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De Gaulle iškritus iš balno, dar

Kada Nato visai nebebus reikalingas?
Iš kanclerio Kiesingerio pareiškiniŲ

Paryžius. — Ryšium su de 
Gaulle pasitraukimu, per JAV 
viešąsias komunikacijos prie
mones prapliupo įvairiausios 
juodžiausios pranašystės: bus 
nauja finansinė krizė, kuri su
naikins franką, suvargins ang
lų svarą ir apipešios Amerikos 
dolerį; vėl pairs santykiai tarp 
Washingtono ir Paryžiaus, net 
tarp Paryžiaus ir Bonnos; Pran- 
cūzijon sugrįš chaosas ir vy
riausybių vartaliojimo žaidimas. 
Ir taip toliau. Būta ir švieses
nių pranašysčių: dabar jau Ang
lija pateks į Bendrąją Rinką, 
Paryžius gal net sugrąžins savo 
kariuomenę Nato karinei vado
vybei, Europos susivienijimui 
kelias atviras.

Visas tas reportažas yra leng
vabūdiškas tuščiažodžiavimas.

Su de Gaulle pasitraukimu 
Prancūzijos vietoj nepasidarė 
tuščia vieta: ten tebėra visa 
ikšiol kraštą valdžiusi vyriau
sybė su didžiule dauguma par-

• lamente, veikia visi konstituci
niai organai. Reikėjo pakeisti 
tik vieną ratelį — vietoj de 
Gaulle po kelių minučių atėjo 
senato pirmininkas Poher. Tai 
ženklas, kad Prancūzijos kons
titucinė struktūra yra be sky
lių.

Pats jautriausias ir mažiau
siai atsakomingas veiksnys bu
vo tarptautinis spekuliantas, 
bet jam nepasisekė sugundyti 
prancūzo keisti savo frankus 
į vokiečių markes ar aukso ga
balą — Europos vertybių bir- _ __ _
ŽOSe spekuliacijos karštligė ne- savo kandidatūrą j prezidentus.

Bet paskleistas pluoštas neįtikimai keistų pranašysčių

pasirodė, nes ne tokia bacila 
yra spekuliacijos priežastis.

Negali staiga keistis nė Pa
ryžiaus santykiai su Bonna ar 
su Washingtonu, nes jų pa
grindas yra ne de Gaulle as
muo, bet bendri interesai, ku
riuos apsprendžia ne kokio 
nors asmens rinkimų pralaimė
jimas, bet per ilgesnį laikotar
pį susiklosčiusi tarptautinė pa
dėtis.

Nė Anglija tuojau neįšoks į 
Bendrąją Rinką, nes klaidin

gai manoma, kad tik vienas de 
Gaulle jai B. Rinkos duris už
trenkė. Anglija buvo pakviesta 
būti B. Rinkos steigėjų tarpe, 
bet atsisakė, nes dar nežinojo, 
kaip susiklostys jos santykiai 
su Britų Sandrauga, kuri ką 
tik buvo padidėjusi dideliu bū
riu naujų narių. Kai vėliau ji 
atėjo prašytis priimama, B. 
Rinkos nariai jau buvo pama- 

. tę savas bėdas, kurių nebeno
rėjo padidinti dar Anglijos bė
domis. Taip visas reikalas ir 
susipainiojo. Ant de Gaulle gal
vos krito burtas panaudoti ve
to teisę, bet tai nebuvo tik tuš
čias užsispyrimas.

Aišku, kad de Gaulle pasi
traukimas pakeis kiek Pran
cūzijos vyriausybės stilių, atneš 
jai daugiau lankstumo net ir 
tuo atveju, jeigu prezidentu bū
tų išrinktas ir gaulistų kandi
datas, nes valdžios svorio cent
ras nebebus vien tik preziden
tūra, kaip buvo su de Gaulle, 
bet mažų mažiausia valdžią da
bar teks dalintis ir su parlamen
tu.

Turėtų šis tas- keistis ir už
sienio politikos taktikoje: de 
Gaulle svajonę nepriklausomai 
nuo Prancūzijos pašonėj esan
čių sąjungininkų ieškoti Euro
pos suartinimo su Maskva tu
rės pakeisti kuklesni užmojai 
— to tikslo bandyti siekti kar
tu su natūraliaisiais Prancūzi-

— Pirmuoju kandidatu į 
Prancūzijos prezidento vietą 
jau pasiskelbs gauHstas G. 
Pompidou. Partija jo kandida
tūrai jau pritarė. Jis laikomas 
švariausiu gaulistu, 6 metus 
buvęs Prancūzijos premjeru, ga
bus administratorius ir politi
nis strategas, gerai besiorien-

tuojąs ir ūkiniuose klausimuo
se. Dėl kitų kandidatu tebeina 
politinių grupių pasitarimai. 
Rinkimų data dar nenustatyta.

Bonna. — čia santrauka nau
jausių V. Vokietijos* kanclerio 
dr. Kiesingerio minčių, pa
reikštų vienam JAV spaudos 
atstovui ryšium su būsimais 
JAV ir Sovietų pasitarimais dėl 
apsiginklavimo sustabdymo.

K. Ar V. Vokietijos vyriau
sybė turi kokių nuogąstavimų 
ryšium su būsimais JAV-Sovie- 
tų pasitarimais?

A. Tie pasitarimai jokių rū
pesčių nekelia, nes prez. Nixo- 
nas visiems sąjungininkams yra 
pasakęs, ko bus siekiama pasi
tarimuose su Maskva ir apie

U'

kraštas
Ottawa. —-. Kanados premje

ras Trudeau ėmė skelbti, kad 
jo kraštas pradėjęs atsipalai
duoti nuo šimtmetį trukusios 
orientacijos į Jungt. Amerikos 
Valstijas bei Europą ir suvok
ti naują padėtį, kurioje Kana
da galėtų būti aptariama kaip 
“trijų vandenynų” kraštas.

Vienas yra Arktika, kitas 
Pacifikas, trečias Atlantas, per 
kuriuos pasiekiami tirštai apgy
venti Azijos ir Lotynų Ameri
kos centrai. Kanada galinti 
bendrauti su tuo pasauliu ne 
ne tik ūkiškai, bet ir kultūriš
kai. Štai kodėl Kanada norinti 
santykių^ su Kinija ir prekybi
nių mainų plėtimo su Japoni
ja, kuri greit i Įsirikiuos į di
džiausių pašauto-valstybių gru
pę. Tuo keliu dabar jis ir pra
dėjęs kreipti Kanados užsienio, 
prekybos ir karinę politiką.

Vietkongiečiai bėga, bet tik berniokai
Saigonas. — Pas amerikie

čius ir vietnamiečius perbėga 
vietkongo partizanai paprastai 
esą jauni berniokai, neseniai 
sugaudyti karinei tarnybai ir 
nepasižymintys ideologiniu 
karščiu.

Perbėgimas padidėjęs perei
tų metų antroj pusėj, šiemet 
ikšiol jau perbėgo apie 12,000 
vyrų. Jei toks tempas iki galo 
metų bus išlaikytas, galima me
tų gale sulaukti iki 18,000 viet- 
kongiečių.

Bėgimo priežastys: Saigono 
pacifikacijos pasisekimas, labai 
blogos gyvenimo sąlygos viet
kongo pusėje. Paprastai į kari
nius dalinius jie prievarta su-

renkami. Pabėgę Saigono pu
sėn, jie patenka į žymiai geres
nes sąlygas, gi išklausę persi
orientavimo kursą gali net na
mus ir saviškius aplankyti. Ka
rininkų ir politinių komisarų 
perbėgimai labai reti.

Panaikinta senatis nacių bylom
už karo sukėlimą, žydų ir kitų 
tautybių žmonių žudymą ar ki
tokį nežmonišką su jais elgesį.

Pirmiausia buvo nustatyta, 
kad tos rūšies bylų kėlimas V. 
Vokietijoj turi pasibaigti 1965 
gegužės mėn., tai yra po 20 
metų nuo karo pabaigos. Kai 
tas laikas artėjo, V. Vokietijos 
vyriausybė susilaukė didelio 
spaudimo iš užsienių (ypač iš 
Maskvos įtakos regiono), todėl 
įsisenėjimo terminas buvo nu
keltas iki 1969 gruodžio 31.

Tuo tarpu reikalas buvo at
neštas į Jungt Tautas. Pereitų 
metų sesijoj buvo priimtas pro
jektas konvencijos, kurią pasi
rašiusios valstybės įsipareigoja 
netaikyti įsisenėjimo tos rūšies 
nusikaltėlių byloms kelti. Kon
vencijoj yra aptarti tie nusikal
timai, kuriems senatis netaiky
tina.

Ryšium su šio reikalo svars
tymu skelbiama, kad V. Vokie
tijoj yra dar nuo 16,000 iki 
18,000 įtarimų buv. nacių karo 
nusikaltėlių, kurių bylos turėtų 
patekti į teismą.

Bonna. — V. Vokietijos vy
riausybė, ilgai reikalą svarsčiu
si, nutarė prašyti parlamentą 
pritarti įstatymui^ kad būtų vi
sam laikui panaikinta senatis 
kelti byloms karo nusikaltė
liams ir nusikaltėliams prieš 
žmoniškumą. Visas tas reikalas 
yra atsiradęs ryšium su II pa
saulinio karo laimėtojų susitari
mu nubausti Vokietijos nacius

už tokią taktiką jau buvo pasi
sakęs pats de Gaulle savo pa
sitarimuose su prez. Nixonu šj 
pavasarį.

Jis tikisi, kad Kanada netap
sianti antrąja Amerika, nors 
iš ten ir einąs nepaprastai di
delis kultūrinis ir technologinis

Atsikratė stalinistų
Helsinkis. — Suomijos kom

partijos liberalai įveikė savo 
kietasprandžius stalinistus ir 
centro komitetan išrinko visus 
savuosius. Stalinistai pasitrau
kė iš suvažiavimo, bet dar ne
žinoma, ar jie sudarys antrą 
kompartiją. Maskva tokio skili
mo nenori bent iki to laiko, 
kol praeis pasaulinis komparti
jų suvažiavimas Maskvoje bir
želio mėn.

Liberalinio sparno vadas sa
vo kalbose visai nesidomi “pro
letariato diktatūra” — jis vi
sose savo kalbose kalba tik 
apie taiką, demokratiją ir so
cializmą. Jo partija dalyvauja ir 
vyriausybėje, parlamente turi 
41 atstovą. Jis tvirtina, kad to
kiai partijos linijai turįs Mask
vos pritarimą, nors Maskvos 
teikiamu kosher maistu ir ne
sinaudoja. Jis buvo tas vadas, 
kuris surikiavo partijos daugu
mą protestui dėl Čekoslovaki
jos okupacijos.

ii Pauliaus VI į kardinolus pakilimo iškilmėse.

Nuklydo į politiką
Hague.—Europos Bendrosios 

Rinkos šešių kraštų darbininkų 
unijos sudarė federaciją, kuri 
apims 12 mil. darbininkų. Tuo
jau buvo nuklysta į politinius 
reikalavimus: sudemokratinti 
Bendrosios Rinkos institucijas, 
tuoj pradėt pasitarimus su Ang
lija ir kitomis “demokratinė
mis” valstybėmis dėl įstojimo į 
B. Rinką, neįsileisti į B. Rinką 
“nedemokratinių” kraštų, ku
riais laikoma Portugalija, Ispa
nija ir Graikija. Izraelis priim
tinas į B. Rinką nepilnu nariu.

Bendrosios Rinkos instituci
jų sudemokratinimas turėtų

-t taip pasireikšti: išrenkamas par
lamentas visuotiniu balsavimu, 
sudaroma vykdomoji komisija, 
atsakinga tik Europos parla
mentui. Visi tie pasiūlymai 
kvepia tarpvalstybiniais Euro- 

- pos organais, bet jie į nieką ne
atremti, nes prieš tokių organų 
sudarymą pirma reikia turėti 
bent jau Europos federacijos 
konstituciją. Ir pataikyta kaip 
pirštu į dangų tokiam pasiūly
mui daryti — kaip tik tada, ka
da iš kovos lauko traukiasi gen. 
de Gaulle, didžiausias tokių pro
jektų priešas.

— Sovietu laivyno grupė Vi
duržemy laivų skaičiumi jau 
pralenkusi ten esančią Ameri
kos laivyno grupę. Tik sovietiš
kosios pajėgumas yra mažesnis, 
nes ji neturi nė lėktuvnešių 
nė aviacijos. Paskutinis prie
das prie sovietiškosios grupės 
yra ką tik iš Juodosios jūros at
plaukęs raketomis ginkluotas 
helikopterių nešėjas. Su juo 
dar atvyko vienas naikintojas 
ir vienas pagalbinis laivas. Na-- 
to laivynų ir aviacijos pratimai 
Viduržemio jūroj jau prasidėjo. 
Jų sekti čia ir sutelktas sovie
tų laivynas.

ką bus kalbama. Jis taipgi yra 
pažadėjęs palaikyti tuo reikalu 
ryši: tartis ir informuoti. Euro
pos reikalų be Europos žinios 
netvarkyti. Prez. Nixonas turi 
pilną V. Vokietijos vyriausy
bės pasitikėjimą.

K. Ar JAV-Sovietu susitari
mai dėl nusiginklavimo susilp
nintų V. Vokietijos saugumą?

A. V. Vokietijos saugumas 
yra surištas su Nato. Viena pa
ti Vokietija niekad negali ap
siginti nuo puolimo iš Rytų, to
dėl V. Vokietijai labai rūpi iš
laikyti stiprų Nata. Ikšiol Nato 
buvo toks pat stiprus, kaip Ru
sija. V. Vokietija nepagailės sa
vo dalies, kad taip būtų ir to
liau. Jeigu ryšium su kokiais 
-susi t ariniais sumažėtų Sovietų 
karinė galybė, atitinkamai galė
tų būti sumažintas ir Nato ka
rinis pajėgumas.

K. Ar pasiseks atlaikyti JAV 
kongreso spaudimą dėl JAV ka
rinių pajėgų sumažinimo 
poje?

A. Yra žinoma, kad 
Nixonas dabar nenori
poje esančių JAV karinių pajė
gų mažinti. V. Vokietijos vy
riausybė yra pasirengusi padė
ti jų išlaidas padengti, kad tas 
tikslas būtų pasiektas.

K. Kada Nato bus nebereika
lingas?
A. Tokio momento turbūt lau

kia visos tautos. Bet sutikim, 
kad jo dar ilgai reiks laukti, kol 
tokia padėtis Europoje galės su
sidaryti. šiandien dar nieko 
tuo reikalu nematyti.

Euro-

prez.
Furo-

Ieško kelio prie gangsteriy pinigų
Ženeva. — JAV finansinės ko Šveicarijos teismas. Bet~lr 

institucijos fino, kad daugybė vėl bet: teismui prašymą Įteikti 
šio krašto gangsterių dolerių gali tik Šveicarijos vyriausybė, 
slaptais keliais nueina į švei- tik jokiu būdu ne svetimos
carijos bankus, kurie, savinin- valstybės vyriausybė.
kų patvarkymu, už juos super- JAV Įstaigos yra parengu- 
ka vertybės popierius New Yor- sios specialią sutartį, pagal ku- 
ko biržoje. Kadangi Šveicarijos rią Šveicarijos vyriausybė ap- 
bankai perka akcijas savo var- siimtų tokias bylas teisme kel- 
du, JAV negali nustatyti tų ti, jei JAV Įstaigos pateiktu į- 
pinigų savininkų tol, kol negali rodymų, kad tas ar anas Ame- 
patikrinti bankų indėlių.
Šveicarijos bankams griežčiau
siai uždrausta atidengti banki
nes paslaptis.

JAV vyriausybė prašė tame 
reikale Šveicarijos pagalbos, 
bet nėra jokios vilties sulauk
ti pakeitimo įstatymų, kurie de
da dideles bausmes už banko 
klijento operacijų atidengimą. 
Ypač didelis pasipriešinimas ei
na iš pačių bankų vadovybių, 
nes tik tas paslapties apsaugo
jimas yra svarbiausia priežas
tis, kad bilijonai dolerių iš viso 
pasaulio suplaukia Į Šveicarijos 
bankus.

Bet tas paslaptis saugoją į- 
kompartijos viršūnę — į po- statymai turi vieną išimtį: ban- 
litinio biuro vykdomąjį komi- kas turi parodyti klijento trans- 
tetą. akcijas, jeigu tai padaryti įsa-

— Mao ir Lin Piao žmonos 
išrinktos į pačią kom. Kinijos

Gi rikos gangsteris yra pervedęs 
pinigus Į tą ar kitą Šveicari
jos banką. Suprantama, kad 
Šveicarijos vyriausybei nėra 
jokio išrokavimo tokiomis bylo
mis užsiiminėti, tačiau ji atsi
liepė Į Washingtono prašymą ir 
šiomis dienomis išsiunča savo 
ekspertus vietoje tą reikalą su 
amerikiečiais aptarti.

Beje, Į Šveicariją siunčia pi
nigus ne tik gangsteriai, bet ir 
teisėtai savo pinigus uždirbę 
piliečiai, tik visa .bėda, kad jie 
tada nusuka nuo Amerikos iž
do už juos priklausančius mo
kesčius. Bet prie tokių klijentų 
sąskaitų Šveicarija nesutiks sa
vo rankos pridėti.

— Maskva dar nėra ratifika-— 44 JAV senatoriai ir 162 
kongresmanai paskelbė pareiš- vusi atominių ginklų plitimo 
kimą, kad Vidurinių Rytų tai- sustabdymo sutarties. Ir Wash- 
ka gali būti suorganizuota tik ingtonas neskubėsiąs ratifikuo- 
per tiesiogines Arabų-Izraelio 
derybas, bet ne didžiųjų valsty
bių susitarimais. Tai yra parė
mimas Izraelio nuomonės, kad 
4 Didžiųjų pasitarimai tuo rei
kalu yra žingsnis klaidinga 
kryptim.

— Kard. Wright, ką tik bu
vęs Pittsburgho vyskupu, pasi- ( 
liksiąs Romoje ir būsiąs pa
skirtas kunigų kongregacijos ' 
prefektu. Tai labai svarbi vie
ta šių laikų susimaišyme. Visi 
naujai paskirtieji kardinolai bu- ’ 
vo prisaikdinti šios savaitės tre
čiadienį.

— L. Amerikos nuatominimo 
sutarti* jau įsigaliojo. Visi L. 
Amerikos kraštai įsipareigojo 
neturėti atominių ginklų ir jų 
neįsileisti į savo teritorijas, vi
si kiti kraštai tą jų nusistaty
mą turi pagerbti. Dabar pradės 
tartis dėl vykdymo tvarkos. Su
tartis sudaryta per J. Tautas.

— Pašto tarifus siūloma vėl 
pakelti: laiškams už vieną unci
ją ar jos dalį nuo 6 iki 7 et, bereikia pašalpos gavimo vietoj

S. LOZORAIČIO RAŠTAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Lietuvos diplomatijos šefas- 
S. Lozoraitis Visuotinės žmo
gaus Teisių Deklaracijos 20 m. 
sukakties proga buvo pasiun
tęs Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui raštą, kuriuo - 
atkreipė U Thanto dėmesį i 
tai, kad Sovietų Sąjunga pasto
viai ir sunkiai pažeidžia žmo
gaus teises okupuotoje Lietuvo
je. kaip ir kitose sovietų užval
dytose valstybėse. Raštas buvo 
užbaigtas reiškiant vilti, kad 
Jungtinės Tautos D rūpinsis Vi
suotinės Deklaracijos vykdymu 
tuose kraštuose, kuriuose So
vietų Sąjunga laužo Deklaraci
jos nuostatus, ir 2) rems lie
tuvių tautos pasiryžimą atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę

Dabar S Lozoraitis gavo iš 
Jungtinių Tautų atsakymą, kad 
jo raštas bus generalinio sekre
toriaus praneštas žmogaus Tei- 

_ . _ . _ .siu Komisijos nartams, einant
7 proc. Prez. Johnson© projek- kino ir Dubčeką, kai jis buvo bėms daugiau domėtis izotopais Jungtiniu Tautų Ekonominės ir 
te buvo prašoma jai padidinti išrinktas partijos vadu Novot- ir kitais atominiais dalykais, jau Socialinės Tarvhos nustatyta 
10 proc.

ti tol, kol nebus aišku, ką toks 
Maskvos delsimas reiškia. Ypač, 
kad jos atstovai taip uoliai 
spaudė kitus, kad sutartį pasi
rašytų.

— Indija ir Pakistanas vie
ną savo teritorinį ginčą sutvar
kė geruoju: pavedė jį išspręs
ti tarptautiniam teismui ir da
bar jau sutiko priimti jo spren
dimą. Tokiu pat būdu turėtų 
tie kaimynai sutvarkyti ir 
savo ginčą dėl Kašmiro

LŪŽIS PARYŽIAUS DERYBOSE
Vietnamo karo taikos dery- Toki pasiūlymą P. Viename 

bose Paryžiuje vakar įvyko delegacija jau senokai yra pa- 
mažas lūži*—Vietkongo delega- dariusi. Manoma, kad tokiu pa
či ja pranešė, kad ji jau sutin> sitarimę tarp Vietkongo ir Sai
ke pradėti neoficialius pasikal- gono atstovę jau yra įvykę ir 
bėjimus su "kitomis" delegaci- pačiame Vietname. Ten grei- 
jomis. Žinoma, tę "kitę" dele- čiausiai ir sutarta dalį tokiu pa- 
gaciję tarp* gali būti ir JAV sitarimę perkelti ir Į Paryžių, 
delegacija, bet iž tikręję tu
rėta galvoj P. Vietnamo dele
gacija.

— JAV 1969-70 biudžeto 
projektas jau įteiktas kong
resui. Tai yra pertvarkytas 
buvusio prezidento John
son© biudžetas, dabar subalan- 

atvirutėms nuo 5 iki 6 et. Oro būti išgyvenus nustatytą laiką, suotas su 5 bilijonų 800 mili- 
pašto tarifas lieka nepakeistas. Taip išaiškino vyr. teismas, nes

— Neturto pašalpai gauti ne-
— Vienas aplink pasaulį api

plaukė britas Robin Knox-John- 
ston, niekur neišlipęs į krantą. 
Nukeliavo 29,500 mylių per Kongresas ragina prez. Nixo- toks reikalavimais pažeidžia ne- 
312 dienų. Išvyko iŠ Falmouth ną greičiau pateikti pasiūlymus turtingo Žmogaus kilnojimosi 
uosto Anglijoj ir ten pat sugrį- dėl pašto departamento per- teisę. Tokie reikalavimai buvo 

' žo. Keliavo vienas 32 pėdų bu- tvarkymo, nes ikšiol jis dirba keliose valstijose, bet dabar jie 
riniu laivu. labai blogai. nebegali būti taikomi.

— Atominiai sprogdinimai 
civilinės inžinerijos projektam 
paremti dar už kalnų, nes tos 
rūšies technologinės žinios te
bėra vystykluose. Taipgi dar 
nežinoma, kiek tie sprogdini
mai gali užteršti orą radioakty
viomis medžiagomis, nes tokie 
sprogdinimai vyks ant žemės be 
jokios apsaugos. Taip nusakė 
padėtį Tarpt. Atominės Ener
gijos Agentūros direktorius, pa-

— Italijos komunistai vėl 
pasmerkė naują Maskvos įsiki
šimą į Čekoslovakijos vidaus 
gyvenimą. Jų spauda užvedė 
polemiką su Maskvos spauda. 
Ir Suomijos kompartija antrą 
kartą parėmė Čekoslovakijos li

ko, prez. Nizonas prašo padi- beralus. Brežnevas pasveikino 
dinti Sočiai Security pensijas Husaką, bet savo laiku jis svei- tardamas beatominėms valsty

jonų dol. pertekliumi. Be kit-

nį iššlavus. galimais panaudoti medicinoje, tvarka.



DARBININKAS

Atsiprašau, piliete, - o kaip su vonia?
..........................................................................................................■ -s ■ i . ■'

Viešbutyje Kieve:
Pirmas dalykas, kurio norė- ris. DirMottjo | laikrodį — pu-

VATOM

1

prie kambario nebuvo vonios. 
Tebuvo prausykla su šaltu van
deniu. Kilimas nusidėvėjęs ir 
praradęs visas spalvas. Tačiau 
lova švari. Paspaudžiau skam
bučio mygtuką (nes kambary 
telefono nebuvo). Niekas nesi
rodė. Bėjusi į koridorių, pama
čiau moterį, kuri prie lazdos 
pritvirtintu skuduru plovė lino
leumo grindis.

“Atsiprašau, piliete, o kaip 
su vonia?”

“Ko?”
“Vonios. Noriu išsimaudyti.” 
“Naste, — šūktelėjo moteris, 

— čia tave šaukia”.
“Aš tuojau, — atsiliepė bal

sas iš. tolo. Po kelių minučių 
pasirodė mergina, maloni, su 
prijuostėle.

“Ar jūs Nastė?”
Ji linktelėjo.
“Aš norėčiau vonios, 

čiau išsimaudyti”.
Mergina atidžiai žvelgė į ma

ne, į mano kostiumą, lagami
nus. Jos akyse buvo nustebi
mas, smalsumas, džiaugsmas.

“Vonios? Išsimaudyti? Gali
ma tik ne taip greit. Vonia ko
ridoriaus gale, ir kol aš ją pa
kursiu ... Apskritai mes šildy
mą gaunam iš TEC."'

“Iš kur?”
“TEC — Teploelektrocentral. 

Bet dabar remontas, tai mes 
šildome vonią gazu. Kol sušils, 
praeis valanda, ne mažiau.”

“Viena vonia visame aukš
te?”

“Taip, pas mus mažai kas ja 
naudojasi. Malonumas nepi 
gus”.

“O ji švari?”
“O kodėl jai būti nešvariai, 

jei maža kas ja naudojasi. O 
kai jum, tai aš išplausiu ją pui
kiai, su dezinfekcija. Jūs gi 
mūsiškė”.

“Ne, aš jūsiškė. Aš rusė”.
“Rusė — tai matau, bet 

sai kitokia, nemūsiška, ne

tuos dokumentus žiūrinėjo ir 
stebėjosi:

“J Glucbovą. Hm, taip, lei
dimas yra. Stebuklai..

“Ar kas nors netvarkoje?”
“Ne, viskam kaip taškas į

leido žemyn. Teiravosi iš de-

norė-

vietiška”.

dar toki užkampį, svečiai iš už
sienio nevažiuoja Gyvena arti
miausiame mieste, sakysim, Kie- 
ve, ir giminės pas juos nuva
žiuoja susitikti. Taip visiem ge
riau. O jūsų išsirūpinta į Ghi- 
chovą. Retas atsitikimas. Na 
tiek to —; ten vietoje vėl pa- 
tikrins "kas ir kaip. Aš tik pata
riu: nenukrypkite nuo maršru
to — nemalonios pasekmės!”

“Bet man nieko daugiau ir 
nereikia, tik Gluchovo”.

Pareigūnas išėjo, Valė vėl 
krito į lovą, bet pasijuto išal-

“Restoranas? Bet jo nėra, ir 
niekad mes jo ir neturėjome. O 
ko jum reikia?”

“Na jei ne restorane, tai 
bent kur kitur noriu pavalgy
ti”.

“Aha, madam, pas mus tik la
bai prašmatnūs viešbučiai turi 
restoranus, o šiame rajone tai 
geriausia pavalgyti stotyje — 
čia pat”.

Nenorėjusi gatvėn rodytis 
Valė. Visi kreipia į jos drabu
žius akis. Paklausė, ar negalė
tų kas atnešti iš stoties.

“Hm, tai jau problemytė. Pa
siųsti neturim ką. Vakarinėje 
pamainoj tik aš ir dežuruojanti

sus tris aukštus”.
“Ar tikrai jau negalima?”
“Kodėl bus negalima? Pas 

mus nieko nėra negalimo ... 
Na, žodžiu, aš nubėgsiu ir at
nešiu ką nors šalto. Norite?”

Valė padavė jam tris rublius.
“Puiku. O jūs čia pastovėki

te, kol aš.subėgiosiu, kad nie
kas į kontorą nelįstų, čia gi 
dokumentai, apyskaitos. Ge
rai?”

Grįžo per dešimt minučių. 
Atnešė dešros, gabalą sūrio, 
prancūzišką bulkelę ir butelį 
kefiro. Kai Valė padėkojusi ko
pė į savo kambarį, jis tik šūk
telėjo: “Jei jum ko prireiks, 
jūs tik pašaukite mane, aš kaip 
bematai...”

Valė pavalgė, atsigulė, užmi-

ne

d. Apreiškimo parapijos salėje. • ' Nuotr. P. Ąžuolo

ptlfeiiaiL
“Aš atsiprašau — jum są

skaita.”
“Bet ar negalima tai atlikti 

iš ryto?”
“Atsiprašau, žinoma, bet 

matote, iš ryto dar jdūo tar
nautojo nebus. O reikia surašy
ti visus pateisinamuosius do
kumentus. Sąskaita — tai reiš
kia socializmas, o jūs tada no

rėsite skubėti”.
Sąskaitos suma nebuvo dide

lė, bet pagal tuos patogumus, 
kurie buvo viešbutyje, bent 
dvigubai didesnė nei Ameriko
je. Sąskaitos buvo trys egzemp
lioriai — vienas Valei, vienas 
viešbučiui ir vienas viešbučio 
trestui.

Rytą Nastė atėjo pažadinti. 
Bet jai ir kas kita rūpėjo. Var
žydamas! paprašė, ar Valė ne
galėtų jai parduoti veiną bliu- 
zelę. Kai Valė padavė jai bliu- 
zelę ir dar pridėjo skarelę, ta 
bruko gautas dovanas užantin. 
“Neduok, Dieve, jei kas pama
tytų, tai jau man būtų...” ir 
pametusi ant stalo suglamžytus 
banknotus išmovė pro duris. 
Nespėjo Valė *jos nė prišaukti, 
kad pinigus pasiimtų...

Apačioje laukė jau vakarykš
tis šoferis. O stotyje rado be
laukiančią ir Nastę. Ji, pribė
gusi prie Valės, prašnibždėjo: 
“Tik nesakykite jam nieko”. 
Nešikas ir Nastė nunešė Valės 
daiktus į laukiamąją salę, paso
dino ant suoki ir pridėjo:

“Sėdėkite čia ir būkite atsar
gi. Bus daugybė žmonių, maiša
tis. Saugokite šarvo daiktus. Mė
gėjų tuojau atsiras. 0 kada 
pradės leisti į peroną, aš jus 
išvesiu pro kitas duris”.

Nastė, kaip višta viščiukus, 
laikė apglėbusi daiktas, iki atė
jo laikas, kada nešikas išvedė 

perdavė traukinio pa
lydovei tardamas: “Va, mieloji 
drauge, brangus krovinys. Jos 
(rodydamas į Valę) važiuoja į 
Gluchovą, neužmiršk jas išso
dinti tinkamoje vietoje”.

(Toliau — Valė jau Glucho- 
ve).

JO8EPH AAMIVA — GRAMUOS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
kopiyčtos. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11231; ST 2-5043.

darai koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Latayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar-

statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Menick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuvižka 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. Telef. EV 4-4952 _______________________________

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Raal Estate. Namų pirkimo, pai*

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 arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balta (ga
li vykti ir j kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimaL 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgevood, N.Y. 11227, ĖV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt_ pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietfka. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Si I ve r Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St- Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________________________________________________________

JUOZO ANORUMO Real Estate, Insurance. Apraudamas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Motaal Fuada—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GtRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū- 
Mes amerikiečtų ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Bivd. Rjchmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

8 a G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodbaven, N.Y. U421. VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigbitoai kainam priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus UeL skilandžius, sūrius. We take all orders special pneo 
tat Weddb>gs and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš- 
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orehard SL New York, N.Y. 10002,

vi- 
so-

“Taip. Aš iš Amerikos”.
“Iš Amerikos! O Viešpatie!” 

Mergina neslėpė susijaudinimo.
Nastė padarė, ką buvo žadė

jusi. Vesdama į vonią, liepė 
kambarį užsirakinti ir raktą pa
siimti su savim. “Kad kas ko 
nors nenudžiautų”.

“Ar pasitaiko ir taip?”
“Ką žinai. Daug kam yra pa

gundų. O čia žmonių visokių 
sukasi”.

Nastė pasisiūlė padėti Valei 
ir nusimaudyti. Būsią taip ge
riau. Niekas nemėgins čia lan
džioti. Pildama vandenį iš ki
birėlio ant Valės, vis pasižiū
rėdavo į duris, užkabintas kab
liuku.

VISUOMENINES VEIKLOS TIKSLAI IR METODAI
Chicagoje, Jaunimo centro 

patalpose balandžio 19-20 vyko 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos trečiosios sesijos posė
džiai. Jų metu išryškėjo ir kai 
kurie nesklandumai, kuriuos J. 
Pr. komentuoja balandžio 22 
Draugo vedamajame “Pavojin
ga veikėjų figa — ambicijų iš
puolis.”

SPAUDA

“Galima pasidžiaugti, kad ga
na gausiai turime energingų, 
veiklių lietuvių, kurie parodo 
daug pasišventimo ir pasiauko
jimo, atiduodami savo laisvalai
kius visuomeniniam darbui, ne
gaudami jokio atlyginimo, daž
nai net turėdami eilę su tuo or
ganizaciniu veikimu surištų iš
laidų patys apmokėti. Ir jie me
tų metais tęsia tą darbą, nesu
silaukdami dažnai net visuome
nės įvertinimo ir tinkamos pa
dėkos. Lenkiame galvas prieš 
tokius.

“Tačiau reikia sutikti, kad 
ir šie žmonės nėra laisvi nuo 
vieno pavojaus — savęs ir sa
vo reikšmės pervertinimo. Pa
siekėme tokį laikotarpi, kada 
daugelis mūsiškių jau yra įsi
stiprinę savo profesijoje, įta
kingose ir pelningose pozicijo
se, turi rezidencijas, indėlius, 
nuosavybes. Betrūksta tik gar
bės, ir čia, ambicijos atakos po- 

... ■ . .... veikyje, ne vienas yra išmuša-
lyginimą, o dar priedo kvepian- mas g to geram ,^„1

O

“Gali kas klausytis, o tada 
man kliūtų ...”

Valei pasakojant atvirai apie 
savo gyvenimą Amerikoje, Nas- 

, tė tik dūsavo iš nustebimo. 
“Viešpatie, ir taip jūs gyvena
te kapitalizmo sistemoje,
mum pasakoja ir rašo visai ki
taip. Tik jūs, meldžiamoji, su 
kitais nebūkite tokia atvira: ir 
tiem kitiem ir jum bus blogai. 
Patikėkite manim, aš jau ži
nau .

Kai grįžo į kambarį, Nastė 
skėstelėjo rankom. “O drabužė
liai jūsų, drabužėliai! Už tokią 
bliųzelę man reiktų plušėti vi
są mėnesį ir tai dar neuždirb
čiau. O marškiniai! O kelnai
tės! Kaip kokioj pasakoj!” Bu-
vo matyt,kad ji nori dar ką 
sakyti, bet nesiryžta. Gavusi at-

bicijų ataka, jo smegenis užlie
ja mintis, kad tik “aš” einu tik
ruoju keliu ir esu lemiantis 
veiksnys, jo širdį normaliam 
broliškam veikimui užblokuoja 
“aš” krešulys ir jis ambicijų 
atakos poveikyje ima sirgti aš
trios bendradarbių neapykan
tos vėžiu. Ambicijų ataka tiek 
aptemdo akis, kad jau imama 
nebematyti nei tų idealų, dėl

“Tada jau tokiam ambicijų 
atakos pritrenktam veikėjui 
nebeužtenka, kad vien jį kas 
pagiria. Jis nervinasi ir pyks
ta, kam dar kas nors kitas 
pagiriamas už tą darbą, kurio 
įvykdyme ir jis dalyvavo. Ir ta
da jis darosi totafistas meto
dų srityje, truks luš stengda
masis sutrempti savo “konku-

Europą. Užeikite ir {įtikinsite!

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave^ 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

su priemonėmis, nei su etika, 
net nei su lėšomis. Jis farizėjiš- 

kurių pradėta dirbti, nei tų kai išbiusinės visus reguliami- 
žmonių, su kuriais bendras vei- nų, nuostatų žodelius ir kabte- 
kimas suvedė, o matoma tik liūs, besistengdamas savo nu- 
vieiią patį save. matytą auką pritrenkti kuriuo

raidės smūgiu, nebepaisydamas 
bendro reikalo, užmiršdamas 
bendradarbiavimo dvasią, taip 
būtiną mums tautos vergijos 
metu, vien pats besistengdamas 
iškopti ant piedestalo. Jis pasi
daro nebe talkininkas, o stab
dys, nebe vadas, o sabotažinin
kas, nebe šviesus švyturys, o 
tamsus kelmas, verčiąs ant šo
no visą visuomeninio darbo ve
žimą. Ir tai yra žmogaus visuo
meninė savižudybė. Visuomenė 
greit pamato, kad tai išpūstas

(nukelta į 4 psL)

Deksnio mestis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50ę. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark» N J. 07104, arba j Darbininko administracijų, 
910 Wilk>ughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais-

North Sta, P.O. Bear 9112, Newark, NJ. 07104.

TeL (212)497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio {vairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim.

Chanu Beauty Shoppe

plauki} dažymas

ŽYDU PADĖTIS OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Bdexterpark
PHARMACY 13

Wm. Anastasl, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE

Praėjusių metų spalio mėne
sį Amerikoj buvo paskleistas 
Lietuvoj gyvenančių “komunis
tų ir nepartinių žydų inteligen
tijos atstovų” Sniečkui rašyto 
laiško lietuviškas tekstas ir jo 
vertimas į anglų kalbą. Remda- aukštas pozicijas Lietuvoj. Bū- Zimanas — “Editor-in-chief”. 
masis to laiško turiniu, The 
New York Times spalio 30 pa
skelbė straipsnį, kuriame buvo 
tvirtinama, esą, Lietuvos žy
dai prašosi išleidžiami emigruo
ti į Izraelį, kadangi Lietuvoj 
pakilusi antisemitizmo banga ir kai tituluojasi “assistant pro- 
žydai ten esą tik niekinami ir fessor”. Z. Borkumns, respub- 
skriaudžiami.

Ryškesnės to laiško ištrau
kos su pastabomis, pateiktos 
Eltos Informacijų, buvo skelb
tos ir lietuvių laikraščiuose 
praėjusio lapkričio vidury bei 
pabaigoj. Iš. to laiško teksto 
buvo aišku, kad jo autoriai 
daugiausia Maskvą kaltina dėl 
žydų skriaudimo, ir kad tik dėl 
Maskvos spaudos užimtos pozi
cijos kažkas ir iš lietuvių susi-

viai buvę kaltinami žydų skriau
dimu.

Čia lietuvių vardą užsienio 
žydų akyse ir šokosi ginti as
tuoni žydai, įžymūs komunistai, 
dabartiniais laikais užimantys

tent: S. Atamukas, buvęs po
grindinis komjaunuolis, buvęs 
“lietuvių” divizijos raudonar
mietis, dabar “revoliucijos isto
rikas”, vyresnysis dėstytojas 
partijos mokykloj, todėl angliš-

nister”. E. Jacovskis — vėl 
“departamento galva” vyriausio 
sovieto raštinėj. G. Užpalis 
(pasikeitęs pavardę) — kompar
tijos inspektorius. V. Vilons- 
kis, pulkininkas. Ir, žinoma, G. WE DELTVER

Mldagan 2-4130

TeL (212) 441-3110 / 896-7743 

bestway 
TRAVEL AGENCY 

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

•4-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven. N.Y. 11421

Visi jie aną žydų grupės laišką 
pavadino “nepagrįstu kaltini
mu prieš lietuvių tautą”. Jto vi
si parašė laišką į NYT, kuria
me, žinoma, parodė didelį su
sirūpinimą bolševikinės siste
mos, ne lietuvių tautos garbe. 
Aiškino, kad Maskva priešinasi 
tik prieš tam tikrą (antiarabiš- 
ką) Izraelio politiką, o ne prieš 
žydus. Apie žydų kultūrinio 
reiškimosi visišką suvaržymą 
(fikvMavimą) Sovietijoj, dabar 
ir Lietuvoj, šie žydų atstovai 
nė neužsiminė, ir laiške minė
tų nusiskundimų neigti nė ne
mėgino. Tik jie įrodinėjo, kad 
žydai komunistai kaip Ru
sijoj, taip ir Lietuvoj tebesi
laiko ko puikiausiai ir dauge
liu požiūrių geriau .už kitus.

tebetvirtina, kad Lie

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co„ Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
fomoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ta paskolų reikalais prašome kreiptis:

likinės valdžios kanceliarijos 
skyriaus vedėjas, nežymi figū
ra (net enciklopedijon neįtrauk
ta), bet ik angliško titulo spren
džiantiems galįs atrodyti svar
bus pareigūnas, nes vadinasi 
“ministrų tarybos departamen
to galva”... K. Glikkaa, pavyz
dinio kolchozo pirmininkas ša
kių apylinkėj, “socializmo dar
bo didvyris", bene specialiai 
Šiam atvejui prisipažinęs esąs 

gundąs iš žydo pasityčioti ar žydas, nes Šiaip jau tuo nesi- 
kitaip parodyt jam nepalanku- garsina, net ir vardu nežydiš- 
mą. Bet iŠ NYT straipsnio atro- ku vadinasi (Kostas). M. Dul-

čio “Ivory”, mergina išėjo, tar
dama^ kad už maudymąsi bus
paskaityta, kai ji paliks viešbu
ti
Patarnavimas —spacsalus:

Nastė išėjo, ir Valė virto į
lovą. Pažadino netrukus beldi
masis į duris. Jėjo vyras su
pareigūno uniforma.

“Atsiprašau už trukdymą, vojingiausi yra vėžys, kraujo
Jūs iš užsienio? Galiu pažiūrėti išsiliejimas smegenyse, širdies t a _______ __ _______ ________
jūsų dokumentus?” Rūpestingai ataka. Kai veikėjas apserga am- dė^ lyg tame laiške vien lietu- manas — statybos “deputy mi-

tino takto, apdairumo, nuošir
džios bendradarbiavimo dva
sios; ima “lipti per galvas”, už
mirštant, kad tai veda į pra
radimą net ir tos pagarbos, ku
ri iki šiol buvo pelnyta.

5
Fizinės sveikatos srityje pa-

Jie

(nukelta į 3 pslj

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114tb Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 VVest Marųuette Rd. CMcago, III. 60629 — TeL 312 - 476-2242
Visais apdraudos Ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis {

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421 — Tct. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, masinom, gyvybei it k.

UTAS Travel Service yra pesiruoius Jums patarnauti nežiūrint 
kw ir. kada kettautuntt. LITAS Travel Service parūpina bilictu.% 
padarys reikiamas mervadjaa, patars kur geriausia atostogauti.

htiaiaia aptaroinlHiirt. RUO6IATUS KELIONĖN ?... Nepamirškit '
LITAS TRAVEL SERVICE

•4-10 Jamaica Ava. WooAawn. N.Y. 11421 — Tel. 212 - 647-5522
SĖKMINGOS KELIONĖS!



šiandien

Red.)

Antroji studijų dalis, tebeva
dinama teologija, paveikta tri-

Pirmas veiksnys — mokslo 
plėtotė nebepalanki renesanso 
tipo asmeniui, kuris žino ne

personalas papildo universiteto 
profesūrą.

prancūzų, nors dauguma skaito 
abiem kalbom, kai kurie prasi
moko olandų ar kitą kalbą, teo
logijos mokslui naudingą.

Kunigų seminarijos

- bažnytinės įstaigos, skiriasi Jos 
skiriasi savo tarpe ir kai kuriais 
atvejais nepanašios į save 
prieš penkerius metus. Vatika
no suvažiavimas, vienuolijų pa
sitarimai ir mokslo raida pa
veikia kunigų seminarijos moks
lą, gyvenimo būdą, veikimą ir 
profesinį veidą. Šie keturi da
lykai, aptarsimi atskirai pa-

seminarijos gyvenimu, bet 
bendri šių laikų ruošimos! ku
nigystei įstaigom.

Bendroji mokslo tvarka J. 
Amerikos Valstybėse yra ketve
ri metai universiteto, su fi
losofija kaip pagrindiniu daly
ku, ir ketveri teologijos metai. 
Vienuolijų studentai atlieka vie
nerius ar dvejus metus naujo
kyno ką tik įstoję, kai kuriem 
prisideda praktikos laikotarpis 
prieš studijų pabaigą. Atskiri 
atvejai pritaikomi dalį mokslo 
atlikusiem prieš pradedant se
minariją ar įstojusiem vyresnio 
amžiaus.

muo nepajėgia aprėpti net ir 
teologijos visų sričių, padidėjus 
moksliniam tyrinėjimam, knygų 
bei žurnalų spausdinimui Pato
gumo dėlei teologija suburta į 
keturias sritis: biblinę, sistema- 
tinę, istorinę ir pastoracinę. 
Westono kolegijoje reikalauja
ma išklausyti po šešis kiekvie
nos srities semestrinius kur
sus, kurių apie pusę galima pa
sirinkti, o likusiai daliai nere
tai išsirinkti ir profesorių. Ti
pingas rinkinys iš biblinės sri
ties gali būti du įvadiniai kur
sai iš Senojo įstatymo, du iš 
Naujojo, du specialiai iš vienos 
dalies, pvz., šv. Povilo visų ar 
kai kurių laiškų, šv. Jono raš
tų, šv. Luko bei Apaštalų dar
bų, ar iš Senojo įstatymo prana
šų, psalmių bei kitų dalykų. 
Sistematinėje dalyje — įvadi
nis kursas, ekleziologija, kristo- 
logija, Trejybė ir vienas Dievas, 
nuodėmė ir malonė, pasiren
kant vilties teologiją, sakramen
tus, asketiką ar kitus kursus, 
praplečiančius pagrindinius. Is
torinė dalis apima pirmuosius J? 
šimtmečius, reformaciją, mo
derniąją Bažnyčią ir gyvena
mojo krašto religinę istoriją; 
vykstą į misijas pasipildo mi
sijų kraštų religinio gyvenimo 
apžvalgomis; kiti pasirenka mė
giamos srities likusius kursus.

Pirmoji studijų dalis, seniau 
vadinama filosofija, dabar 
(angliškai) kolegijos laikotarpiu, 
sukasi apie dešimti filosofijos 
kursų, kurie visiem seminarijos 
studentam privalomi. Reikalavi
mai E “tomEtinės” filosofijos 
sutraukti, kad studentas ga
lėtų susipažinti plačiau su iš
minties Etorija, su kitomE fi- 
losofjjomE: egzEtencialistine, 
njarksEtine, rytietine, fenome
nologine ir kitomE. Filosofinių Pastoracinė teologija susideda 
mokslų tikslas supažindinti su E liturgijos, kateketikos, mora- 
pagrindinėmE galvosenomis linės teologijos, pastoracinės 
žmonijoje, nebe tiek sudaryti psichologijos; dažnai pamokos 
pagrindą teologijai, kuri, ma- surištos su praktiškaE užsiėmi- 
nyta, rėmėsi daugiau tomEtine maE už klasės ribų (vadinamaE

pastatus, kad galėtų daugiau mergaičių stovyklauti. Nuotr. B. Kerbelienės

Visuomenine veikla
(atkelta iš 2 psl.) 

burbulas, pastebi kad ambicijų 
aptemdytam veikėjui pirmon ei
lėn rūpi nebe Lietuva ir lietu
vių tautos reikalai, o pačiam

piedestalo, ir nuo jo nusigręžia. 
Perdaug jau yra remti ir gerb
ti žmogų, kuris ima nebetamau- 
ti pačiam reikalui, o tik ieško
ti kaip sumurkdyti tą, kuris jo 
nebesmilko.

Teologijos mokslas seminari
joje paveiktas ir antrojo veiks
nio — religinio kitimo Bažny
čioje ir bendrai religiniame pa
saulyje. Bostono apylinkėje žy
miausias ekumeninis reiškinys 
— prieš porą metų įsteigtas 
Bostono teologinis institutas, 
kuriam priklausančios septynios 
įvairių tikybų mokyklos bend- 
dradarbiauja, atidarydamos kla
sių duris kitų mokyklų, studen
tam, vesdamos ekumeninius se
minarus opiaE klausimais (au
toritetas ir laEvė, viltis ir revo
liucija) ir stengdamosi bendro
mis jėgomis paveikti 
mokslinį ir techninį pa
saulį E krikščioniškosios pusės.

. Tuo būdu katalikų kunigų se
minarijos studentas dalį kursų, 
ypatingai E Etorijos ir švento
jo Rašto, gali Eklausyti epEko- 
palų seminarijoje, kaip būna 
ypatingai Westono kolegijai 
persikėlus E priemiesčių į patį 
centrą ir bent penkmečiui da
linantis patalpomEsu epEkopa- 
lų Įstaiga.

Kaip toks bendravimas pavei
kia tikėjimą? Tai didžiausia bai
mė. Didžiausia viltis yra, kad 
vieningai ir gal kada nors vie
nybėje krikščionys kiek aEkiau 
liudys supasaulėjusiam pasau
liui Kristaus mokymą. PokalbE 
tarp protestantų ir katalikų ne
retai išryškina tiek Etorija, 
tiek Šventąjį Raštą ir įvairiaE 
būdaE nušviečia dogmatinę 
teologiją kurioje skirtumai te
bėra. Daug bendraujama ir pa
storacinėje srityje, dirbant did
miesčių širdyse, su neturtingai- 
siais, psichiatrinėse ligoninėse.

Artinasi ir katalikų grupės 
savo tarpe. Westono kolegija, 
pavyzdžiui, buvo tik jėzuitų lai
koma. šiito metu studentų 
bendruomenę ir ĮMOfesūrą su
daro kartu ir oblatai, ir asump- 
cionEtai. Panašiai jungiasi įvai
rių krikščionEkųjų bendruome
nių seminarijos New Yorke, Ka
lifornijoje ir kitur, vystydamos 
savosios konfesijos turinį gi
liau ir tuo pačiu susipažinda-

si įsiregistravę tarybos nariai 
ir buvo tęsiamos šeštadienio

įvairių JV

sukalbėjo
Atidarymo

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES TARYBOS SESUA
JAV Lietuvių Bendruomenės 

tarybos trečioji sesija vyko 
balandžio 19-20 Jaunimo cent
ro patalpose, Chicagoje. E 52 
narių pirmam posėdy dalyvavo 
apie 45 atstovai E 
vietovių.

Pradžioj maldą 
kun. J. Jutkevičius.
žodyje pirm. J. Kapočius primi
nė, kad turime stengtis dirb
ti vieningame susitarime. Atsi
stojimu pagerbtas neseniai mi
ręs PLB valdybos pirm. J. Ba- 
čiūnas.

Posėdžiam vadovavo tary
bos prezidiumas: pirm. J. Ka
počius, vicepirmininkai kun. 
V. Dabušis, dr. P. Vileišis, kun. 
J. Jutkevičius ir sekr. A. Barz- 
dukas.

Sekr. A. Barzdukas perskaitė 
tarybos antros sesijos protoko
lą, kurs po neilgų diskusijų pri
imtas vieningai.

Po Lietuvos gen. konsulo dr. maldos buvo Jėzuitų koplyčio- 
-P. Daužvardžio svmkihimo pla- je. 10 vai. susirinko beveik vi

tų veiklos pranešimą padarė 
JAV LB centro valdybos pirm. 
B. Nainys. Apie stambius atlik
tus darbus pranešimus padarė 
Tautinių šokių šventės komite
to pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
LB Kultūros fondo pirm. A. 
Kairys. LB Švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas.

Diskusijose daugumoje tik pa
girti atlikti darbai ir jų atlikė
jai. Išreikšta visa eilė pageida
vimų ateities veiklai pagyvinti 
Nesklandumų neišvengta ir šio
je sesijoje. Dr. L. Kriaučeliū
nas, atsakydamas kalbėjusiem 
diskusijose, palietė nesutarimus 
su LB centro valdyba. Atsaky
damas Br. Nainys nusiskundė, 
kad buvo puolamas spaudoje ir 
net tarybos narių. Paskaitytos
citatos nurodė tikrai sunkius valdybai pasitikėjimas buvo 
kaltinimus. Tolimesnės diskusi
jos išvirto į maišatį.

Sekmadienį 9 vai. ryto pa-

ligotai diskutuota LB ir Al
to santykiai. Išvadą padarė cent
ro valdybos pirm. B. Nainys, 
pažymėdamas, kad LB centro 
valdyba mielai tarsis su kitais 
veiksniais, bet nenori, kad kas 
iš šalies jai diktuotų, ką ir kaip 
bendruomenė turi dirbti Pada
ryti centro valdybos nutarimai 
buvę išdiskutuoti apylinkėse ir 
apygardose, centro valdyba tik 
tai vykdžiusi.

Septyniem tarybos nariam 
anksčiau pareiškus nepasitikė
jimą centro valdybai, po ilgų 
diskusijų buvo balsuojama slap
tai, nepasitikėjimą pareišku- 
siem atsisakius balsuoti Centro

“Ambicijos atakos pritrenk
tas žmogus tampa visuomeni
niu lavonu. Ir jeigu jį anks
čiau plačiai visuomenė vertino 
ir gyrė už jo pasišventimą, tai 
dabar telieka apie jį tūpčioti 
maža pataikūnų svita. Jis tam
pa skaudžios gangrenos palies
tu bendruomenės nariu, jeigu 
jis nesiryžta atgyti nauju lietu
viško nuoširdumo antplūdžiu, 
nauja bendruomeniškos min
ties cirkuliacija, nauju dėme
siu bendram reikalui,* nauju 
bendradarbiavimo ryžtu.

“Nevisada ta ambicijų ataka 
būna pilnoji. Dažniausia ji pa
sitaiko tik dalinė — laikinai ir 
nevisiškai žmogų apsvaiginda
ma. Bet, deja, šitokių ambici
jos atakų pasitaiko ir viršūnė
se. Dėl šios nelaimės ypač 
daug nedarnumo buvo įnešta ir 
į paskutinį Liet. Bendruomenės 
tarybos suvažiavimą. Tačiau 
reikia atsiminti, kad pavergti 
Lietuvos žmonės laukia vie
ningos, sutartinos, pasiauko
jančios veiklos, kurios netem
dytų ambicijų debesys.

DR. KONSTANTINO AVIŽONIO
filosofija, terminaE ir sąvoko- “field education”).

Vietoj seniau populiaraus lo
tynų kalba vieno vadovėlio nu
statomas kelių ar keliolikos kny
gų sąrašas, apimąs dėstomą kur
są. Kalbų reikalavimai suma
žinti. Hebrajų kalba nebepri- 
valoma visiem. Graiku kalba k.Hų kMtes™ teok>'
privaloma tik šventąjį Raš- 
tą studijuojantiem. Lotynų 
kalba nebevartojama nei pa
mokose, nei egzaminuose, bet 
reikia Elaikyti raštu egzami
nus, kad studentas pajėgtų nau
dotis šaltiniaE. Taip pat pri-

nūs.
Šalia filosofijos kursų, kurių 

pasirenkama ir daugiau, studen
tai mokosi vEų kitų dalykų. 
Westono kolegijoje 1967-1968 
mokslo metaE universiteto lai
kotarpį atlieką klausė 126 skir
tingų semestrinių kursų, turė
dami antrąją pagrindinę mokslo 
sritį: kalbas, literatūrą, Etori- 
ją, griežtuosius mokslus, pasi
tarę su seminarijos ir vienuoli
jos vyresniaEiaE. Šie ketveri 
metai daug kur persikelia į ka-
talikEkus universitetus, nes valoma ir bent viena moderni 
pati seminarija nepajėgia su- kalba, ypatingai vokiečių ar

gija plačiau.

Trečiasis veiksnys yra mo
dernaus pasaulio socialiniai ir 
moksliniai pasikeitimai Vietoj 
ištisinių paskaitų šiuo metu yra 
populiarūs seminarai, išsamūs 
uždaviniai (“projects”), diskusi
jos, pagristos ruoštais raštais 
ar perskaityta medžiaga. So
cialiniai rūpesčiai skatina se
minarijas artimiau dalyvauti 
bendrame žmonių gyvenime, 
todėl ir kraustomas! Į miestą, 
kad gyvenimo plakimas būtų 
geriau jaučiamas ir kad studen
tai bei profesoriai galėtų pato
giau įsijungti į miestinio gy
venimo apytaką, aptarnaudami 
ir tarnaudami Įvairiais būdais. 
Todėl prieinami Įvairūs kursai 
apie miestėjimą, revoliuciją, 
pilietines teises, politinę ir eko
nominę moralę, sociologiją ir 
teologiją, asmeninę bei grupi
nę psichologiją.

Ketvirtaisiais teologijos me
tais, išėjus 24 kursus trejų 
metų bėgyje ir išlaikius baigia
muosius teologijos egzaminus, 
specializuojamas! kurioje nors 
pasirinktoje srityje, išeinant 
dar šešis kursus, pavyzdžiui, iš 
moralinės teologijos, jaunimo 
religinio auklėjimo, liturgijos, 
istorijos ar panašiai. Tai gali 
būti metai magistro laipsniui ar 
pradžia doktorinių studijų, ga
vus po trejų metų Bachelor of 
Divinity profesinį (tai yra, ne 
akademinį) laipsnį Kai kuriose 
seminarijose vietoj baigiamųjų 
egzaminų galima atlikti stambų 
uždavinį: parašyti knygą, suda
ryti mokyklom tikybos kursus 
ar panašiau.

Pakeitimai vykdomi gana sis
temingai. Kas keletą metų pra
vedamas darbų įvertinamas, pa-

NETEKUS

pareikštas 24 balsais už, 3 — 
prieš ir 16 susilaikius, kurie vė
liau pareiškė nebalsavę protes
to ženklan.

Apygardų pranešimus padarė 
dr. B. Radzivanas (pavaduoda
mas sirgusį pirm. A. Vakselį)— 
New Yorko apygarda, B. Rau
gas — Pennsylvamjos-Mary lan
do, V. Bražėnas—Conn., L. Va
liukas — Vakarų, dr. A. Būti

Š. m. balandžio 20 d. Cha- kalbos profesorius asistentas, kus __ Ohio, K. Jankūnas __
pel HilI, N. C., daugiau kaip 1952-1956 ekstraordinarinis pro- ^ew Jersey ir A. Juškevičius 
’ ' ’ -----’ ‘----- -*-*■ fesorius, nuo 1956 istorijos ir

politinių mokslų profesorius ir 
socialinių mokslų skyriaus ve
dėjas. 

Stambiausi a.a. Konstantino 
Avižonio mokslo darbai: Die 

- Entstehung und Entwicklung 
dės litauischen Adels bis zur E 
tauisch-polnischen Union 1385 
(Berlyno disertacija 1932); Lie
tuvių kilimo iš romėnų teorija

ketinius mėnesius sirgęs, mirė 
įžymus mūsų Etorikas dr. Kon
stantinas Avižoms.

Konstantinas Avižoms buvo 
gimęs 1909 sausio 16-29 Žaga
rėje, kur jo tėvas dr. Petras 
Avižoms vertėsi gydytojo prak
tika.

Baigęs “Aušros” gimnaziją, 
Etorija studijavo Lietuvos uni
versitete. Nuo 1929 studijas tę
sė Fridricho Vilhelmo univer- XV-XVI a. (Praeitis, III, 1939, p. 
sitete Berlyne. Čia už diserta- 1-30); StanElovo Albrechto Rad- 
ciją apie lietuvių bajorijos kil-. vilo “Memoriale” (Lietuvos Pra- 
mę XIII-XIV amžiuje gavo filo
sofijos daktaro laipsnį. Be to, 
1935 dar baigė Lietuvos Eto- 
rijos studijas Vytauto Didžiojo 
mokslų fakultete. 1933-1934 is
torinę medžiagą rinko Kroku
vos universitete ir kitur. Nuo 
1934 dėstė istoriją ir ūkio is
toriją Prekybos Institute Klai
pėdoje. Tuo pačiu metu moky- vosios spaudos, Chicago 1957, 
tojavo ir “Aušros” gimnazijoje, p. 27-65); Pastabos dėl “naujo- 
Įsikūrus LituanEtikos Institu- viško V. T. Pašutos Lietuvos 
tiri Kaune, 1939-1940 buvo to valstybinės pradžios aEkini- 
instituto reikalų vedėjas ir nuo- mo” (Lituanistikos Darbai, L 
latinE sekretorius. 1940-1944 1966, p. 89-93) ir kt Bendra- 
Vilniaus universiteto Humani- darbiavo įvairiuose ameriki- 
tarinių mokslų fakulteto Lietu- iriuose istorijos žurnaluose. Bū
vis istorijos katedros docentas. 
Mokslinį ir pedagoginį darbą 
tęsė ir 1944 pasitraukęs į Va
karus. 1945-1947 dėstė Rusijos 
istoriją Freiburgo universitete 
Vokietijoje, 1946-1948 Lietuvos 
istoriją Pabaltijo Universitete 
Hamburge - Pinneberge. Atvy
kęs į JAV, 1949-1969 profeso
riavo Elon kolegijoj, Elon Col
lege, N. C. 1949-1952 čia buvo 
Europos istorijos ir vokiečių

— Illinois. Trumpai pasveikino 
PLB valdybos pirm. St Barz-

eitis, I, 1940, p. 211-292); Bajo- 
rai valstybiniame Lietuvos gy
venime Vazų laikais, 1940; švie
timas Lietuvoje XVI I-jo am
žiaus pirmoje pusėje (Lietuvos 
Praeitis, L 1941, p. 541-568); 
Bendroji rusinimo politika. Ru
sinimo politikos istorinė raida 
ligi 1863 (Kovos metai dėl sa-

tuvių Bendruomenei dar trūks
ta tikrojo lietuviško solidarumo.

J. Jasaitis referavo apie bū
simos tarybos rinkimus ir rin
kimų taisykles. Apie naujo sta
tuto projektą referavo dr. P. 
Vileišis, bet jo diskutuoti ne
buvo laiko. Pageidauta, kad 
tam reikalui būtų sušaukta spe
ciali sesija.

Sesijos pabaigoje priimtos re
zoliucijos ir pageidavimai. Už
darant sugiedotas tautos him
nas. (K.)

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas. .
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

dotuvių lietuvišku papročiu šei
ma suruošė visiem dalyviam

Nuotr. P. Ąžuolo

čių mokyklų ar specialių įstai
gų numatomi ateities planai, ku
rie pristatomi centrinėm Romos 
įstaigom bei regionaliniam pa
reigūnam tvirtinti laikinai ar 
visam laikui stengiantis klausy- 
tE laiko baEo ir tuo pafiu 
kalbėti šių dienų pasauliui.

(Bus daugiau)
Antanas Savlaitis, S. J. pietus.

ro vienas iš pagrindinių Lie
tuvių Enciklopedijos bendradar
bių Lietuvos, Lenkijos ir Rusi
jos istorijos klausimais.

Laidotuvėse dalyvavo Avi- 
žonių šeimos nariai ir giminės. 
Pamaldos už velionį buvo lai
komos Elon College Communi- 
ty Church. Studentų chorai pa
giedojo lietuviškai giesmės 
“Dieve, Tėve danguje, atiduo
dame Tau šlovę” vieną posmą. 
Magnoba kapinėse Eton Colle- 
ge atsisveikinimo žodį tarė pro
fesorius Jonas Puzinas Litua
nistikas instituto ir Lietuvių 
Enciklopedijos vardu, Elon ko
legijos prezidentas dr. J. E. Da
niele/ ir gimnazijos draugų var-

> 
>

Kennebunkporte, Maine
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

Oficialiai dėstoma- lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek

ni*m* jvtoti | kolegija*.
Mokiniai gyvena koaOri
Atlyginimą* visiem* prieinamas —■ atsižvelgiama i kiekvieno* iei- 
moe padėti.
Anksti regietraoklt* mokinius 19M-1970 m.
Priimami berniukai baigę • skyrius.

Lietuviai tėvai, branginat šią gimnaziją, kol ji yra 
Jos ateitis jūsų rankose!

/sfarinaoijm ir regnetracvoe rrtimtoūt rašykit:
Rev. Rsctor

Keaaotomkport, Matos O4OM



IS VISURBalandžio 20 Niagaros rajo-

mone, toks pasirodymas būtų

Tokią progą tikrai reikėtų iš
naudoti. Tiktai šiuo metu Buf
falo lietuvių grupė yra mažes-

pasirodyti, turiu
Bendruomenės apylinkių — 
Buffalo, Rochesterio, St Čatba- 
rines ir Wellando — atstovai 
turėjo pasitarimą dėl įstei
gimo bendro komiteto, kuris suūdyti ir betavžaL Mūsų nuo- 
rūpintųsi lietuviškos kultūros 
parodymu amerikiečių visuome-

Buffalo lietuvių klubo pir
mininkas dr. A. Gamziukas, ati
darydamas pasitarimą, trumpai 
paaiškino kaimyninių apylinkių 
atstovam, kodėl Buffalo lietu
viai ėmėsi iniciatyvos sušaukti 
tokiam pasitarimui.

Prieš keletą metų Buffalo 
mieste istorijos muziejaus pa
stangomis buvo pradėti tauti
nių grupių pasirodymai. Pra
džioje mažai kas kreipė į juos 
dėmęsį, bet, laikui bėgant, su
sidomėjimas jais didėjo, ir jie 
jau nebesutilpo muziejaus pa
talpose. 1967 buvo sukviesti vi
sų tautinių grupių atstovai ir 
įsteigta vadinamoji Niagaros a- 
pylinkių tautinio meno taryba 
(Niagara Frontier Folk Art 
Council, Ine.), kuriai vadovauja 
dr. Grėdel. Šr taryba dabar ir 
tvarko tuos tautinių grupių pa
sirodymus, kurie iki pereitų me
tų pabaigos vyko Erie County 
Technical Institute patalpose, o 
nuo ateinančio sezono perkelia
mi į D’Youville kolegijos pa
talpas.

Svarbu yra, kad šiuos tau
tinių grupių kultūrinius pasiro
dymus gana plačiai aprašo spau
da. Už tai, pereitų metų sezo
nui pasibaigus, abiem vietos 
dienraščiam buvo įteikti specia
lūs atžymėjimai. Reikia many
ti, kad ateity susidomės jais 
.televizija.

Tokie pasirodymai vyksta 
* kasmet nuo spalio pradžios iki 

gruodžio pabaigos, sekmadienių

faliečiai nepajėgia tokio , kup
rinio pasirodymo surūgti, o 
maldauti kaimynų pagalbos ne
benori; todėl nutarė sukviesti 
kaimyninių apylinkių atstovų 
pasitarimą ir pasiūlyti, kad 
toks lietuviškos kultūros paro
dymas Buffalo mieste būtų su
rengtas visų Niagaros apylinkė
se gyvenančių lietuvių vardu 
ir pastangomis.

Visi pasitarime dalyvavę mi
nėtų apylinkių atstovai mielai 
pritarė šiam pasiūlymui, paža
dėjo tuojau referuoti jį savo 
apylinkių valdybom ir per vie
ną mėnesį duoti galutinį atsa
kymą.

Tikime, kad mūsų kaimyni
nės apylinkės, kurių atstovai 
šiame pasitarime dalyvavo, ne 
tik duos teigiamus atsakymus, 
bet per mėnesį laiko prisius ir 
pavardes asmenų tokiam bend
ram komitetui sudaryti.

Buffalo lietuviai

< K

Washingtone, DC, metinėj respublikonu moterų konferencijoj balandžio 14-17 Sheraton Park viešbutyje daly
vavo per 4500 delegačių iš viso krašto. Delegacija aplankė Baltuosius Rūmus, kur priėmė M r s. Nixtn. INuo- 
traukoje iš k.— Miss Felicija M. Grendal iš Bostono, Mass., 6-tos apylinkės respublikonų komiteto vicepir
mininkė, Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Elliot L. Richardson ir jo žmona^Anne. -

ŽINIOS IŠ TORONTO
"Ponia tarnaitė" balandžio 

19 atvyko iš Chicagos į Toron
tą. Žmonių prisirinko pusėtinai. 
Matyti, buvo paveikti geros ir 
gausios reklamos. O toji rekla
ma juos apvylė. Pirmiausia, tai 
jokia opera ir net ne operetė. 
Visas vaidinimas su pertrauko
mis tęsiasi maždaug 1 vai. ir 
10 min. Aiškiai per trumpas. 
Gaila ir atvažiavusio orkestro. 
Muzikantai rinktiniai, gerai gro
ja, bet šioje “operoje” nėra 
kur jiem išsitiesti.

Toronto apylinkės tarybos 
posėdis įvyko balandžio 20. Tai 
buvo kadencijos pabaiga. Rei- 

popietinėmis valandomis. Įėji- kėjo patvirtinti atskaitomybes, 
mas į juos būna laisvas (neap- išklausyti pranešimus ir iš
mokamas). Atskirų grupių pasi- rinkti valdybą bei kitus orga- 
rodymam pasibaigus, sezonas nūs kitai kadencijai. Atrodo, 
uždaromas bendru festivaliu, kad viskas įvyko, kaip buvo

Pora lietuvių inžinierių, ko
mandiruotų iš Lietuvos susipa
žinti su Kanados ūkininkų sta
tyba, lankėsi Toronte ir kitose 
vietovėse. Lietuvoje yra kilęs 
projektas statyti kolchozų gy
ventojams namus. Projektuoja
ma statyti atskirus vieno aukš
to namus kiekvienai šeimai at
skirai. Reiškia, atsisakoma nuo 
bendro didelio namo, Į kuri lie
tuviai nenori eiti. Tik klausi
mas, kaip bus su Maskva. Nes 
tai aiškiai būtų prieš visą ko
lektyvizmo sistemą.

— Lietuvių Skautų Sąjunga, 
atsidėkodama už skautam paro
dytą dėmesį ir talką laikraštyje, 
atsiuntė per vicepirmininką v. 
s. Petrą P. Molį Darbininkui pa
remti 50 dol. auką iš Tautinės 
stovyklos likučių. Darbininko 
redakcija ir administracija nuo
širdžiai dėkoja.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba paskutiniame savo posėdy 
nutarė perduoti Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui iš 
Vasario 16 minėjimų metu su
rinktų, aukų 5,000 dol. Au
kom suplaukus Į centrą, Vil
kui bus skiriama daugiau. Pra
ėjusiais metais taryba Vilkui 
perdavė 10,000 dol.

— Muz. Bronius Jonušas, gy
venąs Omaha, Nebr., LB Chi
cagos apygardos valdybos pa
kviestas su Nebraskos lietuvių 
choru atvykti Į Chicaga. Kon
certas Įvyks Jaunimo centro pa
talpose gegužės 31.

— Prel. Pranciškus Statkus 
popiežiaus Pauliaus VI pakeltas 
Į Jo Šventenybės garbės prela
tus. Prel. Statkus nuo 1959 ei
na JAV kariškių diecezijos vi
cekanclerio pareigas New Yor- 
ke. Prelatu buvo paskirtas 1962. 
Kardinolas Krol gegužės 18 at
liks Įvesdinimo apeigas šv. Pet
ro ir Povilo katedroje, Philadcl- 
phijoje, iš kur prel. Statkus yra 
kilęs.

— Amerikos Lietuvių Tary
ba kas penkeri metai šaukia 
lietuvių kongresus, kuriuose pa
demonstruojamas Amerikos lie
tuvių vieningumas kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą, pareiškia
ma padėka už paramą, pasisako
ma dėl JAV vedamos Lietuvos 
laisvės klausimu politikos. Iki 
šiol yra buvę šeši tokie kon
gresai: Pittsburghe, New Yor-_ 
ke, Bostone, du kartus Chica- 
goje ir paskutinis, 1964 me
tais — Washingtone. Septin-

BALTIMOBE. M D.
Šv. Kazimiero seserų rėmė- Katalikų labdaros vajus pra

jos dalyvavo rėmėjų seime ba- sidės sekmadienį, gegužės 4, 
landžio 27 Newtown, Pa. Eva-baigsis gegužės 11. Vajui šv. 
žiavo autobusu po 7 v. mišių, 
nuvykę gražiai praleido laiką. 
Seserys rėmėjas gražiai priėmė 
ir pavaišino.

Pirmoji komunija Šv. Al
fonso bažnyčioje bus gegužės 
4 per 8:30 v. mišias, kurias au
kos prel. L. Mendelis. Tai yra 
viena iš gražiausių dienų mūsų 
bažnyčioje.

Alfonso parapijoj vadovauja 
kun. A. Dranginis. Jis visiem 
parapiečiam išsiuntinėjo laiš
kus, kviesdamas prisidėti prie 
vajaus.

Šeimų komunijos diena šv. 
Alfonso bažnyčioje bus gegu
žės 11, sekmadieni, per 8:30 
mišias — Motinos dieną. Tai 
gražus paprotys, kai parapijos 
šeimos bendrai priima komuni
ją. Per tas mišias jie pagerbs 
savo motinas.

įžanginę gegužės procesiją 
Marijos garbei mokyklos vaikai 
turėjo balandžio 30. Vaikai vie-

tam iš anksto buvo sudaryta 
nominacijų komisija, kuri rado 
kandidatus. I valdybą išrinkti: 
S. Masionis, L. švegždaitė, P. 
Būtėnas, V. Paškovičius, K. 
Rusinąs, J. Karasiejus, kun.

R. Šakalys; į revizijos komisi
ją: M. Abromaitis, B. Saplys, 
L. Žemaitienė. Posėdis buvo , 
gyvas, su daugelių sumanymų.

Kanados jėzuitai (nelietu
viai) ragina lietuvius pasirūpin
ti atnaujinti prieš kelis metus 
statytą lietuvių kryžių Midlan- 
de prie Kanados kankinių šven
tovės. Tuo turi pasirūpinti L. 
K. Federacijos Toronto sky
rius.

Ateitininkę šventė balandžio 
20 praėjo nuotaikingai. Daly
vavo: Chicaga (net su 30 na
rių), Hamiltonas, Montrealis, 
Rochesteris, New Yorkas, Cle- 
velandas, Detroitas, Racine, 
Wisc. Svarbiausias šios šven
tės punktas buvo iškilmingas 
posėdis, kur buvo priimti Įžo
džiai ir įteikti atitinkami pa
žymėjimai. Įžodį davė 12 stu
dentų, 14 vyr. moksleivių, 15 
jaunesniųjų, 16 jaunučių. Pa
skaitą skaitė svečias iš Detroi
to prof. A. Darnusis. Sveikino 
gen. konsulas J. Žipuidzinas, 
skautų atstovas Karasiejus, 
moksleivių centro valdybos pir
mininkas Puteris, Toronto sen
draugių pirmininkas B. Saka
las, Toronto moksleivių pirmi
ninkas Gudauskas. Keli svei- neseniai parašytoje 
kinimai buvo ir raštu. Labai vy
kusiai vadovavo studentė L. 
Gustainytė. Visi gėrėjosi jos 
gražia taisyklinga lietuviška 
kalba. Šventės išvakarėse To
ronto sendraugiai su svečiais 
buvo susirinkę vakarienės, kur 
irgi buvo išklausyta prof. A.

PHILADELPHIA PA
"Žilvino" šokėjai 

amerikečįę visuomenėje
Philadekphijos tautinių ----- . - , . ...............

kių grupė “Žilvinas”, vadovau- nian Music HaR Rengėjos, Lie- sai isretske savo meilę ir pa- 
jama Esteros Bendžiūtės, balan- tuvių Moterų Klubų Federaci- garb3 Marijai su gražiomis gies- 
džio 26 pasirodė televizijoje jos Philadelphijos Klubas, lau- mėmis. Iškilmės baigtos palai- 
(KYW TV 3 kanale), pašokda- kia žiūrovų ne tik iš Philadel- minimu švč. Sakramentu, 
ma šustą ir jonkelį, šioje pu
sės valandos* programoje bu
vo aiškinama apie tarptautinę 
mugę — Folk Fair, Įvykstan
čią gegužės 2, 3 ir 4 Philadel
phijos Civic Center patalpose. 
Šiam Įvykiui pareklamuoti bu
vo parinkti lietuviai šokėjai ir 
Jamaicos tautinis orkestras. 
Mugės programoje “Žilvinas’ 
rodosi du kartus: penktadienį 
ir šeštadienį.

Amerikos spauda apie 
Baltijos kraštus

Vienas didžiųjų Philadelphi
jos dienraščiu, ‘The Philadel- _ “i 1 • ir 1.— ’v* i* • •
phia Inųuirer”, savo vedamųjų vartų koplyčiai, Kultūros židiniui

Jaunimo centrui aukojo 
Arnold J. Toynbee, kuris savo 

knygoje 
kaltina JAV-bes siekimu kolo
nizuoti ne tik pietryčių Aziją, 
bet ir Australiją. Vedamasis tą 
istoriko kaltinimą vadina ab
surdu ir pastebi, kad knygos 
autorius, kalbėdamas apie šių 
dienų kolonializmą, visai neat
kreipė dėmesio į Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos likimą. Toliau 
vedamasis saįco, kad tikro ko
lonializmo didysis meistras yra 
Sovietų Rusija, neatsiliekant ir 
raudonajai Kinijai.

Nedažnas svečias — teatras
Chicagos scenos darbuotojai 

atvyksta Philadelphijon su ‘Bu-

buliu ir Dunduliu”. ŠĮ linksmą 
vaidinimą bus proga pamatyti 

šo- gegužės 3, 7 vai. vak., Lithua-

Jonas Obelinis

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros

navoje.

parenkant atskirų grupių gėrės- užsibrėžta. Naujų organų rinki
mas praėjo gana lengvai, nes

minimu švč. Sakramentu.
phijos apylinkių, bet ir iš to- Metine gegužės procesija Į
lįmesnių vietovių. vyks §v Alfonso parapijas baž-

ką. Sodalietės neš Marijos sta
tulą, šv. Vardo draugijos vyrai
— vėliavas. Visi kviečiami daly
vauti šioje procesijoje.

nius programos gabalus.

reiškiame padėkų skaitytojam,

Lietuvos Rezistencijos buvu
sių politinių kalinių sąjunga, 
Chicagos padalinys, organizuo
ja bolševikų ir nacių kacetuo- 
se žuvusių lietuvių pagerbimą.

1. Gegužės 11 d. 10 vaL Jė- 
zuitų koplyčioje, Chicagoje, bus 
pamaldos už žuvusius. Pamoks
lą sakys kun. K Juršėnas, ilgą 
laiką kalėjęs bolševikų kalėji
muose Rusijoje.

2. Po pamaldų Jaunimo cent
ro apatinėje salėje bus buvu
sių politinių kalinių susirinki
mas.

3. Tą pačią dieną 4 vai. po
piet Jaunimo centre bus žuvu- 
siems pagerbti akademija. Kal
bės kun. prof. Stasys Yla, 
Štuthofo kaceto kalinys. Meni

nę programą išpildys Pedagogi
nio Lituanistinio Instituto stu
dentai. Akademijos programą 
pradės prof. M. Mackevičius, 
Štuthofo kaceto kalinys. Ta pa
čia proga salėje bus iš bolševi
kų ir nacių kalėjimų bei kace- 
tų išsineštos medžiagos paro
dėlė.

Minėjimo reikalais smulkes
nių informacijų galima gauti 
pas Pilypą Narutį, 6441 So. 
Washtenaw, Chicago, UI. 
60624, telef. WA 5-9436, arba 
pas A. Paškonį, 7247 So. Whip- 
ple, Chicago, IR 60629, telef. 
PR 8-8666.

sąjungos contro valdyba Damušio paskaita.

Pranešama Darbininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituos* kraš-

lietuvių parapijos oaMJe.

Refetatas simpoziume nyčioje gegužės 11 d. 4 v. po- 
Philadelphijos LB pirminio- piet. Dalyvauja visos parapijos 

kas Gabrielius Mironas skaitė organizacijos. Jei oras bus gra- 
referatą “Jaunuolis lietuvių žus, procesija bus lauke. Bus
bendruomenės šviesoje” LB einama aplink vieną gatvės blo-
pietryčių apygardos apylinkių 
studentų simpoziume balandžio 
19 Baltimorėje. Simpoziumą ati
darė apygardos vicepirmininkas 
Liūtas Jurskis. . SJM.J.

tasis kongresas Įvyks Detroite, 
Statler Hilton viešbutyje, Dar
bo dienas savaitgalyje, rugpjū
čio 30-31. Kongresas turėjo Į- 
vykti praėjusiais metais, bet 
dėl PLB seimo buvo atidėtas 
šiems metams.

— DaiL Romas Viesulas, dės
tąs Temple Universitete, Tyler 
School of Art, pakeltas pilnu 
profesorium ir nuo šio rudens 
siunčiamas i Romą dėstyti me
ną to paties universiteto “Ty
ler School of Art in Rome” 
skyriuje dviem metam. Dailinin
kas su žmona Į Romą išvyksta 
birželio pradžioje.

— Amerikos Lietuviu Tauti-
500 dol.: Joseph J. Garszva, 

Brooklyn, N. Y.
200 dol.: Vytautas Vebeliū- 

nas, Richmond Hill, N. Y.
Po 100 dol.: N. N., Brook

lyn, N. Y., C. Janušas, Ozone 
Park, N.. Y., Amilija Kavaliaus
kas, Brooklyn, N. Y. (pažadė
jusi 200 dol.), Albert J. Yat- 
kauskas ir sūnūs, Yonkers, N. 
Y., V. Salomonas, Ozone Park, 
N. Y., Jurgis Sirgedas, Rich
mond Hill, N. Y., įrašo Petrą 
ir Antaniną Pivnickus, T. Slye, 
Ozone Park, N. Y.

Po 50 dol.: N. N., Brooklyn, 
N. Y., Mečislovas Razgaitis, 
Brooklyn. N. Y.

30 dol.: F. Liktorius, Ozone 
Park. N. Y. (pažadėjo 100 dol.).

25 dol.: S. Ruokis, Ozone 
Park, N. Y. (pažadėjo 100 dol.).

Po 10 dol.: Saulius ir Graži- 
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki na Janusai, Brentwood, 2? Y 
8 dol. Siunčiant prenumeratą 
už 1969 metus, prašom pridė-

Mender, Ozone Park, M. Y. (au
kos 100 dol.), Paul P. Jenčius, 
Ozone Park, N. Y.,W. Montvil- 
lo, Ozone Park, N. Y', (aukos 
100 dol.), J. Sakalauskas, Wood- 
haven, N. Y., J. Močius, Ozo
ne Park (aukos lOOdoL).

Po 5 dol.: M. AGauter, Bal- 
TIMORE, D. Nemelhy, J. Gied
raitytė,. Jonas Kemerianas. Mi- 
chaelA. Mazz, Anna Daira, Mrs. 
Jasaitienė, M. Kasiu, IMary Pa
lovis, Anna Prynus, A.. Plants, 
B. Glaveckienė, Mrs_ Nekro
šius, Mrs. Tamosausky, Louis 
Alexander—visi iš Baltimorės, 
A. F. Miller, J. Sars kis, St. 
Kligys, Ch. Kazlauskas, J. Ye- 
savitas. M. Staniulienė, K. Rū
belis, S. Stekson, Helen Kaz
lauskas, Raymond Krapukai- 
tis, Ozone Park, N. Y. (aukos 
180 dol ).

Pažadėjo aukoti: P. E. Ado
monis, Brooklyn. N. Y. (500 
dol.), J. Ph. Shimkus, Brook
lyn, N. Y., (200 dol ), Ant. M. 
Jankauskas, Ozone Park, N. Y. 
(300 dol.), Juozas ir Ona Bastys, 
Ozone Park, N. Y. (1(0 dol J.

(pažadėjo 100 dol.). Mr. Pliaup
us. Ozone Park, N. Y., H. Han- 
sen, Ozone Park, N. Y.. George 
Zabelskis. Fhishing, N. Y., Mi
chalina Jurkūnas, Ozone Park,

prenumeratą. Atsilikusių pro- N. Y. (aukos 100 dol ), Joseph
iom irgi nedelsiant prisiųsti, Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
nes laikraštis skolon daugiau
nebus siunčiamas. Medžiagom Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius Šiame kilniame darbe 
Ir spausdinime išlaidom paki* Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia anka, kad visi 

. lūs, administracijai susidaro di- statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn Nepamirškite 
deK nuostoliai, kai didesnis Šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
skaitytojų skaičius lieka skoiin- maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
gi. _ Darbininko odministro- Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushvick Avenue,
cHe. Brooklyn, N.Y. 11221.

nės Sąjungos seimas Įvyks ge
gužės 30-31, kapų puošimo sa
vaitgaly, Roosevelt viešbuty, 
New Yorke.

— Istorinius Lietuvos žemė
lapius, JAV L.B. Švietimo tary
bai prašant, atrenka prof. St. 
Dirmantas, kun. dr. A. Juška, 
V. Liulevičhis, A. Rūgytė. P. 
Lampsatienė ir J. Dainauskas. 
Lituanistinių mokyklų ir namų 
reikalui juos norima išleisti dar 
šiais švietimo metais.

— Kun. Feliksas Kentą, 
priklausąs Bostono diecezijai ir 
dabar einąs laivyno kapeliono 
pareigas Mayport. Fla.. rugpjū
čio 10 minės kunigystės sidab
rini jubiliejų.

— Kun. Kazimieras Petraus
kas, einąs kapeliono pareigas 
Veteranų ligoninėje, Albuųuer- 
que, N. M., gegužės 26 minės 
kunigystės 35 metų jubiliejų.

— Solistės Dalios Kučėnie- 
nes lietuviškų dainų ir arijų re
čitalis Įvyks spalio 4 Jaunimo 
centre. Chicagoje. Koncertą 
rengia LDK Birutės dr jos Chi
cagos skyriaus valdyba.
— Mokyt. Antanas Rinktinas, 

PLB Švietimo tarybos pirmi 
ninkas. mokytojų studijų savai
tėje skaitys paskaitas apie be- 
skyrinę sistemą ir kitais meto
dologiniais klausiniais. Studijų 
savaitė bus rugpiūčio 17-24 Dai-
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ATSAKYMAI TEISINIAIS
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, .ar skaito Darbininką. Klau
simai siusimi jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Uw, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury,. Mass. 02132.

SKYRYBOS IR SUTARTIES 
PASIRAŠYMAS 

Klausimas
1961 metais, po ilgų ir ne

malonių nesutikimų, nutarėm 
skirtis. Vyras pasiėmė vieną ad
vokatą, aš — kitą, ir prasidėjo 
visokios derybos tarp advokatų 
ir mudviejų. Mūsų vaikai tada 
buvo 8 ir 9 metų amžiaus, abu 
berniukai. Ilgai tikėjausi, kad

laikymą po 20 dolerių per sa
vaitę (viso 40 dol. per savaitę). 
Paaiškino, kad taip būtų ge
riau, negu gauti teisino nusta
tytą sumą, nes, jei mano vy
ras sumanytų išvažiuoti kitur, 
jo nebebūtų galima surasti, jei 
nemokėtų už vaikų išlaikymą. 
Sutartis buvo surašyta, ir ad
vokatas, atrodė, viską sutvar
kė.

kleb. kun. D. Pocių* — skyriau* globėjas, A. Pietarienė — pirmoji skyriau* pirmininkė, M. Mėlynienė — 
buvusi pirmininkė, O. Skurvydienė; stovi J. Bylaitis, A. Mockus — iždo globėjas, J. Paknis, P. Shukis, A.

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM

mūsų gyvenimas pasitaisys, ir 
tam dėjau visas pastangas. Ga-
liu pasakyti, kad padariau vis
ką, kas Įmanoma, skyrybom

Praėjo septyneri metai. Per 
tą laiką mane ištiko visokios
nelaimės: sirgau ir turėjau dvi 
rimtas operacijas. Galėjau dirb-

Arminas — skyriaus vicepirmininkas, A. Daunoras, A. Vitkus — buvęs pirm., dabar ižd., dr. St. Stripkus <—
sekretorius, V. Ramanauskas, S. Mikalauskas, V. Pietaris, A. Dargi* ir P. Macijauskas.

išvengti. — bet pasirodė, kad 
kitos išeities nebuvo.

Per tas visas vadinamas į- 
žangines procedūras aš buvau 
taip priglušinta ir taip nusivy
lusi. kad sakiau savo advoka
tui. .13^ jis padarytų visus nu
tarimus ir man apie juos pa
sakytų, nes aš neturiu nei 
energijos, nei ūpo Į visas 
smulkmenas gilintis. Mano ad
vokatas. kuris buvo ir yra tos 
srities specialistas, man patarė 
pasirašyti sutarti, pagal kurią 
vyras man užrašytų namus, duo
tų banke turimus pinigus, ku
rių buvo apie devynis tūkstan
čius dolerių, ir. be to. pasira
šytų. kad jis mokės už vaikų iš-

SPORTAS
Futbolas

Pereitą sekmadienį pirmoji 
Lietuvių Atletų Klubo futbolo 
komanda pralaimėjo pirmeny
bių rungtynes Yonkerse. Mū
siškiai šį kartą ypač turėjo sun
kumų sudėties atžvilgiu —trū
ko net 5 nuolatinių žaidikų: 
Jankausko, Malinausko I, Mur- 
phy. Remėzos II ir Klivečkos II. 
šiose aplinkybėse pasekmė dar 
visai priimtina. Pralaimėjimas 
mūsų stovio pirmenybių lente-

ti tik tada, kai mano savijau
ta buvo geresnė, o tokio laiko 
maža tebuvo. Pinigai, kuriuos 
gavau iš vyro, išnyko per pir
muosius trejus metus. Namai, 
kurie buvo beveik išmokėti, bu
vo reikalingi mum patiem gy
venti, taigi jų parduoti nesiry
žau. Paėmiau didesnę skolą iš 
banko (mortgage), mokėjimai 
pakilo, pakilo ir “taksai” (mo
kesčiai). Vaikam augant, jiem 
vis daugiau pinigų prireikė: tai 
geriau apsirengti, tai kitom iš
laidom. Mano advokatas išsi
kraustė į kitą miestą, kitam pa
siimti pinigų neturiu.

Klausimas: ar galėčiau kreip
tis Į teismą, prašydama, kad 
vyras mokėtų daugiau pinigų 
man pačiai ir vaikam išlaikyti? 
Ar ta sutartis, kurią pasirašiau, 
iš tikrųjų nežinodama, ką ji 
reiškia, yra galutinis vyro “at
leidimas” nuo visu pareigų 
mūsų atžvilgiu? Ar galima tą 
sutartį kaip nors panaikinti ir 
vyrą priversti rūpintis jo pa
ties vaikais? Būčiau labai dė
kinga už patarimą.

Žmona, Ohio valstija
Atsakymas

Tamsta buvai atstovaujama 
advokato. Pati sakai, kad jis 
yra savo srities specialistas. 
Tamsta negali dabar pasakyti, 
kad “nežinojai ir nesupratai,

BALFO SKYRIUI - 25 METAI
1944 suorganizavus Bendrąjį 

Amerikos Lietuvių šalpos Fon
dą (Balfą), tais pačiais metais 
liepos 20 buvo Įsteigtas ir Kear- 
ny-Harrison Balfo skyrius. Tai
gi šiemet skyriui sukanka dvi
dešimt penkeri metai.
Iniciatorius buvo Skausmingo

sios Dievo Motinos parapijos 
klebonas L. Voiciekauskas (mi
ręs 1963), pirmoji pirmininkė 
— Adelė Pietarienė.

Kearny-Harrison — nedide
lė lietuvių kolonija. Tačiau di
delėmis pastangomis yra įsigi
jusi turto ir, galima sakyti, pra
lenkusi kitas New Jersey kolo
nijas. čia stipri ir veikli para
pija su naujai pastatyta bažny
čia. du veiklūs klubai — Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
Centras ir Lietuvių Politikos 
Klubas, Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo Draugija (Schuyler 
Savings and Loan Associa - 
tion), visa eilė bažnytinių ir vi
suomeninių draugijų. Jų tarpe 
ir Balfo skyrius. Negali jis di
džiuotis pemelig didele veikla, 
bet vis dėlto jau eilė metų nu
siunčiama į Balfo centrą

KEARNY, N. J.

po 500-600 dolerių ir 4,000 sva
rų drabužių. —

Balfininkų šeima nepergausi, 
bet gerai susiklausiusi. Kai 
reikalinga talka, visi sujuda 
ir bendromis jėgomis atlieka 
darbą. Gerais talkininkais yra 
parapijos kunigai. Į klebonijos 
patalpas suvežami drabužiai, 
klebono pastangomis jie išveža
mi į Balfo centrą. Todėl čia kle
bonui tenka lyg ir pareiga būti 
skyriaus globėju.

Per 25 metus skyrius yra su
rinkęs aukų ir nusiuntęs į cent
rą — pinigais apie 10,000 dol., 
drabužiais 35,000 svarų.

Skyriaus pirmininkais yra 
buvę: A. Pietarienė, A. Vitkus 
(4 metus pavyzdingai tvarkęs 
skyrių), B. Liskus, M. Mėlynie- 
nė ir nuo 1958 ligi šiol be per
traukos Juozas Mėlynis, ku

riam taip pat tenka pats ne
maloniausias darbas — verbuo
ti lėšas.

Motinom pagerbti pietūs
Lietuvių Katalikų Bendruo

menės Centras jau kelinti me
tai motinos dienos proga ruo
šia iškilmingus pietus, šiemet 
tokia šventė bus gegužės 11, 
sekmadienį.

Pietų pradžia 3 vai. Tęsis li
gi 6 vai. vak.

Pakvietimai gaunami Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
Centre ligi gegužės 5.

Nepamirškime savo mamyčių 
ir tą sekmadienį išveskime jas 
iš namų, nors valandėlei ati
traukdami jas nuo kasdieninių 
rūpesčių. Suteikime jom 
džiaugsmo, kartu valgydami iš
kilmingus . pietus Lietuviu Ka
talikų Bendruomenės Centre- 
gražioje erdvioje salėje.

J. Mėl.

RELIGIJA, FILOSOFIJA

•v. Pranciškau* pėdomis, III ordino vadovėlis 1.00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 1X0
Lekcijos Ir Evangelijos *ekmadM šventad. 2.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
GeguH* mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. Fi M. 1.50
šv. Plius _X. ,kun. J. Petrėno 1.00
•v. PrsneMkstis regula ir konstitucija 1X0
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 1X0
Katalikai, oasaulėžiūra ir politika 1.00
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 3X0
Marijos aosireiškima* Liurde, vysk. P. Bučio 2.00
Pranašystė* apie pasaulio pabaiga 1-00
•v. Antanas Paduvietis. Neito Vien 1.00
Neoesinkime aukuru, vysk. V. Brizgio 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie viltie* kryžiaus, dr. J. Prunskio 1.00
Idealas Ir Laika*. Dr. J. Girnius 4X0
Išganymo Kelias, šv. Pranciškaus filioteja 3.50
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. Cižiūno 1X0
šv. Raštas, versta* J. Skvirecko, I tomar 10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko. II tomas 12.00
tv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 3X0 
tv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5X0 
Ateitininkų vadovas, kun. SL Ylos 4X0
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos * 3X0
tv. Pranciškus Asižietis, T. D. DavėaU,’ O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl 5X0
Serafiškuoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 5X0 
Gyvenimo Šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3X0
Niekšybės paslaptis. A. Maceinos 4X0
Lietuviška* auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2X0
tv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 5X0
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 2.50
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi. 3X0
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 5X0
tv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 3X0
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 3.50
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 3.00
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 5X0
Marijos sekimas pagal Tomą kempiet| 1X0
Metai su Dievu, kun. J. Prunskis 2.00
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 5.00
Kristaus gyvenimas, G. Ricciotti 7X0
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) 20X0
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 2.50
Jobo drama, dr. A. Maceina 3.00
Esu keleivis, J. Paskutinis 1.50
Apeigynas, I - II - III tom. po 5X0 15.00
Apeigynas, Jėzuitų leidinys 10.00
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 1.50
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro . 2.00
Romos katalikų naujas mišiolas 9X0
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5X0 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1.00 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1X0 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7X0 
Katalikų katekizmas paaugusiems 3.00

POEZIJA

lėje nepakeitė. Jaunių rungty
nės neįvyko, o mažučiai šešta
dienį iškrito iš tolimesnių tau
rės varžybų. pralaimėdami 
Oceanside 0:4.

Ateinantį sekmadienį pirmo
ji komanda keliauja į White 
Plains, kur žaidžia Ferris Avė. 
Field 2:30 v. Prieš White Plains 
SC šį sezoną dar neteko žaisti, 
žinant to vieneto pajėgumą, iš 
šių rungtynių daug gero sau 
negalime tikėtis.

Jauniai 11 vai. svečiuojasi 
pas NY Gota. Mažučiai šešta
dienį turi pirmenybių rungty
nes prieš Kclping SC Kissena 
parke, Flushing, L. I. Atletas

daugiau negautum.
Tačiau vaikų reikalas yra ki

tokio pobūdžio. Tėvas negali 
sutarties pasirašymo būdu atsi-

ką pasirašei”. Tokios sutartys 
yra vadinamos “separation 
agreement” ir jos paprastai 
“virsta” teismo sprendimo dali
mi (incorporated into the dec- 
ree). Tokiu būdu tos sutartys 
yra teismo sankcionuojamos ir 
pripažįstamos galiojančiomis.

Jei Tamsta dabar kreiptumeis 
į teismą, prašydama išlaikymo 
sau pačiai, esu tikra, kad vy
ro atsakymas (defense) būtų 
tas. kad Tamsta pasirašei su
tartį, pagal kurią Tamstai buvo 
duota tiek ir tiek pinigų vieto
je alimonijos (in lieu of alimo- 
ny). Tai būtų geras atsakymas, 
ir manau, kad Tamsta nieko

sakyti savo teisinių pareigų sa
vo vaikų atžvilgiu. Teismas, ku
ris suteikė Tamstom skyrybas ir 
Tamstai priteisė vaikų priežiū
rą (custody), turi galios keisti 
(to modify) ankstesnį nutarimą. 
Jei, apsvarstęs Tamstos ir 
Tamstos buvusio vyro finansi
nes sąlygas ir kitus galimus įsi
pareigojimus, teismas būtų tos 
nuomonės, kad Tamstos vaikai 
yra reikalingi didesnės pašal
pos ir kad jų tėvas yra finan
siškai užtenkamai pajėgus jiem 
tą pašalpą duoti, — aš neabejo
ju, kad jis galėtų priteisti dau
giau negu gaunamus 40 dolerių 
per savaitę vaikam išlaikyti.

COSMOS PARCELS 
EYPRESS CORP. 

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ ir f. t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

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

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

šventieji akmenys, F. Kiršos 2.00
Trapus vakaras, K. Grigaitytės 3.00
Lietus ir laikas, V. Bogutaitės 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio : 1X0
žemės pakopos, J. Biatrušaičio 100
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1-5O
Relikvijos, Nerimo* Narutės 2X0
Sacra Via, A. Tyruolio 1-00
Poezija, J. Aisčio 6X0
Respublika, S. Lauciaus 1-00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5X0
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 6X0
ftvteso* mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 1-50
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 1-50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 1-50
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 1X0
Martynas Fierro, J. Hemandez poema 1-00
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 1-50
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 7X0
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 3X0
Ugnie* pardavėjas, B. Rukšos, poezija 1-00
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 2X0
Alkana žemė, S. šakytė* eilės' 2X0
Dienoraštis, M. Vaitkaus 1-50
Detalės, A. Baužinskaitės-Kairienės 2.00
Kai mes nutylam, J. Saulaitytės 2X0
Atdari langai, S. Santvaras 3X0
Aukos taurė, S. Santvaras 2.50
Auksiniai rageliai, Pr. Naujokaitis 2X0
Beržų pasakos, O. B. Audronė 1-50
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė 1-50
Vakarė banga, G. Tulauskaitė . 2.00
Metų vingiai, A. Tyruolis 3X0

BELETRISTIKA

COSMOS PARM
EXPRESS CORP.

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

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue Tel.: AL 4-5456 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2047 Fulton St. 647-6576
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue EV 4-4952
Boston, Mas*. 02118 — 271 Shawmut Avenue Li 2-1767
Boston, Mas*. 02127 — 331 West Broadway 268-0068
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
Chicago, IH. 60622 — 2222 We*t Chicago Avenue BR 8-6966
Chicago, IH. 60608 — 3333 South Halstead Street WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 884-1738
Irvington, NJ. 07111 — 762 Springfteld Avenue ES 2-4685
Irvington, NJ. 07111 — 1082 SpringfieM Avė. 374-6446
Grand Rapids, Mieli. 4*504 — 636-38 Bridge St. H.W. GL 8-2256 
Mamtramck, Midi. 48212 — 11333 Jo*. Campau Avenue 365-5255 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 246-9738
Lakewood, N J. 08701 — 288 Mairt Street FO 3-8569
Los Angele*, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-29*4 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congres* Avenue LO 2-1446 
Newark, NJ. 07106 — 698 Sanford Avenue 373-8783
Psssalc, N J. — 178 Market Street GR 2-6387
Patorson, NJ. — 99 Main Street 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street PO 3-4818
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
San Frandsco, Cal. *4115 — 2076 Suttor Street Fl 6-1571
Waterbury, Mas*. — 905 Bank Street PL 6-6786
Worc**ter, Mas*. 01610 — 100 Miltbury Street 8W 8-2868
Youngstovm, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street Rl 3-0440

Vieniši pasauliai,- A. Rūtos 3X0
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 3.50
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės 2X0
Kelias į kairę, A. Rūtos prem. romanas 3X0
Valentina, A. Vaičiulaičio 1-°°
Gundymai, J. Gailiau* 100
Pabučiavimas, J. Grušo 1-00
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2X0
Vyti* ir Erelis, J. Kmito 1-°°
žvaigždė viršum girios, Alė* Rūtos 2X0
Pirmoj pradalgė, literatūros metrašti* 3X0
Antroji pradalgė, literatūros metrašti* 3X0
Trečioji pradalgė, literatūros metrašti* 3X0
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metrašti* 3X0
Pulkim ant keliu, romanas iš Strazdelio gyvenimo 2X0
Pulkim ant keliu, II tomas 2X0
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 3.50
žemė* šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 4X0
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 2X0
Miestelis, kuri* buvo mano, N. Mazalaitės 2X0
Dailininkas Rauba, V. Ramono ' 3.50
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 1-25
Nulaužta šaka, S. Petersonienė*, vaizdeliai 2 00
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 3.vu
Žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 2.00
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 2.00
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 150
Aukso tąsi*, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 2.00
Don Kamiliau* mažasis pasaulis (II tomas)) 2X0
Naujas veidas, A. Norimo novelė* 2X0
PeiHo ašmenimis, J. Jankaus drama 4.00
Ant Vilnelė* tilto, P. Jurkus 2.50
Karklupėnuose, A. Baranauskas 2.50
Rinktiniai raštai, P. Andriušis 5X0
Lietuvių HteratOra svetur, K. Bradūna* 1000
Nepriklausoma Lietuva, R. Skipiti* ..............   7-6°.
Laisvę ginant, J. Petraiti*, I tom. 100
Laisvę ginant, ž. Petraitis, II tom. 2.00
Silpname kūne, J. Prunskis............. ............... 150 b
V. Krėvės raštai, 5 tomai kiet. viršeliais 27.00
OšianMes pušys, H. D. Mošinskienė 2.50
Aldas tarp dangoraižių, O. Nendrė 5.00
Draugas don CamiHo, G. Guaraschi 3.00
Karališka diena, K. Barėnas 150
Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdonavičius 3.00
Kaimietiškoji psalmė. F. Ttonmermano 
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 3.00
Grsšvydls mdlt, P. Orintattšs 2.00
Gluosnių daina, A. Vaičiulaiti* - 2X0
PrisIkMmas, AM Rūta ; 2.50



SAINT
FRANCIS
COLLEGE
180 Remsen Street

Dial 201 - 379-2112
2X0

NASSAU HOUSE

Greetings to all our friends 
studentą and alumni

PHILIPS 
FUNERAL HOME

Brooklyn N. Y.

Call 522-2300

BAMtNINKAS

ISTORIJA* GEOGRAFIJA

Aleksandrynas, V. Biržiškos, I* II ir III tom.

Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšva* 
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo

Teroro ir vergijos Imperija 
Didžiojo šiaurės karo fronto

Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variaksjs 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 
Argentinos lietuviai 
Dr. A. C. Curtis-Curtius 
Vanagaitis 
Vytautas Endriukaitis 
VL Nagius-Nagevičius 
Antanas Olšauskas 
Krepšinio išvyka Australijon 
Kelionė j Pacifiką, J. Bachunas 
Blezdingėlės, prie Torenso 
Lietuva okupacijoje 
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučas 
Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai: 

Su Minija į Baltiją 
Baltijos Gražuolė (kiet. viršeliais 3.00) 
šiaurės žvaigždė 
Per giedrą ir audrą 
Nepriklausomybės saulėj V tom. 
Nepriklausomybės saulėj VI tom.

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI 
Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis 
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis 
Lietuvos istorija, V-jam skyriui 
Kas gražu, vaikams piešinėliai 
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka 
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 
Tėvų šalis, S. Jonynienės 
Gintaras, J. Plačio, VIII skyriui skaitymai 
Saulės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 
Meškiukas Rudnosiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida 
Senolės pasakos, S. Tomarienės

1X0 
£60 
2.00 
£00 
sxo 
3X0 
3X0 
£00 
2.00 
£00 
4X0

1.50 
2X0 
3.00 
3.00 
2X0 
2X0

2.n 
3.00 
3.25 
1.50 
0.75

HAPPY FAMILY DAY

THE 
MATONfTY 

SHOP
Open 6 D»ys & Week 

508 Millburn Avenue 
SHORT H1LLS,

CASA TINA RĘST
158 Gibson Blvd. 

VALLEY STREAM 
at Gibšon R.R. Station

Our 18th Year
Serving delicious Italian food 

at moderate prices 
Cocktails - VVines - Liųuors 

Pizza Pieš
Steaks - Chops - Seafoods 

Salads— All take out food orders 
packaged in metai dishes.

Telephone 
516 - PY 1-5450 — PY 1-9710 

Closed Mondays

New York City

Privalė Parties 
PYnėst in Ctitnese Cuisine 

Your Gepial Host 
JILLY 

Call 581-5964

OF BEAUTY
Late NiteThursday 

and Friday 
By appointment only

137 Phillips Avenue 
TRENTON N.J. 

Call 396-6300 
Ask for Nancy

SIR JOHN’S

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS
DABARTINE PROGA

NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privi
legija įamžinti Lietuvos vardą ir jos kankinių atminimą 
lietuviška koplyčia Šv. Petro bazilikoje, Romoje.. 
Tapti šio darbo dalininku laiko jau nedaug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčias kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 West 68th Street Chicago, Illinois 60629

DISPLAY

Ali types of Painting and Spraying. 
Accoustical ceilings, Multi-color, etc 
graining, glazing and marbelizing. 
Factories & offices, completed over 
weėk-ends. Airless equipment. rea- 
sonable rate.s. 231-6900 527 E 233rd 
Street Bronx

GEGUŽĖS MĖNUO

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SEBRING AUTO PARTS INC.
Foreign car — opposite Lakeside 
Shopping Center Phone 398-1444 — 
State Highway No. 15 Wharton N.J.

Ask for TED

Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min- 1 
ties žiedais, jeigu kasdien pa- ' 
skaitysite po skyrelį iš 
T. Kornelijaus Bučinio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wil-| 
loughby Ave^ Brooklyn N.Y/ 
11221.

H. W. MALĖ

FACTORY W0RKERS 
$140.00 weekly Benefits, Fee paid 

Mušt speak and understand 
English well.

PILOT AGENCY 
198 Bway N.Y.C. Room 600 

962-1430

TIRES & ACCESSORIES
CLOSEOUT: Auto Tops 525, Seat 
Covers $15; Carpets $8; Tonneaus 
$12; Vinyl Roofs $25; Cushįon Mats 
and STP 35<; transm and motor oil 
220; bateries, etc. R YČO — 2334 
lst Avenue N.Y.C. (212) 722-9603

HELP WANTED

ASSEMBLERS
MACHINE OPERATORS

SERVICE Immcdiate openings for both men & 
women on day or night shift. Full 
or part time. No experience neces- 
sary. Steady, reliable position that 
is not seasonal. Interviews 8 AM to 
5PM Mon-Fri. Also evening inter- 
views 5 to 8 PM Tues. Wed. Thurs. 
Call EV 3-4500 or come in LEVI- 
TON MFG CO. — 236 Greenpoint 
Avė., Brooklyn, N.Y.

An Equal Opportunity Employer

HOTEL ENGINEER
Mid-Town East Side Hotel 

4-12 shift. Permanent position. 
$153.43 for 40 hours. Refrigeration 
license. Maintenance exp. necessa
ry. Call Mr. BILE McGLINCHEY 

755-4400

5 BORO
INVESTIGATION SERVICE

LOUNGE2X0 
3X0 
3X0 
3.50
4.00 
2X0 
3.00
3X0 
2X0 
2X0
1X0 
1X0 
2X0

ANTONIO

MATRIMONIALS and 
MISSING PERSONS 

665 New York Avė. Brooklyn 
Call 467-5510

2096 Madison Avenue 
Corner 132nd Street 

New York City

Entertainment — 
Thursday - p’fiday - Saturday 

“ and -Sunday ■ - ' - 
Talent Night, eyery Monday 
Ask for Mr. John Williams

CAPTAIN EXP. 
FRENCH SERVICE

Full time Valley Stream Park Inn 
130 West Merrick Road 

Valley Stream 
516 - 825-6035

Beauty Salon
Fbr the FirieSt of Creative 

Hair Styling
Late Nite Friday

MIKE’S Music and Electric Center 
We repair all maket> Radio or TV’s 
Black & igthite or Color take in. We 
also trade your old sėt for recondi- 
tioned one. Čall any hour,'— 1444 
Broadvvay Brooklyn. Call 491-9186

8X5
RA 1-6666

HOTEL

1X0

PATANO
BROS CAMPS

24-52 90th Place
Jackson Heights, N. Y. > PREL. PR. JUROCali HA 4-1670

ĮVAIRIOS
1X5

$2X0

1X0 ANTHONY’S

FIRST
NATIONAL

BANK
£00 of Hope

Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečys

H. W. FEMALEDARBININKO ADMINISTRACIJOJE

DIRECTORY ADVERTISING

The
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAILOJNDON“YELLOW PAGES”

INN TYPIST

12X0 
4X0 
3X0 
2X0

Greetings to all our 
Friends and Depositors

n.-ar home DEL-RAY FASHIONS
3387 3rd Avenue Bronx, N.Y. Call

HOPE, N. J.
Call (201) 459-4121

Rapid growth oi our Directory areas reųuires additional perina
nčiu Tclephone Penonnel m our Rochelle Park Office. A posi
tion for carcer-mindcd women. SALARY pku COMMISSION.

EXP OPERATORS 
ON SINGER MACHINE 

Section w semi sectkm — steady

3j08 
£00 
2L5O

0.75
0.50
0.75
2M

8J5 
1.75 
&00 
3u00

Lietuviška muzika, C. Sasnauskas 
Laisvės kovų dainos, red. J. Aistis 
Su daina, red. G. šimukonienė 
Dainų sūkury, red. G. šimukonienė 
Mažasis giesminėiis

23-23 21st Avenue 
Astoria Queens 
Call 274-9868

žiningai atliks visus darinis.

201-84S-1160

~ Ūkė Wagūu, P. Gavėno vertimas
Gintaro takais, J. Narūnės, eilėraštukai mažiems 
Jaunieji daigeliai, J. Narūnės, eilėraščiai vaikams 
Tėviškės sodyba, J. Plačo, III skyriui skaitymėliai 
Pumpučio skėtis, spalvavimo knygutė 
Algis ir Alytė, spalvavimo knygutė 
Su Trispalve, mintys vaikams
Lietuvių kalbos gramatika, J.A. ir J^, l-ji dalis 
Kaip Algiukas vėjo ieškojo, N. Jankutės 
Su lietuviškais viršeliais sąsiuviniai — kiekvienas po

MENAS, MUZIKA
Art Collection, pranciškonų meno galerija 
Tautos keliu, J. Juodis, paveikslų albumas 
šventoji auka, tėv. A. Kezys, SJ., foto albumas 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 
Kalėdų balsai, mišriam chorui 
Liaudies dainos, K. Banaičio
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 
Lietuviais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas 
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 
Dainos aukštam balsui su pianu II, VL Jakubėno 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės-MuHcs, solo balsui ir panui 
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50p 
Dainų Gajos, J. Stankūnas, chorui, solo 
Lietuvos aidai, J. Stankūnas, akordeonui

5X0 
7X0 
5X0 
8X0 
3X0.
1X0

3M 
4.50 
8J» 
3j00 
1.00 
1X0 
3X0 
1X0 
2X0 
3X0 
5X0 
£00 
1X0 
1X0

■eočiai, premijuot

NEWBURGH

VVAREHOUSE MAN
Abbey rents seeks man to maintain 
oęderly warehoųseį. Mušt operate 
York lift, have Chauffeur’s license 
and have mechanical ability. Com- 
mand of English necessary. ABBEY 
RENTS 31-11 20 Rd. Astoria, Qns.

GENERAL FACTORY HELP
Laundry work steady nice vvorking 
conditions

PROSPERITY LAUNDRY 
48-12 25th Street 
AS 4-0300 - 9 - 12

CARE FOR PRE-SCHOOL 
CHILDREN

My home for working parents from 
3 to 6 $30 a week beautiful back- 
yard and finished basement MRS. 
THOMPSON 686 Midvvood Street, 
Brooklyn — Call 756-0278

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są-

Mentei & Doren, Ine, 
83-12 Cooper Avenue 

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

Catering to Parties 
and Banquets 

A Family Place

111 Broadway 
Call

914 - 561-4815

Hair Stylists
For the Finest' 

of cteative 
Hair Styling

1412 Madison Avenue 
New York City 
Call 289-0719

GENERAL FACTORY HELP 
Will train, Day and Night Shift 

Ne experience necessary 
KOLEI POLY BAG MFG., CO. 
747 Evergreen Avė. Brooklyn, N.Y.

Hl 3-6400

BBB CO. 
FLOOR WAXING 

Scraping porter 
Cleaning rug shampoo Mothproof 

Ali work guaranteed
Call 994-4932 or 881-2531

MALDAKNYGE

Open 7 Days a Wcck 
A Family Place 

Sunday Dinner our Specialty 
At York Tmvn Motor Lodge 

Route 202 
at Taconic State Parkway 

Call 914 - 245-4020

$95 -$100 A WEEK

'EDUCATIONAL
BOOK PUBUSHER

Hours 9 to 5 
Coli 

MISS SALERNO
(212) 675-7000

Machinist Jigmill operator modėl 4B 
$4.35 per hour, many fringe bene
fits. Company in business 80 yrs., 
own product, no jobbing work. Pot- 
devin Maciūne Co. Teterboro, N.J. 
Apply anytime bet. 7 AM - 4:30 PM 
or call for appointment 201-288-1941 

Egual Opportunity Employer

RESTAURANT HELP 
Clean cut, energetic people. 
Ali shifts full or part time 

No experience necessary. Apply 
JACK-IN-THE-BOX

139 Jericho Tpke — Mineola, L.I.

BODY MEN — PAINTERS
Work close to home Top salary 

Benefits - Good working conditions 
Westbury area

Call ARLO AUTO BODY 
(516) 997-7341

SHIPPING CLERK 
with some experience 

bright intelHgent man wanted 
Also VVAREHOUSE HELPER in 
Office furniture, -strong. Steady job, 
nice working conditions DI9-2370.

RIP VAN WINKLE for Boys 
ON-TI-ORA for Girls

One mile apart in northem Cats- 
kills. Private lakęs for swimming. 
boating and canoeing; horseback 
riding. all popular sports, activities 
and crafts on vast mountain play- 
ground. Modcrn equipment. Compe- 
tent staffs. Co-ed sočiais, movies, 
dancing. trips. — Highest camping 
standards. Chapel at each camp. 
Season fee: $650. For catalogues:

COWHEY CAMPS
790 Riverside Dr., New York, N.Y. 
10032 Tel. WA 6-1942

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Fraacfecaa Fathers
DARBININKAS

910 Wiiloughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.

Puikiausia vokiška virtuve: pietūo-vakarlenš 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOEKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBfiS

SCHALLER&WEBER
Musų krautuvėse geriausioa dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai ~ kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikiiuitef

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 9L) — TR 9-3047 
Ridgewvodc: 56-54 Myrtie Avemie — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 8teinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 299-17 HHMde Avė. — 343-6116
E. Northport, L.I.: 250-A Lark FteM Rd. 516-757-0001

DE 5-1154



8 DARBININKAS 1969 m., gegužio 2 d., nr. 31

DARBININKAS
Vienuolynas ........ .... G L 5-7068
Spaustuvė ........... ..... GL 2-6916
Redakcija ............ .... GL 5-7281
Administracija ... ....  G L 2-2923

Lilijos Šukytės, Metropolitan 
Operos solistės, pasikalbėjimas 
su Vyt. Strolia bus transliuo
jamas per Laisvės Žiburio radi
ją gegužės 4, šį sekmadienį. 
Taip pat bus perduoti kūriniai, 
L. Šukytės įdainuoti jos pasku
tiniuose koncertuose.

Dr. A. Trimako, buvusio Vil
ko pirmininko, penkių metų 
mirties minėjimas įvyks gegu
žės 18, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet Viešpaties Atsimainy
mo parapijos salėje Maspethe, 
N. Y. Visi lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti. Po minėji
mo kavutė.

Vija Vėtra, latvė balerina, 
demonstruos Indijos šokius 
Community Church susirinkimų 
salėje, 40 E. 35th St. (prie 
Park Avė. ir 35 St.) gegužės 
3, šeštadienį, 8 vai. vak. Gegu
žės 4, sekmadienį, 11 vai. ryto 
ten pat demonstruos sakrali
nius šokius.

Aušros Vartų parapijos nau
jai išrinkta parapijos taryba 
pirmą posėdį turėjo balandžio 
18. Susirinkime buvo svarsty
ta bažnyčios atnaujinimo kon
traktai. Iš trijų pasiūlytųjų bu
vo priimtas lietuvio dailininko 
Juozo Subačiaus kontraktas. 
Bažnyčios atnaujinimas kaš
tuos 18,000 dol. Taip pat buvo 
svarstyta, kaip geriausiai būtų 
galima pastatyti parapiją ant 
ratų. Pageidaujama, kad liek- 
viena šeima, kuri turi automo
bilį, pasistengtų pavėžinti arti
miausią savo kaimyną lietuvį į 
lietuviškos parapijos bažnyčia.

N. Y. Filatelistų draugijai 15 metų
1954 balandžio mėnesį susi

organizavo lietuviai filatelistai 
New Yorke. Organizatorių tar
pe buvo šie asmenys: Mykolas 
Slapšys (miręs), Z. Raulinaitis, 
A. Benderius, broliai Zabels- 
kiai, Ch. Motuzas, J. Mulevich 
(dabartinis pirmininkas), broliai 
Nortonai ir daugelis kitų.

Įsikūrusi draugija pradėjo re
guliariai daryti savo susirinki
mus, leisti savo laikraštėlį, ku
rio iki šiol išleista 65 numeriai. 
Šiuo metu draugijoje yra per 
100 narių, kurie gyvena išsi
sklaidę po visą kraštą, yra net 
užsienyje gyvenančių.

Per eilę metų draugijos na
riai gražiai reiškėsi įvairiose pa
rodose. laimėdami daugybę pa
sižymėjimų bei premijų už Lie
tuvos pašto ženklų rinkinius. 
Ypač plačiai Lietuvos vardas 
nuskambėjo per amerikiečių

PADĖKA
P.p. J. SERGEFAMS ir p.p. R. ŠIDLAUSKAMS

širdingai dėkoju už taip mielai su jumis praleistas valandas, 
už jūsų globą, už nuoširdumą ir už visą lietuvišką viešnagę.

Neužmirštamai dėkinga
SOFIA MASEVICIENĖ

Highwater, Quebec, Canada

New Yorko Skautams Remti Komitetas
gegužės 10 d. 

8:00 vai. vak.
MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE 

64-14 56th Rd„ Maspeth, N. Y. 
rengia

TRADICINJ
PAVASARIO BALIŲ

šokiams gros JOE THOMAS orkestras • Namuose pagaminti 
užkandžiai • Veiks bufetas • Įėjimas asmeniui $7.50

Užsakymus ir pinigus siųsti šiais adresais:
VIKTORTA BALIONIENE.. 12 Berryhill La. Bethpnge. N.Y. 11714 

Tel. 516 - 731-0404
VYTAUTAS KATINAS, 85-08 104th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. VI 6-1210

Aušros Vartę parapija Man- 
hattane pavasario pietus ruo
šia gegužės 25. Ta proga bus iš
leistas platus parapijos žurna
las. Parapiečiai ir prijaučiantie
ji kviečiami iš anksto į šį žur
nalą įdėti savo skelbimą ar pa
sveikinimą.

Prano Narvydo veikalo pristatymas
Kas New Yorke nepažįsta 

Prano Narvydo? šis ankstesnės 
kartos veikėjas pastoviai gyve
na ir dirba lietuvišką darbą 
Brooklyne ištisus 60 metų, ša
lia visuomeninės veiklos Pra
nas Narvydas yra išvaręs plačią 
vagą išeivijos spaudoje. Ne 
vienas ankstesnės kartos skai
tytojas prisimena jo kaimo gy
venimo idilijas ir pasakojimus. 
Savo paprastu pasakoriaus sti
liumi Pranas Narvydas sugebė
davo atkurti spalvingą Lietu
vos gyvenimą. Savo anekdo
tais ir padavimų atpasakojimu 
Narvydas net ir pagaudavo anų 
laikų nuotaikas. Jo tėviškė — 
Trumpaičių kaimas buvo tary
tum prizmė, per kurią skaityto
jas matė ir pergyveno lietuvio 
artojo vargus, linksmybes ir 
gamtos mistiką. Pranas Narvy
das buvo šio žanro meisteris; 
jo kai kurie pasakojimai yra tik
ri deimančiukai.

Kad jo raštai nebūtų pasmerk
ti užmirštin. Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 1-sis skyrius su
rinko jo pagrindinius straips
nius ir, pačiam autoriui talki
nant, padarė jų atranką. ‘Gim
tinės Takais’ yra Prano Narvy- 

spaudą praėjusiais metais, ka
da buvo, minima Lietuvos pir
mojo pašto ženklo pasirodymo 
sukaktis. Amerikiečų filatelis
tų spauda paskyrė net ištisus 
puslapius.

Draugija daug pasidarbavo ir 
dar dirba, kad pasirodytų Lie
tuvai skirtas JAV pašto ženk
las.

Šiuo metu draugija ruošiasi 
išleisti Lietuvos pašto ženklų 
katalogą. Medžiaga jau baigia
ma surinkti.

Kad draugijos laikraštis pasi
rodo reguliariai, tai W. Norton 
nuopelnas. Jis gyvena Philadel- 
phijoje, bet į susirinkimus vi
sada lankosi.

N.Y. Filatelistų draugija ren
giasi paminėti savo sukaktį. Ta 
proga rengiami pietūs gegužės 
4 d. 2 v. popiet F. Bručo salėje 
Woodhavene. A. R.

Inž. Antano Novickio 75 m. 
proga Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
N. Y. skyrius ruošia pagerbimo 
pobūvį, šis pobūvis įvyks gegu
žės 16, penktadienį, 7:30 v.v. 
Steak Pub restorane, Valley 
Stream, N. Y. New Yorko sky
riaus valdyba kviečia draugus 
bei artimuosius šiame pagerbi
me dalyvauti. Dėl smulkesnių 
informacijų ir registracijos pra
šom kreiptis pas inž. Edvardą 
Verbą, 10-57 E. 99 St. Brook- 
lyn, N. Y. 11236, CL 1-5058, 
arba pas sekr. Zenona Jurį, 
tel. 441-7831 ne vėliau gegu
žės 2.

do Įdomesnių tėviškės aprašy
mą rinkinys.

LTS-gos 1-sis skyrius rengia 
Prano Narvydo pagerbimą ir jo 
veikalo pristatymą gegužės 10 
d. 7 vai. vak. Vytauto Belecko 
Winter Garden restorane , 
Brooklyne. Visi Prano Narvydo 
draugai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti “Gimtinės Takais” 
pristatyme. Bus vaišės. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto pas An
taną Jurgėlą, 1497 Putnam Av., 
Brooklyn, N. Y.

Algirdas Budreckis

Woodhaven prie Forest Park 
parduodamas namas iš dviejų 
šeimų. Butai po 3 kambarius. 
Yra garažas ir įrengtas rūsys. 
Prašoma 25,000 dol. Teirautis 
vakarais tel. VI 6-4552.

Viena moteris Maspethe turi 
didelį butą ir ieško draugės, 
kuri norėtų kartu gyvent. Skam
binti apie 5 vai. vak. telefonu 
TW 4-1962.

Cypress Hills-Woodhaven 
parduodamas gražus kampi
nis mūrinis namas-vaistinė ir 
du šešių kambarių butai, trys 
garažai, geras gyvenamųjų na
mų (residential) rajonas. Skam
binti • telef. 277-9851 ar 261- 
4591.

Išnuomoju dirbančiam vyriš
kiui du kambarius. Po 8 vai. 
vak. skambinti EV 3-6998.

Spalvotoje TV — vėl nauji 
pagerinimai. Pirkitės geriausią 
— Zenith. Pataisymai Jūsų bu
te fabriko mechanikų. Pasirink
ti galite 666 — 5th Avė. Są
žiningai ir pigiau pirksite per: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr. 
E. Northport, N. Y. 11731. Tel. 
516 757-0055.

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija. Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St., Wor- 
cester, Mass. 01604.

Catskills Andes, N.Y. Rt. 28. 
parduodama graži nuosavybė, 
kuri tinka turistam, senelių 
prieglaudai ir kitiem. Arti yra 
plaukimo baseinas ir žiemos 
sniego slidinėjimas. Namas iš 
9 kambarių su 2 vonios kam
bariais ir su centraliniu apšil
dymu. Kaina 16.500 dol. Infor
macijai skambinti (212) RE 7- 
2738 iš ryto ir vakarais.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
praiomas skambinti:

GLenmore 2-2923

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

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

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

ARK Federacijos seimelyje K. Krušinskas išrinktas garbės nariu. Dešinėje—Pr. Ąžuolienė. Nuotr

KATALIKŲ FEDERACIJOS APSKRITIES SEIMELIS
Balandžio 13, tuoj po 11 v. 

mišių, Viešpaties Atsimainymo 
parapijos, Maspeth, N. Y., sa
lėje įvyko KF NY-NJ apskri
ties seimelis. Būrys organizaci
jų atstovų bei svečių prel. J. 
Balkūno buvo pavaišinti prieš
piečiais, kuriuos paruošė tos 
parapijos organizacijų šeimi
ninkės.

Seimelį atidarė apskities val
dybos pirm. dr. A. Skėrys, in- 
vokaciją atkalbėjo prel. J. Bal- 
kūnas. Seimeliui pirmininkau
ti pakviestas dr. D. Jasaitis, 
sekretciiauti — P. Ąžuolienė. 
Prel. J. Balkūnas pasveikino su
sirinkusius ir trumpais žodžiais 
pakalbėjo apie parapiečių veik
lą bei pareigas. Ragino gausiai 
dalyvauti pamaldose, rengiamo
se specialiai už Lietuvą, bei re
liginiuose lietuvių suvažiavi
muose. Iš ALTo veiklos pra
nešimą padarė dr. A. Skėrys; 
iš BALFo — kun. Pr. Geisčiū- 
nas.

Apskrities valdybos veiklos 
pranešimus padarė pirm. A. 
Skėrys, iždininkas St. Lukas, 
revizijos komisijos — A. Radzi- 
vanienė, mandatų komisijos — 
E. Ramančionienė. Toliau sekė 
organizacijų atstovų metinės 
veiklos pranešimai, žodžiu pra
nešimus padarė: bendrą visų

A. a. Jurgio Jaks-Tyrio antka 
pio paminklas šventinamas ge
gužės 4. sekmadienį, 3 vai. po
piet St. Charles kapinėse. Far- 
mingdale, Long Islande. Kapo 
vieta: sekcija 32-H-39. Visi ko
legos. draugai ir pažįstami kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti.— 
Šviesos-Santaros New Yorko 
skyriaus valdyba. — P. S. Va
žiuoti Long Island Expressway 
iki Rt. 110: ten sukti i pietus. 
Informacijai telef. (212) 441- 
7087 arba (516) 482-6684.

Pirmoji šiii mėty ekskursija organizuoja
ma pas T. Pranciškonus Kennebunkport, 
Maine, Vainiku dienos savaitgalyje — 

gegužės 30. 31 ir birželio 1 c c
Ekskursijoje gali dalyvauti iš New Yorko, Elizabeth. Nevvark, 
Linden. Kearny bei New Haven. Susibūrus keletui asmenų, 
autobusas sustos gegužės 30 d. 11 vai. ryto prie lietuvių bažny
čių Elizabeth ir Kearny. N.J.; Brooklyne prie pranciškonų vie
nuolyno. 680 Bushwick Avė., 12 vai. dienos.
Kelionė, nakvynės viešbuty ir 4 kartus valgis — asmeniui 38 
dol. Bus aplankomos šventovės La Salette, Ipsu ich, Mass., nau
ja koplyčia Kennebunkport. Maine, dalyvaujama šv. Antano 
gimnazijos mokslo metų pabaigos programoj — išleistuvėse. 
Vykstama su patogiu ir modernišku autobusu. Grįžtama bir
želio 1 d. vakarą.
Rezervacijom kreiptis j Tėvą Petrą Baniūna, 680 Bushwick Avė.. Brook
lyn, N.Y. 11221 — telef. (212) GL 2-2923, vakarais GL 5-7068: M. Shalins 
_ vi 7-4499; J. (Jlrich — 478-7642.

Angelų Karalienės organizacijų 
metinę veiklą apibūdino atsto
vė Ona Sijevičienė, iš Kat. Mo
terų Kultūros dr-jos veiklos 
— M. Navickienė, Apreiškimo 
parapijos Amžinojo Rožan
čiaus dr-jos ir KMS 29 kuopos 
vardu — E. Kašetienė, Gyvojo 
Rožančiaus atstovė (Apreiškimo 
parapijos), N. Y. Lietuvos Vy
čių seniorų pirm. A. Mažeika, 
Sr., ir kitų organizacijų atsto
vai. Dalis atstovų savo prane
šimus įteikė raštu.

Apie lietuvišką parapiją ir 
jos tautinę reikšmę kalbėjo V. 
Radzivanas. Trumpais žo
džiais jaunas prelegentas kal
bėjo apie lietuviškas parapijas 
kaip lietuviško gyvenimo reli
ginį bei tautinį centrą. Lietu
viui užsieniuose visada tekdavo 
budėti dėl savo parapijų teisių. 
Tas pats ir šiais laikais čia A- 
merikoje. lietuviškos parapijos 
reikalauja daugiau dėmesio iš 
lietuviškos visuomenės. Būti
nas bendradarbiavimas parapi
jų kunigų ir liet, parapiečių. 
Ypač šiuo metu, kai yra ren
kamos parapijų tarybos, para
piečiai turi parodyti daugiau 
veiklumo bei susirūpinimo šiuo 
reikalu. Tikintieji kviečiami 
gausiau dalyvauti lietuviškose 
pamaldose, tėvai tiek patys, 
tiek savo jaunimą turi raginti 
lankyti lietuviškas pamaldas.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Vaianda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1230 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas. 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201- 
289-6878.

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 PI., Middle 
Village, N.Y. 11379.

Pats popiežius įvedė tautine 
kalba į bažnyčias: ne krašto 
kalbą, bet aiškiai pažymėta 
“tautinė kalba". Gamta nemėgs
ta tuštumos, kuo nors ją užpil
do. Tas pats su mūsų parapijo
mis. Jei paliksime tuščias — 
jas užpildys kitataučiai, tada 
bus pareikalautos ir pamaldos 
jų kalboje, o vėliau ir pati baž
nyčia su visu lietuvių įgytu tur
tu pereis labai lengvai į kita, 
taučių rankas.

Diskusijose šiuo klausimu 
kalbėjo prel. J. Balkūnas, St. 
Lūšys, kun. V. Pikturna ir kiti. 
Visų pareiškimų bendra min
tis — daryti žygių, kad lietuviš
kas pamaldas lankytų kuo da
giau lietuvių, ypač jaunesnioji 
karta. Dr. A. Skėrys priminė, 
kad kviečiami į parapijų tary
bas lietuviai neatsisakytų, bet 
sutiktų įeiti ir bendradarbiauti.

Seimelio suvažiavime dalyva
vo tik dalis organizacijų atsto
vų. Kitos organizacijos visai ne
atsiliepia i valdybos kvietimus, 
neduoda jokių žinių apie savo 
veiklą. Todėl apskrities valdy
bai pavesta sustiprinti narių- 
organizacijų ryšį. Be to. apskr. 
vaidybai pavesta ateinančių 
metu bėgvje Įvykdyti seimelio 
nutarimus bei pageidavimus. 
Lietuviškų parapijų reikalu val
dybai pavesta palaikyti glau
džius ryšius su parapijų klebo
nais ir raginti parapiečius per 
organizacijas ir spaudą kuo 
gausiau dalyvauti lietuviškose 
pamaldose.

§v. Antano gimnazijos mokiniai šoka oželi. Mokiniai atliks programa šau 
Iių sąjungos minėjime Bostone gegužės 4 Liet. Piliečiu Klubo salėje. Pra 
džia 3 v. popiet.

Jeronimo Kačinsko saksofo
nų kvartetas balandžio 18 va
karą buvo atliktas Harvardo u- 
niversiteto muzikes draugijos 
koncerte.

Lietuvių dramos sambūris, 
režisuojamas Aleksandros Gus- 
taitienės. po ilgesnės pertrau
kos gegužės 11 d. 3 v. popiet 
Liet. Piliečių draugijos salėje 
stato net du veikalus, švedų 
rašytojo Augusto Strinbergerio 
“Stipresnieji" ir Kazio Sajos 
tragikomedija “Maniakas”. Vai
diną pirmame veikale: Rita Au- 
siejutė, Birutė Vaičjurgytė: ant
ram veikale — Birutė Vaičjur
gytė, Irena Žukauskienė, Jur
gis Jašinskas, Antanas Januš
ka, Norbertas Lingertaitis, Ed
vardas Mickūnas, Bronius Mic
kevičius, Jonas Valukonis, Gy
tis Gavelis ir kiti. Dekoraci
jos — dail. Viktoro Vizgirdos, 
šviesos ir garso efektai — Ro
mo Šležo.

Dail. Vaclovo Rato grafikos 
kūrinių paroda vyksta gegužės 
3-4 Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4 St., So. Bostone. 
Paroda atidaroma šeštadienį 
7:30 v. vai. Sekmadieni galima 
lankyti nuo 11 iki 5 v.v. Paro
dą rengia Bostono skaučių židi
nys.

Šaulių Sąjungos 50 metų su
kakties minėjimas rengiamas 
gegužės 4 d. 3 v. popiet Lietu
vių Piliečių draugijos salėje, So. 
Bostone.

l’ž didi ir nuoširdų pasiau
kojimą lietuvių kataliku reika
luose seimelis vieningai nuta
rė Kazimierą Krušinską pakelti 
KF New Yorko — New Jersey 
apskrities garbės nariu. Jam 
buvo Įteiktas adresas su para
šais. Katalikų veteranas nuo’ 
širdžiai suvažiavimui padėkojo.

Apskrities valdyba ir revizi
jos komisija kiliem metam per
rinkta ta pati. Seimelio posė
dis užbaigtas tautos himnu.

Seimelio linksmoji dalis — 
laimėjimų traukimas, kuri pra
vedė E. Sandanavičienė. Laimė
jimui daiktus dovanojo Kat. 
Moterų Kultūros dr-Įa. U. Ja
nušienė, O. Kaunienė. O. Kaz
lauskienė, O. Paniatauskienė, 
M. Putinienė. O. Sijevičienė, E. 
Vaišnoraitė. B. \Vales, E. Wan- 
ders.

Seimelis užbaigtas Švč. Sak
ramento palaiminimu bažnyčio
je. A.R.


