paduoti 
reikalą teisman. Reikia patrauk
ti atsakovais ne tik kirpyklą ir 
kirpyklos tarnautoją, kuri su
ko plaukus, bet ir fabrikantą, 
kuris pagamino skystimą.

Tamsta sakai, kad jau daug 
metų esi lankiusi tą kirpyklą. 
Tad aš prileidžiu, kad nebe pir
mą kartą turėjai tą “pusmetinį 
sušukavimą” (permanent wa- 
ve). Tokiu būdu turėtų būti aiš
ku, kad Tamsta neri alergiška 
tiem skystimam ir kad Tams
tos galvos oda buvo “sudegin
ta” arba dėl netinkamo skysti
mo, arba dėl netinkamo jo var
tojimo. Tamstos daktarai taip 
pat galėtų, reikalui esant, pa
reikšti savo nuomonę, kad 
Tamstos galvos oda yra “nu
kentėjusi” ryšium su “pusme
tiniu sušukavimu”.

Kai Tamstos advokatas Įro
dys, kas yra “kaltas” dėl Tams
tos nelaimės, kirpyklos arba 
fabrikanto draudimo bendrovės

lyvavo ir naujas dvasios vadas 
kua. A. Dranginis.

Uufvvię posto 154 legionie
riai kovo 16 rengia jaučio ke
pimą. Be jautienos bus ir k>- turės Tamstai užmokėti ne tik 
$ ėalgh| bei gėrimų. Pradžia 1 už gydymąsi, bet ir už nusto- 
v. popiet, baigos 6 v.v. Šokiam tus plaukus ir visą nemalonų 
gros orkestras. Veiks loterija. 
Patariama bUiėtus iš anksto į- 
sigyti.

kovo 23, sekmadienį, nuo Į iki 
8 v. v. ruošia austrių pietus. Be 
austrių bus ir kitų valgių, gėri
mų. Pietūs bus lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje. Šokiam 
gros geras orkestras. Veiks lo
terija. Bilietus prašoma E anks

reikalą. Patariu paaiškinti savo 
advokatui, kad čia reikalas yra 
rimtesnis, negu jis mano. Gal 
Tamsta jam nepasakei, kad yra 
pavojus nustoti plaukų? Gal jis 
manė, kad Tamsta “perdedi” ?

Esu tikra, kad. jei Tamstos 
daktaras parašys Tamstos advo
katui ir jam paaiškins padėties 
rimtumą, jis nepasitenkins 
draudimo bendrovės pasiūlymu 
ir sugebės tartis su jais, alsi- 

Jenas 'ObeNfih žvelgiant į reikalo svarbumą.
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Jaunimo delegacija Clevelande. Iš k. j d. Rimas Lania uskas—pirm., Rožė-Ona Sadauskaitė, Gintautas Snieš- 
kus, Milda Jakubaitytė, Marytė Gailiušytė, Algirdas Muliolis ir Romualdas Bublys.

IR ŠIEMET PLEVĖSAVO LIETUVIŠKA VĖLIAVA
NEW BRITAIN, CONN.Vasario 16 buvo iškilmingai 

paminėta Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo šventė.
Šv. Andriejaus bažnyčioj mišias 
už Lietuvą aukojo ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą lietuviškai 
ir angliškai pasakė klebonas 
kun. Edvardas Gradeckas. Mi
šiose dalyvavo su vėliavomis 
uniformuoti skautai ir skau
tės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Lietuviškas mišias 
(kun. G. Šukio) giedojo para
pijos choras, vedamas muz. Jo
no Beinorio. Po mišių buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Antroji bažnytinė rinklia
va buvo skirta Lietuvos lais
vinimo reikalam.

Antroji minėjimo dalis vyko 
lietuvių salėj. Atidarymo žodi 
tarė Alto pirmininkas Matas 
Grimaila. Programą vesti per
davė Aldonai Stasiukevičienei. 
Skautam Įnešus vėliavas, Šv. 
Andriejaus parapijos čhoras su
giedojo JAV ir Lietuvos him
nus ir maldą už tėvynę l'O Die
ve geriausias”. Klebonas kun. 
E. Gradeckas sukalbėjo invoka- 
ciją.

Iš gubernatoriaus John Dem- 
psey gautą proklamaciją per
skaitė Juozas Balčiūnas. Nuo
širdų sveikinimo žodi tarė mies
to burmistras Paul J. Manafort. 
Jo prielankumu lietuviam ir šie
met miesto aikštėje vasario 15- 
16 plevėsavo Lietuvos vėliava. 
Negalėjusio minėjime dalyvauti 
kongresmano Thomas J. Mes- 
kill vardu tarė žodi adv. Brian 
Gaffney. Pagrindinę kalbą pa
sakė skautininkas Juozas Raš
kys. Pertraukos metu buvo ren
kamos aukos.

Meninėj daly pirmiausia pasi
rodė muzikos mokinių orkest
ras. kuris susidėjo iš 15 jau
nu talentų. Pagrojo keturis da- 
lykus: “Leiskit Į tėvynę” — 
Stasio Navicko. “Plaukia sau 
laivelis"—St. Šimkaus. “Auga 
sode klevelis”—liaudies daina, 
‘Pajūriais’—Vikt. Kuprevičiaus. 
Orkestrą paruošė ir muziką pri
taikė muz. J. Beinoris. Moterų 
choras atliko tris dainas: “Ten 
toli” — Jono Beinorio. “Graži 
tėvynė mano" — Broniaus Bu- 
driūno, “Sesuo žydrioji Vilija”
— A. Kačanausko. Vyrų okte
tas padainavo: “Stoviu aš pa
rimus” — partizanų daina, 
“Vyšnios žydi” — Klemenso 
Griauzdės. “Plaukia Nemunas”
— Juliaus Gaidelio. Tautinių 
šokių grupė pašoko Žiogelį ir 
Kubilą, šokius paruošė Aldona 
Sta.siukevičienė. Mišrus choras 
padainavo: “Oi Lietuva moti
nėle" — nežinomo kompozito-

AR ŽINAI, KAD
Lietuvos pinigai buvo išleisti 

1922. Vienetas pavadintas LI
TAS — lygus 100 centų. Vario 
mišinio monetos buvo: 1 cen
tas, 2, 5, 10, 15. 20. 50 centų. 
Sidabro monetos buvo: 1 litas, 
2, 5, 10 litų. Popieriniai bank
notai: 1 litas. 2. 5, 10, 20, 50. 
100, 500, 1000 litų. 

riaus, “Kas bernelio sumisly- 
ta” — Stepo Sodeikos (solo par
tiją atliko B. A. Liudžienė), 
“Kalvelis” — Jono Švedo, ir 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Moterų chorą, vyrų oktetą ir 
mišrų chorą paruošė ir jiem 
akomponavo muz. J. Beinoris.

Padėkos ir atsisveikinimo žo
dį tarė Matas Grimaila. Minė
jimą surengė Alto skyriaus v- 
ba, talkinant Liet. Bendruo
menei ir skautam. Aukų surink
ta ir į Alto centrą pasiųsta 
568.72 dol.

Nutarta surengti gegužinę
Kovo 1 Lietuvių Bendruo

menė turėjo susirinkimą ir val
dybos rinkimus. Valdyba buvo 
perrinkta ta pati. Pasiskirstyta 
pareigomis: Juozas Petuška — 
pirmininkas, Juozas Balčiūnas, 
vicepirmininkas. Bernardas Vil
činskas — iždininkas, Algirdas 
Dūda — sekretorius. Į revizi
jos komisiją perrinkti: Kazys 
Stasiukevičius, Kazys Zavickas 
ir Juozas Leiberis.

Nutarta vasarą surengti ge
gužinę, o rudenį numatomas 
vaidinimas su linksmavakariu.

New Britaino ir Hartfordo 
skautai kovo 9 Šv. Andriejaus 
parapijos salėj surengė Kaziu
ko mugę.

Nina Stasaitienė
—• —

Vasario 16 proga aukojo:

Po 25 dol.: klebonas kun. 
Edvardas Gradeckas, Lietuvių 
Varpo Klubas.

20 dol.: Balys Semaška.
Po 10 dol.: Šv. Rožančiaus 

Draugija, Auksinis Klubas. Ma
tas Grimaila, Balys Andrius, 
Juozas Leiberis, Kazimieras Za
vickas, Vincas Sinkevičius, Ka
zimieras Stasiukevičius. Gedi- 
Įminas Stasiukevičius, Algir

Architektas ir inžinierius Adolfas Tylius, kuris kruopščiai rengia planus pranciškonu Kultūros židiniui. Gra
žių ir gerai išplanuotų pastatų jis pastatė Lietuvoje, Pietų Amerikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Dabar gyvena ir dirba Washingtone, O.C.

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką........ .......statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) ;.

□ Garbės fundatorius ($1000) Q Fundatorius (S 100)
Q Amžinuosius narius ($500) Q Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui ............. ............... .........................................

ADRESAS _________________ ___________ ____ _____ ___________________________
........................ ...................................... ............. ...... ........ . .... ......................... .. ZipCode . — -

Visoms aukoms atskaitoma mokfsiiai (Tax Dfduetiblf}

das Dūda, Valerija Dalangaus- 
kienė, Jonas Plečkaitis, Bronius 
Kūkalis, Juozas Grikis, Eliza- 
beth Link, Juozas Balčiūnas, 
Jonas Beinoris, Susivienijimo 
Litetuvių Amerikos 34 kuopa.

Po 7 dol.: Jonas Raškys, Jo
nas Knezėnas.

Po 5 dol.: Juozas Liudžius, 
Vytas Stašaitis, meras Paul J. 
Manafort. adv. Brian Gaffney, 
Joseph Gregorzek, Ona Mika
lauskas, Ona Poškus, Jonas 
Radzevičius, Juozas Petuška, 
Marija Rikteraitis, Jonas Rikte- 
raitis, Adomas Sadauskas, Ed
vardas Petkevičius. Pranas Yu- 
kna, p. Raškevičienė, P. Čer
niauskas, Tony Stepanauskas, 
Edvardas Žigas, Juozas Zdance- 
vičius, Alfonsas Zdanys, Juozas 
Ščiuka, Juozas Kreivėnas, Juo
zas Raškys, p. šovienė, p. Stir- 
bienė, p. Slivinskas.

MINOS ARIMAIČIŲ EŽERE
Vasario 27 d. Tiesoj yra pa

pasakota, kaip rusų karinio 
laivyno specialistai išminuoto
jai graibo iš Arimaičių ežero 
(ties Radviliškiu) prieš 25 m. 
vokiečių ten suverstas skevel
drines aviacines minas. Narai 
leidžiasi į ežero dugną pro iš
kirstas eketes (ežeras užšalęs) 
ir ten dumble, kurio esą iki 
pažastų, graibo minas. Ištrauk
tas gabena į lauką, krauna į 
parengtas duobes ir sprogdi
na. Minų esą randama viduti
niškai po vieną kvadratinio met
ro plote, bet jos nėra išbarsty
tos lygiai. Iki vasario galo bu
vę ištraukta ir susprogdinta de
vyni šimtai tokių minų. (E)

Vysk. M. Valančiaus muziejus
Nasrėnų kaime, sodyboje, ku

rioje manoma gimęs vyskupas 
Motiejus Valančius, vasario 21 
dieną buvo atidarytas M. Va-

Jaunimo organiza
cijų ryžtas

Pirmesniuose laikuose dau
giausia kovojo už lietuvybę, ti
kybą ir pačią Lietuvą vyresnio 
amžiaus mūsų tautos sūnūs ir 
dukros bei jų vadovaujamos or
ganizacijos. Bet dabar šiame 
kovos darbe dirba už tėvų že
mę Lietuvą ir katalikų tikybą 
jaunimo organizacijų Įgalioti 
pirmūnai. Ir šis žygis buvo pra
dėtas Clevelande.

Šio kilnaus žygio sumanyto
jas yra kun. K. Žemaitis, kurio 
pastangomis sudarytas komite
tas atstovauja šiom jaunimo or
ganizacijom: Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungai — Rimas La- 
niauskas ir Romualdas Bublys, 
Liet. Skaučių Seserijai — Mil
da Jokūbaitytė. Liet. Skautų 
Brolijai — Algirdas Muliolis. 
Liet. Jūrų Skautijai — Gintau
tas Sniečkus. P.L.B. Jaunimo 
Sekcijai — Marytė Gailiušytė, 
Studentam Ateitininkam —Vy
tautas Kliorys ir Liet. Vyčių or
ganizacijai — Rožė Ona Sa- 
dauskaitė.

Kiek žinoma, tos komisijos 
nariai jau buvo pas Clevelando 
vyskupą Clarence Issenmann 
ir įteikė jam paruoštą maldą- 
invokaciją, prašydami, kad jis 
pasiųstų šią maldą visiem savo 
diecezijos parapijų klebonam, 
kad jie savo bažnyčiose vasario 
16 pasimelstų už Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atsta
tymą.

Dabar šios komisijos daro
mas dar didesnis žygis — va
sarą, birželio pabaigoje ar rug- 
piūčio pabaigoje, ruošiama ke
lionė į Romą, pas Šv. Tėvą 
prašyti, kad jis atsilieptų i vi
są pasaulį, o ypatingai į 600 
milijonų katalikų, kad visi mels
tųsi dėl mūsų tėvynės Lietu
vos išlaisvinimo iš komunistų 
vergijos. Kelionė į Romą pa
reikalaus nemaža išlaidų, tad 
šis komitetas reikalingas fi
nansinės paramos iš lietuvių 
visuomenės. Senelis

lančiaus memorialinis muziejus. 
Eksponatus tam muziejui eilę 
metų rinko Kretingos kraštoty
ros muziejaus direktorius Juo
zas Mickevičius su kitais kre
tingiškiais kraštotyrininkais. 
Jiems pavykę surinkti daugiau 
kaip šimtą eksponatų, kurių tar
pe esą vysk. Valančiaus raštų 
originalų, jo asmeninių daiktų, 
nuotraukų, o taip pat ir droži
nių, vaizduojančių arba patį 
vysk. Valančių, arba jo raš
tuose sukurtas asmenybes. (E)

Pavogė duris

Iš karališkųjų rūmų Amster
damo centre vidurdienį kažkas 
pavogė senoviškas bronzines 
raižiniais išgražintas duris.

Jų plotis 2.5x1,5 metro, svo
ris — 2.5 tonos. Nusikaltėlių 
nepavyko surasti.

Irena Veblaitienė rengiamame literatūros vakare Elizabethe skaitys seną ir 
naują lietuvių poeziją. Vakaras rengiamas kovo 22 Laisvės salėje. Pradžia 
7:30 v.v.

LITERATŪROS VAKARAS 
ELIZABETHE

New Jersey L. B. apygardos 
valdyba rengiasi įdomiam lite
ratūros ir muzikos vakarui, ku
ris įvyks kovo 22, šeštadieni, 
7 vai. 30 min. vak., Elizabethe, 
Lietuvių Laisvės salėje.

Gal būt, neapsiriksim pasa
kę, kad išeivijoj mes per maža 
dėmesio skiriam savo raštui ir 
šykštokai pagerbiant bei prisi
menam tuos, kurie rašo ir ku
ria, kraudami lietuviškos kultū
ros kraitį dabarties ir ateities 
karte m. New Jersey L. B. apy
gardos valdyba yra pasikvietu
si grupę rašytojų, kurie dar
bingai reiškiasi literatūriniame 
judėjime. Štai jie: literatūros 
premijas laimėję Kotryna Gri- 
gaitytė ir Pranas Naujokaitis; 
poetė O. Audronė ir poetas sa
tyrikas Leonardas Žitkevičius. 

Kultūros Židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistines mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai, tis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek išorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Girdėsim ir dailiojo žodžio in
terpretatorius: Ireną Veblaitie- 
nę ir Bronių Balčiūną. Muzi
kinę dalį atliks iškilioji fortepi
jono virtuoze Julija Rajauskai- 
tė-šušienė.

Susidomėjimas šiuo vakaru 
yra gyvas ir vis gyvėja. Tiki
masi, kad visuomenė gausiai at
silankys, tuo parodydama savo 
neabejotiną palankumą ir pa
garbą mūsų rašytojam ir me
nininkam. Atėję į šį vakarą, 
pasigėrėsim savo poetų skaid
riomis ir grakščiomis eilėmis, 
išgirsim gyvą rašytojo prozos 
žodį bei pasidžiaugsim gražiu 
literatūros interpretavimu. Iš
girsim ir nuotaikingai bei jaus
mingai pianistės Julijos Rajaus- 
kaitės atliekamos muzikos.

Į. VtS

— “Tėvynės Sargo“, politi
kos ir socialinių mokslų žurna
lo, naujas numeris turi dr. D. 
Jasaičio straipsnį apie kovos 
metus, dr. K. Šidlausko svarsty
mus apie žmogaus teisių dekla
raciją ir Lietuvą, prof. K. Rač
kausko mintis dėl Vasario 16 
d. akto teisinio pobūdžio. Pr. 
Pauliukonio straipsnį apie prel. 
M. Krupavičių ir žemės refor
mą, A. Budreckis rašo apie 
PLB seimą, o prof. J. Eretas 
duoda straipsnį “Politiškasis 
Pakštas”. Išspausdinti prel. M. 
Krupavičiaus pateikti V. Jur- 
gučio laiškai. Apstu ir kitokios 
įdomios medžiagos.

— Algis Butavičius, lietuvių 
ir australų tarpe plačiai žino
mas režisierius, labai kūrybin
gai reiškiasi Canberros teatre. 
Kai kurie jo pastatymai virsta 
tiesiog kultūriniu įvykiu, i ku
ri nukreipiamas spaudos ir te
levizijos dėmesys. A. Butavi
čius Canberroje pats yra įstei
gęs “Prompt” teatro grupę, ti
kėdamasis ateityje su šiuo ko
lektyvu pastatyti ypač avangar
diniu veikalų, šiais atvejais re
žisierius nori repertuaran į- 
traukt vieną kita lietuviu dra
maturgų šios krypties veikalą. 
A. Butavičius taip pat rūpinasi 
su valdžios parama Canberroje 
įsteigti Australijos Valstybinį 
teatrą.

— “Danos“, komp. J. Gaide
lio operos, premjera įvyks ba
landžio 12. Chicagoje, Marijos 
Aukštesniosios Mokyklos sa
lėje. Kiti spektakliai — balan
džio 13 ir 19. Libretas — S. San
tvara. Dirigentas — A. Kučiū- 
nas. Su Lietuvių operos choru 
dainuoja solistai: D. Stankaity- 
tė, R. Mastienė, S. Baras,' A. 
Brazis ir J. Vaznelis. Režisie
rius — P. Maželis. Dailininkas 
— A. Kurauskas.

— Mykolas Drunga, Chicagos 
universiteto studentas, 
LB centro valdybai prašant, pa
ruošė du informacinius straips
nius anglų kalba apie Lietuvą. 
Straipsniai buvo išsiuntinėti a- 
pygardų ir apylinkių valdybom 
patalpinti vietinėje amerikiečių 
spaudoje Vasario 16 proga.
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Kearny lietuvių taupymo ir skolinimo draugijai 45 m.
Jau seniai yra žinoma, jog 

Kearny lietuvių kolonija turi 
savo Taupymo ir Skolinimo 
Draugiją, kuri vadinasi Schuy- 
ler Savings and Loan Associa- 
tijn of Kearny. New Jorsey.

Draugija Įsteigta 1924. Šie
met jai sukanka 43 metai. Ta 
proga norima skaitytojus su
pažindint su jos praeitim: veik
la, pastangomis ir atsiektais lai
mėjimais.

1924 grupė sumanių ir ap
sukrių lietuvių — A. P. Miller, 
J. Spranaitis, V. \V. Ambroze, 
E. Benett, G. Matulevvich (jie 
buvo išrinkti i pirmąją valdy
bą). J. Paknis. J. Kemežis, Ch. 
Kosmitskas. G. Puchinskas. M. 
Svetulis. J. Spranaitis (pirmie
ji direktoriai) —suorganizavo 
savo finansinę draugiją, kuri 
padėtu saviesiem lengvomis są
lygomis gauti paskolų namam 
įsigyti arba turimom pinigų at
sargom taupyti. Iniciatoriai ir 
pirmieji akcininkai ipo 5 ir po 
10 dol pasižadėję taupyti kas 
mėnesį) sudarė pirmąjį kapita
lą ir. įregistravę valdžios įstaigo
se savo įstatus, pradėjo veik
ti. Tuo laiku lietuvių čia bū
ta apie 400 šeimų. Esant pa
lankiom gyvenimo sąlygom, lie
tuviai čia kėlėsi iš kitur, vilio
jami gražios aplinkos, ramesnės 
vietos, šalindamiesi toliau nuo 
didesnių pramonės centrų.

Butų trūkumas ir aukštos 
nuomos vertė lietuvius ieškoti 
lėšų saviem namam Įsigyti. Ne
pakankamas svetimos (anglų) 
kalbos mokėjimas ir patriotinis 
nusistatymas netraukė lietu-

Julius Paknis — direktorių tary
bos pirmininkas

KUN. DR. Z. SMILGA 
IŠVYKO

New Londcn, Conn. Paskir
tas i Middletocvn klebonu, kun. 
dr. Zenonas Smilga jau išvyko. 
Tiek šv. Marijos parapijos biu
letenis. tiek vietos dienraštis 
‘ The Day”. pranešdami apie pa
skyrimą ir paduodami jo bijo- 
grafinių žinių, pažymėjo, kad 
jis yra gimęs Lietuvoje, o ‘-The 
Dav” Įsidėjo ir jo fotografija.

Kun. Smilga vasario 23 savo 
pamoksle gražiai atsisveikino 
parapija ir dėkojo visiem už 
nuoširdų bendradarbiavimą. Tą 
pačia dieną \Vaterforde pas 
Elena ir Bali Kondratus Ncw 
Londcn L. B. apvlinkė suren
gė išleistuves. Bendruomenės 
narių ir maloniiišeimininkių 
dėka buvo skaniaipąsivaišinta 
ir atsisveikinta. pasikeičiant 
su naujuoju klebonu trumpomis 
kalbomis ir linkėjimais. Kun. Z. 
Sn ilga Nev, Londone buvo 
trumpai bet suspėjo paskaity
ti paskaitų lietuviam ir ameri
kiečiam. davė pasikalbėjimą 
“The Dav” apie Lietuvą Išleis- 
tuv -se dalyvavo ir prof kun. dr. 
Vald (’ukuras Jurg. Ežer.

1924 —
Dividentas 4% procentu mokamas metu ketvirčiais

SCHUYLER SAVINGS

vių turėti reikalų su kitatau
čių finansinėmis institucijomis; 
be to. jomis ir nelabai pasitikė
davo. nes pasitaikydavo įvairių 
suktybių.

Čia kaip tik laiku atėjo jiem 
i talka jaunutė lietuvių finansi
nė draugija. Ji pagal savo pa
jėgumą tenkino lietuvių pagei
davimus: verbavo narius, skoli
no pinigus, priiminėjo santau
pas. Aišku, buvo ir nemaža 
Įvairių kliūčių. Stambesnės, nuo 
seniau veikiančios, panašios 
institucijos nenorėdavo turėti 
konkurentų ir stengdavosi nau
jai besikuriančias finansines 
draugijas nustelbti. Tais laikais 
nebuvo tiek valdžios kontrolės, 
kiek dabar. Nebuvo nė apdrau- 
dų. Visa rėmėsi pasitikėjimu ir 
gera valia. Nepaisant visų sun
kinančių aplinkybių, jaunutėlė 
lietuvių finansinė draugija ne- 
smuko. bet metai po metų kilo: 
didino savo kapitalą ir dides
niam žmonių skaičiui pajėgė 
duoti paskolų namam įsigyti ar
ba jiem taisyti.

1929 prasidėjusi ir trukusi 
keletą metų ekonominė krizė 
(depresija) ne viena beturčiu 
padarė, nes Įvairiose finansi
nėse Įstaigose sudėtos santau
pos daugumoje žuvo arba įša
lo. Lietuvių finansinė draugi
ja nė vieno taupytojo ar sko
lintojo nenuskriaudė. Šis pa
vyzdingas tvarkvmasis dar la
biau draugija išgarsino, jos ly
gi pakėlė ir didesni pasitikėji
mo suteikė.

Žemiau nurodyti skaičiai pa
sako draugijos progresą.

Pirmasis dešimtmetis —ba
lansas 1934 lapkričio 30: ak
tyvas — 84.685.18 dol.

Antrasis — 1944 lapkričio 
30: aktyvas — 184.006.07 dol.

Julius Paknis — stalo gale. Tarybos pirmininkas, iš k. Peter W. Welevas — draugijos pirmininkas, toliau 
direktoriai: J. Belza. K. Nekrošius (miręs), dr. S. A. Mickevich. M. Ciurinskas (miręs). J. Bezgela (miręs): 
iš dešinės: J. Katilius — vicepirm. (miręs). Ch. Paulis (teisėjas), Andr. Salvest (teisėjas), V. Mikionis ir W.
Plikaitis.

Trečiasis — 1954 gruodžio 
31: aktyvas — 947.541.00 dol.

Paskutinis — 1968 gruodžio 
31: aktyvas — 5,742.587.05 
dol.

Dėmesio vertas žymus draugi
jos finansinis kilimas, prade
dant 1955 metais. Per 13 metų 
(1955-1968* aktyvas pašoko be
veik penkiais milijonais dole
rių, kai tuo tarpu milijonui 
dolerių sudaryti reikėjo sugaiš
ti 30 metų. Tokiam dideliam 
šuoliui pateisinti yra daug prie
žasčių. Paminėtinos šios: gera 
vadovybė, didelis pasitikėjimas, 
nes kaip jau buvo minėta, ir 
krizės laikais ši draugija nė vie
no neapvylė, geros sąlygos pa
skolom (morgičiam) gauti, aukš
ti dividendai už palūkanas, į- 
vairių kitų bankinių operacijų 
įvedimas (Kalėdų, atostogų tau
pymai. apdrauda negalint pas
kolų grąžinti, telefono, elekt
ros sąskaitų apmokėjimas ir 
kt.). greitas ir mandagus patar
navimas, naudojant, be anglų ir 
lietuvių kalbų, dar ir kitas kal
bas. Visa tai darydama, drau
gija skleidė savo sparnus kas
kart plačiau ir apgaubė ne vien 
lietuvius, bet ir kitataučius.

45 metai žmogaus mastu — 
ilgas laikotarpis. Žengdami 
pirmuosius žingsnius, draugi
jos iniciatoriai ir visi kiti pa
reigūnai buvo pačiame pajėgu
me. pilni jaunatviškos energi
jos ir griežto užsispyrimo —tu
rėti savo įstaigą, o ne sveti
muosius maldauti. Ir to užsi
spyrimo vaisiai dabar matomi. 
Tenka apgailestauti, kad dauge
lis ju jau užmerkė akis amži
nai. Kiti suseno ir nuo parei
gų atsisakė, bet dar atidžiai se
ka draugijos veikla. Maža dalis 
liko pajėgiu ąžuolu, kurie dar 
veikliai dalyvauja draugijos už

—1969

duotyse ir eina atsakingas pa
reigas. Tokių tarpe yra Julius 
Paknis. kuris, ir aštuntą de
šimti metų baigdamas, yra drau
gijos vyriausias direktorius 
(Chairman of the Board). Jo 
nuomonės visada turėjo ir turi 
lemiamos reikšmės.

Traukiantis senesniajai kar
tai, juos pakeičia jaunieji, ku
rie eina savo pirmtakų keliais, 
tvirtai laikydami draugijos vai
rą. Priešakyje yra prityręs fi
nansininkas Petras Velevas 
(draugijos pirmininkas) su di
rektoriais — advokatais Fr. 

Peter W. Welevas — prezidentas

Gelenitis, J. Salvest, prof. J. 
Stuku, architektu J. Nakro- 
šium, V. Plikaičiu, J. Belza, J 
Katilium, Jr., E. Bennett, dr. 
S.A. Mickewich ir su nuola
tiniais tarnautojais—vedėju J. 
Condon, vedėjo padėjėja Mrs.

NEW YORKO SKAUTŲ KAZIUKO 
MUGĖ

Pagaliau atėjo toji diena! 
Švenčiame Šv. Kazimiero šven
tę ir ta proga vyksta ir skautų 
tradicinė mugė.

O kiek planuota, tartasi ir 
ruoštasi! Kas žymiai daugiau 
pasidarbavo, kas gal tik tru
putėlį, bet dar neseniai, ro
dos, buvo daug laiko tiems dar
bams. o štai jau ir mugės die
na! Net ir oro pranešimas — 
prieš tai pranašavęs daug snie
go — pakeičiamas į geresnį. 
Tikriausiai bus daug žmonių!

Bažnyčioje išrikiuotos sesių 
ir brolių draugovių vėliavos 
su palydovais, ir didesnis skau
čių būrys, ir kelios eilės susė
dusių brolių. Žmonių pilna baž
nyčia. Iškilmingos pamaldos, lie
tuviškos giesmės, su šiai šven
tei pritaikytu idomiu pamoks
lu.

O kai nuėjom į bažnyčios sa
lę, kur vyko pati mugė, rado
me didžiulį sujudimą ir daugy
bę žmonių. (Aiškiai matėsi, kad 
didesnėje salėje būtų viskas dar 
patogiau ir smagiau.)

Trumpes, bet prasmingos mu
gės atidarymo apeigos padarė 
ypač gerą Įspūdį. L. B. apygar
dos pirm. A. Vakselis pasveiki
no svečius ir dalyvius, palinkė
jo visiem smagiai praleisti lai
ką. ir perkirpo kaspiną — tuo 
oficialiai atidarydamas mugę.

Su kitais ir aš bandau apeiti 
ir bent trumpai sustoti ties 
kiekvienu stalu ir pasigrožėti 
gražiai sudėtais daiktais. Krin
ta į akis įvairumas ir gana ryš
kus skirtumas, nes — vienur 
stalai turtingesni, dailiau vis
kas sudėta, tuo tarpu kitur 
kiek tuštoka. Ir koks tai nau
dingas darbas mūsų jaunimui! 
Kiekvienas rūpestingai, dailiai 
išbaigtas daiktelis, skirtas ar 
tai loterijai, ar pardavimui, liu
dija apie jaunojo lietuvio ar lie
tuvaitės norą palaikyti ryšį su 
savo žmonėmis, įrodo jų domė
jimąsi lietuvišku menu, simbo
liais; mergaitės daug laiko pra
leido prie įvairių rankdarbių, 
ar tai bus pagalvėlė adatoms 
susegti, ar ir visa išsiuvinėta 
staltiesė. Ir vadovams šia pro
ga labai smagu, kad jiems pa
sisekė savo dalinio skautus į- 
traukti į visų bendrą darbą! O 
tuo pačiu — malonu ir tėvam 
ir globėjam, ir tokiem lietu - 
viam, kurie čia užklysta atvykę 
iš mažų kolonijų, kur tokia 
Kaziuko mugė yra tik auksinė, 
nepasiekiama svajonė.

Skubu nuo vieno stalo prie 
kito ir viską atidžiai apžiūri
nėju. Prie pat durų randu dai
lia staltiese padengtą stalą ir 
labai malonią sesę, kuri par
davinėjo knygas, skirtas paty
rimo laipsniui pasiruošti, skau
čių ženklelius, virvutes ir kitas 
uniformos dalis, dainorėlius ir 
knygutes apie lietuviškus tauti
nius rūbus. Toks stalas mugė
je — tai tikrai puiki mintis!

Didelis sujudimas prie kito 
skaučių stalo. Skyriaus globė
jos ir jaunesnės skautės gyvai 
sukasi ir stengiasi aptarnauti 
perkančius loterijos bilietus 
(visi pilni!) ar išsirinkusius ko
ki daiktą ant kito stalo. Ir ko 
čia nėra! Ir lėlytės, dailiai ap
rengtos tautiniais drabužiais, 
net lietuviški dažyti margučiai 
krepšelyje, keramikos, audinių, 
rankdarbių, sunku net viską 
suminėti!

Daug žmonių susigrūdo prie 
Skaučių Židinio stalo. Čia taj 
tikrai puiki proga nusipirkti

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 lA/Hloughby Avė.. Brooklyn, N. Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50d; j Kanadą $1 00)

S. Dasker ir raštinės darbuoto
jais — Mrs. I. Belza, J. Dar
giene ir F. Stanish.

Draugijos adresas: 24 Davis 
Avė., Kearny. New Jersey, te- 
lef.: 991-0001; 991-7260.

Darbo valandos: pirmadie
niais — ketvirtadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 3 vai. p.p.; penk
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 
vai. vak. J. Mėl.

lietuviškų daiktų savo namam 
papuošti, dovanom ir pan. Ma
tosi labai dailūs p. Leveckie- 
nės keramikos dalykėliai. 0 
gintaro įvairumas! Audiniai, 
juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Medžio drožinių skyrius labai 
turtingas. Yra ir paveikslų, ir 
knygų; kraitinės dėžutės, ir 
1.1. Ant sienos kabo staltiesės, 
lovatiesės, baltos ir spalvotos. 
Sesės Jurienė ir Noreikienė su 
savo ištikimomis pagelbininkė- 
mis tikrai turėjo daug darbo 
tą dieną šį skyrių betvarkyda- 
mos.

Toliau — ir vėl sujudimas: 
skaitau užrašą “Laimės šuli
nys”. Tai paukštyčių “Puše
lės” draugovė ir jų jauna vado
vė sesė Siemaškaitė — visos 
dirba ranka rankon. O kiek čia 
džiaugsmo laimę bandantiems! 
Taip įdomu, ką toji patraukta 
virvė atneš dovanų. Kiti do
mėjosi skautų tvarkomu stalu, 
kur buvo išdėstyti lietuviški 
pašto ženklai, o greta — lietu
viškos knygos ir plokštelės, 
nors jų galėjo būti ir daugiau.

Bandydama praeiti pro žmo
nių būrius, daug kartų mačiau 
tėtę ar mamą, senelę, dėdę ar 
tetą, atidarančius savo pinigi
nes ir duodančius dar vieną do
lerį jauniesiems, kurie tuoj nu
skubėdavo prie kurios nors lo
terijos — Vilkų, skaučių ar 
paukštyčių, ar prie skautų tvar
komų stalų, skirtų žaidimams.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - S+ereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ........... 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys ....................... 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ...........  5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ..........   5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai .......................... 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 3.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota.......  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ........... 3.50
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 lietuviškų dainų solo ....... 5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ....... 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aureliašokių muzika Nr. 2 ............... Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 3.50
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainių 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..............   .. 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ............... Stereo $7.00 6.00
Dainos, E. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos .......... 3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 3.50
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 3.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos. 9 giesmės ..... 3.50
l ietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .........  4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 2.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 7.00 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ........... 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ....... 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ........... 3.00
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 2.00
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6 00 1
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių . . 6 00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ........... 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos. V. Noreika 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2. V. Noreika 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras.......................  . 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo ....... Stereo $6 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5 00
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5 00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 5 00
Trijų metų Irutė. Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 3 00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų 2.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų . 3 50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4 50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6 00 5 00
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras 4 00
40 liet, dainų muzi ka, Tautinio orkestro leid. Stereo $4 50 2 00
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai .................................... 2.00
Lietuvos Himnas ir simfonija ... 2 00
Baltic Countriet National Anthems (33% RPM) ... 1 00
National Anthem of the U.S. (33% RPM) .............................. 1.00
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 1 .">0 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5 00
Operų arijos. J. Liustikaitės 12 kūrinių 6 00
New Yorko Liet. Vyrų Choro 16 liet, dainos Streo $4 00 3 ,00
Operų Arijos. Sol. St. Baro Stereo $7 00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4 50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės. 12 liet. giesmių. Stereo .*>00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.............. Stereo 5 00

Kiekvienas galėjo rasti tai, 
kas jam patiko, ir gal kaip tik 
tą, ko jau seniai ieškojo įsigyti.
Po to visi atsirasdavo prie vai
šių centro—tai Skautam Rem
ti Tėvų Komiteto gražiai suor
ganizuoti užkandžiai, vikriai ir 
tvarkingai paduodami norin
tiems ta proga pavalgyti lietu
viško maisto. Ant gretimo sta
lelio skaniai kvepėjo šviežia 
kava, o toliau dar svečių laukė 
sesės Samušytės suorganizuota 
“Skanumynų trobelė”. Baron- 
kos, surištos virvute, kabėjo 
iš visų pusių, o ant stalo — la
bai gardūs kepiniai ir pyragai 
— viskas namie kepta ir suau
kota ar tai pačių vadovių ir jų 
šeimų, ar Tėvų Komiteto pagel- 
binininkų.

Ir kas per svečių Įvairumas! 
Štai — amerikiečiai, ne lietu
viškos kilmės, kurie čia atėjo 
pakviesti savo bičiulių — lietu
vių; ir lietuviai iš kitų, kaimy
ninių ir net tolimesnių vieto
vių, ar štai tik ką nesenai iš 
Lietuvos atvykę žmonės.

I pabaigą norintiems paban
dyti savo laimę buvo parda- 
ninėjami bilietai Tėvų Komite
to loterijos dovanoms — dail. 
Rato paveikslui ir P. Matulai
čio dovanotam foto aparatui. 
Maža mergytė buvo parinkta 
laimingųjų bilietų traukiniui ir 
jos veide galėjom išskaityti, 
kad ji negalėjo suprasti, kodėl 
jai reikia tų bilietėlių ieškoti. 
Kai laimėtojai paaiškėjo, savai
me aišku, buvo daug nusivylu
sių svečių.

Begeriant kavą turėjau pro
gos pasikalbėti su žmonėmis, 
kurie prisidėjo prie tos mugės 
pasisekimo. Visi gyrė jaunąsias 
skaučių vadoves — Gražiną 
Siemaškaitę ir Danutę Levec- 
kytę; skautų draugininkus — 
Gediminą Mikalauską ir An
taną Miklą. Prisiminėm ir kitų 
vienetų vadovus, ir Atlanto Ra
jono vadą ir vadeivę, ir darbš- 
čiuosius Tėvų Komiteto narius.

(nukelta į 7 psl.)
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WL FUTBOLAS
Sniegui ir šalčiam užpuolus 

New Yorko apylinkę, Lietuvių 
Atletų Klubo futbolininkai 
aikštės šiais metais beveik ir 
nematė. Paskutinės. rungtynės 
žaistos jau vijlš menesio. Iš 
Si am tardo tada pasekme 2:2

Tautvaiiaa paaMhMja pinu* riet* 
Ann Arbor Cbeoa Congress turnyre, 
įvykusiam IficMgsu Ubivcntty 
Union patalpose, kovo 1-2 44 Da
lyvių buvo 78. Mėsų meistras Povi
las Tautvaitaa su Vladu Knrpinlfcn 
iž Chicagos buvo riesdateMai Metu-

vadas po trijų pergalių. 4-tam rate

TO PLACB

CANCEL OR CHANGK
ToU GL2-2923

■ , i ,L. LBVW

obvbcc
■■■■ ,...»bb,......m—

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 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

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

DARBININKAS
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parsivežtas vienas taškas.
Ateinantį sekmadienį paskir

tas pirmenybių rungtynės prieš 
Bavarian SC. Priešininkas sto
vi lentelės priekyje, iš 15' rung
tynių laimėjęs 13 ir 2 sužai- 
dęs lygiomis. Mūsiškiam bus 
sunki diena ir tikėsimės, kad 
rungtynės baigsis sėkmingiau 
negu pirmame rate. Beje* prieš 
eilę metų pas mus žaidęs Mur- 
phy pasirašė ir jau turi starto 
teisę už LAK. Kaip matote, sa
vieji mus apleidžia, o svetimi 
grįžta. Rungtynės įvyksta Kis- 
sena Corridor, Flushing, N.Y., 
2:30 vai.

LAK dabar iš 13 rungtynių 
turi 10 taškų ir lentelėje stovi 
7 vietoje.

Jauniai sekmadienį turi tau
rės varžybų rungtynes prieš 
Krylati, Tibbets Field, Yonkers 
N. Y. 1 vai.

Nenuilstantis mūsų sporto se
kretorius Saulius Remeza prieš 
keletą savaičių tapo laimingu 
tėvu. Naujiem tėveliam sėkmės 
auginant naują futbolininką!

Atletas

pertu C- Bassinu ir paskutiniam ra
te laimėjo prie* Ne* Yorko eksper
tą Hechtkngenj, taigi, surinkęs 4% 
taiko tai 5 nite*, pūpė j laimėtojų 
eilę, kuri pagal *'me<bamn taikus B- 
rikiuot* žitaip: W. Maris (Mitarau- 
kee), P* Tautvelžas (Chicaao). D. 
Kuman (Ifiebigan) ir C Ttynite 
(Niek.) visi po ti. Vladas 
Kupvrik* baigė vidury su 2% tL

Greitas Tąutvaižo labnėjūnas bu
vo pasiektas 1 rato partijoje, kuri* 
ėta rikiams mftsų skaitytojams. 
TaTCentro gamintas. .

WAT8ON BROS 
HOUSE ČLEANING SERVICE

HEW-WOOO GALLERIE8 
Opmf day»a*eric

- iflitųĮtiuv - Aceesnories 
nUEMdriBr BnrMtU. 
. C*M 916-374-9704

Kaziuko muge

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio .Valanda 

NEW YORKE ____
Šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WKVD 
1330 Kil- 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
389-6878.

(atkelta iš 6 psl J
Ne vienas stebėjosi Antano 
Matulaičio energija ir ištver
me. Širdinga padėka priklau
so visiems taip gražiai pasi
darbavusiems. Taip pat buvo 
miela girdėti, kad tiek daug jau
nųjų įsijungė į tą bendrą dar
bą. Tai iš tikro yra jų šventė!

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 2-3 vai popiet WHBI. 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PL, Middle 
Village, N.Y. 11379.

Laikas greit bėgb, svečiai 
po . truputį „pradėjo skirstytis, 
taigi atsisveikinę ir mes išėjo
me. Kai pradėjome važiuotu 
pastebėjom, kad lauke buvo

BOSTON. MASU 
Vedėjas 

STEP. MLNKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:3O vaL pųa.

dar vis labai apsiniaukę. Bet 
net ir sniego pūga palaukė, 
kol paskutinieji pradėjo važiuo
ti namo. Nes tik tada pasipylė 
snieguolės...

~ Evelina Masiokienė

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brocktou 18, Masą 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 107.9 MC 
WHIL - 1439 kil. Medford, Mase. 
Sekmadieniais, nuo 11 iki 12 vM.

DETROfT, MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia 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. DRAGONAV1CIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Coun.

* Tel.: 249-4502
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 ml

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Ferma. 15228 

Tel 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. gp.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932
Šeštadieniais mic 1:30 Hd 2:30

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Vergijos kryžkeliuose, 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

Kad būtu linksmiau...
Ginčas dėl vėžio

Pajūryje priekabi ponia ga
vo jūros vėžio, pauostė ir nu
sprendė, kad jis jau dvokia.

— Nekoks kvapas! — pasi
skundė ji. šeimininkė vis tvir
tino, kad vėžys šviežias. Nepa
jėgdama įtikinti valgytojos, ji 
pagaliau tarė: ,

— Ponia, tas vėžys šiandien 
rytą išropojo iš jūros, išlipo į 
krantą, atėjo taku ir įropojo į 
tą lėkštę!

— Jei taip, tai, matyt pa
keliui jis buvo užroptųęs ant 
kokio smirdančio daikto! — 
tarė valgytoja.

šokiai
Du šuniukai stebi moderniš

kus šokėjus. Vienas kitam pa
stebi:

— Jeigu, aš taip pradėčiau 
raitytis, tai mano šeimininkas 
tuojau užduotų man vaistų nuo 
kirmėlių.

Smiliaujant
— Vytuk, kaip atsitiko, kad 

sandėlyje buvo trys obuoliai, o 
dabar liko tik vienas?

— Ten buvo taip tamsu, 
kad aš to trečio ir nepastebė
jau.

Tikras ženklas
— Tas laivas tikriausiai at

plaukia iš Škotijos.
— Iš ko tamsta sprendi?
— Matote, paskui laivą net 

žuvėdros neskrenda.

2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dot 
Dangus debesyse, J. SvaiMas, 
premijuota, kaina 2.50 dol

Šios bei kftos knygos gauna
mos: Darbininkas, 910 Wiliou- 
ghby Avė., Brooklyn, New 
York 11221.

Ūkininkas mirdamas savo 
lotimtate pnkintė savo tar
tą trim sūnum: :"Vj»ų mano tu
rimų mulų pimę pan^u vyriau
siam sūnui, trečdalį — viduri
niam, o devintą dalį jauniau
siam.”

Sheridan
1 P-K4 - P-K4
2 P-Q4 - PxP
3 N-KB3 - B-B4 
4 
5 
6 
7 
8 
9

10 
11 
12

B-QB4 -P-B7i • 
QxP - B-N5ch2 
N-B3 - Q-K2 
0-0- BxN3 
QxB - K-B1-* 
N-K5! - N-KB3 
B-N5 - QB4 
BxN - P-QN45

13 BxNPch - K-K2®
14 N-N6ch! - RPxN
15 Q-B6ch ir matas sekančiu 

ėjimu.
i šis ėjimas būdingas silpnokiems: 

jis atima galimybę sulošti Vd5, bet 
nėra joks tempo laimėjimas.

• Grėsė BxPch
^Baltųjų žirgas darėsi labai pa

vojingu
4 Juodieji neranda būdo patogiau 

ginti NP
j Desperacija
«Jei KxB 13 N-Q3 ch laimėtų 

valdovę.. _____ £

Mūsų savaitinis šachmatų sky
rius, vedamas Kazio Merkio, varo 
dvidešimtuosius metus.

* AUTOMOBILIŲ 
"PATAISYMO 
ir NUDAŽYMO 

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

Mantai & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue 

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

Muziejaus retenybė!
Baigiančios pranykti NeprikL 
Lietuvos SIDABRINĖS

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

H. W. MALĖ

JR. ORAFTSMAN
Trainee — Salarie open with some 
tracirų; experience. No phone calls 
apply in persai CURTIS PAR7I- 
TION CORP. 590 BeDevilie Tpke. 
Kearny, NJ. — See Mrs. McQueen

Km? your job būt make $300 *kly 
or $20,090 yrly extra with £-PAND 
Be a outšde salesman. It’s easy and 
its fun, wui tratai you in 5 days, šen 
kome to eoccellent customers fur- 
nished by XPand, car nec, bonuses 
each wk. Apply X-Pand Realty IN 
7-7927 — 846 Nostrand Avė., Bklyn.

Bakery Routeman experienced, at- 
tractive future. Starting salary $113 
Ior 5 day *eek, apprac. $35 extra 
for the 6tb d*y. No Sunday. AB be- 
nefits. Advaneement. Apply in per
am daily 9AM-3PM Bond Bread, 
W FhrtlmMi Avė. Brooklyn, near 
Praepect Park. — Mr. Barnao

GENERAL FACTORY HELP 
WiU Train — Day or Night Shift 

Ne Experience Neccasary 
KlOm POLY BAG MFG. 

747 Evergręen Are Brooklyn 
' Tel. Hl 8-6400

H. W. MALĖ

EXP 8HORT ORDER COOK taure 
4PM to 1 AM — good *ages nice 
5^orfcing comdltions nenr heme 
8 day woek Sunday taf* GOLAKN 
DOLPHTN DINER 995 No. Brobd- 
wiy Massapeųoa L.I. 516-798-9210

BLUE OAISY BOUTIOUE
Open 10 AM to 7.PM 6 days a week. 
See why the mcK elegant and soph- 
isticated madera people shop with 
us (on a secretary’s salary) — 137 
E. 34th Street «rff tex) 683-3525

BRIGHTON ĖXTERMINATING 
COMPANY

Commercial - Industrial - Homes 
AB Wbrk Guaranteed 

269 Neptūne Avė Brooklyn 
Call 648-1403

Geri*nsia ir vertingiauria 
darnus j UETUV4 — 
DOVANŲ PAŽYM£JIMAI 
(UA DDL- PAmdEJlMAD 

giminės gali pasirinkti 
k* >b nori, kada nori ir gauti 

. dmdta! Ma* giminės tai 
paįhmttn* Daug tftkstančių 
jan yra sbuat* DOVANŲ 
PA8YMBJIMUS savo giminėm 
per INTERTRADE EXPRESS 
CORP. ir jų giminės buvo . 
prisbMnti. UI *| patarnavim* 
aėra mokesčio jums ar jbsų 
giminėm, nes ui miksų darb* 
gauname pcoeent*. M iki *iol 
nfrihmirinjnia DOVANŲ 
PA£XWUIMAJ8, paprašykite 
vaitai stariŠanM) katalogo su

Svarbu — ŠALDYTUVAI 
Dabar priimuužsakymus 
taMytuvaao. Jūsų gimtnėm 
greitas priatatymaa. Pasirin
kimas i* 9 aaotehų- Talpa nuo 
85 iki 248 litrų. Kainos nuo 
Į111Į iki 9393$ doL 
Ktatatae inflnarm^’ijų

UŽSISAKYKITE DABAR 
UESESAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 
Second Floer
New York, N.Y. 10010 
Telef. 982-1530

PRAŠYKITE VELTUI 
SIUNČIAMŲ KATALOGŲ

---------- ------- ---------—-------- - j
DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti iSsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i> iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

, Darbinmkas, 910 RFiUoitphby Avė., BroMyn, K. Y. 11221 
Prašau pratęsti prenumeratų 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 prenumerat* $----------------

Spaudai paremti $...................

Siunčiu skol* už___ nu $__________

BRAOHURST CATERERS 
in Manhattan 

We Are at Your Service 
Making Your Parties A Success 

Is Our Only Desire
2226 Third Avė N.Y.C. Call 427-7653

RIVERSIDE FLOORS
Floors seraped refinished in decor- 
atlve colors. VVe .take pride in our 
work. Free estimates given. Call 
926-7578 — ask ior Mr. Howard

Sofa or 2 chairs upholstered 399.95, 
Slipcovers: 349.95 fabric, plastic — 
339.95. Wall to wąU drapes 321.95. 
Ali credit cards. Quahty work. Ali 
Botos. Call Ben 536-8890. 17 E. 167 
Street. We also- have the finest in 
Custom Furniture.

nr. rinji iĮi iTiii|iĮjiFn!iTrrrri -tard 
ben nett ete InĮftnictions & treat- 
ment caB for a^>ointment 435-1618

-- ■ - - ■ - -

HARD-TO FIND 
BROTHERHOOD WINE 

from Washingtonville, N. Y. $1.95 
Fifth No Deliveries — VALENCIA 
LIOUORS 89-65 165th Street, Ja- 

maica near Macy’s

OSHAY

B « B HfeST HOME
A Home away from Home 

Good food and recreation facihties 
Catholic ehurek within the area 

Jacksonville Road ML Holly N J.
Call 609-267-4025

CARPET LINOLEUM 
INLAID AND TILE

Custom InstaBatton 
at discount prices 

Free estimates all work guaranteed 
Also on location

CARPET A RUG CLEANING 
Newfeam Injectiou Process 

Free soil retarder & Moth proofing 
CaD 24 ĮSoors a Day 

835-7593

AT ST. GABRIEL S
YOUTH COMMUNICATES

We Listen, Understand, Care — 
tbaa God Matters. SL Gabriefs Re- 
treat Hcuset Shelter Island, N.Y. 
11965. Father Jota Francis, C.P, 
Dtrector. 516 - 7404850

H. W. FEMALE

Espariaaccd Firrfehei Floor Giri — 
button and button bate qperators — 
chfldrens <fresseš toOis and sutts— 
bttnd sUtch, good salary, air coodi- 
Uoutng mes vmriring conOttous K. 
& Manuf Corp. 495 Bustarick Avė. 
Brooklyn — 967-7965

EXP BOOKKEEPER

Good salary vac and fringe benefits 
work near tame EMES MFG CO. 
199 Sacket SL Bųyn Call 625-7105

MALĖ - FCMALE
1 r

SWtTCHĖOAM> OPERATOR 
TWST

Espericnce, car nresenary — taurs 
9 to 5PM. Apply in person CURTIS 
PARTmONS CORP. 590 Belfeville 
Tpke. Kearny, NJ^

BUSSINES PLACES

Outstanding Buy. Restaurant and 
living ųuarters on Route 9 plūs 7 
room house all on 2% aeres, 50 mi. 
NYC, Catholic Churches nearby, 
large pond and lake for fishing and 
recreation (914) PE 7-6310

GROW WITH MONSANTO
GENERAL PLANT WORKERS

Rotating/Shift Work
Excellent benefits to include 2 weeks pay after one year of Service, 
good wages, basic and major medical plan, pension program, plūs 
9 paid holidays. Interviews between 8a.m. and 4:30p.m. Contact 
Robert Pellington (201) 276-2900 ext. 421.

MONSANTO COMPANY
8th & Monroe Avenues, Kenilvvorth, N.J.
An Equal Opportunity Employer M/F.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY.
Ine.

(Licensed. by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel pl2) 581-6590

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MOŠŲ SKYRIAI:
e ALLENTOWN, PA. — 126 TUghman Street-------------------------------------- HE 5-1654
e BALTI MORE, MD. — 1900 Fleet Street --------------------------    Dl 2-4240
e BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue-----------------------------------------IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 FiUmore Avenue--------- ------------------------------------ TX 5-0709
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ---------------------------------— HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue--------------------------------  PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue -------- ------------------------ 365-6780
• FARMINGDALE, N J. — Freewood Aeres . .................  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. —- 11339 Jos Campau Avenue ...............  365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė. ............................  240-6216
• JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomery Street —.....................................  HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue------------------------------ DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street .........................................  MI 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue---------------------------------------------OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ____________________  PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue ------------------------------------------- 381-8997
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ----------------------------------------- 232-2942
• 80. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway------------------------------------------AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N J. — 41 Whitehead Avenue ...........................   CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street--------------------------------- 475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue_____________________   EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 983 Bloecker 8teeM --------------------------------------------- RE 2-7476

HMMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
TOKMKOS SFBCtALYBas

SCH ALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Musų krautuvėse geriausios dešros
Kdionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
Nnw Yurta; 1654 2nd Av*. (85-88 SL) — TR 9-9047 
RMgewūo0e: 5644 Myrtlc Avenue — VA 1-7068 
Altarijoje: 28-28 8tdnway 8tro«t A8 4-8210 
Florai Park, L.I.: 256-17 HIIMta Avė. —■ 343-6116 
E. Ncrthport L,!.; 290-A Lark FieM Rd. 516>757-0ta1

Franklln 9*, UL: 881 Hempotsad Tpko. —. 437-7677 

FlusMnge: 41-06 MMn Street — Hl 5-2962 

Jackeon HeigMs: 82-10 37th Avenue — DK 9-1194 

PouehkMpete. N.Y.: *90 Matai 8L — 914-WIW7O

j
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— Į Balfo jubiliejinį seimą, 
kuris įvyksta šį savaitgalį Chi- 
cagoje, iš New Yorko važiuoja 
reikalų vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas, dr. A. Skėrys — vice- 
pirm., Antanas Senikas — iž
dininkas, Janina Gerdvilinė— 
sekretorė, revizijos komisijos 
bariai — Albertas Ošlapas 
ir Mikas Klimas. Iš Providen- 
ce, R. L, vyksta Balfo pirmi
ninkas kun. V. Martinkus, iš 
Baltimorės — dr. Elena Arma- 
nienė — pirmoji vicepirminin
kė.

Juozas Petrėnas, rašytojas 
ir žurnalistas, “Tėvynės” laik
raščio redaktorius, balandžio 
13, per rengiamą LMKF New 
Yorko klubo tradicinę Atvely
kio popietę kalbės apie poetą 
Kari Binkį ir jo kūrybą. Jis bu-, 
vo artimas K. Binkio bendra
darbis ir bičiulis.
Mokytojų suvažiavimas vyks

ta šį savaitgalį, kovo 15-16, Ap
reiškimo parapijos salėje, mo
kyklos patalpose. Suvažiuoja vi
so rytinio pakraščio lituanisti
nių mokyklų mokytojų atsto
vai. Iš Toronto atvyksta A. Rin
ktinas, PLB švietimo Tarybos 
pirmininkas; iš Chicagos — 
Montessori lietuvių vaikų na-

Jone Rūtenie tapybos kūri
nių paroda rengiama kovo 29- 
30 Woodhaveno Kolumbo vy
čių salėje. Bus išstatyta jo nau
jausioji kūryba. Parodą rengia 
ir globoja LB New Yorko apy
garda. Parodos proga išleistas 
katalogas.

ta kviečia visus atsilankyti j

mą, kuris bus kovo 15, šeštadie
nį. Pradfia 5 v. popiet

Padėka
Reiškiame nuoširdžiausią pa

dėką: gerb. klebonui kun. J. 
Aleksiūnui, kun. V. Budreckui 
už paaukotas padėkos mišias 
mūsų vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktuvių proga vasario 
22; vargonininkui muz. A. Ka- 
čanauskui už grojimą per mi
šias ir po jų iškilmingą maršą; 
dukrom, žentam, sūnui Vitui ir 
marčiai už suruoštą banketą; 
anūkam ir anūkėm už brangią 
dovaną; L.K.M. Sąjungos 29 
kuopos valdybai už gausią do
vaną; M. Senkui už pasakytą 
kalbą sukakties proga; Julei Če
pulienei ir visiem svečiam už 

_________  _____ ______ _____ Ilgiausių metų sudainavimą ir 
mų vedėja J. Juknevičienė. Sve- puikiai paruoštą vakarienę ir 
čiai skaitys paskaitas. Taip pat malonų patarnavimą; draugam 
šeštadienį bus ir Juliaus Veb- ir gerinamiem svečiam už daly- 
laičio paskaita apie vokiečių vavimą bankete ir gausias do- 
šeštadieninės mokyklas, nes vanas. Visiem- nuoširdžiausias 
jis vienai tokiai mokyklai va- ačiū. — Antanas ir Adelė Krei- 
dovauja. Po paskaitų Maironio venai, 
mokyklos vaidinimas, bendra 
vakarienė. Sekmadienį — pa
maldos 11 vai. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, 12 -vai. 
simpoziumas,

kunigų seminariją ir abu maž- žmonių dalyvavo koks šim- 
daug tuo pačiu laiku mirė. Iš- tas. Visi pasiliko dar kavutei, 
kėlė humoristines velionies bū- kurią paruošė Marija VMmc- 
do savybes.

Baigus kalbas, ekrane buvo 
parodyta keliasdešimt skaid
rių, kurias iš atrinktų nuotrau
kų pagamino R. Kisielius. 
Skaidres rodė ir paaiškino P. 
Jurkus. Daugiausia vaizdų buvo 
surinkta iš baltinės veiklos.

Minėjimas baigtas tautos 
himnu. Scenoj buvo išstatytas 
kun. L. Jankaus portretas, per
juostas juodu šydu.

kienė ir Emilija Sandanavičiė- 
nė.

Taip pat minėjime dalyvavo 
kun. L. Jankaus dvi pusseserės 
iš Scranton, Pa., Miss Helen 
Rekštis ir Mr. Mrs. George 
Grushko.

Reikia pasidžiaugti, kad mi
nėjimą surengė ir kad žmonės 
tikrai pagerbė taip uoliai Ral
fui tarnavusi kun. L, Jankų.

(M-)

ve- 
sri-

PRISIMINTAS KUN. L JANKUS, buvęs Balfo reik, vedėjas
Dėl siautusios pūgos kun. 

Liongino Jankaus mirties me
tines iš vasario 9 buvo nukel
tos kovo 9.

Praėjusį sekmadienį 5 v. po
piet Apreiškimo parapijos baž
nyčioje iškilmingas mišias kon- 
celebravo: kun. A. Račkauskas, 
tėv. B. Ramanauskas, O.F.M., 
kun. V. Dabušis, kun. V. Mar
tinkus, pręL J. Balkūnas, kun. 
J. Aleksiūnas, kun. F. Ruggles, 
kun. V. Pikturna. Mišiosbuvo 
aukojamos lietuviškai ir suda
rė tikrai gražų įspūdį.

Pamokslą pasakė kun. 
Račkauskas, prisimindamas 
lionies nuopelnus šalpos
tyje. Mišių metu giedojo para
pijos choras, vadovaujamas A. 
Kačanausko, Solo gražiai pagie
dojo solistai Stasys Citvaras ir 
Helen Senken. Po mišių buvo 

VlfilHamsburg sekcijoje, neto- specialios maldos už mirusį ku
li Apreiškimo bažnyčios, išnuo- ^gą Jankų. Žmonių bažny-

1 vai. komisijų aPįe pusantro
- v. . . .r, . iš 4 kambarių su modernia vir-

prausimai, ir A. Masiomo žo- taVė ir apšUdytau, už labai pri- , ■■
džiu baigiamas sugavimas. Pageidaujama He.

7 .-C1 į . - . i uog po saldų Apreiski-LMuviv Fondo vajau, komi- turima štona, nes visas namas pak^jo/saiėje buvo ir pa-

m! ™ “(21ZJ bE delį kun. P. GetsSūnas, kuris
Reikalingas siuvėjas-tailor. daugiausia rūpinosi šiuo minė- 

Už valandą moka 3.50 dol B®“- Toiiau vadovauti pakvie- Krautuvė i siuvykla turi oro tė apygardos pirmininką

tetas posėdžiauja kovo 14, šį 
penktadienį, pas J. Vytuvienę, 
85-29 86 St., Woodhavene. Po-

teto nariai prašomi dalyvauti. 
Platus vajus rengiamas šį pava
sarį. Ta proga gegužės 17 or-

ačiū. — Antanas ir Adelė Krei-

► Pirmiausia jis pakvietė susi- 
462-7662, arba rašyti: Charles, kaupimo minutę pagerbti velio- 

ai • ____ v • ei E*8* ®^ain F^hold, N. nį įjuL Lu Jankų, trumpais
gr^^idate'atictoa nuo J >07m- • breožafe iškėlė jo darbus šal-

kovo 17 iki kovo 28 Pacem in leRtemas įaunas vyras, kuris s™y5e- 
Terris galerijoje New Yorke, norėtų išmokti ir interesuojasi 
323 East 47 Street. Parodą or- apie vandentiekio darbus (plum- 
ganizuoja Lietuvos vyčių New bing). Getas atlyginimas. Pa- 

geidaujama, kad turėtų leidi
mą vairuoti automobilį. Infor
macijai Skambinti tarp 8*9 vaL 
ryto. TėL GL 3-5488.

gatozuojamas banketas Waldorf 
Astona viešbutyje.

Yorko skyrius. Visais parodos

Kulber, 317-84 St, Brooklyn, 
N. Y., 11209.

A.A. TEKLĖS PUSNIKIENĖS penkių metų mirties gar- ■ 
bingam prisiminimui egzekvijos su mišiom Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje — 259 North 5ih Street, Brooklyn, 
N.Y. 1969 m. kovo mėn. 19 d. 9 v. ryto. Spiečia atsilan
kyti gimines bei draugus

Vyras Petras, duktė ir sūnus

NEPRALEISKITE RETOS PROGOS!

Kovo 15 šeštadienį 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

antrąkart P. Jurkaus 6 pav. pasaka jaunimui

Vaidina Maironio mokyklos 45 mokiniai. Pasaką puošia 
spalvingos dekoracijos, kostiumai, šokiai ir muzika. Vai
dinimą veda akt. Tadas Alinskas ir mokyt. Jadvyga Ma
tulaitienė. Pradžia 5 v.v. Įėjimas — 1 ir 2 dol.

NUOŠIRDŽIAI ESATE KVIEČIAMU

Lietuvių Radijo valandą.
SKG

Juozas ir Antanina Liutko- 
idai iš So. Bostono, Lietuvoje 
mirusios dukters Saulytės įam
žinimui, įnešė Lietuvių Fondui 
100 doL Tai jau trečia Liutko- 
nių šimtinė. Negailestinga mir
tis Saulytę pašaukė į amžiny
bę sausio 23, einančią 40-sius- 
metus. Nuliūdime paliko vyrą 
ir dar mažus vaikučius. Angelė 
Vakauzienė, giliai atjausdama 
Liutkonių nelaimę, prisidėjo 
10 dol. Saulytės įamžinimui Lie
tuvių Fonde.

Skauty-slcaučię Kaziuko mu
gė dėl sniego pūgos atkelta į 
kovo 23. Viskas vyks kaip bu
vo numatyta, tik diena pakeis
ta. Mugė vyks Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoj So. Bosto
ne. Pradžia 12 vai.

Dr. Gerutis, Lietuvos konsu
las Šveicarijoj, su reikalais lan
kosi Amerikoje pas lietuvių 
vadovaujančius veiksnius. Dr. 

ja nustatė 7 doL asmeniui. Sve- Gerutis yra paruošęs Lietuvos 
reikalu didelį .veikalą. Lankymo
si proga yra pakviestas kovo 
29 kalbėti Bostone. Tas susi
rinkimas įvyks 7 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių D-jos auditorijoj. 
Po paskaitos bus meninė dalis, 
kurios programą atliks studen- 

; tai ir tautinių šokių grupė, va
dovaujama Onos Ivaškienės.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos Bostono skyrius išsi
rinko naują valdybą: pirm. Vy
tautas Izbickas, vicepirminin------
kai — Edmundas Cibas ir Jo
nas Rentelis, sekretorius Alek
sandras Lileikis, ižd. ir namų 
valdytojas Antanas Vileniškis 
ir. narys Bronius Utenis. -

Tikybines diskusijas ruošia 
Lietuvos 

sekmadienį, 
2:30 vaL popiet šv. Kazimiero 
mokyklos svetainėje, Ames St., 
Brocktone. Kun. Vincas Vaika
ičius ir kun; Albertas Kontau-

Su. Boėtono Lietuvių Pilie
čiu D-jos specialiai sušauktame 
posėdy svarstyti keltuvo dė
dulei jos banketo reikalai. Kel
tuva© įrengtas draugijos ketu
rių: (su rūsiu penkių) aukštų ri
jos name. Gegužės 18 įvykstan
čiam banketui tinkamai pasi
ruošti sudarytas dedikacijos ko
mitetas:

Banketo rengimo komisijos 
pirmininkas Stanley Dre
vinėms. Reklamos: G. Karosas, 
R. Lesčinskas, Ę. Ketvirtis, S. 
Griganayičius, L. švelnis, A. 
Druzdis Reklamų rinkimo įga
liotas atstovas ■.— F. Zaleskas. 
Bilietų: A. Andriulionis, J. Si- 
lalis, J. Lubinas, J. Markelio- 
nis, P. Mu&nskas, A. Ketura
kis ,ir H. Čepas. Kvietimų — 
priėmimų ir programos: adv. J. 
Grigaitis, O. Ivaškienė ir A. 
Matjoška. Bilietų kainą komisi-

bai gaus po 2 bilietus dviem 
viršutinės lentynos gėrimam. 
Nuo 5 iki 6 valandos susipaži
nimo valanda “Cocktail Hour”. 
Vakarienė 6 v.v. šis banketas 
skirsis nuo buvusių banketų, 
nes į jį bus pakviesti Bostono 
valdžios aukšti pareigūnai. Bus 
išleista pokyliui pritaikyta gra
ži programa. Reklaminės * pro
gramos puslapio kaina 40 dol., 
pusė puslapio 20 dol., ketvirtis 
puslapio 10 doL Įstaigos ar pa
vieniai asmenys, davę reklamą

KELETAS ŽODŽIŲ APIE LIETUVIŠKAS PARAPIJAS
(atkelta iŠ 3 pslj

Todėl ir aname parapijos ta
rybos sudarymo susirinkime ki
tataučiai galėjo dalyvauti tik

Neužtenka sėdėti ir dejuoti,Ii padaryti per parapiją tary
bas. Tam juk ir yra šios tary- kad su nykstančiom lietuviš- 
bos steigiamos — kad parapie- kom parapijom ir pats lietuvis- Naujosios Anglijos 
čių balsas būtų išgirstas if su kūmas blėsta. Negalim sakyti, k°vo 

ta^rečiZ? Jei kitateS dX nuom°ne skaitomasi, f kad nieko negalim padaryti. Ga- ° 
misi šios lietuvių parapijos gy- Vieningai dirbdami parapijos Mm ir turim! Pirmiausia visi pn- 
venimu, gajėjo.anandagiai pa- taryboje, sąmoningi ir veiklūs valomu dalyvauti savo parapijų 
prašyti, kad Susirinkimo eigoje para^ečiaį galės Jengni pa- Į^iškose pamaldų ir visa- «Popiefiaus en.
ar po jo eiklik, Humanae Wae ir s,-

Je. S^ nara^tu tarybos bus nnkiinX. iSn Buto reikalus”. Bus diskusijos,
tum vyks parapijos gyvenimo Jei sios parapijųtarybos tos kariams krikSZinnvhė klausimai ir atsakymai. Be to,
eiga. Iš mandagumo ir geros va- aktyviai ir sąmoningai renka- bus pamaldos bažnyčioje ir už
lies, pagerbdami svečius, lietu- mos ir po tojų veikia vfeipa- °Kviečiami sto
viai galėjo leisti svečiams pa- rapiečrų remiama, tai be abe- ^^ti^ Dtevo mum deniai ir suaugę.
reikšti savo nuomonę. Tačiau jo, daug padės ir patieriis kie- *a* S1OS 5^ I ies mum    __
jų nuomonė lietuviam _ neturi bonams, , ir parapiečiams ^sų. Jei j? "epa-
nei įpareigojančios, nei pataria* bendrame reikale’—^ tietuiytes; .4“? ^egalėsim

ir katalikybės išlaikyme. Jei parapijų ir hetu-
pasitmkytų nesklandumų nė- vybės sunjduųio, kaip tik patys 
reikės parapiečiam su plaka- “ “ 
tais gatvėje vargti, bet užteks 
tarybai visos parapijos vardu 
tokiam klebonui' išekėstyti pa- 
rapiečių nuomonę. Jei parapi
jos taryba tikrai bus remiama 
visų parapiečių,. ji bus darnus 
visų nuomonės ir norų pareiški
mas, su kuriuo ir klebonas, 
ir vyskupas skaitysis.

Tai ne revoliucinės mintys. 
Tai Šventosios Dvasios' įkvėp
tas ir iš D-jo Vatikano susnin- kžnimo. Remti parapiją ne pli
kimo išplaukęs parapiečio įvėr- kritika, bet pozityviais 
tinimas ir skaitymasis su jo tei- darbais 
sėta ir pagrista nuomone. Tam j' Veikliai dalyvauti parapi-

iriosios galios.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
UŽDAVINIAI J. A.

VALSTYBĖSE
Buvo laikai, kai J. A. V-se. lie

tuvių parapijos buvo ir katali
kiško gyvenimo, ir tautinio su
sipratimo centrais ir šaltiniais. 
Tų parapijų lietuviai klebonai 
daugumoje buvo šio veikimo 
inspiratoriais ir ugdytojais. 
Patys lietuviai parapiečiai taip 
pat daugiausia priklausė prie 
savo parapijų, jas rėmė ir pa
laikė.

Deja, mūsų laikais daug kas 
apvirto aukštyn kojom.

Jau nemaža lietuvių parapi-

save. Tą kaltinimą mums pa
kartos ir istorijos lapai. .

parapijos reikalai
Kas buvo pasakyta apskri

tai apie Amerikos lietuvių pa
rapijas, tas' tinka ir Apreiški
mo parapijai Brooklyne, ypač 
sąryšy su parapijos tarybos rin
kimais: "

1. Būti tos parapijos parapie- 
čiais ne K vardo, bet iš įsiti-

šia proga pritaikytas kalbas 
pasakė gen. konsulas A Simu
tis, prisimindamas, kaip su- 
velioniu kun. L. Jankum daly
vavo įvairiose paveldėjimo 
bylose; prisiminė jo būdo sa
vybes, jo kuklumą ir darbo pa
mėgimą.

Balfo pirmininkas kun. V. 
Martmkus savo kalboje trum
pai prisiminė velionį ir kaip 
šalpos dari»ninką.

Tremties draugų bei bičiulių jų visiškai išnyko. Kitų egzis- Jtei51“b®>s vyskupqi{ ir jos tarybos rinkimuose ir iš-
vardu kalbėjo Kęstutis Miklas. tencija laikosi tik ant plauko. tarybos kad para- rinkti sąmoningus ir susipratu-
Jis papasakojo epizodų iš Vo- Birmoje eilėje dėl to kalti S janizuotai ir sius lietuvius.
kietijos bukų ir baigė raginda- yra parapiečiai. Jie yra para- dalyvauti ^avo parapi- 3 Kadangi kalbų maišymas į-
mas iSefcti kun. L. Jankaus pijos pagrindas ir tikslas. Pa- neša dau^ pagrįsto nepasiten-
mųnografiją. rapija yra Įsteigta parapiečiatm, * *

Antanas Sandorius kalbėjo ir P Uk 101 išlaikys, kol para-rangias Dfnoonui Kamejo „o,, vilegija ir teise, bet taip pat ir
.teitoinloi ™du. ™ j, pare^

pieao pareiga yra dalyvauti »totą, kurie abu tarnavo kariuo
menėje, abu lankė Pavasario

rūpinti, kad lietuviškos pamal
dos būtų tikrai lietuviškos, be 
jokių angliškų priemaišų, ypač 
didžiųjų švenčių progomis. Jei

Išnuomojamas gražus butas

giesme), remti parapijos veiklą
tariama Dievo žodį išversti į 
savąją kalbą, tai kodėl ne vys-

4. Kadangi šeštadieninės mo
kyklos egzistencija yra svar

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos vakarienė įvyks kovo 16
d. 5:30 vaL popiet parapijos sa
lėje. Svečiai Imis vaišinami ska
niomis dešromis su kopūstais 
ir keptais viščiukais. Už pietus 
mokama tik 3 doL Meninę pro
gramą atliks parapinės mokyk
los vaikučiai, vadovaujami mo
kytojų seselių.

Tėvas Antanas švedas, mari
jonas misijonierius, kovo 10 už
baigė savaitės misijas Nekalto 
Praridėjimo parapijoje. Tris 
dienas pamokslai buvo sakomi 
angliškai ir tris dienas lietuviš
kai. Misijas lankė ir tikrai jo
mis pasinaudojo gražus para
piečių skaičius.

Kiekvieno ketvirtadienio va* 
karą Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje vyksta vadinami So
čiai parengimai, šiuos parengi
mus gausiai lanko parapiečiai 
ir apylinkėje gyveną kitatau
čiai. Dalyviam tinkamai priimti 
ir pavaišinti parapijos klebo
nas kun. S. Saulėnas nupirko 
daug naujų stalų ir kėdžių. Atei
tyje žadama įrengti kambarį 
nerūkantiem, * kad visi dalpiai 
būtų patenkinti ir rastų malo
numą lankytis šiuose parengi-joms ir palaikant parapijos eg- . .TT

tistencija finansiškai. t,na I»k“ »*«#*»» » - - ----------------- muwe
reliniu apšildymu, prie gero su- Kunigų tautiniam nusistaty- P“!!“1?0 (•“>!>•- blausias veiksnys parapijos tęs-
sisiekimo. Informacijai skam- mui parapiečiai taip pat gali ?»» renkamos para- k lietuvybės išlaiky-
binti tel AP 74KOT. turėti daStokos. Tai jie » balmtdauguma.topir mui, daryti įrgių, kad šeštadie- ir^penktad.ema.s Ne-

šių tarybų atstovai turėtų išsi- ninės mokyklos mokytojai ir * ...
rinkti Religinio Centro vadovy. mnHniai neturėta jaustis kaip 5 val popiet būna
bę. Tokia vadovybė atstoviu- J

turėti daug įtakos. Tai jie ga> kalto Prasidėjimo parapijos

Gimnazijos direktoriui

mišios. Taip pat penktadienių 
vakarais 7:30 vai einami Kry-

Liudvikui Tonui
mirus, jo žmonai ir p.p. Vekseliams reiBtiame gilią 
užuojautą.

DR. A. SAVICIUNAS ir ŽMONA

kampininkai, prisiglaudę pas 
svetimuosius.

5. Prisimenant kad kitatau- fiaus KeUai ir šutomas pa
čiai nėra parapiečiai ir taip pat *aim*n*nias Sakramentu, 
labai nežymūs rėmėjai (mažiau Vasario 16 minėjimo, kuris 
negu 10 proc. parapijos pija- įvyko Nekalto Prasidėjimo pa
nų N kitataučių^ tad pagrin- rapijos salėje, dalvviai suauko

tai pirmas uždavinys būtų sek- dinis parapijos tikslas turi būti jo 131 dol. Šias aukas parapi- 
‘ \ rūpintis lietuvių dvasiniais ir jos klebonas kun. S. Saulėnas

veiklesnes dar pagyvinti, stips- tautiniais reikalais. persiėmė Amerikos Lietuvių

Tokio Religinio Centro vie

tų palaikyti artimus ryšius su

ti parapijų gyvenimo paką —*

tan&as pajudinti.


