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KATALIKAI IR ĮVYKIŲ MAIŠATIS - 
Šveicarijos kardinolas: ar atominis nusiginklavimas ve
da j taiką ir laisvę?

Washingtone lietuviai pasirodė gausiai ir gražiai
Washingtonan gegužės 15 at

vyko žygio dalyviai autobusais 
iš New Yorko, Newarko, Kear
ny, Waterbury, Boston-Provi
dence. Philadelphijos. Automo
biliais. traukiniais atvyko iš 
Baltimorės, Omahos ir kt. Po
licijos pareiškimu,

pirmoje žygio dalyje, pike
tuose, dalyvavo 2,500

Plakatų buvo 120. Piketai 
traukė dėmesį savo tvarkingu
mu, dalyvių gražia išore. Komi
tetas buvo paraginęs dalyvauti 
išeiginiais drabužiais. Mergai

PIKETUOSE STUDENTAI.

DOMININKONUOSE: juo daugiau tvarkos dary tojų, juo daugiau netvarkos
Kas Domininkonuose darosi, 

sunku susivokti. Aišku tik. kad 
chaosas padidėjo, kautynės atsi
naujino, kai atsirado daug tai
kos darytojų, galbėtojų.
Gelbėtojai

Amerika pirmoji atvyko gel
bėti su marinais. Toliau Ameri
kos Valstybių Organizacija nu
tarė perimti gelbėtojos rolę. 
Tos organizacijos valstybės tu
rėjo atsiųsti savo kariuomenes. 
Lig šiol teatsiuntė apie 500 žmo
nių Honduras, Nicaragua. Cos
ta Rica. Amerika gegužės 17 
pasiūlė savo kariuomenę paves
ti tos organizacijos žiniai ir pa
slaugom. Gegužės 14 ir Saugu
mo Taryba nutarė pasiųsti į 
Santo Domingo savo delegaciją. 
Ji buvo sutikta perversmininkų 
su šūkiais už Jungtines Tautas, 
su Šukiais prieš Amerikos Vals
tybių Organizaciją.
Gelbėtojų planai

Amerika pirmiausia siekė 
sudaryti koaliciją iš pulk. Caa- 
mano ir gen. Imbert grupių. 
Caamano atsisakė būti vienoje 
vyriausybėje su gen. Imbertu. 
Prez. Johnsono gegužės 14 pa
siųstas apsaugos reikalų patarė
jas McGeorge Bundy su trim 
kitais atsakingais valstybės, ap
saugos departamentų pareigū
nais Santo Domingo tarėsi su 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos komisija, tarėsi su pervers
mininkų pirmininku pulk. Caa
mano. Kas sutarta, neskelbia
ma. bet buvo pasiūlyta tuojau 
pat gen. Imberto karinei civi
linei juntai pasitraukti. Jos vie
toj vyriausybę sudarysiąs Anto
nio Guzman, buvęs žemės ūkio 
ministeris Boscho vyriausybėje, 
šiam planui gegužės 16 pasi

tės, daugelis apsitaisę tautiniais 
drabužiais, nešė taip pat sko
ningai paruoštus plakatus ir da
lino praeiviam atsišaukimus. To 
kių atsišaukimų buvo išdalyta 
9000. Piketai truko nuo 11:15 
iki 1 vai.

Žygio antra dalis buvo komi
teto priėmimas Baltuosiuose 
Rūmuose.

Prezidentui skirtą memoran
dumą įteikė delegacija: A. Ma
žeika. A. Budreckrs, R. Legec- 
kis. I. Sandanavičiūtė, A. Vai
nius ir P. Wytenus. Priėmė pre

priešino karinė civilinė junta, 
atsisakydama pasitraukti.
Savos pastangos gelbėtis

Karinė civilinė junta buvo at
metus pulk. Caamano reikalavi
mą. kad būtų atleistas aviacijos 
viršininkas gen. Wessin y Wes- 
sin. kuris pasipriešino pervers
mui. Gen. Imbert, kaip minėta, 
gegužės 16 taip pat atsisakė pa
sitraukti. Gegužės 14. kai Sau
gumo Taryba nutarė siųsti sa

PRIE LINCOLNO PAMINKLO.

zidento patarėjas Allen White, 
dalyvaujant iš valstybės depar
tamento pareigūnui Cieplins- 
kiui ir kt.

Po priėmimo Baltuosiuose 
Rūmuose jau kitą delegaciją 
priėmė Atstovu Rūmų pirmi
ninkas W. J. McCormackas.

Priėmė savo valstybės. Mas
sachusetts, penkis dalyvius iš 
Bostono ir 4 iš žygio komiteto. 
Priėmimas truko daugiau kaip 
valandą.

Tuo metu demonstrantų di
džioji dalis jau žygiavo 

vo delegaciją į Santo Domingo, 
karinė civilinė junta pasiuntė 
savo tankus perversmininkam 
likviduoti. Trijų dienų kautynė
se žuvo iš abiejų pusių po šim
tą žmonių. Perversmininkai ne-

— Popiežius Paulius gegužės 
17 kreipėsi į Domininkonų ka
talikus, kad išmėgintų “visas 
priemone vienybei, taikai ir vi
daus sugyvenimui atstatyti”.

prie Lincolno paminklo,
kur buvo padėtas vainikas su 

irašu “Didžiajam Išlaisvintojui. 
Lietuviai amerikiečiai studen - 
tai”. Prel. J. Balkūnas atkalbė
jo invokaciją. pakvietė sukalbė
ti “Tėve mūsų, ir buvo sugie
dota “Marija, Marija". Paskui 
dar prel. J. Balkūno žodis pa
ryškino vainiko įrašo prasme, 
vadindamas Lincolną simboliu 
išlaisvinimo, kurio laukia ir Lie
tuva. Ugningas jo žodis spau
dė ašaras ne tik lietuviam. O 
svečių amerikiečių buvo gau

PIKETUOSE IR PROFESORIAI (Čia atpažįstami prof. A. Salys, dr. A. Vaškelis, prof. J. Puzinas, 
prof. V. Mačiūnas).

teko keliolikos blokų. Kariuo
menė tikisi, kad pati susitvar
kys su perversmininkais, nepa
sitikėdama Amerikos Valstybių 
Organizacijos biurokratija bei 
jos narių negalia, o juo labiau 
Jungtinių Tautų intervencija.

— Irakas gegužės 12 nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Vokietija dėl Izraelio pripažini
mo.

siai prisirinkę. Ant. Mažeika čia 
pakvietė dalyvius aplankyti dar

Arlingtono kapines,
kur prie prezidento Kennedy 

kapo 35 asmenų delegacija, va
dovaujama A. Barzduko ir A. 
Sniečkaus, padėjo vainiką. Ki
ta dalyvių grupė nuėjo su vai
niku prie Nežinomo kareivio 
kapo.

Žygio dalyvių didelė dalis, 
apie 600.

aplankė Lietuvos atstovybę,
kur juos priėmė atstovas J.

(Nukelta į 8 p.)

PIKETUOSE veikia ir televiz’jos aparatas. Visos nuotraukos V. Maželio

VIETNAME: žuvo 27, sužeist u 103, lėktuvų sunaikinta 10
Toki nuostoliai iš bombų 

sprogimo Amer. lėktuvų bažėje 
Bienhoa gegužės 16. Kokia 
priežastis, kad lėktuve sprogo 
bomba ir detonavo kitas bom
bas, išvyki tirti apsaugos de
partamento komisija. Tvirtina
ma, kad nebuvo sabotažo, ne
priselinę nė kemunistai bom - 
bom sprogdinti. Buvęs atsitikti
numas. Siekia ar tokia priežas
tis, bet tai baisus nuostolis A- 
merikai ne tik žmonių, turto, 
bet ir prestižo.

Toje pačioje bazėje pernai

Vatikano susirinkimas mėgi
na nustatyti gaires, pagal ku
rias galima būtų orientuotis, 
kaip katalikiško galvojimo žmo
gus turėtų spręsti konkrečius 
dienos klausimus. Bet tų klausi
mų tiek daug ir tiek naujai ky
lančių ar skirtingai atsakomų, 
kad seki, informuojiesi. kaip 
juos mėgina spręsti bent atski
ri bažnytinės vyresnybės va
dai, nepaleisdamas iš galvos, 
kad ir jų mintys ne visada su
taria tais pačiais klausimais.

Charles Journet. Šveicarijos 
kardinolas, savo redaguojama
me žurnale “Neva et vetera” 
•svarstė katalikų nusistatymą 
dėl atominio nusiginklavimo. 
Jo mintys:

— Jei Vakarai neturės ato
minės jėgos, komunistai laimės 
dominavimą pasauly be karo.

lapkričio 1 komunistų patran
kos sunaikino 20 lėktuvų.
Kada bus galimos derybos?

Amerikos politiniai ir kari
niai sluoksniai Vietname ver
tina. kad su s. Vietnamu šiuo 
metu neįmanomos derybos, kol 
jis rengia didžiąją vasaros of
enzyvą. Tik kai pamatys, kad 
ofenzyva sužlugo, tada bus su
kalbamesni. Nekelia jokio 
optimizmo gandai, kad susilai
kymas keliom dienom nuo šiau-, 
rėš Vietnamo oro atakų reiškia 
palankų klimatą derybom. 

tik pagrasindami savo atomi
ne jėga.

— Bekompromisinis atomi
nio karo pasmerkimas, kaip tai 
daro kai kurios krikščionių gru
pė;. yra “abstraktus" reikalas 
ir neturi jokių praktinių nuro
dymu. kaip turi vadovauti s at
skiri piliečiai ir jų, vyriausybės

— Atskirų piliečių atsisaki- 
mas atominiam karui negali su
laikyti nuo atominio konflik
to. Priešingai, sukeltu pakriki
mu gali pasinaudoti priešinin
kas ir pasiskubinti atominiu 
karu pasiekti tai. ko jis siekia.

Kardinolas atmetė mintį, kad 
geras tikslas negali būti pasiek
tas negerom priemonėm: t. y. 
taika negali būti pasiekta ato
miniais ginklais. Kardinolas ma
no. kad šiandien Vakarai nėra 
pozicijoje, kurioje jie galėtų 
rinktis ar geia ar bloga; jie te
gali rinktis didesnę ar mažes
ne blogybę. O tokiu atveju ap
siginklavimas atominiais gink
lais gali būti mažesnė blogybė, 
negu karas Ir laisvės praradi
mas.

— Pasaulio katalikų žurnalis
tų kongresą; bus N. Yorke ge
gužės 18-22. Tai septintas kon
gresas. Jungtinėse Valstybėse 
pirmu kartu. Jis kaip tik ir 
skirtas nagrinėti klausimam 
kaip ‘ ‘laisvė ir autoritetas", 
‘ ‘La:svė katalikų spaudoje''. 
“Sąžinė ir religijos laisvė". “Po
litinė laisvė ir katalikų spau
da". “Laisvė ir pilietinės tei
sės", “Pasaulio skurdas ir krikš
čioni-ka sąžinė".

Išvijo ir Ginsburgą
Amerikiečių poetą Allen 

Ginsburgą gegužės 7 čekoslo - 
-vakijos policija suėmė, patikri
no jo dienoraščius h- ištrėmė. 
N.Y. Times pastebėjo, kad tai 
tas pats Ginsburgas. su kuriuo 
buvo susitikęs 1960 “lietuvių- 
rusų" poetas Mieželaiti?.

— Maskvoje Amerikos ats
tovas Kohleris gegužės 16 iš
ėjęs demonstratyviai iš priėmi
mo. kai Bulgarijos prezidentas 
viešoje kalboje ėmė kaltinti A- 
meriką dėl “kriminalinių avan
tiūrų" Vietname.

— Sovietų užs. min. Gromy
ko gegužės 17 nuvyko į Turki
ją. Bus aptarti ir Kipro reika
lai. Sovietai siekia išjungti Tur
kiją iš Nato.

— Vokietijoje, Garmisch - 
Partenkirchen. gegužės 15 snie
go griūtis palaidojo 24.
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K. KRUŠINSKAS su anūke prieš 25 metus

Kolonizuotoje Lietuvoje
PRIEŠ SIUNTINIUS IŠ 
VOKIETIJOS

V. Miniotas. Tiesos korės - 
pondentas. paskelbė reportažą 
apie siuntinius iš Vokietijos 
Klaipėdos krašte gyvenantiem. 
Tuos siuntinius siunčiąs Muen- 
chene esąs evangelikų biuras 
IHilfswerk. kuriam .vadovauja 
Teodoras Hekelis. evangelikų 
vyskupas. V. Minioto akim tai 
esąs “provokatorius”, “šnipas” 
ir jo įstaiga tai "šnipų organi
zacija”.

V. Miniotas pats “sušnipinė- 
jo”. kad siuntiniai siunčiami 
tik tiem, kurie pareiškia norį 
repatrijuoti į vakarų Vokieti - 
ją. “Klaipėdiečio inžinieriaus 
statybininko Martišiaus žmonai 
Mėtai giminės iš vakarų Vokie
tijos rašo, kad būtų padedama 
ir jos vyrui, jeigu jis užpildy
tų dokumentus ir pareikštų no
rą važiuoti i Vokietijos Federa
tyvinę Respubliką”.

Siuntinius gauna ne tiesiog 
iš įstaigos, bet tik per gimi
nes. Miniotas perspausdina laiš
kus iš giminių Vokietijoje, ku
riuose jie prašo nesiteirauti. iš 
kur siuntiniai gaunami. Per
spausdina net įstaigos nurody
mus. kuriuos vienas nurašęs ir 
persiuntęs į Klaipėdą, štai jie: 
“Susirašinėdami su savo gimi
nėmis ir bičiuliais, prašome ne
minėti mūsų organizacijos.

"Mūsų laiškus ir pranešimus, 
kuriuose duodami Jums patari
mai, negalima jokiu būdu siųs
ti į Rusiją.

“Mes padedame Jums, kad 
Jūs galėtumėte padėti Jūsų gi
minėms arba bičiuliams. Todėl 
ant siuntinių kaip siuntėjo nu
rodytas Jūsų adresas. Siunti
niai — tai Jūsų dovanos.

“Jums žinomi sunkumai.’ ir 
Jūs žinote, kad siuntinius gali 
pasiųsti tik giminės ir gimi
nėms”.

Paskelbti laiškai terodo žmo
nių naivumą laiškus rašant į ki
tą uždangos pusę arba agen - 
tus. esančius vakarų Vokietijo
je. kurie Hilfswerk įspėjimus 
persiunčia: terodo įstaigos pa
galbą tiem, kurie patys nega
li savo giminėm padėti, bet ne
rodo jokio ženklo šnipinėti ar 
rengti diversiją. Tačiau Sovie
tuose viskas kitaip vertinama. 
Ten apie kitus sprendžiama 
kaip diversantus, revanšistus, 
Šnipus, papirkinėtojus.

I

K. KRUŠINSKAS prieš 40 metų, kada labiausiai pasireiš
kė visuomenėje veikloje.

LIETUVA TURI PAVILJONĄ

LITAS Investing'Co.. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi otčTc)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.; HI 1-6799
A. VEDECKAS, 83 Morgan St., Stamford, Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

t

Brangūs lietuviai ir lietuvės,
Mums ypatingai malonu pla

čiajai laisvame pasaulyje gyve
nančiai lietuviškajai šeimai pra
nešti. kad JAV Lietuvių Bend
ruomenės iniciatyva sudarytasis 
Lietuvių Komitetas pasaulinėje 
parodoje reikštis, padedant gau
siems aukotojams, kurių dėka 
buvo sutelkta arti 27.000 dole
rių. sėkmingos Lietuvių Dienos 
suorganizavimu praeitais metais 
aukštai iškėlė lietuvių vardą 
amerikiečių ir kitų tautų aky
se ir pelnė neįkainuojamos pro
pagandos pavergtajai Lietuvai. 
Laimėjęs pasaulinės parodos va
dovybes simpatijas. Komitetas 
gavo teisę šalia lietuviškojo sti
liaus kryžiaus, kuris ypatingai 
patraukia visų parodos lankyto
jų dėmesį, laikyti nuolatinai pa
keltą tautinę vėliavą iki paro
dos pabaigos. Mūsų trispalvė 
pirmą kartą čia suplevėsavo 
1965 m. balandžio 21 d., ofi

Tai akcija prieš siuntinius iš 
vakarų Vokietijos. Neseniai 
Tiesoje Antanas Miškinis va
rė akciją prieš siuntinius iš A- 
merikos. ’

Vienas iš stipriųjų ąžuolų
K. Krušinsko veiklą Amerikoje pasekant

Aukštas, lieknas ir tiesus, 
kaip kaimyninės Kazlų Rūdos 
miškų pušis, dar senatvės ne
paliestos atminties ir šviesios 
galvosenos — tai newyorkietis 
Kazimieras Krušinskas, maž
daug prieš mėnesį perlipęs per 
85 metų amžiaus slenkstį.

Gimęs jis yra prie Zapyškio, 
Krušinskų kaime, kurio veik 
visi gyventojai buvo Krušins- 
kai, vidutinio dydžio ūkių savi
ninkai. Gyvas tebėra tik vienas 
K. Krušin.ko bi alis, tačiau ir 
šis jau ten nebegyvena. Įvai
raus laipsnio kitus gimines yra 
skaudžiai užgavusi karo audra.
New Ycrke 65 metai

Jubiliatas atvyko Amerikon 
1899 m. rugsėjo mėnesį, taigi 
jau 65 su puse metų jis yra iš
gyvenęs šiame krašte ir veik 
tiek pat metų prisidėjęs prie 
įvairiausių lietuviškų darbų dir
bimo.

Kaip ir dauguma imigrantų, 
atvyko jis į New Yorką ir ja
me užsiliko iki dabar, išskyrus 
tik 2-3 metus, kuriuos praleido 
Naugatuck, Conn., kur buvo nu
vykęs uždarbiauti į batų fabri
ką.
Reikėjo gelbėti ūki!

Paliko tėviškę dėl tėvo nusi
statymo ūkio neskaidyti, bet ne
buvo tėvo kišenėje tiek atsar
gų. kad kitokiam gyvenimui sū

cialiai ją pakeliant Nepriklau
somos Lietuvos Reprezentantui 
Generaliniam Konsului Vytau
tui Stašinskui.

Visą parodos metą iškeltas 
vėliavas laikyti turi teisę tos 
tautos bei valstybės, kurios pa
rodoje turi savo paviljonus. 
Lietuva į jų tarpą įskaityta to
dėl. žinoma. Komiteto pastan
gomis, kad praeitais metais lie
tuviai pastatė visų dėmesį trau
kiantį Tautinio stiliaus kryžių 
ir Lietuvių Dienoje savo prog
rama ir dalyvių skaičiumi buvo 
pripažinti pirmaujantieji kitų 
tautybių tarpe. Dabar šis mūsų 
kryžius, angliškai vadinamas 
“Lithuanian Wayside Shrine”, 
yra įtrauktas į parodos katalo
gus ir net į parodos planą kitų 
tautų paviljonų eilėje.

Ir Šiais metais lietuviams bu
vo siūloma ruošti tokio pat 
masto Lietuvių Dieną, kaip kad 
buvo suruošta praeitais metais.
Tekio plataus užsimojimo atsi
sakyta dėl trumpo laiko (praei
tų metų programai buvo ruošia
masi daugiau kaip dvejus me
tus), taip pat nebesitikėta su
telkti ir tokios kaip pereitais

DARBININKAS

nų parengtų. Kalbėta apie ko
kio nors amato pramokimą. Ir 
nutarta ta kryptimi laimės pa
mėginti Kaune. Pirmiausia už
sikabino Kazimieras už račiaus 
amato, bet ilgas neapmokamas 
gizelio darbas jam pradėjo ne- 
bepatikti. Bandė jis įsitaisyti 
pasimokyti pas kitokį amatinin
ką, bet tas mažai darbo tetu
rėjo, o dienos bėgo. ir pragyve
nimo Kaune ištekliai vis mažė
jo. Ėmė rūpestis atklysti į gy
venimo rimtumą jau pradedan
čio suvokti vaikino širdį.

Taip jam apie ateitį besvajo
jant. su naujomis žiniomis, ir 
gal svajonėmis, sugrįžo tėviš
kėn iš Rusijos kariuomenės jau 
subrendęs Kazimiero pusbrolis. 
Nugirsta, kad kažkas iš pažįs
tamų. dar regis tolima giminė ir 
Amerikon išvyko. Įstrigo gal
von ir Kazimierui Amerika — 
ir pasuko jis ten. su. tėvo pa
laiminimu. darbo ir laimės ieš
koti.
Pavirto veikėju

Čia atvykęs jis jau rado bū
rį lietuvių. Manhattane jau bu
vo susikūrusi šv. Kazimiero 
draugija, pirmoji lietuvių drau
gija New Yorko padangėje. 
Ton draugijon K. Krušinskas 
tuoj įsijungė. Nebuvo dar tada 
žymiau prasikišusių vadų, bet 
buvo daug jaunatviškos energi
jos. todėl netrūko įvairiausių 
ginčų, buvo ir išdykaujančių ne
nuoramų.
, Krušinskui tokie dalykai ne: 

patiko. Jis ieškojo ramesnio 
oro. protingesnės elgsenos rim
tus lietuvių susitvarkymo sveti-

K. KRUŠINSKAS su žmona ir pirmąja dukra 1909 metais.

metais pinigų sumos. Šiemet, 
’ persitvarkęs Komiteto sąstatas 
reikšis kiek mažesniu mastu 
kartu su latviais ir estais 1965 
rugsėjo 5 d., kada bus Pabal
tijo Tautų Dięna.

Mūsų prestižas reikalauja, 
kad ir šioj bendroj Pabaltijo 
Dienoj lietuviai pasirodytų pra
našesni. Tad vėl reikia visos 
lietuviškos visuomenės para - 
mos. Kuo skubiausiai laukiama 
aukų, ypač iš tų tautiečių, ku
rie prie praeitų metų Komiteto 
darbų savo parama nebuvo pri
sidėję.

Komiteto biudžetas šiems 
metams numatomas gana kuk
lus. tik apie 7,000 dolerių. Mat, 
reikšimės tik New Yorko bei 
kaimyninių valstijų aplinkoje 
esančiomis lietuvių meninėmis 
pajėgomis.

Be aukščiau minėto Pabalti
jo Tautų Dienoj pasireiškimo 
rugsėjo 5 d., dar turėsime, pri
simenant kenčiančią Lietuvą. 
1965 m. birželio 13 d. iškilmin
gas pamaldas Vatikano koply-
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moję žemėje reikalus spren
džiant. Iš prigimties logiškas ir 
iškalbus, jis negalėjo likti nuo
šaly jaunatviškai kunkuliuojan
čio naujųjų imigrantų gyveni
mo. jis greit susirado savo nuo
taikos draugų ir pasuko į būrį 
su tais, kuriems buvo brangios 
iš tėvynės atsivežtos tradicijos. 
—Krušinskas be svyravimų at- 
siribOjd nuo bedieviais ir socia
listais besivadinančių ir nedve
jodamas nuė.,3 su tradicinių ka
talikų srove.

Gavo jis už tai pylos per ilgą 
savo visuomeniškos veiklos me-, 
tą. tačiau ir šiandien džiaugia
si, kad pataikė pasirinkti pozici
jas. Prisimindamas ano meto 
nekultūringas kovas prieš už 
nosies vedžioti nesiduodančius 
katalikus, K. Krušinskas su pa
sitenkinimu kalba apie tokios 
rūšies kovų išnykimą. Ano me
to žodynu ir melu dabar besi- 
verčią tik maža Maskvai ber
naujančių komunistų grupelė, 
tik dabar jau tekios priemonės 
taikomos' nebe vieniems kata
likams, bet visiems nepriklauso
mos Lietuvos šalininkams.

— Kaip taip gerai kalbas 
sakyti išmokai? — buvo pa
klaustas K. Krušinskas aną die
ną.

— Niekur to meno nesimo
kiau ir nesijaučiau buvęs di
džiu kalbėtoju, tačiau anksti su-

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRA 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE.
BROOKLYN. N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

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

Siunčiu auką statybų fondui $..................

Įrašau mirusį ................ ............................ ...........................

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

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

pratau, kad priešą reikia veik
ti jo paties ginklu. Anie kalbo
mis čaižė katalikus, pradėjau ir 
aš kalba gintis ir pulti. Su prak
tika atėjo ir drąsa. Bėda išmo
kė... (Bus daugiau) 

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

‘vairių progų.: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

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

čioje, iškilmei prie savojo 
kryžiaus ir vėliavos ir meninį 
pasirodymą New Yorko valsti
jos paviljone.

(nukelta į 8 psl.)

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

— Kom. Kinija nupirko iš Vo 
kietijos 13,500 Mercedes-Benz 
automobilių.

— Gub. Rockefelleris gegu
žės 4 pasiskelbė, kad 1966 me
tais ir trečiu kartu bus kandi
datas į gubernatorius.

— New Yorko policijos pas
tangos sumažinti nusikaltimus 
traukiniuose tepajėgė nuspaus
ti nusikaltimų skąičių tik iki 
1963 lygio.

New Yorko valstybės sena - 
tas gegužės 12 nutarė panaikin
ti mirties bausmę, kuri čia vei
kė 350 metų. Elektros kėdę pa-
keičia kalėjimas iki gyvos gal
vos. Mirties bausmė palikta tik 
išimtiniam atvejui — už poli
cijos pareigūno pareigose nu
žudymą, už nužudymą kalėji
me ir mėginant iš jo pabėgti.

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N. Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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Pokalbis
Laiškai ateina. Paskambina 

telefonu. Kam paskelbėte, sa - 
ko, laikrašty tą ir tą — to ne
reikėjo. Kam tylite apie tą ir tą 
— atsilikote nuo gyvenimo. Kai 
kada, nors rečiau, parašo ar pa
skambina: gerai, kad paskelbė
te tą ir tą — ačiū.

Ačiū ir tiem, kurie skambina 
ar paralo. Tai rodo, kad yra 
žmonių, kurie paskaito, kas pa
rašyta. Yra ir tokių, kurie pa
skaitę reaguoja. Teigiamai ar 
neigiamai — tai vis tiek gyvas 
ryšys.

★

Ne visada Įmanoma paskelb
ti laikrašty atsiliepimus. Kar
tais atsiliepimai vertina ne pa
skelbtą mintį, bet jos autorių.

Kai kas mano, kad reikia 
skelbti ir tokius pasisakymus., 
kuriuose kedenamas asmuo. Sa
ko, tai pagyvintų laikraštį, su
keltų diskusijas. Gal būt, bet 
tai ne klausimą gilintų, o asme
nis kiršintų. Tautinei mažumai 
kažin ar dažniau vartotina to
kia prabanga. Tenka kartais su
silaikyti nuo tokių atsiliepimų 
siekiant ne to, kas išskiria, bet 
kas jungia — siekiant, šios die
nos žodžiu tariant — ekumeni
nėm dvasios .

★

Ekumeninė dvasia siekia ne 
uniformos; ne to, kad visi vie
nodai galvotų. Siekia vienas ki
to minties supratimo, svetimai 
minčiai pagarbos kaip ir savai. 
Tai kelias į susipratimą ir sugy
venimą.

Pokalbis, arba kaip dabar 
mėgstama sakyti, dialogas tarp 
katalikų, protestantų, žydų ir 
netikinčių nesiekia vienas kitą 
nurungti gražbylystės argumen
tais. Dialogas siekia, kad abie
jų pusių mintys būtų išklausy
tos. duotų daugiau medžiagos 
savai minčiai kritiškai pasitik
rinti. vertinant svetimus argu
mentus.

Ar tos rūšies pokalbis nebū
tų naudingas pratęsti — kalbė
tis ne tik su protestantais, žy-

I
 DANUTA M0STWIN |

Dėdulis Amerikoje ?
(6)

KRAMARZAS pasidarė labai 
dažnas Lazanų biuro lankyto - 
jas. Lenkijon siuntė vaistus, rū
bus, apavą, maistą. Dosnumas 
atrodė besaikis, tiktai sau pa
čiam buvo dar šykštesnis. Kai 
padėvėti rūbai prasitrynę, juos 
susilopė, bet naujų nepirko. 
Neturėjo net jokio noro ir ma
lonumo ką nors sau įsigyti. Prie 
šingai, juto didelį malonumą 
siųsdamas dovanas broliui ir 
jo šeimai. Už tai susilaukdavo 
dėkingų Franios laiškų. Brolai- 
tė greitai suprato, kad jos dė
delis turi vargo su raštu. Ra
šydavo trumpai, spausdintomis 
didelėmis raidėmis.

Kramarzas nė nepajuto, kaip 
greitai pamilo savo brolaitę ir 
prie jos prisirišo. Jaudindavo
si, kai jos laiškas užtrukdavo, 
teiraudavosi laiškanešio, ar kur 
nenusimetė. Visiem rodė Fra
nios fotografiją, didžiuodamas, 
kad mergaitė gana daili ir į jį 
panaši. Ko tiktai ji savo laiš
kuose prašė, stengėsi visa pa
rūpinti, nieko neatsakydavo.

— Kai grįšiu, — guodėsi,— 
tai manė bent gerai priims.

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN 21, N. Y.

su savim
dais ir 1.1.; kalbėtis ir su pa
čiu savim. Kalbėtis tais klausi
mais. kurie daros aktualūs ir į 
kuriuos nori atsiliepti straips
niu, laišku, telefonu?

★
Šiom dienom keli klausimai 

sulaukė gausesnių atsiliepimų: 
rasinis klausimas su Šeimos į- 
vykiais bei pilietinių teisių įsta
tymu, tautinis klausimas su lie
tuviškų problemų bei informaci
jų apėjimu tylom ir pasinešimu 
degti vien amerikiniais klausi
mais, bažnytinis klausimas la
biausiai su liturgijos refor
mom.

Tokiais klausimais, prieš skel
biantis viešai, galimas būtų ir 
tokis pokalbis su savim:

— Neabejoju, Šeimos įvykių 
užkulisiuose yra infiltruota ko
munistinių obstrukcijų, ,ir tai 
mane baido. Bet gal tiesos tu
ri ir tie. kurie čia mato pilie
čių teises paneigtas, mato dis
kriminaciją, prieš kurią leidžia
si į žvgį ir kunigas ir seselė ..

—Žmogaus nužudymas dėl jo 
veido spalvos yra barbariškas 
darbas. Visa nesugadinta pri
gimtis prieš tai protestuoja. Bet 
nužudymas yra barbariškas ir 
tada, kai žudo norėdamas iš - 
traukti iš kišenės porą dolerių; 
kai žudo moterį savo gyvulinėm 
aistrom tenkinti.

Spalvų svmaišvmas gal paša
lins tos barbarybės ir neapy - 
kantos priežastį. Bet New Yor
ke yra ir geltonos rasės. Ir gel
tonoji rasė gražiai su baltąja 
sugyvena. Jokio konflikto. Gel
tonoji rasė būtų labai priešin
ga, jei jos Chinatown norėtų 
kas maišyti. Gal čia kaltos ne 
spalvos, bet kas kita?

Panašus pokalbis su savim ir 
kitais aktualiais klausimais gali 
priversti patį klausimą giliau 
pergalvoti, neskubėti su spren
dimu apie kito asmens mintis, 
neskubėti jį apšaukti komunis
tu ar tamsaus proto žmogų.. O 
tai jau būtų labiau pakeliui į 
susipratimą į ekumeninę dvasią 
ne žodžiais, bet darbais.

Tačiau grįžti nesiskubino. Ir 
čia gyvenimas pasidarė švie - 
sesnis. Giminės iš savojo kraš
to, iš toli, teiravosi apie jo 
sveikatą, prašė savęs žiūrėti, 
aukojo mišiom jo intencija, va
dino jį mylimu broliu, geruoju 
svainiu, brangiu dėduliu. Bu
vo smagu, kad esi vertinamas, 
užjaučiamas, šeimos nariu lai
komas.

Skausmas taip pat pritilo — 
nesirodė su tokia jėga ir sopu
liu. kaip anksčiau. Gal rami
no daktaro Bryso vaistai, gal 
saikesnis valgis ir dieta, o gal 
patirtas džiugesys, gimines su
siradus .Kramarzas jautėsi lai
mingas ir atrodė pajaunėjęs. 
Franios laiškai prašvietė jo niū
rias vienišumo dienas.

Vienu laišku brolaitė užsimi
nė, ar negalėtų jo atlankyti ir 
pagloboti, kad greičiau gytų. 
Kramarzas ir tą užuominą pa
ėmė į širdį. Nuvykęs į biurą, 
paprašė, kad parūpintų vizą ir 
sutvarkytų kelionę.

— Kai mergaitė čia paviešės, 
ir aš drauge grįšiu į savo 
kraštą, — aiškino. Vienam se
niui nesmagu, dar savo kaulus

Duokite kaltę jam surasime
3) Kovos taktikos pakeitimas
Chruščiovo valdymo metu bu

vo pakeista tik kovos su religi
ja taktika. Kova su religija, su 
pamaldumu yra komunistinės 
doktrinos logiška išvada ir pa
sėka. Jokio palengvėjimo, jokio 
pasikeitimo nesimatė Chruščio
vo valdymo metu. Priešingai, 
sugrįžimas prie leninizmo me
todų apsprendė visą Chruščio
vo režimo politiką. Tai buvo 
naujas tarpsnis Sovietų Sąjun
gos kovoje su religija — toji 
kova buvo sustiprinta, suinten
syvinta^ Chruščiovas grįžo prie 
klastingo lankstumo ir gudrios 
taktikos metodų, kuru mokė 
Leninas. Jis aiškiai sako: “Vi
suose kraštuose ir visose ap
linkybėse komunizmas atgyja ir 
auga. Mums trūksta tik vieno 
dalyko žygiuoti į pergale su di
desniu veržlumu ir tvirtumu, 
būtent, giliai ir aiškiai įsisąmo
ninti. kad yra reikalinga turė
ti maksimumas klastingumo mū 
sų taktikoje” (Leninas. La ma- 
ladie infantile du communisme. 
Oeuvres choisies. 1948. p 768). 
Toliau Leninas reikalauja visiš
ko atsidavimo komunizmo idė
jai ir sugebėjimo laviruoti: “Re 
kia visuomet sujungti kuo 
griežčiausią atsidavimą komu
nizmo idėjai su mokėjimu dary
ti praktiškus būtinus kompro
misus, laviravimus, susitarimus.

PLAUKIA sieliai Nemunu ties Rambynu.

pakeliui išbarstysiu. Tegu atva
žiuoja.

Kramarzas apmokėjo kelionę 
lėktuvu. Nusamdė pas pažįsta
mus kambarėlį šv. Agnietės 
gatvėje ir laukė. Visa lenkų ko
lonija Krantinėje greitai suži
nojo. kad senis Kramarzas lau
kia atvykstant jaunos brolaitės. 
Įvairiai žmonės kalbėjo.

— E, ta Lenkija — tai mai
šas be dugno. — skundęsis se
nasis Barda. — Siųsk, siųsk ir 
vis neužtenka.

— Dabar ne tie žmonės *kra- 
juje’ kaip anksčiau — tvirtino 
vienos draugijos pirmininkė.— 
Tai aiškiai matome. Vos spėja 
atvažiuoti ir, žiūrėk, jau lupa 
iš tavęs sunkiai uždirbtą dole
rį.

— Vargšė ta mūsų Lenkija, 
kankinė, — kai kurie ašarojo. 
Ko ten žmonės neprikenčia? 
Gerai, pone Kramarze, kad gi
minaitę atitrauki: tegu čia kiek 
atkunta ... Žiūrėk, nepagailėk 
pinigo rūbam, nes jauna gi no
rės pasipuošti. Ką ji ten gero 
matė? Tikras vargas.

Frania neatrodė -suvargusi. 
Kai Kramarzas pasitiko New 
Yorko aerodrome, net nustebo. 
Brolaitė buvo aukšta, apikūnė, 
bet nenutukusi pasipuošusi 
nailonu, gautu iš dėdės. Batu
kai su aukštais smailiai užkul
niais. Vikri ir gyva, nors jau 
peržengusi tris dešimtis, pribė
go prie Kramarzo, glėbesčiavo 
ir bučiavo:

— Mylimas ir brangus dėdu

žmogų, o
Dujų kamera anapus geležinės uždangos (3) 

O “

zigzagus, atsitraukimus” (ten 
pat). Kitoje vietoje: “Visa bol
ševizmo istorija prieš ir po 
Spalio revol’ucijos vra pilna la
viravimo pavyzdžių, neišski
riant nė buržuazinių partijų” (t. 
p., p. 737). Dar kitur: “Negali
me stipresnio priešo nugalėti, 
neįtempus visų savo jėgų, ne
panaudojus kiek galint tiksliau, 
uoliau, apdairiau, sumaniau 
kiekvieną net ir mažiausią prie
šo ‘plyšeli’, lygiai ir visus inte
resų skirtumus, kuriais pasi
žymi atskirų kraštų buržuazi
ja; lygiai neišnaudojant kad ir 
mažiausią galimybę laimėti są - 
jungininkui, nors jis būtų tik 
laikinis . silpnas, nemielas, ne
patikimas. sąlyginis. Kas šito 
nesupranta, tas nesupranta nė 
grūdelio mark izme ir aplamai 
dabartiniame moksliniame so
cializme” (ten pat. p. 52).

“Jei tu nemoki prisitaikyti, 
jei tu nesi pasiryžęs pilvu 
šliaužti purve, tai nesi revoliu
cionierius. o tik pliuškis” (Le
nin. O vojnie i m're. iSočinenia 
t. XXXI. p. 79). Šitokio moks
lo šviesoje reikia imti Chruščio
vo šypsenos Vakarams, jo ban
dymai sueiti į sąlytį su Vatika
nu. kai kurių tariamų nuolaidų 

li. ak! Tai laimė! Atvežiau do
vanų — lenkiškos dešros ir deg
tinės. Aš jau užimsiu dėdulę, 
paglobosiu... Ir žemės žiups
nelį pasiėmiau iš tėviškės lau
kų.

Buvo ir daugiau žmonių pa
sitikti, pasveikinti, bet Frania 
visus prarėkė, glamonėdama 
savo dėdę. Prašalaičiai dairėsi 
į abudu, nes atrodė kažkas ne
paprasto. Kramarzas išsitrau - 
kęs nosinaitę, šluostėsi prakai
tą.

— Tai jau eikime, dėduli, ei
kime! Žmonės ten skuba —bū
sime paskutiniai eilėje, — rū
pinosi Frania.

— Čia nėra eilių. Gal pas 
jus? — klausė Kramarzas, 
traukiamas už rankos.

Frania jautėsi taip laisvai, 
lyg ji būtų visą gyvenimą skrai
džiusi lėktuvu, o New Yorke 
nusileidusi jau kelintą kartą.

— Tai smagi buvo kelionė 
lėktuvu, dėdule! Duodu žodį. 
Aš kitaip dabar nekeliauju, kaip 
tik padangėmis. O dėdulis?

— Aš tai dar neskridau — 
tyliai atsakė Kramarzas, veda
mas už parankės. — Bet tu iš 
tikro daili mergiotė.

— Ir į dėdę panašį, ar ne? 
—apsisuko ant smailų savo už

kulnių. nepaisydama praeivių. 
— Ir kokia aš laiminga, kokia 
laiminga, kad iš namų... O, aš 
jau dėdulį paglobosiu!

Franiai nepatiko, kad turėjo 
apsigyventi išnuomotam kam
barėly, o ne pas dėdę, kuris

DR. V. MAR.

padarymas, metropolito Slypij 
paleidimas ir kt.

4) Gudrus terminologijos pa
keitimas

Uždengti nuo laisvojo pasau
lio akių tikrąjai realybei ir sie
kimams Chruščiovas gudriai pa
keitė terminologją. Štai keli pa
vyzdžiai:

Vieton “pasaulinė komunizmo 
revoliucija” šiandien sakoma 
“taikos sąjūdis”, “kova už tai
ką”. Kas iš tikrųjų yra tas 
Maskvos diriguojamas “sąjū
dis už taiką”, paaiškina pats 
Leninas: “Mes nesame pacifis
tai (taikos šalininkai) Mes visuo
met tvirtinome, kad yra absur
das iš revoliucinio proletariato 
pusės atsisakvti revc’ ucinio ka
ro. kuris gali būti būtinas socia
lizmo interesams” (Lenin, Proš- 
čalnoje pismo k šveicarskim ra- 
bočim; Sočinenia. t. XXIII, p. 
360-361).

Laisvajame pasaulyje dėl ne
išmanymo. nežinojimo ir dėl 
gudrios sovietų agentų propa
gandos. kurie kaip tik iš
naudoja tą neišmanymą, naiviai 
ga’* /ama. kad Chruščiovas 
grįžo prie teisingos Lenino tak
tikos, kuri atrodė sovietinio re
žimo “demokratizacija”, arba

kuitėsi tiktai tarp keturių sie
nų. Neturėjo nei atskiro buto, 
nei savų namų. Tačiau viešnia 
jau kitą dieną išsiuntė tėvam 
į Leikiją šimtą dolerių, sese
riai — žieminį apsiaustą ir dė
želę užsieninių prieskonių. 
Mokėjo Kramarzas. Mokėjo be
veik kasdien, ir jo banko kny
gelėje skaičius ‘14’ traukėsi į 
‘12’... Bet Kramarzas dabar 
pinigo negailėjo. Jis tiesiai pa
sakė:

— Klausyk. Frania. aš turiu 
truputį santaupų banke, nesu 
skurdeiva. Negailėk sau val
giui. Nueik į krautuvę, pasirink 
ko širdis geidžia — sumokėsiu. 
Ir kambario nuomą apmokėsiu. 
Jei norėsi kokios suknelės, ba
tukų, tai irgi centas atsiras.

— Tai. dėduli, aukseli, tu ma
ne gadini. Norėčiau dar pa 
siųsti tėvui gerą eilutę, moti
nai kailinėlius, nes ji taip ken
čia nuo šalčio. Bet man gėda 
dėdulį išnaudoti. Aš pasiryžau 
dirbti...

— Dirbti, fabrike? — aikte
lėjo Kramarzas. — Ne, ne, 
Frankia! Ką tu galvoji? Juk 
ne dirbti atvažiavai. Pasisve
čiuoki kaip reikia. Jeigu reikia 
tėvui eilutė, motinai kailių, tai 
siųsk. Man gi pareiga tikrajam 
broliui padėti.

Franiai nereikėjo daugiau to 
kartoti. Pirmomis dienomis ji 
neatlipo nuo televizijos. Pirmo
mis jau dienomis išmalė visą 
Brodvėjų ir lenkų gyvenamą 
Krantinę. Vieną dieną autobu

“liberalizacija”. Maskvos uatra
pas galėjo tik pasidžiaugti šiuo 
vakariečių “atradimu”, kuris 
mokėjo “išaiškinti” destaliniza- 
cijos faktą. Tačiau reikia paste
bėti, kad sovietinė spauda nie
kada nekalba apie “demokrati
zaciją” arba “liberalizacija” (tai 
vakariečių sukurti terminai), o 
tik apie asmenybės kulto likvi
davimą.

Religijos srityje Stalino lai
kais sovietinis režimas atvirai 
kalbėjo apie kovą su religija 
ir apie antireliginę propagan
dą. Po Stalino mirties Sovietų 
vadai ir visa sovietinė spauda 
sąmoningai vengia žodžio “re
ligija”. V etoje to žodžio sako
ma “ideologija”, “religiniai 
prietarai” ir pan. Vietoje “anti
religinė propaganda“ sakoma 
“komunistinis auklėjimas”, — 
“mokslinis religinių apraiškų 
aiškinimas”. Vietoje “religinė 
veikla’ ’ — ‘ ’kontrrevoliucinė 
veikla”.

Dabartinis komunistinis reži
mas persekioja bet kokią religi
nę veiklą, tačiau tai daro 
tramdymo titulu. Taip išvengia
ma gaminti tikėjimo kankinių, 
ir sudaromas įspūdis, kad reli
gija ir Bažnyčia kaip tokios

Liet Fondo narių metinis suvažiavimas
Suvažiavimas šaukiamas bir

želio 12 d. 12 v. Jaunimo Cent
re. 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago. Ill. 60336. telef. 778- 
7227. išvakarėse Lietuvių Ope
ros ir Chicagos simfoninio or
kestro didingo koncerto mūsų 
partizanų kraujo aukoms pa - 
gerbti 25 metų Lietuvos oku
pacijos proga.

Suvažiavimo darbotvarkės pa
grindiniai punktai: LF tarybos, 
valdybos, kontrolės bei kitų 
komisijų pranešimai; diskusi
jos del pranešimų ir pranešimų 
tvirtinimas; LF 1/3 narių ir kon
trolės komisijos rink-mai: LF 
vajaus suaktyvinimo klausimas.

Kiekvienam LF nariui fon
do taryba yra išsiuntinėjusi spe
cialius suvažiavimui pakvieti
mus su reikiamais nurodymais. 
Jei fondo narys asmeniškai ne
galės suvažiavime dalyvauti, jis 
turi teisę raštiškai įgalioti kitą 
asmenį ir ne LF narį, kuris jį 
atstovautų.

su pasileido į miesto centrą ir 
ten jau kasdien prasikuisdavo 
krautuvėse. Vartaliojo ir čiupi
nėjo įvairiausias medžiagas, ma
tavosi sukneles, apsiaustus, ba
tukus. Traukė drauge ir Kra- 
marzą, kuris už savo rajono 
niekada ir niekur nosies neiš- 
kišdavo. Bet Franiai negalėjo 
atsakyti. Jos čiulbėjimo buvo 
tartum užhipnotizuotas.

— Dėduli, dėde, tik pašvelk 
į tuos batukus, brangus dėdule, 
tik pažiūrėk, kaip jie man pri
tinka! — trypė ir sukosi batų 
krautuvėje, gėrėdamasi savo 
kojomis. — Tik pažiūrėk!

— Miss .. .miss .. .this . 
this! — šaukė padavėją, kad 
batukus suvyniotų. — Yes. yes.

Frania mokėsi anglų kalbos 
su nepaprastu užsidegimu, žo
džiai, rodos, lipte jai lipo prie 
gomurio. Per vieną savaitę iš
moko daugiau, negu jos dėdė 
per 50 metų.

Pirkinėti jai buvo aistra. Pir
ko glėbiais sukneles, tuzinais 
nailonines kojines, jardais me
džiagas, po kelias poras batų.

— Va, tie, dėduli, mano auk
seli, tie sportiški batukai! Visą 
gyvenimą apie juos svajojau. 
Ir tegu dėdulis nesako, kad su 
šiais batukais neatrodau jau
nesnė. E, jau pasenau: iš prie
kio muziejus, iš užpakalio —Ii- 
ciejus.

— Bet liemenėlį tai aš turiu 
dar nepeiktiną. Matysi, dėdu
le, kai užsivilksiu maudymosi 
kostiumą. Aš jau nužiūrėjau ir 

nėra persekiojamos. Vienam 
Maskvos kalėjime laikomam 
dvasiškiui tardymo metu tardy
tojas aiškiai pasakė: “Mes per- 
seklojame Bažnyčią ir perse
kiosime ją iki galutinio sunai
kinimo. Tačiau mes nenorime 
pakartoti Prancūzų Revoliuci
jos klaidos, kada buvo perse
kiojama dvasiškija kaip tokia. 
Mes nenorime iš jūsų daryti 
kankinių. Mes visuomet rasime 
jūsų nusikaltimų valstybės įsta
tymams”. Ir pridėjo rusiška 
priežodį: Duokit tik žmogų, o 
jau kaltę visuomet rasime. To
dėl logiškai J. T. Milko žurna
le "Sovietskoe gosudarstvo i 
pravo” (1964., nr. 7) moko, kad 
dvasiškius ir tikinčiuosius su - 
tvarkyti pakanka turėti po ran
ka baudžiamąjį kodeksą.

Todėl vietoje “religinis per
sekiojimas” sakoma “negalimu- 
mas taikingos koegzistencijos 
tarp skirtingų ideologijų”. Iš 
antros pusės propaguojama 
“taikingas sambūvis” užideolo- 
ginėje. arba praktinėje srityje. 
Tačiau ši sugestija siūloma 
krikščionims ir Bažnyčioms lais
vajame pasaulyje, bet jokiu bū
du ne Sovietų režime. Krem
lius labai rūpinasi paslėpti nuo 
laisvojo pasaulio krikščionių 
akių tai, kas dedasi Sovietų Są
jungoje religijos ir Bažnyčios 
gyvenime.

Visi LF nariai, ar jų įgalio
tiniai ir svečiai kviečiami šia
me suvažiavime dalyvauti..

Šiuo metu LF yra apie 680 
pilnateisių narių su 180.0 0 0 
d oi. pagrindiniu kapitalu. Fon
do kapitalo pelno (procentai)- 
n jo fondo įsisteigimo iki 1965 
r.:, sausio 1 d. yra duota arti 
10 0 0 0 dol. lietuvių kultūrai, 
švietimui ir lietuvybei remti. 
Feodui augant, toji parama 
kiekvienais metais didės. Labai 
svarbu, kad suvažiavime daly
vautų kuo didžiausias fondo 
našių skaičius. Jis. be kitų rei
kalų. turės nustatyti gaires, 
kaip ir kuriais būdais būtų ga
lima suaktyvinti fondo augimą. 
Tą problemą sėkmingiau galė
tų spręst gausus suvažiavimas. 
Kitą dieną, sekmadienį, birže
lio 13, suvažiavimo dalyviai 
galėtų dalyvauti partizanų pa
gerbimo koncerte McCormick 
rūmuose, kur bus išpildyta Ver
di Requiem ir komp. Br. Mar- 
kaičio. S.J. “Vilniaus Varpai”.

Suvažiavimo reikalais kreip - 
tis į Suvažiavimo registracijos ' 
komisiją šiuo adresu c/o A. 
Rėklaitis. 6643 So. Maplewood 
Ave.. Chicago. Ill. 60629. telef. 
778-2858.

LF Tarybos Prezidiumas

prisimatavau. Tegu visos tos 
moterėlės man pavydi. Yes, 
mam...

Kramarzui ėmė jau rodytis, 
kad jis sukasi beprotiškoje ka
ruselėje. Vis pirko bilietus ir 
sukosi, sukosi... Su Frania. 
Išsipuščiusi, pasipuošusi. įsi - 
kvėpinusi vedžiojo Kramarzą, 
kur tik įsigeidė.

— Ar dėdulis neturi geres
nės eilutės? — kartą paklausė.

— O kam man reikia? Aš į 
jokias iškilmes nevaikštau.

— Tai niekur ir nenueisi
me, dėduli, niekur? Į jokias 
pramogas? Nei pašokti?

— Hi! — nusijuokė Kramar
zas. — Tu, vaikeli, tai eik, o 
man senam kam ten painiotis 
— bandė bent vieną kartą at
sispirti.

— Ir aš tada nersiu. Vienai 
nepritinka, aš neturiu nė vie
no pažįstamo vyriškio, —dėjo
si nusiminusi Frania. — Bet ži
nai ką. dėduli brangiausias, aš 
išlyginsiu tavo eilutę. Eisime 
tada, eisime?

Ir dabar Kramarzas nusilen
kė brolaitės užgaidom. Sutarė 
abu eiti į Gegužės 3 banketą.

(Bus daugiau)



KURYBOSjĮgPRIEDAS
YLOS "DIEVAS SUTEMOSE”

ALĖ RŪTA

STASIO
Tai knyga apie lietuvių reli

ginius lūžius ir jų išgijimus, pa
rašyta mūsų tautai žinomo ku
nigo, vokiečių kaceto kalinio 
(“Žmonės ir Žvėrys Dievų Miš
ke” knygos autoriaus), rašyto
jo, pedagogo. Knyga išleista 
“Tėviškės Žiburių” Kanadoje. 
Dailininko Telesforą Valiaus 
puikus aplankas: tamsiai rau
dona, juoda, balta spalvos; pu
siau abstraktūs raižiniai, kurių 
kompozicija prasminga ir gra
ži. Knygos kaina 3 dol.

Vardinės ir nevardinės me
džiagos knygai autorius yra 
surinkęs daugiausia apie lietu
vių inteligentų dvasinę raidą, 
jų religinius lūžius ir dažno lė
tesnį ar greitesnį grįžimą į rea
lų tikėjimo išpažinimą. Sumi
nėti keliolikos gerai žinomų, iš
kilių lietuvių vardai, kurie 
mums, šią knygą perskaičius, 
pasidaro dar geriau pažįstami, 
žmogiškai šiltesni ir mielesni.

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

V. K. Jonyno darbai, esą Va
tikano paviljone, aprašyti ‘Dow 
Diamond’ žurnale, kurį leidžia 
The Dow Chemical bendrovė. 
Žurnale daugiausia- aprašomos 
naujos medžiagos. Šia prasme 
atskiru straipsniu pristatomas 
ir dail. V.K. Jonynas kaip skulp
tūrai panaudojęs naujas me
džiagas. Žurnalo viršelyje Įdė
ta spalvota nuotrauka skulptū
ros, esančios prie Vatikano pa
viljono pagrindinio įėjimo. To
liau įdėta kelios V. Maželio da
rytos nuotraukos, kurios vaiz
duoja įvairius technikinius 
skulptūros momentus, ir Dean 
M. Wakefield parašytas straips
nis.

Gallery International Cleve- 
lande nuo gegužės 9 iki birže
lio 5 išstatė dail. Vytauto Ig
no tapybos kūrinius ir John 
Kingston skulptūrą ir kerami
ka, c

Dail. Prano Lapės kūrinių pa
roda rengiama gegužės 22 ir 
23 Rowayton, Conn., Thomas 
aukštesniosios mokyklos patal
pose. Dailininkas toje mokyklo
je jau kelinti metai dėsto me
ną.

Dail. Adomo Galdiko kūrinių 
■paroda rengiama Los Angeles, 
Calif., šv. Kazimiero mokyk
los patalpose. Atidaroma birže
lio 20.

Dail. Aleksandros Merker - 
Vitkauskaitės kūrynių yra išsta
tyta pasaulinės parodos New 
Jersey valstybės paviljone. Vie
na paroda, rengta N. J. Mo
dern Artists Guild, tęsiasi nuo 
balandžio 21 iki birželio 21. 
Šitoje grupėje yra išstatytas 
dailininkės vienas paveikslas. 
Kitas paveikslas yra kitoje gru
pėje, kuri paveikslus laikys iš
kabintus visą parodos sezoną. 
Dail. A. Merker aktyviai reiš
kiasi New Jersey dailininkų gy
venime. Jau trečią kartą išrink
ta Modern Artists Guild iždi
ninke. Ridgewoodo meno mo
kykla vėl ją kviečia vasaros se
mestrui dėstyti peisažo.

— Dirvos novelės konkursą 
laimėjo Andrius Mironas iš Los 
Angeles. Premiją 250 dol. sky
rė S. Kašelionis. A. Mironas ir 
praeitais metais laimėjo tą patį 
konkursą. Viso buvo atsiųsta 
18 novelių. Jury komisiją suda
rė A. Augustinavičienė, B. Au
ginąs ir A. Laikūnas. Premija 
įteikta gegužės 8 Chicagoje.

— Dail. Kęstučio Zapkaus 
vienas paveikslas išstatytas 
Chicagos Meno Instituto paro
doje kurią surengė Amerikos 
dailininkų draugija. Į parodą 
kviečiami tik draugijos pasi
rinktieji dailininkai. Paroda bus 
visą gegužės mėnesį.

Bet ar tikrai šioje knygoje 
randame inteligento vidinę re
liginio gyvenimo dramą? Ar to
ji psichologiškai atsiskleidžia? 
Ar čia yra “a psychological ana
lysis of religious crisis” kaip 
sakoma antro pusi. įraše. Ten, 
kur religiškai palūžę ar vietoje 
sustoję, patys knygoje pasako
ja, ten jaučiamas žmogiškai 
nuoširdesnis prisipažinimas ir 
lyg psichclogiškesni užsispyri
mų vingiai bei jų ištiesinimas 
gyvenimo varguose ar mirties 
akivaizdoje. Tokių įtikinames
nių svyravimų ir atsiliepi
mų žybteli beveik kiekviename 
iš keliolikos įvardintų asmenų. 
Bet tai tik jų vidaus analizės 
dalelės. Tačiau kai autorius iš 
vieno, antro analizuojamo as
mens gyvenimo momento, rem
damasis savu stebėjimu ar kitų 
liudijimu, padaro išvadas, kad 
to ar ano “dvasia alksta, o pro
tas nepajėgia ar nepripažįsta,” 
ne visada skaitytojas lieka įti
kintas, kad aprašomas inteligen
tas netikėjo, kad jo tikėjimas 
buvo nutrūkęs ar įtrūkės; ir ne 
visada skaitytojas įsitikina, kad 
štai, tas inteligentas, daugiau 
susidraugaudamas su kunigais, 
ar ištikus kokiai nelaimei, jau 
visiškai atitiesino savo tikėji
mą. Rožančius inteligento ran
kose tremties pavojų metu ar 
jo suklupimas prieš altorių, kai 
neteko namų, tėvynės, šeimos, 
gali būti vien išoriniai ženk
lai. kada “skęstant griebiama
si ir už šiaudo”, o ne sujudu
sios vidinės gelmės ženklu (ir 
ypač tos gelmės nurimimu Die
vybėje).

Knygos pradžioje “Auto
riaus Žody” pasakyta:

“Netikėjimas veikia kaip ma
da. kuri sukausto mintį, suvar
žo žodi, uždeda antspaudą el
gesiui”.

Tai tiesa. Mūsų inteligentai, 
deja, labai dažnai pasekdavo 
madas, svetimųjų ir savųjų, ir 
tų madų laikydavosi net religi
niame gyvenime. Labai teisin
gai ir vaizdžiai knygos auto
rius pamini gimnazijos mokyto
jus. kurių dauguma, pagal ma
dą. klaupdavosi tik Pakylėjimo 
metu ir tik ant vieno kelio. Bet 
tie patys inteligentai galėjo, ir
gi pagal madą, tremties var
guose lankyti gegužinės pamal
das, eiti pėsti po kelis kilomet
rus į lietuvių lankomą bažny

KUN. ST. YLA prie statomos Mindaugo pilies. Gilumoje — dail. A. Kašubienės mozaika — Mindaugas ka
ralius.

čią, nes buvo daug laiko, buvo 
įdomu susitikti lietuvį ir buvo 
jau mada melstis visiems, ir 
giedoti, ir dalyvauti bendrose 
Kuėiose ir eiti naktį į Prisikėli
mą, svajojant, ir tikintis ir 
meldžiant savo tautai ir valsty- 
vei prisikėlimo.

“Dievas Sutemose” knyga 
įdomi ir naudinga skaityti, ka
dangi parašyta lengvu, litera
tūriniu stiliumi, kadangi iliust
ruota mūsų tautai žinomų ir 
brangių žmonių gyvenimo nuo
trupomis. Tai, mano supratimu, 
daugiau beletristinio pobūdžio 
ir istorinės reikšmės knyga, jo
je vyraujant religiniam moty
vui. Tai knyga, kiek panaši for
mos atžvilgiu į Jurgio Savickio 
“Žemė Dega”, į Jono Aisčio 
“Apie laiką ir žmones”, net į 
J. Ignatonio “Lūžius”. Bet tai 
nėra psichologinė knyga moks
line prasme.

Vėl cituoju “Autoriaus žodį” 
knygoje:

“Kodėl mūsų liaudies tikėji
mas išsiskleidė tokiu žaviu gi
lumu, o inteligentijos — suny
ko arba susvyravo? Atvirumas 
malonei padarė juos pranašes
niais už šviesuolius, kurie di
džiavosi savo rasta tiesa” (11 
p.). Ir 12-tame puslapy auto
riaus suminėti knygos trys mo
tyvai: “suvokti mūsų tautos, 
ypač mūsų šviesuomenės, reli
ginei psichologijai, 2. pavyz - 
džiai apie žymiuosius kultūri - 
ninkus gal patarnaus mūsų kul
tūros istorijai. 3. broliškas mo- 

The Literary Review baltiečiams
Fairleigh Dickinson Univer-

siteto (New Jersey) leidžiamas, 
Charles Angoff (romanistas ir 
literatūros kritikas) ir Clarence 
Decker (literatūros kritikas) re
daguojamas tirmėnesinis The 
Literary Review savo šių metų 
pavasario numerį paskyrė lietu
vių, estų ir latvių literatūrai. 
Įvadinį straipsnį . apie moder
niąją Baltijos tautų literatūrą 
parašė rašytojai lietuvis A. 
Landsbergis ir amerikietis 
Clark Mills. Lietuvių literatū
rai atstovauja J. Aistis. P. An
driušis. K. Bradūnas. B. Braz
džionis. J. Kaupas. A. Marke
vičius, V. . Mykolaitis-Putinas, 
H. Nagys. A. Niliūnas, H. Ra
dauskas. A. Škėma ir J. Vai
čiūnaitė. Estų literatūros pavyz
džiams skirta 30 puslapių, lat-

DARBININKAS

tyvas: padėti tiem, kurie Dievo 
ieško ir turi sunkumų Jį suras
ti”.

Mano supratimu, daugiausia 
ši knyga gali padėti mūsų kul
tūros istorijai. Pirmasis ir tre
čiasis knygos motyvai,toli gra
žu, nepasiekti.

Iš visos knygos, man gal 
kaip lyrikei, patraukliausi sky
riai: “Pažintis su netikinčiais”, 
— tai šiltas ir vykęs psicholo
giška pirmasis skyrius apie kai
mo “netikėlius” ir miestelio 
“pirmeivius”; ir * ‘Menininkų 
sielos vingiai”, — V. Krėvės, 
O. ir Ip. Nauragių, J. Baltru
šaičio gyvenimų pavyzdžiai. Į- 
domus ir Kazio Vidiko atsiver
timas, tik gana kronikiškai ir 
šaltai aprašytas.

Tikiu autoriaus kun. St. Ylos 
brolišku motyvu ir tikiu jo su
rinktos medžiagos autentišku
mu. bet V. Čepinskio, prof. J. 
Bagdono. M. Biržiškos, J. čiur
lio ir kitų mokslininkų pavyz
džiai praskleidžia tik atskirus 
jų gyvenimo tarpsnius, neduo
dami ištiso psichologinio jų ir, 
apskritai, lietuvio inteligento 
religinio kritimo ir pakilimo į 
Dievą vaizdo. Pasigendama lū
žių, nukrypimų ir išgijimų sin
tezės ne tik bendriausios lietu
viui inteligentui, bet ir kiekvie
nam atskiram, knygoje mini
mam žmogui.

Tačiau knygos autorius svei
kintinas už drąsą ir už dideli 
konkretų darbą, medžiagą su - 
renkant ir ją išplanuojant šia
me nemažos apimties veikale. 
Knyga "Dievas Sutemose" skai
toma lengvai, medžiaga intri
guojanti ir praturtinanti skai
tytoja žiniomis apie žymius lie
tuvių tautos žmcne-: teigia
mai veikia religinius žmogaus 
jausmus: auklėja ypač ten, 
kur kalbama apie Dievo malo
nę širdimi priimančius žmones.

vių — 37 puslapiai, lietuvių — 
48 puslapiai. Apie kiekvieną au 
torių įdėti glausti biografiniai 
duomenys. Savo vedamąjį re
dakcija baigia taip:

Lietuva. Estija ir Latvija yra 
Sovietų Rusijos pavergtos jau 
daugiau kaip vienos kartos am
žius. tačiau šįų kraštų rašyto
jai yra radę kelius apdainuoti 
savo tautų praeitį, jų herojus, 
•savo kraštų dangaus šiltą skai
drumą. nepaisydami jau taip 
ilgai kūjo ir piautuvo darkomų 
jų gatvių ir jų kraštovaizdžio. . 
Šios trys mažos tautos yra da
vusios moderniajai Europos is
torijai nuostabiausios poezijos 
ir dailiosios prozos gabalų . ..” 
Tai tikrai gražus žurnalo mos
tas Lietuvos laisvės kovos 25 
metų sukakties proga. (ELTA)
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ANTANO J AŠMANTO POEZIJA
Nebūtina, kad poezijos kū

rinį visi vienodai priimtų. Ne
būtina į jį žiūrėti neklystančio 
svėrėjo ir teisėjo akimis. Ne
būtina autorių kvalifikuoti eti- 
ketiniais vardais ir rūšiuoti į 
genijus, grafomanus, mėgėjus.. 
Nevartočiau ir šios poezijos au
toriui nė vieno iš tų sverian
čių vardų, pasirinkdamas kitą 
kelią i poeziją — kokį įspūdį 
ji daro man, individualiam skai
tytojui; patinka ar nepatinka; 
o jei taip, tada mėginčiau su
vokti ir intelektualiai išaiškin
ti, kuo ji skaitytojo dėmesį pa
gauna, pergyvenimą pažadina, 
praturtina. Mėginant suvokti 
ir intelektualiai išsiaiškinti, kuo 
ji skaitytojo dėmesį pagauna, 
pergyvenimą pažadina, pratur
tina. Mėginant suvokti šios 
konkrečios poezijos veikmę 
sau, nejučiomis kyla fone pa
ties kūrėjo poetinis paveikslas.

Išorinė eilėraščio forma — 
tegul bus dalykas, kuris A. Jas
manto poezijoje pirmiausia pa
traukia dėmesį. Dvejopa jo var
tojama forma —t sonetas ir lais
vos architektonikos eilėraštis.

laisvos 
tis.

Soneto architektonika savai
me imponuoja matematinės lo
ginės tvarkos pamėgimu. Į nu
statytą griežtą dviejų keturei - 
lių ir dviejų trieilių. strofų for
mą įspraudžiamas poetinis vaiz
das su individualiais išgyveni
mais ar apibendrinančia min - 
tim. Reikia sugebėjimo paten
kinti tuos reikalavimus ir suda
ryti įspūdį, kad vaizdas ir per
gyvenimas laisvai, organiškai 
yra prisiėmęs tą griežtą formą 
— ne jon sprauste įspraustas. 
A. Jasmantas tuo atžvilgiu be 
priekaištų.

Tos logikos nėra varžomas 
architektonikos eilėraš-

A. Jasmantas gausiai nau
dojasi šia laisve. Didžioji dalis 
jo geriausių eilėraščių kaip tik 
ir yra šios išorinės formos. Ta
čiau ir joje imponuoja griežtas 
logikos pajautimas, rimų ne
lauktais deriniais, strofos da - 
lies pakartojimais, eilučių su - 
trumpinimu ar prailginimu su
darant aiškaus kilimo ir slūgi
nio ar užlūžimo muzikinę fra
zę. Už tos muzikinės konstruk
cijos įsivaizduoji kūrėją, jau
čiantį grožį dalių tvarkoje, 
garsų melodijoje, jungiantį į 
muzikinę vienumą ne tik atski
ras strofas, bet ištisą eilėraštį. 
Ir tokios muzikinės architekto
nikos eilėraščiai yra įdomiausi 
(Ruduo, Mano kambarys, Gruo 
das. Panaktinis, Vidunaktis, 
Requiem, Velykų rytas).

Eilėraščio vaizdiniai elemen 
tai nėra apgaubti optine migla, 
neryškiom linijom, spalvų mai
šatim. Vaizdai aiškūs, konkre
tūs. Vaizdai pažįstami tiem, ku
rie yra susigyvenę su rudens, 
pavasario gamta, su žemdirbio 
aplinka, su lietuviškų švenčių 
tradicijom. Tik retkarčiais įvai
rinami muzikinės technikos ar 
Šventosios žemės aplinkos var

dais. Vaizdai veikia nelauktu 
originalumu, intymumu, lėtos 
dinamikos. tekėjimo, srove
nimo, gaudesio slėpiningumu.

Už tų vaizdų jausti autorius, 
kuris nesitenkina reikšdamas 
gyvenimo nuobodį, miglotą sa
vo klajojimą, kankinimąsi, bai
mę mirties akivaizdoje, gyveni
mo beprasmiškuhią. Ieškojimas 
dėl ieškojimo Jasmantui nėra 
būdingas. Jasmanto poezijos 
autorius žino, ko jis ieško ir ko 
siekia savais vaizdais. Jis siekia 
suvokti daiktų, žmogaus gyve
nimo esmę ir prasmę. Jis ver
žiasi savo paties egzistencijoje 
atskirti atsitiktinybes nuo es
mės. O tos esmės pagrindinė 
žymė — siekimas surasti ryšius

Antanas Jasmantas

SAULĖLEIDŽIO SONETAS

S
•)

Jau vyturėlis, grumsteliu prigludęs. 
Nebeskardena gęstančios palaukės. 
Nusviro, varpos. Aukso grūdas 
Atgal į žemę šaukias.
Atgal ir mes nuo vėstančių kalvelių. 
Apsunkusius dalgius nusisvarinę. 
Jau leidžiamės iš ilgo mūsų kelio 
Į rūką sidabrini.
Tur būt, į poilsi. į baltapūki.
Mes leidžiamės. Laukit garsai
Ten rageliu nebesiskųs.
Tik tu, pavargęs mūsit žingsni, tu nebūki 
Į ten toksai svyruojantis, toksai — 
Sunkus...

£

NAKTIS ILGA 

Naktis ilga. Dainuoki, žioge!
O mėnuo slenka vis žemiau, žemiau. 
Į paliktą, i tolimą pastogę 
Mes nebegrįšim jau.
Naktis ilga. Dainuoki, žioge!
Pro langą atdarą kažkas pamoja 
Ir švysteli obels žiedu.
Trumpai, trumpai... Ir vienumoje 
Aš savo kelio nerandu.
Naktis ilga. Dainuoki, žioge!
Iš pievos kvepiančių pavėsių 
Visi naktigoniai tuojau nujos. 
Naktis ilga. Aš palūkėsiu.
O tu dainuok, dainuoki, žioge!
Nebepabudinsi tu jos.

(•)

<•>

%

GEGUŽINĖS

Prie Jos nepalytėtų kelių 
Gegužės dienomis tylus stovėjai, 
Ir ne pavasario paklydę vėjai 
Tau skainiojo lapelį po lapelio.
Tai valandą vėlyvą nuo varteliai 
Sugrįžusi jauna gėlių skynėja 
Savus atodūsius tavin sudėjo. 
Ir vytai tu—lapelis po lapelio.

Visi mes vytome anąją dieną 
Ir degančiuos laukuos ilgai klajojom, 
O vakare ties Jos nepalytėtom kojom

Kaip tu nusvirę prašėm Ją, Ją vieną. 
Vienintelę, pakelti mus nuo dulkino mūs kelio. 
Mus byrančius — lapelis po lapelio.

(Iš A. Jasmanto poezijos knygos ' GRUODAS"»

tarp savo egzistencijos ir am
žinybės, tarp savęs ir Dievo.

Jei eilėraščio priekiniame 
plane vaizdai yra aiškūs, konk
retūs, tai jų netiesioginė pras
mė, - perspektyvinis planas da
ros slėpiningas, mistiškas. Bet 
jis ir yra ta būties dalis, kurią 
atskleisti veržiasi autorius regi
maisiais simboliais. Ji yra ta 
būties esminė dalis, kurią turi 
pajausti skaitytojas. Grožėda
masis pačia vaizdo plastika, 
muzikine fraze, turi pajausti sa
vo paties egzistencinį likimą 
aname kosmo tekėjime į amži
nybę.

(Iš A. Jasmanto “Gruodo” 
užsklandos)
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VIENAS PIRMŲJŲ AMERIKOJE GIMUSIŲ LIETUVIŲ KUNIGŲ
Šiemet vienas iš pirmutinių 

Amerikoje gimusių lietuvių ku
nigų švenčia auksinį kunigys
tės jubiliejų. Tai kun. Juozas 
KaroĖs Miliauskas, Svč. Trejy
bės parapijos, Wilkes Barre, 
Pa., ilgametis klebonas, kurio 
tėvas Simonas į Ameriką atvy
ko 1868.

Simono ir Ievos (Navickai
tės) Miliauskų sūnus, busimasis 
kunigas, gimė 1890 balandžio 
2 Centralia, Pa. Pradinę ir 
aukštesniąją mokyklą baigė 
Scrantono apylinkėse. Baigęs 
kolegiją, Detroit, Mich., magna 
cum Įaudė požymiu 1910 tais 
pačiais metais įstojo į seminari
ją Dunwoodie, N.Y., kur buvo 
įšventintas kunigu 1915 lie
pos 15.

Dar studentas ir klierikas ku
nigas Juozas rašė į laikraščius, 
važinėjo po lietuvių kolonijas, 
sakė prakalbas, skaitė paskai
tas. Kolegijoje ir seminarijoje 
rodė didelio palinkimo ir gabu
mo sporto, muzikos, meno ir 
dramos srityse.

Pavikaravęs metus Šv. Kazi
miero parapijoje, Pittstone, Pa., 
pas kun. Joną Kasakaitį, kun. 
Juozas 1916 buvo paskirtas 
dviejų Wanamie ir Nanticoke 
(Hanover) parapijų klebonu.

Stamford, Conn.
Stamfordas pagerbė Motiną 

pirmąjį gegužės sekmadienį, ge
gužės 2 d. Nors negausi mūsų 
kolonija, bet pagal tradiciją 
lietuviškoje veikloje dalyvauja 
visi.

Paskutiniu metu turime Stam 
forde ir lietuvį kunigą Juozą 
Juškevičių, čia paskirtą iš Brid
geport© į St. Marijos parapiją. 
Kun. Juškevičius čia gimęs ir 
augęs, bet gražiai kalba lietu
viškai ir gyyai domisi lietuviš
ka veikla.

Minėjimas jaukiai praėjo 
prie moterų ratelio parengtos 
kavutės. Jonas Rūtenis,, senas 
stamfordiškis iš New Yorko, 
labai gražiai pakalbėjo apie mo
tiną, sugretindamas kiekvieno 
mūsų motiną ir motiną —Tė
vynę. Gausus mūsų jaunimas, 
ponios Žemaitaitienės paruoš
tas, vaidino, grojo ir deklama
vo. Atrodo, kad to jaunimo mū
sų parengimuose vis daugėja, 
ir negalime skųstis dėl jo pa
syvumo.

Dėkui p. Stadalnikienei, Og- 
denienei, Lopienei ir Juodaitie- 
nei už vaišių parengimą, p. 
Aušrai Vaitužienei už “artis
tėm” priejuostėlių pasiuvimą, p 
Steponavičienei už gėles ir vi
som kitom mielai darbu ir da
lyvavimu prisidėjusiom.

Stamfordo ir apylinkės
Moterų Ratelis

LITUANISTINES MOKYKLOS MOKYTOJŲ PAGERBIMAS
L.B. Cleveland© 2-ros apylin

kės valdyba šaukia metinį šios 
apylinkės lietuvių susirinkimą 
gegužės 23, sekmadienį., 11:30 
v. Naujosios parapijos auditori
joje. Darbotvarkė: valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai.
Susirinkimo pasisakymai dėl 
pranešimų. Apyskaitos tvirtini
mas. Šv. Kazimiero lituanisti - 
nės mokyklos tėvų komiteto 
ir revizijos komisijos rinkimai. 

•:«< .<♦> <♦> <♦> <♦> <♦> •»> .<«•
i _ _

I VINCO KRĖVES kūrinių vaidinimas
$ DANGAUS IR ŽEMES SCNCS (ištrauka)
a SARENAS (ištrauka}

PRIE DANGAI S VARTŲ (inscenizacija)

Į* šeštadienį, gegužės 22
$ 7 vai. vak.
* ŠV. JUOZAPO parap. salėje
X 29 John Street
g WATERBURY, CONN,
t Režisūra VYTAUTAS VALIUKAS 
$ Scenovaizdis ALBINAS ELSKUS 
L Administracija K. VASILIAUSKAS

Vaidina • VINCĖ JONUŠKAITĖ (kaip viešnia), Elvira Ošlapienė.
F Vytautas Abromaitis, Leonas Karmazinas, Edvardas Lio-
į g y s, Vytautas Valiukas, Kazys Vasiliauskas

Rengia WATERBURY LIETUVIŲ BENDRUOMENE $
$ ~ M ~ ~ j— » ~ ~ ~ 4

Ten, abiejose vietose pastatė 
bažnyčias. Wanamie bažnyčia 
yra viena gražesnių toje apylin
kėje lietuvių bažnyčių. 1932 ba
landžio 17 buvo paskirtas Švč. 
Trejybės parapijos klebonu Wil
kes-Barre.

Literatūrinio darbo ėmėsi dar 
kolegijoje ir seminarijoje. Sky
rium buvo išleistos knygelės: 
Kas bailys, — 2-jų veiksmų ko
medija, versta iš anglų kai 
Chicagoje 1915; Bolševizmas 
išleistas 1920 So. Bostone; Ka
tekizmas mažiems vaikams, pa
rengtas pagal naujausius ir la
biausiai paplitusius angliškus 
katekizmus, pritaikintas dau
giau parapijoms, neturinčioms 
parapinių mokyklų, išleistas 
Wilkes Barre 1932; Nusišypsok 
— didelis juokų rinkinys, iš - 
leistas 1935 Wilkes Bar re; 
Šventoji Valanda, maldų ir gies
mių rinkinėlis, išleistas 1939; 
1940 m. Garso spaustuvė iš
spausdino penkis jo parašytus 
scenos veikalus, komedijas ir 
farsus.

Eilė scenos veikalų pasiliko 
rankraščiuose, nors paties auto
riaus ar kitų buvo vaidinami. 
Paminėtini Vytautas Didysis ir 
Knygnešiai.

Dar 1917 padarė pirmą ban
dymą sudaryti jo paties para
šyto veikalo kino filmą, kuris

KUN. JUOZAS K. MILIAUSKAS, šv. Trejybės parapijos klebonas Wilkes- 
Barre, Pa., švenčia savo auksinį kunigystės jubiliejų 1965 m.

CLEVELAND, OHIO

Susirinkimo pasiūlymai naujai 
valdybai dėl tolimesnės veik
los.

Susirinkimo metu bus pa 
gerbti šv. Kazimiero lituanisti 
nės mokyklos vedėjas ir moky 
tojai už jų pasiaukojimą moky 
ti šioje mokykloje šios apylin 
kės vaikučius.
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buvo rodomas kai kuriose 
Wilkes-Barre apylinkės lietuvių 
parapijose, bet be platesnio pa
sisekimo.

1921 m. redagavo Wilkes - 
Barre pradėjusį eiti laikrašti 
Ameriką.

Buvo A.L. Kunigų Vieny - 
bės iždininkas ir vicepirminin
kas. Nuo 1928 iki 1932 metų 
ėjo LRK Susivienijimo Ameri
koje vyriausio dvasios vado pa
reigas. Buvo Amerikos Liet. 
Vargonininkų Sąjungos dvasus 
vadas.

Labiausiai pasižymėjo pirmo 
pasaulinio karo metu, prisidė
damas prie Tautos Fondo orga
nizavimo, rūpindamasis išgaut 
Lietuvai de jure pripažinimą iš 
Amerikos valdžios. Raginamas 
kun. J. Kasakaičio, jis kartu su 
kun. dr. Vincentu Bartuška vy
ko į Washingtona, lankė sena
torius ir kongresmanus, o ant
rą kartą kartu su advokatu Jo
nu Lopatto prašė ir gavo leidi
mą daryti atskirai nuo lenkų ir 
dviejų kitų tautų Lietuvos Die
nos rinkliavą visoje Amerikoje.

Keliant Lietuvos de jure pri
pažinimo klausimą, kun. Mi
liauskas kartu su kitais Tautos 
Fondo atstovais dalyvavo susi
rinkimuose Washingtone ir au
diencijoje pas prezidentą Wil- 
soną.

Šiais mokslo metais mokyk
los vedėju yra J. Žilionis ir mo
kytojais: P. Balčiūnas. L. Kas- 
peravičiūtė, J. Kavaliūnaitė. V. 
Kavaliūnas. J. Kazėnas. M. Ki- 
žienė, M. Leknickas. R. Macke
vičiūtė, A. Malėnienė, D. Sta- 
niškienė.

Į mokslo metų užbaigimą ir 
abiturientų išleistuves į jų pa
gerbimą visada prisirenka taip 
gražiai pilnos salės žmonių. Val
dyba, manydama, kad mokyto
jai yra užsitarnavę ne mažes
nės pagarbos, maloniai prašo 
visus lietuvius atsilankyti į šį 
susirinkimą ir mokytojų pager
bimą. Jei šeimos atvyktų ir su 
vaikučiais, būtų dar gražesnis 
jų mokytojų pagerbimas. Susi
rinkimas ilgai neužtruks — jau 
yra gauti kandidatų sutikimai 
į naują valdybą.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie jau sumokėjo 
tautinio solidarumo mokestį 
už 1964 metus. Šiam mokes
čiui esant visai mažam (3 dol. 
šeimai, 2 dol. dirbančiam asme
niui ir 1 dol. nedirbančiam),

Jam klebonaujant, Švč. Tre
jybės parapija 1934 įsig.o 21 
akrą žemės parapinėm kapinėm 
Wycming Mountain kalnelyje. 
Jos šiandien laikomos viso Wy
oming klonio gražiausiom. 1937 
jis pagražino kun. V. Vizgirdos, 
dabar gyvenančio Brazilijoje, 
pastatytą Švč. Trejybės bažny
čią. kuri yra viena gražiausių 
lietuvių bažnyčių visoje Ameri
koje.

Vyskupas 1942 paskyrė kun. 
Juozą Scrantono vyskupijos 
jaunų kunigų kvotėju (Board of 
Examine; s), tose pareigose ir 
iki šiai dienai. Kurį laiką buvo 
Jėzaus Nukryžiuotojo vienuoly
no ir senelių prieglaudos Elm- 
hurste direktorium. Per 15-ka 
metų buvo Scrantono vyskupi
jos lietuvaičių seselių vienuo
lių vizitatoriumi.

Jo rūpesčiu 1950 metais pa
statyta graži klebonija, o 1956 
iš pirmosios bažnyčios (vėliau 
■svetainės) pastato įrengta mo
derni parapinė mokykla.

Kun. Juozas Miliauskas, ba
landžio mėnesį atšventė 75-tą 
gimtadienį. Giedriomis akimis 
jis žiūri į ateitį,' laukdamas, ka
da Švč. Trejybės parapija 1968 
pavasari minės 75-tus metus 
nuo įsteigimo, tikrą deimantinį 
jubiliejų. A.N.

NAUJAS ŽIBINTAS UŽGESUSIO VIETOJE
Prieš keleris metus ‘‘Darbi

ninke” buvau parašęs reporta
žą apie užgesusi Šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos žibintą —a. 
a. kleboną kun. Anicetą Linkų. 
Šiandien prisimenu ano miru
sio šviesaus klebono Įpėdini. 
gegužės 16 d. švenčianti 25 
metų kunigystės sukaktį, dabar
tinį šv. Kryžiaus parapijos 
Chicagoje kleboną kun. Edvar
dą Abromaitį, kuris, vos kelis 
metus pabuvęs vienoje iš lie
tuviškiausių Chicagoje šv. Kry
žiaus parapijoje, vėl didingai 
uždegė drauge su kun. A. Lan
kaus mirtimi užgesusi žibintą 
ir kuris juo toliau, juo skai
driau šviečia Dievo, artimo ir 
lietuvybės labui.

Kun. E. Abromaitis jau nebe 
Aukštaitijos sūnus, kaip kad 
buvo jo pirmatakas kun. A. 
Linkus, bet Chicagos. Chicago
je jis gimė, užaugo, baigė moks
lus, gavo kunigystės šventimus, 
ėjo vikaro pareigas įvairiose 
Chicagos lietuvių parapijose, o 
1959 m. buvo paskirtas vikaru 
į šv. Kryžiaus parapiją. Meilę 
lietuvybei jam įdiegė tėvai, da
linai mokyklos ir lietuviškos pa
rapijos. kuriose jis dirbo. Bet. 
papuolęs pas kun. kleb. Linkų, 
jis jau pasijuto esąs “tikrame 
lituanistikos institute. kur 
viešpatavo gryna lietuviška dva
sia ir aplinka. Todėl a.a. Chi
cagos arkivyskupo kardinolo 
Mayerio sprendimas, kuriuo jis 
1962 m. rugsėjo 1 d. vos 46 
metų sulaukusį kun. E. Abro
maitį paskyrė šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonu, atnešė malonu 
džiaugsmą ne tik šios dienos 
sukaktuvininkui, bet ir Chicagos 
lietuviam. Nes į gražiosios lie

kas pajėgesnis dar ir auką pri
dėjo. Visiems, kurie šį mokestį 
ir auką prisiuntė paštu, pa
kvitavimai bus išduoti susirinki
mo metu. Be to, susirinkime 
bus paskelbta, kas yra sumokė
jęs. Iš to bus ašku, kad siųstas 
per paštą mokestis yra gautas. 
Būtų miela sulaukti šį mokestį 
ir iš visų kitų, kurie iki šiol 
dar nėra atlikę šio tautinio so
lidarumo. Mokestį priima val
dybos nariai: pirm. P.'Mikšys, 
vicepirm. O. Jokūbaitienė, ižd. 
D. Staniškis. sekr. J. Stasaitė 
ir kultūros reikalų vadovas V. 
Prikockis. Siunčiant mokestį 
per paštą, prašom jį siųsti šiuo 
adresui Džiugas Staniškis, 
18025 Hiller Ave., Cleveland, 
Ohio 44119.

L.B. C leve lando 2-ros 
apyl. valdyba

KLEB. KUN. EDVARDAS ABROMAITIS

(Reportažas iš Chicagos)

tuvių šventovės, kitų net bazi
lika vadinamos, klebono postą 
atėjo žmogus, kurs širdyje jau
čiasi esąs lietuvis, kuris didžiuo
jasi tuo . kurs yra ir geros šir
dies žmogus ir puikus adminis
tratorius.

Bet rūpesčių našta tuoj už
gulė jaunojo klebono pečius. 
Parapijos ribose tiek maža lie
tuvių belikę, jų vietoje daugu
mas meksikiečiai, jų surinktos 
kolektos labai menkos, o sko
los likę ar ne 300.000 dol. Pr e 
viso to klebonijoje ar ne as
tuoni kunigai, naujųjų ateivių 
kartos, kurie rado sau pastogę 
ir darbą nuoširdžioje buv. kle
bono kun. A. Linkaus globoje.

Kun. kleb. E. Abromaitis ir 
toliau pasiryžo sekti savo pirm
tako pėdomis. Paliko visus ku
nigus. visu nuoširdumu ėmė glo
boti “Dainavos” ansamblį. Ka
lėdų. Velykų ir centrinių šven
čių metu ruošti centrines pa - 
maldas su iškiliausiais solistais 
ir pamokslininkais, su “Daina
vos” ansamblio giesmėmis. Vėl 
šv. Kryžiaus parapija pasidarė 
centrinė, kaip prie buvusio 
klebono. O užsilikusius didelės 
skolos ėmė ryškiai mažėti, nes 
daugelis, kad ir toli už para
pijos ribų gyvenančių žmonių 
ėmė kaip galėdami parapiją 
remti.

1964 m. kun. kleb. Abromai
čiui buvo nelaimingi. Kovo 
mėn. Dievulis amžinybėn pasi
šaukė jo parapijos vargoni
ninką ir “Dainavos” ansamblio 
vadovą muz. St. Sodeiką. Kle
bonas jam surengė reto iškil

I’UTNAMO SESERŲ RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

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

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

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

Visus Atlanto pakraščio lietuvius nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys 
ir Rėmėjų Gildos Centro Valdyba

mingumo laidotuves. Tais pa
čiais metais vienas po kito, li
gų iškankinti ir sūnaus klebo
no taip rūpestingai slaugyti, mi
rė abu jo tėveliai.

Pasiliko klebonas vienišas, 
tarp savo šaunių lietuvių vika
rų. O šv. Kryžiaus bažnyčia 
stovi ir savo monumentalumu 
bei toli šviečiančiais bokštais 
skelbia lietuvių visuomenei, 
kad ši sala neišnyks, kad ji ir 
toliau bus Dievo ir lietuvybės 
žiburys, o muz. P. Armonas čia 
vargoninkaudamas tęsia miru
sio S. Sodeikos gyvą veiklą.

Su kun. klebonu E.' Abromai
čiu arčiau susipažinom 1963 m. 
vasarą J. Bačiūno Taboro far- 
moje. kur iškylavo "Dainavos” 
ansamblis. Tarp įvairių anekdo
tų. liejosi ir prisiminimai iš ne
tolimos praeities, čia klebonas, 
J. Bačiūno ir kitų akivaizdoje, 
pasakojo, kaip jam toje pačioje 
Taboro farmoje teko žaisti gol
fą su prez. A. Smetona, adv. 
Oliu ir kitais žinomais lietu
viais.

Pirmojo artimesnio susitiki
mo metu rašančio šiuos žoažms 
paprašė ne aukos, bet B. Pūke- 
levičiūtės romano “Aštuoni la
pai”. kurio laida išsisėmusi ir 
knygos negalįs nusipirkti. o 
Pūkelevičiūtės kūrybą be galo 
gerbiąs.

Toks tai yra Chicagoje gi- 
mes lietuvis, dabartinis šv. Kry
žiaus parapijos žibintas kun. 
klebonas E. Abroma tis. Jo ku
nigystės sidabrinio jubiliejaus 
proga maldaujam Aukščiausią
jį laiminti tą energingą ir mie
lą kleboną. VI. Ramojus

— Lietuviu Rašytoju Draugi
jos metinei premijai 509 dol. 
paaukojo Lietuvių Fondas. Da
bar draugija sudaro Jury komi
siją. kuri vertins 1964 pasiro
džiusias grožines knygas. Aul - 
r ai bei leidėjai prašemi tai at
siminti, siunčiant veikalus ko
misijos dėmesiui, prašema at
siųsti bent po 3 kiekvieno kan
didatuojančio veikalo egz. ne
mokamai. Lietuvių Rašytojų 
Draug ja. 4364 Sunset Blvd.. 
Los Angeles. Calif.. 90029.

— Rašytoja ir akterė Birutė 
Pūkelevičiūtė. keliolika metų 
gyvenusi Montreal}-. Kanado
je. persikėlė gyventi į Chicagą.

— Muz. Steponas Dargis, bu
vęs ilgametis Alsėdžių. Tverų 
vargoninkas, sulaukęs 78 metų 
amžiaus mirė Rokiškyje, kur 
paskutiniu laiku vargoninkavo. 
Jo du sūnus Vytautas ir Kviri- 
nas. duktė Rita gyvena Los 
Angeles. Calif., kita duktė Van
da — Kanadoje.

• — Los Angeles, Ca'if., birže
lio 20 šv. Kazimiero parapija 
rengia lietuvių dieną. Koncerto 
programą išpildys solistė Dana 
Stankaitytė ir choras, vadovau
jamas B. Budriūno.

— Kun. dr. Antanas Juška, 
uolus visuomenininkas, birželio 
13 švenčia 25 kunigystės metų 
sukaktį. Jo viešas pagerbimas 
bus birželio 27 Jaunimo Centre 
Chicagoje.

— Vyskl Pr. Brazio sutiki
mas rengiamas Chicagoje ge
gužės 26 Jaunimo centre. Kon
certinę programą išpildys sol. 
Stankaitytė ir shoras, vadovau- 
Vaznelis.

— Kun. dr. Paulius Jatulis, 
gyvenąs Romoje, popiežiaus pa
keltas į prelatus. Jis ilgą laiką 
sfudijavo Romoje, dirbo Vati
kano radijo lietuviškoje tarny
boje. 1949 išvyko i Australiją, 
veikė Adelaidėje. 1957 pakvies
tas dirbti Vatikano radijo lietu
viškame skyriuje. Po dviejų 
metų pasitraukė ir atsidėjo Lie
tuvos Bažnyčios istorijos šalti
nių rinkimui, bendradarbiauja 
Lietuvių Enciklopedijoje, re
daguoja Ukrainos Bažnyčios is
toriniu šaltiniu leidinį "Monu
mentą Ucrainae Histroiae”. yra 
technikinis "Tautos praeities” 

' žurnalo redaktorius.

— LB Tarybos suvažiavimas 
bus gegužės 22-23 Philadelphi- 
joje.

— Kun. A. Švedas, MIC,.mi
sionierius Argentinoje, lankosi 
Amerikoje rinkdamas aukas. 
Gegužės 20 laivu iš New Yorko 
uosto jis vėl išplaukia į Buenos 
Aires.

— Kun. D. Lengvinas, šv. 
Ka; miei o parapijos klebo
nas Windsore. Ont., gegužės 
23 švenčia kunigystės 25 metų 
sukaktį. Kunigu įšventintas Tel
šiuose vysk. J. Staugaičio 1940 
m. gegužės 23.

— Birutės draugija Argenti
noje, mniėdama 35 metų veik
los sukaktį, perka namus, ku
riuose bus moterų bendrabutis 
ir vieta susirinkimams.

Tėvai,

ŠV. ANTANO 
GIMNAZIJA 

pastatyta jūsų vaikams! 

Gimnazija su viešųjų Ame
rikos mokyklų teisėm, su 
privalomu lietuvių kalbos 
dėstymu, su bendrabučiu, 
su visom gero auklėjimo 
priemonėm — 
Atlyginimas už pilną išlaiky
mą bendrabuty — tik 600 dol. 
metams. Dėl ateinančių moks
lo metų tuojau rašykit Rek
toriui:

ST. ANTHONY’S 
HIGH SCHOOL 

Kennebunkport, Maine 04046



darbininkas 1965 m., gegužio 18 d., nr. 37.

“ŽAVIOSIOS DAMOS” SPEKTAKLIS
'Žaviosios damos" spektak

lis gegužės 1 d. praėjo gerai, 
publikos šiltai nuplotas, visiem 
išsinešus gerą nuotaiką ir vil
čių ateičiai: kad tokių jaunat
viškų. žaismingų vaidinimų bū
tų daugiau.

Kai čia pat, Hollywoode, di
delės filmų studijos pastatė 
“My Fair Lady”, kai buvo geri 
tos pačios operetės pastatymai 
didžiosiose scenose, truputi bai
mintasi. kad kuklus, sutrumpin
tas lietuvių pastatymas šios uni
versalios komedijos bus per 
menkas. Bet taip nebuvo.

Lietuviškasis “Žaviosios da
mos” tekstas, paruoštas Vitos 
Kevalaitienės buvo labai lyriš
kas. romantiškas ir geras kalbi
niu bei ritminiu atžvilgiais. Vi
ta Kevalaitienė atliko ir veiks
mus jungiančios pasakotojos 
rolę. Jos laikysena scenoje, 
balsas, tarsena ir vaidybiniai 
elementai buvo be priekaištų. 
Vita Kevalaitienė-Sruogaitė yra 
vaidinusi. ir deklamavusi Kau
ne, būdama maža mergaitė.

Visą per pusantros valandos 
trukusi muzikini spektaklį išne
šė ant pečių muzikė ir pedago
gė Giedrė Nasvytytė-Gudauskie- 
nė. Ji apvaldė, tinkamai pas
kirstė ir neblogai išlavino (pa
lyginti per labai trumpą laiką) 
apie 35 įvairių dalyvių medžia
gą. Ji paruošė solistus ir akom- 
paniamentą, ji sukūrė Šokių 
choreografiją, pritaikė kostiu
mus. Režisuoti ir sutvarkyti ma
sines scenas jai padėjo rež. Ste
pas Makarevičius, kuris Los 
Angelėje daug ir nuoširdžiai 
darbuojasi su lietuvišku jauni
mu. ypač su jūrų skautais.

Pianinu visam spektakliui 
pritarė pati muz. G. Gudaus - 
kienė: bet labai visi žavėjosi į- 
domiu orkestru. išpildžiusiu 
“Žaviosios Damos” gražiausias 
muzikines ištraukas. Tai “jau
nųjų instrumentalistų ansamb
lis” .vedamas muz. G. Gudaus
kienės. kuriame gabiausiai reiš
kiasi jos du jauni sūnūs —Ge
diminas ir Saulius. Raimundas 
Čiurlionis. Bernadeta. Audra ir 
Rasa Pakalniškytės. Vita Keva- 
laitytė. Rasa Arbaitė. Ariman
tas Arbas. Kadangi R. Čiurlio
nis prieš pat spektaklį susir
go, orkestrui į pagalbą atėjo 
R. Pažemėnas; prie pianino pa
dėjo Lina čingaitė. kuri ateity
je žada būti akomponiatorė (ji 
studijuoja istoriją, bet labai do
misi muzika). Su orkestru įdo
mų smuiku solo atliko dr. J. 
Gudauskas. Taigi, šiame spek
takly dalyvavo keturi Gudaus
kai. Vaikai orkestre ir jaunie
ji vaidintojai atliko savo užda
vinius labai gerai, užtat losan- 
geliečiai tikimi ir laukia, kad at
eity tokius gražius pastatymus 
atliks vien jaunimas, ypač kai 
jie turi tokią ištvermingą ir kū
rybišką vadovę G. Gudauskie
nę.

Solo dainavo šie Los Angeles 
dainininkai:

Liucija Zaikienė. Elizos vaid- 
menv, buvo žavi išvaizda ir 
vaidyba, puikiai šoko ir padai
navo gerai. Tai nemažai Los 
Angelėje dainavusi solistė, jos 
balsas ypač tinkamas opereti
niam žanrui. Jos pačios parink
ti drabužiai buvo tinkami ir 
gražūs.

Vincas Saras, tenoras, pasi
rodė su labai gražia balsine 
medžiaga; jis vienintelis publi-

LOS ANGELES, CALIF.

perdėm lietuviškas charakteriu. 
Jo labai gražaus tembro balsas 
tiko solo ir duetinėse partijo
se. M. Sutkevičius, profeso
riau, draugo rolėje, vaidino la
bai geiai. Gražiai skambėjo De
veikienės balsas šeimininkės 
rolėje.

Muzikinei daliai papildyti ir 
masinėm scenom papuošti daug 
padėjo “Sutartinė”, kuriai pri- 
k’.au o p. Deveikienė. A. Baja- 
lienė, Ž .Brinkienė, B. Skirie- 
nė. O. Mircnienė, J. Radvenie- 
nė. Vida Radvenienė vaidino 
baliaus scenoje; taigi, šiame 
spektaklyje dalyvavo ir keturi 
iš Radvenių šeimos. Be dalyva
vimo “Sutartinės” dainavime, 
J. Radvenienė vaidino karalie
nės rolę, o B. Skirienė baliaus 
šeimininkės.

Jaunos dailininkės Danutės 
Vebeliūnaitės dekoracijos iš 
mažokos scenos ir labai kuklių 
materialinių resursų sukūrė ne
blogą operetėj esamų gatvės, 
baro, salono, vidaus vaizdus. 
Technikinis padėjėjas buvo V. 
Gylys.

Solistai Rimtautas Dabšys ir 
Vytenis Dūda yra Broniaus 
Būdriūno studijos auklėtiniai, 
bet šiame spektakly dalyvavę 
G. Gudauskienės priežiūroje.

Lietuvių Bendruomenė. Los 
Angeles skyrius, su pirminin
ku Jonu Činga. šio vakaro ruo
šėjai, nepadarė klaidos, pasiti
kėdami šio spontaniško spėk- 
taklio. jauno daugumoje am
žiumi ir jauno, gyvo dvasia, 
dalyviais. Vakaras pavyko. 
Muz. G. Gudauskienė duoda 
daug vilčių, kad ir ateity pri
trauks jaunimą savo giedriais, 
žaismingais ir kūrybingais pa
statymais.

Broniaus Būdriūno Studijos 
mokiniai gegužės 2 d. 1965 m. 
šv. Kazimiero Parapijos salėje 
gražiai pasirodė piano ir dai
nos rečitalyje. Tokie rečitaliai 
būna<kas pavasari ir sutraukia 
pilną salę žmonių, kadangi yra 
ko pasiklausyti. Pradiniai jau

nų mokinių numeriai būna la
bai trumpi, o programai įpusė
jus, išgirsti beveik profesiona
liai atliekamų numerių. Reper
tuaras labai įvairus, gyvas. Do
minuoja pianinas, bet pasirodo 
ir gražių voka’iaių numerių. 
Šiemet Algis Draugelis neblo
gai pasirodė ir su smuikui p. 
Motiekaičio mokinys), nors jis 
atliko ir p ano numerių, kaip 
B. Būdriūno mokinys.

IŠ jaunųjų pianistų, kaip ir 
ka met, išs.skyrė dvylikametis 
Algis Aras, atlikdamas sudėtin
gus J. Haydno ir S. Rachmani- 
novo kūrinius. Rasa Draugely- 
tė rodo nemažų gabumų. Toli 
pažengęs kdltūringu stiliumi F. 
Chopino ir G. Verdi kompozici
jas atliko Povilas Naujokaitis. 
Išsiskiriančiai gerai paskambi
no Regina Fiebig, Tomas Ma
žeika, Alma Ruigytė, Jūratė Po
žeraitė Ir kiti. Duoda gražių 
vilčių tėveliams ir mokytojui D. 
Araitė, A. Kir.šonis, R. Motie
jūnaitė. I. Žukaitė, A. Ivanekai- 
tė ir kiti. Li-nas Naujokaitis, 
geras piano mokinys, gaila, ne
galėjo dalyvauti, nes prieš re
čitalį susižeidė ranką.

B. Budriūnas Los Angelėje 
augina nemažą būrį vokalistu. 
Keliais jau gali didžiuotis. Re
čitalio pabaigoje dainavęs Rim
tautas Dabšys išpildė ariją iš 
operos “Žydė” (F. Halevy) ir J. 
Gaidelio “Tėvynės drobės”, žo
džiai Pr. Lemberto. Jo balsas, 
ypač arijoje, skambėjo labai 
įspūdingai. Su Birute Dabšiene 
jis padainavo ir duetą iš ope
ros Don Giovanni (W.A. Moz
art). Šiais dviem savo moki
niais Bromus Budriūnas tikrai 
gali didžiuotis, nes jie ne tik 
šį kartą gerai padainavo, bet 
jau yra Los Angelėje pamėgti 
iš daugelio pasirodymų. Neblo
gai padainavo ir Carol Dom - 
b: osky, Aukštka’.nytė Regina. 
Vytenis Dūda padaręs dide
lę pažangą, duoda gerų vilčių 
(panašus į R. Dabšį tembru ir 
susikaupimu dainavime) Dan - 
guoiė Razutytė dar nedrąsi, bet 
lavinasi sėkminga •: ji su Vyte
niu Dūda padainavo A. Rubin- 
steino “Keleivio dainą”.

KARALIAUS DVARO DAMOS Loewe “žaviųjų damų“ ope< etėje Los An- 
gėlės. Iš k. j d. Brinkienė, Skirienė. Deveikienė. Bajalienė. Mironienė.

Nuotr. L. Briedžio

MUZIKĖ - KOMPOZITORĖ Giedre Gutauskienė. Los Angeles. Calif., gegu
žės 1 “Žaviųjų damų” operetės pastatymo pertraukos metu. Nuotr. L. Brie
džio.

Šiame rečitaly pasirodė ir 
penki labai jauni Eleonoros 
Budilūnicnės mokiniai, iš ku
rių simpatingiausias Rimas Po- 
likait-s, paskambinęs M. Aaron 
“Movie Thriller”.

Programa buvo pradėta la
bai punktualiai ir truko dvi va
landas.

Tėvu pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

LINDEN. N. J.

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
53 kucpa balandžio 24 surengė 
kortų vakarą ir visą pelną pa
skyrė Tėvams Pranciškonams 
Jaunimo Centro Fondui. Ka
dangi pelno teliko 20 dolerių, 
tai sąjungietės padarė savo tar
pe rinkliavą ir dar surinko 90 
dolerių. .Viso Kultūros Fondui 
siunčiame 110 dolerių.

Pažymėtina, kad didžiuma 
šios kuopos sąjungietės yra pen
sininkė,. bet visuomet rėmė lie
tuvybės palaikymo darbus. Au
kas sudėjo šie asmenys:

Pareng mo pelnas — 20 dol. 
A*. Ra Liudvinaitienė. 25 dol. 
Barbora Sabeckienė 10 dol.

Po 5 dol. Stela Strasdienė. 
Barbora Ašmantienė. Helen 
Ycntosh. Veronika Strasdienė, 
Andrius Yršius. Ada Skučienė 
— 4 dol.

Po 3 del. Sofija Pribušaus- 
kienė. Ona Atutienė.

Po 2 č. oi. Petronėlė Saba

liauskienė. Veronika Plungienė. 
Adele Krutulienė. Antanina Do- 
vidauskienė. Sofija Zupkienė. 
Stasis Ramonas.

Po 1 dol Marijona Česnavi- 
čienė, Marijona Pribush. Ona 
Mikšienė. Agota Boris. Marijo
na Waith. Marijona Balčiūnie
nė. J oni Riaub enė. N. N.

Reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką už sielvartą ir rūpesti 
Kultūros — Jaunimo centru. 
Tikimės, nepamiršite ir ateity
je. Kiekvieno lietuvio d džiau
sią pareiga visomis išgalėmis 
padėti mūsų šių dienų jauni
mui. Šioje šventoje pareigoje 
niekas mūsų nepavaduos. Jau 
dami atsakomybę, atlikime šią 
pareigą mūsų kra-to ir visų mū 
sų šviesesnei ateičiai.

Aukas malonėkite ?< ti: Buil
ding Fund. Franciscan Monas
tery. 680 Bushwick Ave.. Broo
klyn. N.Y. 11221.

Tėvai Pranciškonai

St. Tamulaitienė, moderniu 
drabužių kūrėja, Elenos Koje
lienės bute gegužės 2 d. suruo
šė privačią drabužių stilių pa
rodą: modeliavo Daiva Tamulai- 
tytė. Stasė Tamulaitienė dalyva
vo pernai Liet. Bendruomenės 
Los Angeles skyriaus ruoštoje 
madų parodoje, o šiemet pa
kviesta į madų parodą, ruošia
mą lietuvių Chciagoje.

Studentai ateitininkai buvo 
susirinkę Linos Čingaitės bu
te gegužės 2 d. ir svarstė veik
los Los Angelėje pagyvinmą ir 
pagilinimą. Dalyvavo ir dvasios 
vadas kun. dr. P. Celiešlus. ku
ris susirinkimui įvairinti paro
dė spalvotų vaizdų iš kelionės 
po Europą, paaiškindamas jų 
kilmę ir meninę vertę. A.R.

Fil. Algis Zaparackas iš De
troito. Lietuvių Studentu Sąjun
gos ir pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso komiteto pirmi
ninkas . dalyvaus Filisterių 
Skautų Sąjungos suvažiavime 
C’cvelande gegužės 29-31 d.d., 
ir referuos apie studentijos rei
kalus bei 1966 metais Chicago- 
je šaukiamą pasaulio lietuviu 
jaunimo kongresą.

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

Te!. 516 AN 1-2864

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
17 and Rockwell Street.

Nemokamai wa
Tel. LAfayette 3-1083 

automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metu vakario "1 dienos 
•’imtrai ’dėt’ prieš mėnesio 15 d diK'.da dividendus už visa m<wsi 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauja mūsų narna.

V AI .A NTk.S Pirnvl ir ketvirt. 9 OO ryto 8:30 vakaro; Antrad ir 
penktadieni 900 ryio 5:00 vakaro; Sešfadienai* 
o-no 12 oO dienos Tr<<iadieniais uždarvta

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga (aip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sujungus valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skarnbinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R- Eurooa

COSMOS TRAVEL BUREAU, inc.
45 W 45 Street New York 36. N Y. • Tel Circle 5-7711 I

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti i 

; daugelio metu patvrima siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS J USSR.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
andrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATMOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ....................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass — 271 Shawmut Avenue .... ......... I • 2-1767
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway .......... AN 8-0068

'! • BROOKLYN 11. N.Y. — 370 Union Avenue .............  EV 4-4Q52
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue .................. 5-8808
• BUFFALO 6. N.Y. — 33? Fillmore Avenue ..... .......... TL 6-2874
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avenue ....... — . 88 8-6488

i • CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
• Cl pvpi ANO 13. Ohio — <m4 Literary Road .............. TO 1-1068
• DETROIT. Mich. — 730 Michigan Avenue .................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14. Conn. — 200 Franklin Av.. Tel. 233 8030. 246 0215
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 'os. Campau ...............  TO 7-1575
• IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Ave.................. ES 2-4685
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street .....................  FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ...........  Bl 3-1707
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave..................... LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street ...........  CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... Au 4-54^6 :
• PASSAIC. N.J. — 176 Market Street.......................  GR ?-6?87 |
• PATERSON 1. N.J — 99 Main Street .......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ......... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ......... Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... P' 6-6766
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street ............. 8-2868

, • YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave........................... GR 6-2781
I • YOUNGSTOWN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue ................  Ri 3-0440

Minėdamas 50 motų savo sukaktį.

DARBININKAS
tikisi sulaukti naujų skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsi
laikyti. Prašome paraginti draugus ir pažįstamus laikraštį 
užsisakyti. Gavus adresą, susipažinimui siunčiamas nemo
kamai. Prenumerata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam 
— pirmiem metam 5 dol.

Kas suras 2 naujus skaitytojus, moka už 
abudu 9 dol., už 3 — 12 dol. metams.

Administracija taip pat prašo nedelsti atsilyginti už 1965. 
Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome pasinau

doti čia pridedama atkarpa.

Darbininkas. 910 Willoughby Ave.. Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

Siunčiu už prenumerata $ ....

(Data)

aukų S . Viso $

(Parašas)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

k s buvo iššauktas pakartoti 
“Rodos, neseniai” ariją.

Rimtautas Dabšys puikiai 
šuva Jii.o ir gerai padainavo 
Elizos tėvo rolėje: girtuoklių 
roles su gitaromis ir daina ge
rai atliko ir Vytenis Dūda su 
Vytautu Ralveniu. Taip pat, 
buvo geri baro lankytojai — 
Bronius Senukas ir G. Radve- 
nis. Baro mergaičių roles vaidi- 
r.) Birutė Griciuvienė ir G. 
Mažųlienė; jos dainavo grupi
nėse scenose ir puikiai vaidi
no savo rolėse.

Antanas Polikaitds profeso- 
ria..u rolėje buvo labai sim
patingas ir įtikinantis, nors

1

ATOSTOGOS pranciškonų vienuolyno sodyboje Kennebunkport, Maine

BERNIUKŲ 15-toji STOVYKLA: SUAUGUSIEMS VASARVIETE:
Stovykla verks liepos 2-30. Priimami berniukai nuo 8 
iki 15 motų. Žemas mokestis. Vadovaus nrityrę auklė
tojai. Naudosis gimnazijos patalpomis. Poilsis jungiamas 
su pamokomis. Ten pat Atlantas ir šiltas baseinas. Spor
to salė ir erdvi aikštė žaidimams. Daug įvairių pramogų 
ir pasirodymų. Iš Brooklyno eis specialus autobusas lie
pos 2 d., 10 vai.

Čia pat Atlantas ir baseinas. Lietuviškas maistas ir ap
linka. Graži gamta, vėsus oras. Kultūriniai vakarai. Pri
einamos kainos.

Vasarvietė veiks nuo liepos 2 iki rugpjūčio 29.
•

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

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

C*. .’MM* MSATS •
rfaįffi

5J.JS '•»
MAISTO OAUTOt

84-09 Jamaica Ave.. Woodhaven 21. N.Y.
340 Grand Streel, Brooklyn II, N. Y.
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y.

Tel VI 9-5077
Tel STagg 2-4329 
_ Tel. 441-4554

Franciscan Monastery — Kennchnnkport, Maine 01016 Tel. (207) 94.7-2011

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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UŽSISAKYKITE LIETUVIŠKŲ 
PAPIGINTŲ KNYGŲ

RELIGIJA. FILOSOFIJA

Mano katekizmas, vaikučiam, spalvotas 1-00
šv. Pranciškaus pėdomis. III ordino vadovėlis 1-00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 1.00
Katalikų katekizmas, suaugusiom platus religijos aiškinimas 3 00 
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 2.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 1.50
šv. Pijus X, kun. J. Petrėno 1.00
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija 1-00
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 1.00
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 1.00
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 2.00
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio 200
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 1-00
Eisiu pas Tėvą, kun. J. Burkaus 0.50
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien 1.00
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 1.00
Jaunuolio būdas, kovos, mokslas, religija, Tilhamer Thoto

(keturios knygutės) 2.00
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. čižiūno 1-00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomar 10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, II tomas 12.00
Ateitininkų vadovas, kun. S. Ylos 3.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 2.00
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 8.00
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskio 2.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 4.00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2.00

ISTORIJA, GEOGRAFIJA

Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1.50
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1.00
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 1.00
Argentinos lietuviai 2.00
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 1-50
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I ir II tomas 12.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
VI. Nagius - Nagevičius, dr. B. Matulionio 6.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Teroro ir vergijos imperija Rusijoje, K. Bielinio 2.00
Su Minija i Baltiją, kan. M. Vaitkaus 1-50
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos spalvotas žemėlapis 2.50

BELETRISTIKA

Valentina, A. Vaičiulaičio 1-00
Susitikimas, J. Gailiaus 1.00
Gundymai, J. Gailiaus 1-00
Pabučiavimas, J. Grušo 1-00
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 5.00
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 2.00
Uždraustas stebuklas, S. Būdavo 1-50
Saulės grįžimas, A. Barono 1.50
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano .1.50
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Purienos po vandeniu, Pulgio Andriušio 1-50
Dažytas vualis, W. S. Maughamo 3.00
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto 2.50
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2.00
Vytis ir Erelis, J. Kmito 1-00
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 2.00

POEZIJA

Atviros marios. L. Andriekaus 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio 1-00
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1-00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1.50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.0
Beržų pasakos, O. B. Audronės 1.50
Sacra Via, A. Tyruolio 1.00
Aukos taurė, S. Santvaro 2.50
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 1.00
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 4.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1.00
Anykščių šilelis. A. Baranausko \ 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio 1.00
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 2.00

MENAS, MUZIKA 
Art Collection, pranciškonų meno galerija 6.00
Lietuvos vaizdų albumas. V. Augustino 5.00
Mūsų šokiai. II tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Lietuviška muzika, č .Sasnausko 2.00
Kalėdų baisai. mišriam chorui 1.00
Liaudies daines, K. Banaičio 1-00
Garbė Dievu:, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 3.00

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI
Elementorius E., Ig. Malėno 2.00
Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis 2.50
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 3.00
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis 3.25
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 2.00
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienės 2.00
Kas gražu, vaikams piešinėliai 0.75
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka 1.25
Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, angliškai 1.00
Jaunojo galiūno keliu, kuh. P. Gavėno 2.00
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 3.00
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 3.50
Gintaras, J. Plačo 4.00
Tėvų šalis, S. Jonynienės 3.50

MALDAKNYGĖS 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 3.00
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuviškas

sekmadienio mišiolas 3.00
Marija, gelbėki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė 1.25
Didžioji savaitė 1.00

ĮVAIRIOS
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai IV 6.00
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaverio .1.50
Lietuva — Europos nugalėtoja 2.00

ŽEMĖS PRAKASIMAS Matulaičio namams Putnam, Uonn. Iš k. j d. prel. P. Juras, sės. M. Bernarda, 
Conn gubernatoriaus atstovas pulkininkas John Gahan, motina M. Aloyza. Iškilmės buvo balandžio 
25. Nuotr. B. Kerbelienės.

Nauji DARBININKO skaitytojai
L. Ulrich-Adomėnas užsakė

A. Reiziz, Maspeth, N.Y.
E. Pugh, Long Beach, N.Y. 

užsakė D. Harman, Falls 
Church, Va.

F. Lapienė, Stony Brook, N.
Y. dukrai N. Lapaitei, Jackson 
Hts., N.Y.

Kun. T. Narbutas kaip velyki
nę dovaną užsakė J. Jaškaus- 
kui, Dayton, Ohio.

JAV Lietuvių Bendr. Centro 
Valdyba Chicagoje užsakė V. 
Binkiui, Chicago, Ill.

Kun. Dr. A. Norius, Brook
lyn, N.Y. užsakė V. Mykolai
tis, Chicago, Ill.

E. Lašaitė, Brooklyn, N. Y. 
užsakė A. Stankevičiui, Mont
real, Canada.

A. Krinickas. Maspeth, N.Y. 
užsakė K. Krinickui, Bogota, 
Columbia.

Sūnus Oscar Veteikis, Broo
klyn, N.Y? motinai A. Veteikie- 
nei, Buenos Aires, Argentina

O. Žinaitis, Brooklyn, N. Y. 
užsakė B. Valukoniui, Hazleton, 
Pa.

A. čiuoderis. New York, N. 
Y. užsakė K. čiuoderiui, Bogo
ta, Colombia, S.A.

Sveikindami naujus skaityto
jus, dėkojame užsakytojams. 
Darbininkui minint 50 metų ju
biliejų, prašome visų surasti

bent vieną naują skaitytoją, 
kad būtų galima užpildyti miru
sių spragas. Naujiems skaityto
jams pirmais metais metinė pre
numerata tik 5 dol. Rašyti: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave. Brooklyn, N.Y. 11221.

Naujas Romos liet, radijo 
valandėlės laikas. Lietuviškos 
transliacijos per Romos Radi
ją perduodamos kas vakarą 
nuo 8,50 iki 9,05 vai. vid. Eu
ropos laiku (10,50-11,05 vai. 
vak. Lietuvos laiku) 31, 33-41, 
24-50, 08 metrų (trumpomis 
bangomis) arba 9575, 7275, 
5990 kilohercų dažnumu. (E.).

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

DISPLAY

McCarthy floor covering
128 Lincoln Ave.

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

Call YU 7-3646

k ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

SERVICE

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

KEYPORT N. J.
Call 201 - 264-9767

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

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

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

KRUCKERS 
RESTAURANT & GROVE 
Pomana Ladentown N.Y. 

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

at KRUCKERS 
Call 914 HA 9-9732

LIETUVIŲ ADVOKATAI

THE COUNTRY GENTLEMAN 
RESTAURANT & DINER

Route 202-28 Sommerville Circle 
Raritan

Private parties up to 130 persons
Phone 722-7979

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

Outstanding Custom Tailoring Cus
tom Tailor of Mens Clothes with 

material or own material All work 
done at reasonable prices We guar
antee all our work MR. A. MUŠTO 
4131 Digney Ave near 233rd Street 
Bronx N.Y. FA 4-8958

AMERICAN FLORIST
6907 Fourth Ave., Brooklyn
SH 5-6080 Open Sundays

Also
David Shannon Greenhouse 
3380 Ft. Hamilton Parkway 
GE 6-4521 Open Sundays 

Wreaths, Wedding Bouquets, Etc.

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Darbininko administracijoje veikia spaudos kioskas, gaunami 
naujausi lietuviški leidiniai, maldaknygės, kryžiai, gintaro ir odos 
darbiniai, ilgo grojimo plokštelės, atvirukai iš pasaulinės parodos.

Rašyti ar kreiptis:
DARBININKO ADMINISTRACIJA 

910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11221 

Telefonas — GLenmore 2-2923

PLB Vokietijos Kr. Tarybos 
suvažiavimas. Balandžio 30 — 
gegužės 2 d.d. Vasario 16 gim
nazijoje, Huettenfelde, įvyko 
PLB Vokietijos Kr. Tarybos su
važiavimas. Iš 15 narių dalyva
vo 13. Atsistatydinus PLB Vo
kietijos Kr. Valdybos pirminin
kui kun. dr. J. Avižai, išrink
ta nauja valdyba: J. Barasas, 
kun. Br. Liubinas, A. Mariū-
nas, E. Simonaitis ir J. Valiū
nas. Kontrolės komisija: K. 
Bendoraitis, J. Laukaitis ir J. 
Pauliukevičius. Į Garbės Teis
mą išrinkti: pirmininku — dr. 
P. Karvelis, S. Antanaitis ir J. 
Venckus. (E.)

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

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

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

Parengimai New Yorke
Birželio 5 — Brooklyn© šešt. Lith. 

Maironio vardo mokyklos 15 me
tų minėjimas—vakaras Apreiški
mo par. salėje.

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

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

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

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

STORES

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

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

A Į A

Liucija Babickienė - Savickaitė
mirė gegužės 15 Worcester, Mass.

Giliame nuliūdime liko vyras Povilas Babickas, dukrelė 
Zita, tėvai Ona ir Kostas Savickai, seserys Ona Vaitkienė, 
Izabelė Žmuidzinienė. Seselė M. Paulė, broliai Česius ir 
Kostas.
Gedulingos pamaldos gegužės 18 dieną 9 valandą ryto 
Aušros Vartų bažnyčioje Worcester, Mass.

Laidojama Nekalto Prasidėjimo Seserų vienuolyno kapi
nėse Putnam. Conn.

Ilgo grojimo lietuviškos plokšteles
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ii- 6 liet, operos, st. 6.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių......Stereo 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... ..
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų .... 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. . 1 lietuviškų dainų .......................
Kalėdų giesmės. Br. Budriūro Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos An«ai.iblio, 14 1. dainų. Ster. S6 
Mes padainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
<_ietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų 
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 liet, dainos solo ...................
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokiu X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės.ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo.......... Ster. $6
Milžmo paunksmė, Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. aloumas 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų ...........................
P:lėnai. Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
Lietuvišku dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių .............. .....................
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 
Clevelando Vyrų oktetas. 12 muzikos š^kiu ’-’nk. Stereo OO 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .......
Dainuojame su Kutą, J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d.
Lione Jodis Contralto, Town Hall 14 kūrinių rečitalio pl..........
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ...............
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Dainų ir Arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ...................................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ...... —............. .....
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pl. 2 žod.) ............
Lithuanian 2-speed record course .......................... ....... ..... .......
40 lidt. dainų muzika, Tautinio orkestro leidinys ...................

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVE, BROOKLYN, N.Y. 11221 
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Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

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

Outstanding Bicycle Special Safety 
check your bicycle now! New seats 
new pedals new gi-ips. Complete lu
brication. Safety check and adjust 
all parts. Done at your home only 
$3.95 — Also Lawn Mower repairs 

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

CORRIGAN’S BOAT YARD 
and MARINA 

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

Call 516 RA 8-4189

CHAIN - LINK FENCES

NORTHERN FENCE CO 
Residential & Industrial 

All Work Guaranteed 
Free Estimates 

1237 57th Street, Brooklyn 
TR 1-9.752 — 9 AM - 1 PM 

and after 6 PM

RESTAURANTS

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

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

Air conditioned. Open 7 days a week 
Ask for

Hans Pfeiffer & Robert Samitch 
Call 914 FE 8-9677

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

DISPLAY

ALDEN MUSIC CENTER
ELMONT

DANCING INSTRUCTIONS 
Pre-Schoolers - Pre-Bal let 

Modern Dance and Creative. 
Children and Teenagers. 

Ballet. Modern and Modern Jazz. 
Adults - Slimnastics 

Instruction in all instruments 
Instruments rented and sold 

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

CU 5-7795

SUMMER HOMES

Lake Bomoseen—Shore Cottages 
Near Churches. All conveniences 

$600-$800 per season 
Other rentals as well as sales 

available.
C. TYLER — 802 - 773-8104 

43 Merchants Row, Rutland, Vt.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

Balsamuotojas
231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

J B. S HALI NS
- Šalinskas

LAIDOTUVTŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVE.

(pne forest Parkwav Station» 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Virginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir ba Ižam uoto ias 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434
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New Yorko kcnsularinio kor
puso užkandžiai buvo gegužės 
12 Waldorf Astoria viešbutyje. 
Dalyvavo ir kalbą pasakė New 
Yorko miesto majoras Wag- 
neris. Su juo i užkandžius bu
vo atvykę visa eilė aukštų mies
to pareigūnų. Užkandžiuose da
lyvavo gen. konsulas V. Sta - 
šinskas ir jo pavaduotojas A. 
Simutis.

Vasario 16 gimnazijos naudai 
organizuojamas naujas būrelis, 
i kuri jau įsirašė: J. Kunigėlie- 
nė, V. Kentas, dr. J. Petkevi
čius, L. Tamošaitis ir V. Vebe- 
liūnas. Būreli organizuoja L. 
Baltrušaitienė, kuri jau eilę 
metų vadovauja keturiems bū; 
reliams.

N. Y. Liet. Dantų Gyd. D-joa 
valdyba, kurią sudarė pirm. J. 
Vytuvienė, sekr. L. Baltrušai
tienė ir ižd. F. Ignaitienė. iš
buvusi dvi kadenciias. surengti- 
si pernai sėkmingą dail. A. Ta
mošaitienės meno kūrinių paro
dą, gegužės 2 d. metiniame su
sirinkime atsistatydino. Susi - 
rinkimas, valdybos pasiūlymu, 
dali gauto iš tos parodos pel
no taip paskirstė — 30 dol. 
sergančiai dantų gyd. Lietuvo
je, 30 dol. N. Y. Kultūros ži
diniui, 30 del. skautų stovykla
vietei pirkti ir 10 dol. Tautos 
Fondui. Naują valdybą suvaro 
N.J. valstybėje gyvena dantų 
gydytojos: S. Didžiulienė. S. 
Kungienė, P. Leveckienė ir S. 
Skripkieaė. Susirinkimas Įvyko 
dr. S. Kiaunienės rezidencijo
je. šeimininkė v:sus pavaišino. 
Dalyvavo ir viešnios prof. Žilins
ko žmona ir prelegentė dr. S. 
Žadeikienė.

Dr. V. Vygantas, P. Romana 
pirmininkas, lankėsi Medelline 
Coiambijoje. kur turėjo pasita
rimus su Pax Romana Pietų A- 
merikos sekretoriatu.

PRANEŠIMAS

Pranešu klijentams ir priete- 
liams, kad mano turėtą siunti
nių persiuntimo agentūrą var
du

Cosmos Parcels Express Co., 
esančią 370 Union Ave.
Brooklyn, N.Y. 11211 

perleidau Rimai ir Juozui Bru
žinskams, kurių patarnavimais 
rekomenduoju naudotis, kai rei
kia siųsti siuntinį į Lietuvą. 
Juodu patarnaus sąžiningai ir 
gerai.

Patariama remti tuos, kurie 
savo truputi atliekamo laiko 
skiria ir lietuviškajai visuome
ninei veiklai.

Ačiū už rodytą pasitikėjimą.
Ona Labanauskaitė

MOTERŲ VIENYBES PAVASARINIS BALIUS
Įvyks

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUSO SALĖJE 
69-63 GRAND AVE., MASPETH, N. Y.

1965 gegužes 22 d.
8 vai. vakaro — šeštadienį

Programoje meninė dalis — 
vakarienė ir šokiai grojant Joe Thomas orkestrui 

įėjimo auka asmeniui 4 dol.
Bilietus ir stalus užsisakyti iš anksto pas:

A, Andriušienę, 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.
Tel. VI 7-4477

Julija Bacevičienę — Tel. G E 4-4255

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

Redakcija
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolyną-

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

Filisterių Skautų S-gos New 
Yorko skyriaus sueiga įvyks ge
gužės 21 d. R. ir D. Kezių gy
venvietėje, 62-15 69 Place, Mid
dle Village, N.Y. Prof. dr. Bro
nius Vaškelis iš Lafayette kole
gijos, Easton. Pa. skaitys pa
skaitą tema “Baltrušaičio vieta 
lietuvių literatūroje". Bus pra
nešimai ir diskusijos einamai
siais reikalais. Visi ' filisteriai 
ir studentai skautai -skau - 
tės, baigią studijas, kviečiami 
dalyvauti. Pradžia 8 vai.

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

Už a.a. dr. Aloyzą Petriką 
mišios metų mirties sukakties 
proga bus gegužės 22 9:30 v. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je.

New Yorko skautams remti 
komitetas (P. Levickienė — pir- 
min.. C. Ašenbergas —vicepir- 
min., V. Labutis — ižd., A. Ge- 
rulaitienė — sekr., J. K-aunie- 
nė — narys), baigdami savo ka
denciją. Ku’tūros Namams sta
tyti New Ycike paskyrė 200 
c j!.

Tėvai Pranciškonai buvu
siam darbščiam ir veikliam ko- 
komiietui nuoširdžiai dėkoja 
ir alelyje kviečia ne tik juos, 
bet kitus pavieniu asmenis ir 
c-gaoizacĘas prisidėti aukomis 
bei darbu, kad greičiau turėtu
me lietuvišką žydinį New Yor
ke.

Ansely Karalienės parapijos 
Brooklyne Amžinojo rožančiaus 
d raugi'c. paskutinis priešvasa- 
ririis“-susirink:mas įvyksta gegu
žės 23 d. sekmadieni po 8 vai. 
mišių. Narės prašomos dalyvau
ti.
* Stasio Buikaus antkapi St. 
Charles kapinėse gegužės 23 2 
v. oopiet pašventins kun. A. 
Račkauskas.

V>adas Grudzinskas, buvęs 
Klaipėdos Maisto direktorius. 
neseniai iš Lietuvos atvykęs 
pas savo šeimą, apsigyveno 
New Yorke. Dabar jo adresas 
yra: 84-39 90 St.. Woodhavene. 
N. Y.. 11421. tel. VI 6-3082.

išnuomojama. Cape Code pri- 
einamom kainom išnuomojami 
vasarnamiai su pilnu apstaty
mu, gražiame pyšyne prie eže
ro. netoli lietuvių mėgiamų pa- 
plūdymų. Teirautis pas: I. Ne- 
nortiene. 44 Alban St. Dor
chester, Mass. 02124. Tel. 617- 
TAS 1832 Cape Codo tel. 428- 
2852).

PREL. J. BALKONAS kalba maldą prie Linkolno paminklo, gegužes 15 padedant vainiką. Antroje eilėje iš 
k. i d. Tėv. G. Jočys, O.F.M., dr. P, Vileišis, kun. V. Martinkus. Nuotr. V. Maželio.IŠLAIKYKIME
Visi patriotai lietuviai trokš

ta, kad laisvos Lietuvos vėlia
va kuo šviesiausiai plėvesuotų 
pasaulinėje New Yorko parodo
je. New Y’orko pasaulinė paro
da priėmė Lietuvos vėliavą, nes 
lietuviams skirtas rajonas gavo

ŽYGIS J WASHINGTON^
f atkelta iš 1 psl.)

Kaieckas ir ponia, patarėjas dr. 
S. A. Bačkis ir penia. Atstovas 
sveik rio organizatorius dėl 
sėkmingai surengto žygio.

Žygis buvo gausiai pastebė
tas ir teigiamai Įvertintas.

Per dešimt metu savo tarny-- 
bes nematęs taip tvarkingai or
ganizuotos demonstracijos — 
sakės policijos kapitonas prie 
Baltųjų Rūmų. Jo žodžiais, tai 
buvusi “tikro amerikinio jauni
mo demonstracija”.

Sen. P. Dougizs dėkojo orga
nizatoriam. kad buvo pagerb
tas Lincolnas.

Washingtcno radijas nuo 1 
vai. kas valanda iki vakaro in
formavo apie demonstraciją. 
Televizija CBS WKTOC sep
tintą valandą savo žinių pusva
landyje skyrė demonstracijai 
4.5 min... Kalbėdamasis dau

Lietuva turi . . .
(atkelta iš 2 psl.)

Šia proga dar norime primin
ti. kad baigiama ruošti ir 1964 
m. Lietuvių Dienos filmą.

Prie to viso, kas čia jau bu
vo suminėta, pridedant kry - 
žiaus atnaujinimą, jo tolimesnę 
priežiūrą, aikštelės apsodinimą 
gėlėmis, elektros apšvietimo į- 
rengimus ir reikalingą propa
gandą amerikiečių spaudoje, 
akivaizdžiai matosi, jog Komite
tas bus reikalingas dar gauso
kai lėšų. Nepasigailėkime kelių 
dolerių mūsų kenčiančios Tė
vynės reikalui. Aukas prašom 
siųsti Komiteto iždininkui šiuo 
adresu: Antanas šetikas, 84-11 
101st. Street, Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Čekius ir money 
order rašyti: Lithuanian Com
mittee for the World’s Fair.

įsidėmėkime: nėra pasaulyje 
laisvo lietuvio nuo pareigos pa
vergtai Lietuvai!

Vytautas Stašinskas 
Lietuvos Gen. Konsulas 

Komit. Garbės Pirmininkas
Prel. Jonas Balkūnas 

Kcm. Garbės Pirmininkas 
Finansų Sekcijos Globėjas

Prof. Jokūbas Stukas 
Komit. Garbės Pirmininkas 
Buvęs Komit. Pirmininkas

Aleksandras Vakselis 
Komiteto Pirmininkas

Domas Penikas 
Finansų sekcijos pirmininkas

LIETUVOS VĖLIAVĄ PARODOJE
paviljono privelegiją. Tam ra
jone yra lietuviškas kryžius ir 
gėlynas. Lietuviai parodoje da
lyvauja organizuotai kaip tauta. 
Tam Lietuvos reprezentavimui* 
reikalinga lėšos.

Lietuvių Komitetas Pasauli

giausia su Arv. Barzduku. ap
žvalgininkas vadino demonstra
ciją “sophisticated”: esą ji pa- 
rod.živ. i. kaip reikia demonst
ruoti. Vėlesnėje žinių laidoje 
buvo rak'ma. kad Washingto- 
r.as Įauktų daugiau tokių de - 
mon-'raciju.

New Yorke kai kurie televi
zijos ir radijo kanalai informa
vo apie žygį dar iš vakaro. 
New York Fast davė pasikal
bėjimą _u prel. J. Balkūnu. 
Journal American šeštadieni da
vė plačią informacija apie ins
trukcijas. kurias komitetas bu
vo davęs žvgio nariam, ir ver
tino. kad tai demonstracija, ku
ri prieš nieką neprotestuoja, 
pasisako už kai ką pozityvaus. 
Sekmadienį “N.Y. Times” įsidė
jo piketuojančių lietuvių nuo
trauką.

Kurortai — Sanatorijos SSSR

Artėjančiam kurortų sezonui 
Vyriausia Kurortų ir Senatori- 
jų valdyba Sovietų Sąjungoje 
žymiai sumažino kainas pasi
naudojimui kurortais-šanatorijo- 
mis ir poilsio namais SSSR.

Už vieną parą, praleistą sa- 
ne.torijose-kurortuose su gydy
mu namuose reikia mokėti nuo 
3 iki 7 amerikoniškų dolerių. 
Iki 180 kurortų, senatorijų ir 
gydymo vietų suregistruota ku- 
rortininkams turintiems Kelia
lapius. Laukia daugelio pacijen- 
tų. kuriems užsakys vietas Ame
rikoje gyveną giminės. <Pran.) 

VYSK PR. BRAZYS, MIC, D. D. (d.) atskridęs gegužės 12 ii Europos New Yorko aerodrome kalbasi su 
Tėv. Juvenaliu Liauta, O.F.M., pranciikonų vienuolyno virėininku Brooklyne. Nuotr. V. Maželio.

nei Parodai turi nemažą atsar
gą spalvotų liet, kryžiaus atvi
rukų, kuriuos parduoda po 5 
et. Atvirukus galima gauti Bal- 
fo Centre (105 Grand Str., 
Brooklyn, N.Y. 11211). Pinigai, 
gauti už atvirukus, bus panau
doti tik Lietuvos vardui garsin
ti pasaulinėje parodoje.

Visa New Yorko ir plačiųjų 
apylinkių lietuviškoji visuome
nė yra kviečiama dalyvauti Lie
tuvių dienoje, kuri bus švenčia
ma parodos rajone birželio 
13 d. Vėliavos pakėlimas iki pu
sės stiebo 1 vai. p.p.; pamal
das (vysk. Brazio lietuviškos 
mišios) 2 vai.; meno, programa 
N.Y', paviljone 3 vai.; bendra 
vakarienė 6 vai. vak. Platesnių 
informacijų teikia ir aukas pri
ima komitetas.

Aleksandras Vakselis 
Liet. K-to Pasaulinei 
Parodai pirmininkas

EKSKURSIJA Į 
KENNEBUNKPORT, ME.

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

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

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

Mcfinos dienos minėjimą ge
gužės 9 d. rengė Pabaltijo mo
terų klubas Šv. Petro parapi
jos bažnyčioje. Buvo atnašauja
mos šv. mišios už mirusias mo
tinas. Giedojo solistas Stasys 
Liepas.

Minėjimas vyko Lietuvių Pi
liečių D-jos auditorijoj. Elena 
Vasyliūnienė tarė žodį, primin
dama. kad 1907 gegužės 7 d. 
amerikietė Anna Jarvis suren
gė bažnytinį minėjimą savo mi
rusiai motinai. Po to A. Jarvis 
pradėjo rūpintis Motinos die
nos įvedimu į visuomenę. 1913 
kongresas priėmė įstatymą. O 
1914 prezidentas Woodrow Wil
son. patvirtino tą įstatymą, ku
rio antras gegužės sekmadienis 
yra skirtas motinos minėjimui. 
Vėliau motinos minėjimas pap
lito ir kitose šalyse.

Meninėj daly Daiva Klenaitė 
padeklamavo ‘Laiškas Motinai’, 
o Saulius Cibas "Ko liūdi Mo
tule". Juos paruošė Aleksandra 
Gustaitienė. Toliau sekė vaiz - 
delis: “Karalaitė ir septyni 
nykštukai", kurį, pagal pasaką, 
parengė Paulina Kalvaitienė. o 
suvaidino — mažieji skautai. 
Muziką parinko ir pianu prita
rė Giedrė Karosaitė. Po progra
mos vyko vaišės.

Muziko Juliaus Gaidelio mo
kinių koncertas įvyks gegužės
23 d. 2 vai. po pietų Tautines Petro parapijos So. Bostone 
S-gos namuose 484 E. F’ourth chorų bendro koncerto gaii- 
Str. So. Bostone. mybes.

BROCKTON, MASS.
Seseiių rėmėjų dvidešimtas s 

metinis seimas Įvyko gegužės 
2 Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
motiniškajame name. Brock - 
te.te. Pradėtas mišiomis naujo
je bažnyčioje. Mišias aukojo ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Antanas Jurgelai
tis. O.P., iš Providence. R. L

Tuoj po pamaldų buvo pie
tūs seserų valgykloje. Pats sei
mas pradėtas kun. Al. Klimo su 
kalbėta malda. Meninę dali iš
pildė seselių vedamos “Mater 
Dei Academy" auklėtinės. Jos 
padainavo ir pašoko lietuviškų 
tautinių šokių. Taip pat prie 
programos prisidėjo šv. Petro. 
So. Boston, parapijos vaikai. — 
jie padeklamavo ir pagrojo flei
ta.

Seimo prezidiuman pakvies - 
ta: pirm. Alb. Kontautas, sekr. 
J. Jakavonytė. Frances Neva
rąs, Mildred Donahue. P. Bi- 
zinkevičius. J. Malinauskas, S. 
Wassell. S. Vosney ir Nellie 
Kanalski.

Motina Elzbieta, Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų generate, sa
vo sveikinimo kalboje padėko
jo rėmėjams už nenuilstamą se
selių rėmimą, ypač šiais metais, 
kai dėl senelių poilsio namų 
užtrauktos naujos didelės sko
los. Taip pat ji prašė seselėm 
surasti daugiau pašaukimų.

Sveikinimo žodžius pasakė 
kun. Al. Klimas. Nukryžiuotojo

Dr. Juozo Girniaus pagerbi
me, kuris Įvyks gegužės 22 d. 
7 vai. vakaro Lietuvių Piliečių 
D-jos auditorijoj, meninėj pro
gramoj dalyvaus ir išraiškos šo
kėja Nagienė.

Stasys Jakutis kuris laikas 
negalavo. Dabar atsigulė Medi
cal Center ligoninėn, kur jam 
padaryta galvos operacija. Ope
racija pavyko, St. Jakutis 
sveiksta.

Už a-a. J. Leimono vėlę dve
jų metų mirties sukakties pro
ga mišios buvo gegužės 4 šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. Mi
šias užprašė žmona dantų gy
dytoja Stasė Leimonienė.

LATVIŲ CHORO 
SUKAKTIS

Bal. 24 Roxbury aukšt. mo
kyklos salėje įvyko Bostono lat
vių choro “Ligo” 10 metų su
kakties koncertas. Klausytojų 
buvo pilna didelė mokyklos sa
lė. Choras, susidedąs iš 55 dai
nininkų. prityrusio dirigento 
Janis Austrams vadovaujamas, 
atliko 16 dainų. Po pertrau
kos, publikos prašomas choras 
padainavo dar 4 dainas. Pabai
goje organizacijos sveikino cho
rą ir dirigentą, įteikdami dova
nų.

Po koncerto latvių klube į- 
vyko vaišės, į kurias buvo pa
kviesti ir lietuviai. Besikalbant 
su latvių visuomenininkais iški
lo lietuvių-latvių tampresnio 
kultūrinio bendradarbiavimo i- 
vairūs klausimai. Nutarta studi
juoti latvių ‘Ligo’ ir lietuvių šv.

Jėzaus seserų kapelionas, kun. 
J. Švagždys buvęs ilgametis ka
pelionas, kun. A. Jurgelaitis. O. 
P., kun. J. Klimas, kun. Alb. 
Abračinskas.

Seselių rėmėjų pirmininkas 
kun. Alb. Kontautas padėkojo 
visiem už sveikinimus ir trum
pai apibūdino rėmėjų darbą per 
20 metų. Prisiminė dabartine 
statybą, su ja susijus rūpesčius, 
šį pavasarį kovo 21 surengtus 
“bičiulių pietus", kurie davė se
serim 41.000 dol.

Rėmėjų atstovai padarė pra
nešimus. aptarė veiklos gaires 
ir padarė rezoliucijas. Posėdis 
baigtas malda, kurią sukalbėjo 
kun. A. Abračinskas.

Po gegužinių pamaldų visi 
dalyviai seserų svetainėje bu
vo pavaišinti vakariene.

Seserys nuoširdžiai dėkoja 
rėmėjų pirmininkui kun. Alb. 
Kontautui. dvasios vadams, rė
mėjams ir visiems dalyviams.

Veteranai pas lietuvius

Newark, NJ. — Pirmą kartą 
lietuvių švč. Trejybės parapi
jos bažnyčioje vyks Memorial 
Day pamaldos gegužės 23 d. 
3:30 p.p. Veteranų atminties pa 
gerbimą tvarko Newarko vete
ranų padalinių komitetas, pa
maldų globėjas yra lietuviai ve
teranai. Atitinkamą pamokslą 
pasakys kun. P. Bulovas iš Mas- 
peth. N.Y. F.V.

VYČIŲ ŽINIOS

N.Y. ir N.J. Lietuvos Vyčių 
apskrities seimelis įvyks birže
lio 6 d. Bayonne, N. J., Pilie
čių klube 11 W. 25 Str. Pirmi
ninkas A. Wesey pradės seime
lį 1:00 P.M. Visos kuopos pra
šomo prisiųsti atstovus.

Tą pačią dieną vyks pikni
kas St. Michael’s Picnic Ground 
15 E. 23 Str. Bayonne, N. J. 
Pradžia 3:30 vai. PM, šokiai 
prasidės 5 v.v. Įėjimas 1 dol. 
Vaikams nemokamai. Kviečiami 
ir buvę vyčiai bei jų draugai, 
seni ir jauni.

— Gegužės 3 d. darbe New 
Yorke susirgo Lietuvos Vyčių 
29 kuopos vicepirmininkas Jo
nas Remeika. Paguldytas Oran
ge Memorial Hospital, Orange. 
N.J. Remeika taipgi aktyviai 
veikia Newarko veteranų poste. 
Linkime jam greitai pasveikti.

F.V.




