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mirose’

laisvinimo fronto” įtraukimą į 
darbą, jei jis atsisako nuo te
roro. Šia kalba. Romney priar
tėjo prie LBJ politikos. Patarė
jai paveikė,'kad eidamas su A. 
D.A. politika, praras opiniją.

Vladas Grudzinskas, buvęs 
Lieluvos kariuomenės pulkinin
kas, 1964 atvykęs ii Lietuvos 
pas ieimą ir apsigyvenęs 
pas dukterį bei žentą Grinius

programą”, kuri numatė pietį 
į lotynų Amerikos ūkinį gy
venimą 10 biL Nors Amerika į- 
lieja dabar kasmet po vieną 
bilijoną, bet pažanga tebėra 
silpna — per lėta gyvenimo ly
giui pakelti. Priežastys tam:

— Lotynų Amerikos gyven
tojų prieauglis didesnis nei

uiuiiiiii

|ai prioi Ameriką*.
Tai, ką Smith pamatė Euro

poje Humphrey kelionės metu, 
yra vaisto to, kas buvo bran
dinama Amerikoje per eilę me
tų. Vaisius Būtai*, kai į į pa
žvelgė be ružavų aktorių.

rodos geresnis nei
Viceprezidentas H. H. Hum

phrey balandžio 10 grįžo iš Eu
ropos. Kelionės įspūdžiai pa - 
baigoje rodos geresni nei pra
džioje. Ir C.L. Sulzbergeris (N. 
Y.T.) vertina, 
padaryta, jei 
denfas o ne 
H. Humphrey 
įspūdžius ne tik Bonnojė, bet 
ir Paryžiuje, radęs tinkamus 
žodžius pagerbti prezidentui de 
Gaulle, su kuriuo Amerika la
biausiai šaltuoju gyvena. Prieš 
H.HJ1. stipriausios demonstra-

kad gerai buvo 
vyko vicoprezi- 
prezidentas. H. 
' paliko „ gerus

jų mano, kad vyriausybė ne
skelbia visos tiesos apie Viet
namą.

Jei dabar būtų rinkimai,tai 
— DM Menchesterio knygos už Romney pasisakytų 52 proc., 

“Prezidento mirtis” P. Salinge- už LBJ 43 proc. Pereitų metų 
ris, buvęs prez. Kennedy spau- liepos mėn. buvo 48:44 LBJ

Vizitai,, numatyti tarp Pary- kvą turėjo būti demonstracija 
žiaus ir Maskvos, atidėti rude- ne tik prieš Ameriką, bet ir 

prieš Erhardo Vokietiją, taip 
dabar de Gaulle vertinąs, kad 
Vokietijos Kiesingerio ir W. 
Brandto politika esanti pozity- 
vi. Taigi atkrinta reikalas de
monstruoti, nors tai ir nereiš-

Prezidento kelionė į lotynų Prezidentas " 
Ameriką skiriasi nuo vicepre- Be progrsėęų 
zidebto kelionės po Europą, virinai Jr tocW 
Pastarasis siekė suprasti Euro- Pastangos 1 
pą ir jai išaiškinti Ameriką. Kenedy P83

bėti ratų lotynų" Amerikos kai- nijos žemės ūkiogamybos prie
auglis mažesnis nei gyventojų 
prieauglis — maisto gamyba 
asmenim, padidėjo per penke- 
ris metus tik dešimtadaliu vie

no procento. 1.—---------------
sąlygos tinkamos žemės ūkiui, 
bet lotynų Amerika maisto im
portuoja iš užsienių už 60 0 
milijonų per metus. v r 

Tokia padėtis ir nuotaikos 
nėra palankios prezidento LB 
J nusivežtam planui, nes LBJ 

Kiek bendros rinkos idėjai siekia, kad lotynų Amerika pa-

Gallupo duomenim, iš 10 de
mokratų 4 nepritaria prezidėn- 
to LBJ politikai Vietname. Ne
pritariančių procentas per me
tus paaugo dvigubai. Demokra
tų 49 proc. pritaria, 38 neprita- : 
ria. Visų apklaustųjų 42 prita
ria, 45 nepritaria.

Du trečdaliai apklaustų- £

kad jie įvertina tai, ką Ameri
kos mokesčių mokėtojas yra 
padąręs vakarų Europai.

“Išskyrus Berlyną, nei vy
riausybė nei vietinės valdžios 
nesurengė jokio proamerikinio 
mitingo. Jokios “Amerikos 
draugų” organizacijos neparuo
šė" plakatų su šūkiais “Weleome 
Humphrey”, kuriais būtų at
remti šūkiai “Humphrey Go 

‘Humphrey Murderer” 
— tokius išrašė komunistai ant 
sienų pagal kėlią, kuriuo vyko 
Humphrey.

“Tai rodės kaip liūdnas žen
klas apie dėkingumą tų tautų, 
kurias išlaisvino Amerikos ka
rinė jėga iš nacių okupacijos, 
apsaugojo po karo nuo 
komunistų apvaldymo ir Ame
rikos dolerių bilijonai pakėlė 
iki klestėjimo.
“Atėjo laikas pasirūpinti, 

kad kas nos pataisytų Ameri-

rinką lotynų Amerikos gami
niam; kad duotų ilgalaikius kre- kliudo tautinis egoizmas, kiek ti rodytų daugiau pastangų, Bet ji nepasieks norimų vai- 
ditus. Labiausiai to reikalauja reiškiasi agitacija iš šalies (iš lotynų Amerika siekia, kad “tu- 
Kolumbija ir Ekvadoras. Pasta- - . . . _ .
rasis net grasino boikotuoti 
konferenciją, jei nebus iš anks
to pažadėta nuolaidų. Bolivija 
jau pasiskelbė boikotą.

Jie nenori sava parama gel-

.4u rgMTV gkribė savo įspūdžius bei išva- 
das (WJT balandžio 10). Pa- 

’ grindinė išvada: "Kelionė pa- 
rodė, kad Europoįe reikalinga 

f g g. g-g - psichologinė ofenzyva atremti

— Rockefellerio šalininkai 
sudarinėja opiniją, kad Johnso- 
nui sunkiausiai būtų nugalėti, 
jei respublikonai išstatytų gub. 
Rockefellerį su šen. Percy.

Korespondento Smith žodžiai 
nudširdūs. Jie taikomi Euro*

Prezidentas LBJ, balandžio čių 240 milijonų gyventojų. 
10 iškilmingai sutikęs grįžusį iš Konferencija pradėto balandžio 
Europos viceprezidentą H.H. 12 ir baigsis balandžio 
Humphrey, išvyko į Punta dėl 14. Prieš tai jau anksčiau nu- 
Este, Urugvajaus kurortą, 90 vykęs valstybės sekr. Rusk su 
mylių nuo sostinės, kur susitiks lotynų Amerikos užsienių mi- 
šu 17 ar18 kitai Amerikos je- nisteriais atliko paruošiamuo- 
myno prezidentų, aįstovaujan- sius darbus.

Montrealio paroda bus apda
ryto balandžio 28. Joje pagal 
U. S. News a. W.Report pra
nešimą didžiausia lontraversa 
esanti dėl bendro katalikę ir 
protestantę skyriaus. Tikėjimo 
reikalai būsią pristatyti šių 
dienų kalba — fotografiniais 
montažam, muzikiniais garsais,

Jungtinių Valstybių — kad J. 
Valstybės sumažintų “diskrimi
nacinius” muitus ir atidarytų

šių, jei pačios lotynų Ameri-
Montevideo patraukė į Punta rinčioji” Amerika duotų “netu- kos valstybės nepagreitins so
de! Este jaunų demonstrantų rinčiajai” Amerikai. dalinių reformų viduje.
grupė su šūkiais už Castrol), 
neaišku. Pažangai kliudo betgi 
ir manija stiprinti pramonę, 
apleisti žemės ūkį. Dėl tos ma

inus Vietname ir Sudaryti įspū
dį, kad Jungtinės Valstybės są
moningai imasi nežmoniško ka
ro prieš Vietnamo gyventojus.

“Niekas nedalina lapelių, ku
rie rodytų baisiai sužalotus kū
nus Pietų Vietnamo moterų ir 
vaikų, nukankintų Vietkongo. 
Niekas nepakelia plakato, ku
ris pakartotų, ką Humphrey sa
kė Berlyne — kad Amerika gi
na tą pati laisvės principą Viet
name, kurį gynė ir Berlyne, ka
da ji ė jo iki briaunos karo su 
Rusija, kad apsaugotų buvusią 
Vokietijos sostinę nuo komu 
nistų pavergimo”.

niui. Turėjo atvykti Sovietų 
Podgorny ir Brežnevas. Aiški
nama, kad de Gaulle dabar tuo 
nesuinteresuotos, nes tai gali 
labiau sustiprinti Prancūzijos ir 
taip jau stiprius komunistus. 
Maskva taip pat nesuinteresuo- kia de Gaulle politika pakitus.

— Amerikos vyriausybė ir 
teismas davė komunistam ir ki
tiem laisvas rankas šmeižti A- 
meriką ir Amerikos tam tikra 
spauda, kuri pasiekia Europą 
klaidina Europos visuomenę to
kiais šmeižtais kaip dr. M. L. 
Kingo.

— Smitho pagrindinė išva
da apie psichologinės ofenzy
vos reikalą Europoje turėtų bū
ti adresuota Amerikai ir škam-

' zį

— Amerikos intelektualai pa
leido mitą, kad komunistinė 
grėsmė praėjo, komunistai at
sisakę agresijos ir kad reikia 
su jais bendradarbiauti;

ta, nes mano, kad atsilankymas 
Paryžiuje gali sustiprinti de 
Gaulle autoritetą tarp Prancū
zijos komunistų...

De Gaulle numato lankytis 
kurie, Montrealio jėzuito pa- parodos metu Kanadoje, taip 
reiškimu, būsią tokis eksperi- P3* Europoje — Lenkijoje, Ru- 
mentos, po kurio niekas nęgą. mum joje, Vokietijoje. Jei de 
lės kaltinti, kad krikščionys ig- Gaulte pernykštė kelionė į Mas- 
noruoja tiek daug liūdnų reika
lų mūsų laikais. Tuos reikalus 
ypačiai vaizduos filmas 'žmo
gaus blogiausiuose pasireiški- 

rasinės riaušės J. 
Valstybėse, nacių koncentraci
jos stovyklos, Hiroshimos bom
bardavimas, 

žurnalo- informacijoje nemi
nima, ar šalia nacių stovyklų . . . . _ ____ ___  ______ .; ___ ____________ __________ --rr ii_r zmii ;
bus ir jų idėjinių brolių komu- dos sekretorius, pareiškė apgai- naudai. Nuo LBJ bėga demok-
nistų stovyklos. Be jų tik vie- testavimą, kad jis padaręs klai- ratai: pernai liepos mėn. LBJ km. k>sž^|a
na žmonijos pikčiausių pasireiš- dą — įriūlydamas Manchesterį pusėje buvo 77 proc. demokra- —--——
kimų pusė būtų filme rodoma, knygai rašyti. tų, dabar 89.

Daugumoje. Europos sosti
nių, kurias Humphrey aplankė, 
komunistai sugebėjo sudaryti į- 
spūdį — dėsto Smith —, kad 
gyventojai jam nepalankūs. Vie
nintelis miestas, kuriame, sen
timentas už Ameriką nustelbė 
priešamerikines demonstraci- 

Mirė pik. Vladas ~■■ J tys tūkstančių surengė Humpn-
Cmdzinskas ’ rey S»ą priėmtaų.

Esą juo arčiau pne gele
žinės uždangos Europoje, juo 
sunkiau komunistam surasti pa
ramos demonstracijom prieš A- 
meriką. '

f'Keliaudamas, suHumphrey 
dalį jo kelionės, aš teikiau pa-

— Lo^raų Ameritaije garny- ^5* bęlanūllšo 9 žeminimu, iei Amerikoseuropi-
bos prieaugio panmš buvo 4.2 matę an^haua. niai sąjungininkai nepadarė di-
ppte?' Ttegi atsižvelgiant į gy- Botą* batanazto 11. dėmių pastangų parfedyti Jung-
ventojų prieaugį karieso aš^ V^ronis buvo gimęs Mariam- tinių Valstybių viceprezidentui, 
mens pajamos auga tik 1 proc. pofeje 1895. Baigęs gimnaziją, 
Pridėjus prie to Jungtmių Vate- buvo mobilizuotos Rusų armi- 
tybių duodamą “pažangos prog
ramos” paramą, tas asmens 
standarto kilimas išreiškiamas
2.5 proc.

— Tebėra didelis skirtumas 
tarp lotynų Amerikos ir Jung
tinių Valstybių. Lotynų Ameri
koje ašmens metinės pajamos 
siekia 30 0 dol., Jungtinėse 
Valstybėse 3,0 0 0 dol. Skirtu
mas didelis ir tarp atskirų lo
tynų Amerikos valstybių. Du jų 
kraštutinumai — supramonin
to Brazilija ir primityvaus že
mės ūkio kraštas Paragvajus.

Prezidentas LBJ išvyko su 
planų išlyginti tuos didžiuosius 
skirtumus ir pagreitinti pažan
gos tempą tokiu būdu, kaip tai 
buvo padaryta Europoje. Po ka
ro Europa buvo remiama A- 
merikos Marshallo planu, pas
kiau- Europoė O valstybės, su
kūrį bendrą Ūkinę rinką, arba 
Europos ūkinę bendruomenę, 
kuri davė gerų vairių. Prezi
dento LBJ planas siekia orga
nizuoti Amerikos žemyno bend- 

__________ rą rinką, ūkinę bendruomenę.
Nors klimatinį Reguliuojant kainas, muitus pa- ROMNEY PASISAKĖ

Popiežius neminėjo, bet aiš
kintojai sako, kad jo atitraukto 
kalba buvo taikoma' tom grės
mėm, kurios labiausiai prasi
veržė tarp Olandijos teologų, 
ėmusių kelti abejones dėl ti
kėjimo tiesų — dėl Marijos ne
kaltoprasidėjimo, dėl Kristaus 
prisikėlimo iš mirusių. Iš ten 
tos abejonės permetamos ir į 
Ameriką.

cijos buvo suorganizuotos taip
pat Paryžiuje balandžio 7: su- ---------
deginta Amerikos vėliava, iš- ■ ' -
daužyti Amerikos namuose lan-
gai, apmėtytas H.H.H. automo- ■ 
bilis kiaušiniais; sužeisti 46 po- 
licininkai. Riaušės visur orga- ■ 
nizuotos tuo pačiu būdu: kiau- ■ 
šiniai, plastiniai maišeliai su ■ 
raudonais dažais.
guotą tos pačios rankos — ko- ■ ' '. /
monistinės prokomunistinės, ■ . ‘

iš Amerikos.

Pats viceprezidentas vertina, ■
kad kelionė padėjo jam supras- | .
ti Ameriką ir padėjo išaiškinti Grjžuri •* Europos rioeprezidentą H. H. Humphrey sveikina prezidentas L.
Amerikos siekimus Europai. B. Johnsonas, priež išvykdamas i lotynų Ameriką.

.' . Punta dėl Este užsienių rei-
Popiežius Paulius balandžio ministeriai nepajėgė susi- mynų. Brazilija, Argentina, 

7 Italijos vyskupų kpnferenci- tarti prieš prezidentų, pokalbi. Meksika nenorom sutinka ben- 
jos dalyviam reiškė savo Susi- Numatė tattte tada, kai prezi- droš rinkos idėją. Aiškinasi, 
rūpinimą ne dėl pavojų Baž- lentai bus pasikalbėję. O ne- 
nyčiai iš šalies, bet dėl pavojų susitarė, nes valstybės sekreto- 
iš vidaus. Tarp jų minėjo nu- rįus Rusk negalėjo patenkinti 
krypimą nuo tikėjimo tumę iotynų .Amerikos minteterių no- 
(dogmę), nenorą p ei įduoti Baž
nyčios mokomajam autoritetui 
tikėjimo tiesę srityje. Vysku
pam priklauso pareiga kovoti

kad gerovę pirma reikia pasiek
ti savo valstybės viduje. Bend
roje rinkoje, jos mano, teks 
dalytis su atsilikusių kaimynų 
skurdu. Venezuela dėl to prie- 

Jie nori daugiau paramos iš šinga, kad jautiena būtų impor
tuojama iš Kolumbijos, nes gal
vijus Kolumbijoje perpus pi
giau augina nei Venezueloje.

jon ir tarnavo kąip karo val
dininkas. Lietuvon grąžo 1918 
ir buvo paskirtos Lietuvos ka
riuomenės intepdantu. Pasižy- 
mėno administraciniais gabu
mais. Toje srityje specializavo
si Prahoje — baigė karo aka
demijoje intendantūros skyrių. 
Išėjęs atsargon Klaipėdoje bu
vo Maisto fabriko direktorius.. Hopie’ 
Po 1941 sukilimo buvo maitini
mo valdytojas laikinojoje vy
riausybėje. Vokiečių 1944 bu
vo suimtas, likviduojant vietinę 
rinktinę, ir atsidūrė Stutthofo 
kacete. Ten sulaukė karo pa
baigos. Užėję bolševikai atrin
ko sveikesnius ir mobilitovo 
kariuomenėn. Tarp jų buvo ir 
pulk. Grudzinskas. Mobilizuo - 
tas kaip eilinis. Po karo leista 
grįžti į gimtąją Mariampolę, kur 
gyvam motina. Tarnavo kope- 
ratyyuose.Kai, motina mirė, 
&non<& ir 'Vaikų, ” “kurie' 
atsidūrę vakaruose, pastangom, yra antiamerikinė, nei komu- 
buvo išleistos 1964 į Ameriką. nistai, nei de gauOtetiti- ir in

telektualiniai tetnikai nori tai 
parodyti. Bet komunistai turi 
laisvas rankas Prancūzijoje, I- 

laipsniui laisva ūkinė rinka tu- Gub. Romney balandžio 7 talijoje- ir Didžiojoje Britanijo- 
rėtų būti pasiekta per 18 metų. Hartforde, Conn., pasisakė dėl je Amerikai šmeižti, žmonėm 

Jungtinės Valstybės prie Vietnamo. Pasisakė prieš trau- klaidinti apie Amerikos sieki- 
“pažangos programos” sumos kimąsi ir prieš karo didinimą, 
—- vięno bilijono metam numa- Prieš taiką Hanoi sąlygom, už 
to pridėti dar po 300 mfl. per amnestiją karą baigus ir “iš-, 
penkerte metus.

Tai milžiniška programa.

LBJ išsivežė Amerikos bendros rinkos planą, kuris J. Valstybėm atsie 
mai 13 bil^ bet lotynu Amerika reikalauja ko kitą# Neaišku, ar susi1
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Jūsy vaikus tik pasiskolinom, bet negalim jiem atstoti tėvų. Radoft, kad jie yra grau- 
džiai vieniši. Sako, jūs neturit laiko su jais net pasikalbėti ...

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radto- 
conaties, eolor ir kt TV, tapė recocderiai, patefonai, fono
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės viwwnia kalbami*; VW. gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, (Mympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tikpranešę savo adresą — 
X LGBMUmS. 10 tory Drn E. NorHątort. N.Y. 11731 

■A~i»»a>iA.atfrTiį''f i''ifMU ."i. r< i i u'iaaiitfįįįi

MaurttftL as-1 Begina apite 38 (dvigubųjų) 
ūkį, padidi-fefetttoėrią bulvių, 4-5 cnt. mie- 
btiitiėSų jto žiu 4 cnt daržovių ir apie 16 
i# ūkio”.1 cnt Inkarinių šakniavaisių. Vis-
yti, kad dar M* šttvartojama maistui ir pa
istė pstmiria šarui, tik bulvių dalis lieka 
tuį apie škly- parduoti.

pelių, reikšmę-šių dienų' kūme- Vidutinę šeima laiko vieną 
fiatrčr Rūfrmjt karvę, dvi kiaules ir apie 10

Jvertinuį Jjėk pajamų gau-. vištų. Pasigamina 3,6 - 4 cnt 

narna

dalykams, kuriuos ateitininkai jam truputį itetiškte. BĮtarto tie bėgo ji Uetuvu te, knd tMuvMsą visai nėra,
skelbią. Bet mes esame tikru- matyti, kad ne mokykloje tie .jų gtitebė puaBirigtų dnfttų atvirai parinko už fašistinės 
moję dar baisesni, negu Jūs, 
gal būt esate girdėję: mes ir 
vykdome, nors tas yra daug

jąpąjamaš dafertihia- 
iųjų MO: M«*ąau pa
šte Stoikto te didinti kolchozuose
Inte JftjĮtoiį; 'krito. ’ Vadinasi, visų 

jįfrmų atimti 9 kešcheriririų dabartinių paja- 
Įraktotolg ’W W 36 proc. gaunama iš 
Įtį- daugiau kdfcfeozų, o 54 proc. iš skly- 
Hįelojkapstosi šfc; ; jiėHų. J. ; L
.t ./ t . B 60 irų (maždaug pusant- 

-fciąi ktt- ■ tb akre) šktyįfelio, maždaug 
partijos? £-) ▼«• ? pute paprastai Užsodinama bul- 
rŽėmėš Ūkto ėkb- , vėinis, apie trečdalis užsėjama 
H^ūnienė ftorij, įhiėžiais, o likusioji dalis — This aimouncement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 

offer to buy these securities.
New Issue Naujos akcijos

LITAS Investing Co^ Ine.
8,321 Unito

One Unit consists of share of Common Stock no par valtie, and one 
$5.00 Debenture. Price — $12.00 per U*pt. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
talned from thė undersigned and from such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

LITAS Investing Co^ Ine.
86-01 1i4th Street, Ricbmond H iii, N. Y. • Tel. Hl 1-6799

ibąr, knlrhmnfisp Siu prasimaitinti viena šei- 
tais esti menka, kartais didelė, atlyginimu* AariUrini* esą iš- ma (vidutinė) — 1965 metų ap- 
“Kodėltu nepasakai, tėvam?” einą maždaų^4i^ patį ar kol- skaičiavimu, maistui suvartoja 

lįržė dirbsi. Bet 5,4 cnt. grūdų, 8,6 cnt. bulvių, 
Wčhbze . žmo- 2 cnt daržovių, L5 cnt vaisių, 

nesupras”. gujį negali uS&bti tiek, kiek 2.9 cnt. mėsos ir gyvulinių rie-
Vienamę Amerikos didmies- tavirme darome. Tbkitifee kol- balų, 19 cnt pieno ir 625 kian

tyje .p^lėn^ chccuose, kiir aflyginima*; jaii šinius.
moksleivis prašėsi . išmokomas “didėlis”, taik yta, net 4 rub- Iš visų Lietuvoj sklypeliuose 
“judo”, neš jb mokykloje vei- liąį už darbo <tiėną (pusrublis išaugintą bulvių 1965 metais 
kė gauja, kuri prievarta leido už valandą!), kolchdzinit už- buvę parduota tik 12.3 proc., 
heroiną visiems, kuriuos pa- ckarbis sudaro tik 60 proc. pa- nors maistui jų suvartojama tik 
gaudavo; jis norėjo apsiginti, jamę, o sklypetio pajamos 40 apie 29 proc. Bulves pavartoja 
“Kodėl tu nepasakai tėvam?”— proc. Bet apskaitav»<; vidurkį, ir pašarui, pasigamina daugiau 
persigandęs klausė kuopos sako, išeina, kad atėmus iš 
globėjas. “Jie netikės, Lietuvo
je gimnazijoje tokių dalykų ne
buvo” — ramiai atsakė jaunuo-

pajamų gau-
o sklypelyje mėsos, 25.5 cnt pieno ir apie 
ę, pasunkėjo, i M© te^nm^ jjfito kiekis

NMja Nėw York© mieste — parduodami ir tatoomt ' 
GRUND16 - TELEFUHKEN - BLAUPUNKT- NORDMENDE 

Ne*, radijai, kamfc. radijai, Hl - Fl (stereo), jrekordavitno aparatai, 
neiiojami stereo fonografai .

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
SpedaMstai patarnavimui Jr visos dalys Įvairiems Europos gamybos 
aparatams. /

. Lengvai pasiekiama traukinlatearta .automoblliais — ;
61-05 39Hi AVĖ. WOODSIDE. N. Y. :

Paskambi nVff p: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

i>»ip būtų paveikia
ma ąįdinka. *

r Platesnio masto risuomenuns 
veikimas, kad Vasario 16-tos 
i&i$nuQ, d^ėgacijos, demon
stracijos pasirodytų spaudoje ir 
gautų platesnius atgarsius, o ne 
tien ribotųsi paradais, kurie tik 
W akih if i atminties.

Tel.HYedWM6n 
422 MomImr SfrMrt, ftldįn oaJ, Bruotiyn, N. T.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudoš ir visais reikalais kreipkitės i 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tek Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue - Richmond Hill 18, N. Y. 

Tel. Vlrginia 6-1800

tėvų tarpe ir tokių, kurie ma
no, kad mes moksleivius užau
ginsime gerais žmonėmis 
nors tėvai ir visai jais nesirū
pintų. Taip tikrai nėra. Tokius 
tėvus tai primiausia (per miDĄs- 
leivius) atpažįstame. Mes esa
me tiktai Jūsų ‘ talkininkai. 
Moksleivių At-kų Sąjunga yra 
buvusi ir dabar yra dahgeliui 
Jūsų vaikų užuovėja ir pastogė 
nuo daugelio slibinų, burtinin
kų ir suvedžiotojų, bet niekas 
jiem neatstos Jūsų šeimos.

ši pradinį klausimą • išsiaiš
kinus, eisime prie pagrindinio 
punkto: esame pastebėję, kad 
kai kurie moks&vim..yra labai 
grindžiai vieniši. Mums gauna-

niekada nėra niekur pasirodę, 
— ir tie esate atstovaujami. 
Mano kolega gretimame mies
te net yra nukalęs tokį posakį: 
“parodyk tik tu man vaikus ir 
aš tau parodysiu tėvus”, žino
ma, nesame mudu jokie psicho
logijos ekspertai ir nemokam, 
pažiūroję į moksleivį, pasakyti, 
kiek Jūs Lietuvą mylite! Ta
čiau kažkaip jaučiame savotiš
ką ryšį ir labai, labai daug yra jo dtimgati'įš ir kriba, ir 
bendrumo. Todėl ir norisi pa- rašo, ir-skaito IfetaŠiŠkai ta^p, ___
sikalbėti. . kaip Jto ir ak kar- mtiao^tišto

Visų pirfr.a noriu padėkoti, tais, kad ir nežymiai ~ pasiro- mąjai, švėtiBŠtote krMk 
kad man ir mano organizacijai de ftuoaHrlm galvojimas; jis ži- šiai, genetteijiL Ne£iiicr'&& 
patikėjote savo vaikus. Tai ro- no pagrindines definicijas ir ai- jie ytr tefshigi, tMt negMta |ri- 
do pasitikėjimą visiems tiems sargiai vartoja šodžius, kurie vaizduoti tėvu ir metiMt, ***

simi novos mmionoi 
ti, ištaikyti Šūvyje laisvės ^ 
sį ir pėiifika jimįt 

Alė Rūta:/
Lietuviškos viauybės pastan

gomis. Vasario 16-tos ir rugsė
jo 8-tos minėjimus pravesti ne 
saviems, o pasauliui (per radi
ją ir televiziją). ti

Bendrauti, kiek įmanoma- su

Geriau skaityti apie savuo
sius. Sa^sūn, utie-tą išmestą 
iš valdžios avąntiūristą, kuris 
tiek gėdos pridarė savo kumš- 
čiom ir savo batais. Enciklope
dijoje sakoma, kad jis savo ke- 

iHuntiišiju enrikkipedi- lionėm daug prisidėjęs “prie 
pttoMūtodtoriam, kad iŠ- taikos ir draugtikumo stiprini- 

tų tetikti jRh* M jatotijuo- mo taip "tautų”.
ĮiOto W ite viską galima Tiesa apie dabartinius sovie- 
š Mbdti įSMįįsAL . tinius vadus. Aleksiejų* Koey- 

JNti|teii^;'9<itietinis pi- ginas skaito sovietinis pilietis 
I gfrdl apie Berietmn drau- enciklopedijoje — “įžymus 

vtistybimnkas ir buitinių rei- 
Htttof MtoKMe te Pti ku- kalų ministras”. Tik tiek? Gal 
ti&Mri auviėtfaiti dttagai daugiau apie jį bus drauge su 
f; . ji ntei. .Mtiigtati tiesos jo bendrininku, kuris praside- 
de Gtidtet ftMa atitikto- da BMnovu. Sovietiškai ti- 
įit tūtą te per- ktotysis skubiai verčia lapus su
H|ą ^Mdterb — Rtthjuta B raide ir nustebęs paleidžia 
iti paiatyti, kad jo aovie- enciklopedijų iš rankų — to- 
4 vadai lankoti pto "mo- kio Brežnevo enciklopedijoje

Ateities žurnalas daro pa
stangų pašalinti prarają tarp 
tėvų ir vaikų, nutiesti “tiltus” 
taip dvejopų kartų, šių metų 
pirmame nr. A. Sabalis kreipė
si į vaikus ir aiškino jiem, ar 
iš tikro tėvai yra taip jau atsi
likę ir nepažangūs. Antrame 
nr. moksleivių kuopos Globėjas 
kreipiasi | tėvus, kad jie paro
dytų inkiatyvoš tiesti ranką 
vmkam. 
taikliai prašneka:

Gerinamieji,
Esu moksleivių ateitininkų 

kuopto globėjas. Nors matau 
Jūsų Sūnus ir dukras gana daž
nai — kai kuriems iš Jūsų esu 
visikai nepa^stamas. Tačiau 
noriu Jus iš anksto įspėti, kad 
tai nereiškia, jog moksleivių tė
vai man yra visiškai nepažįs
tami; mes globėjai, esame ypa
tinga,; sakyčiau, atpitininkų rū- - -r. k ... —. . - ...... , _ A
šis, — pažįstame Jus iš Jūsų visai kitame. Šie dii p&satdiai visiėms ttotitofc ihtiUM sdĮ^ki- tĮAfA, Kti ■ buvo likviduotas
vaikų..; Net ir tie tėvai, kurie nėra lietuviško ir ameriiietiš- te jiems -Įtitookšių, o dauįiatt Berija, ta

ko gyvenimo reztitatas (kad diaugariąite m-tevte- pėdute ri
tik tekia problema tebūtų, tai všiktek jM pteblttBte te ttilM šptetidtato
dar paprastas rūpestis), 4- šie Stoję aukso yte vM tij^ Btii
du pamrahai mums, globėjams, sktetingi negu Jto jšt tatejoto. Rti ptiM
kebą nerimo todėl, kad Kjo- Viente iš felgvtanrių tirptų ate
me, ar kariate nesate ti^ vinto bftdų, yra šeridomėti, ką tą
to” reiktitis ntitiėinę, jdg tes- ia^titiešviti pte mte tiato M takte Mto
belieka la&o su vifikris net jtoina HdtariHtai ri^- . - Dtiter Į

jc-v'-.Tj
v;.: -■

-ti
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Renkame penktąją tarybą
Tautinio susipratimo valan

dose nusiskundžiama nutautini
mo ir nutautimo pavojais ir ga
limybėmis. Kalbant apie nutau- 
timą Lietuvoje turima galvoje 
svetima priespauda, kuri vyk
do nutautinimą. To okupuo- 
tiem lietuviam gresiančio pavo
jaus išeivijos lietuviam nėra. 
Jiem gresia betgi kitas pavo
jus — savanoriškas nutauti- 
mas. Atitrūkus nuo gimtos že
mės, pamažu atitrūkstama ir 
nuo savo tautos, šiai grėsmei 
išvengti talkon eina bendruo
menė.

Susibūrimas į tautinę bend
ruomenę lieka viena iš reikš
mingiausių priemonių išlikti gy
viem ir ištikimiem savai tautai. 
Kai laisva valstybė yra tautai 
tikriausia išlikimo ir gyvybės 
garantija, svetur didžiausią 
reikšmę turi tautinės bendruo
menės.

Sava lietuviška bendruome
nė, kuri telkia lietuvius svetur 
vienam bendram tikslui yra ne
pavaduojama. Ne tiek svarbu, 
kokiom formom reikšis bend- 
ruomenis gyvenimas, kiek svar
bu, kad lietuviai jaustų bend
ruomeninį ryšį, vienas kito pri
klausomybę.

Amerikoj gyvenusi lietuviško
ji išeivija nuo seno jungėsi į 
organizacijas, parapijas. Tai 
buvo jų bendruomeninės for
mos. Daugiau organizacijų atsi
vežė naujieji ateiviai. Su tais 
naujaisiais ateiviais atėjo ir Lie
tuvių Bendruomenės, kaip vi
suotinės organizacijos, mintis. 
Savo esmėje ši idėja išeivijo
je daug nesiskiria nuo valsty
bės idėjos laisvame krašte.

Bendruomenė nesikėsino ir 
nesikėsina prieš jokias paski
ras organizacijas. Jas gali įjung
ti Į savo rėmus ir jų veikimą 
paskatinti bendra visiem link
me, kiek tai liečia lietuvybės 
išlaikymą ir Lietuvai laisvės sie
kimą. Patirtis pakartotinai ro

do, kad Lietuvių Bendruome
nės idėja gaji. Gajesnė už dau
gelį kitų organizacijų. Gajesnė 
pasirodė ir veikimu ir net vi
suotiniais rinkimais, kuriem 
apskritai žmonės didelio akty
vumo nerodo niekur. Tūkstan
čiai bendruomenės rinkimuose 
rodo tą aktyvų branduolį bend
ruomenėje esant didesnį nei 
bet kur kitur.

Šiuo metu kaip tik vėl artė
jama prie LB tarybos rinki
mų. Tai bus vykdoma apygar
dose. Bus renkami kandidatai 
ne tiek pažinti iš aprašymų laik
raščiuose, bet iš savos apy
linkės, savos apygardos narių 
tarpo. Kiekvienas pagal savo 
tautinę sąžinę galės apsispręs
ti, kuris kandidatas, jo nuomo
ne, sėkmingiausiai galėtų vado
vauti JAV Lietuvių Bendruome
nei.

Okupuotoje Lietuvoje, kaip 
ir kituose komunizmo paverg
tuose kraštuose, nebėra pras
mės dalyvauti rinkimuose, nes 
ten nėra galimybės pasirinkti. 
Tačiau laisvuose rinkimuose 
dalyvauti yra kiekvieno susipra- 
tusio ir veiklaus lietuvio privi
legija ir garbės pareiga.

Balsuotojo pareiga lengva— 
paaukoti tik truputį laiko. Ta
čiau ši pareiga labai svarbi — 
kuo gausesnis dalyvavimas rin
kimuose įgalina išrinkti geriau
sius ir tinkamiausius tarp pa
sišventusių kandidatuoti. Tai 
sustiprins ir naujos valdžios 
pajėgumą, sustiprins pačios Lie
tuvos bendruomenės svorį, o 
taip pat padidins ir lietuviškos 
visuomenės tautiško atsparu
mo laipsnį.

Laukiant geros valios iš bal
suotojų, laukiama taip pat ge
ros valios ir iš rinkimų orga
nizatorių, kad jie nepašykštės 
reikiamų informacijų tinkamu 
laiku, kad kiekvienas kuo tobu
liau galėtų atlikti savo parei
ga.

Daug įvairių ydų lietuviam 
prikišama, tačiau iki šiol nete
ko girdėti tvirtinant, jog mūsų 
liaudžiai trūktų sveikos nuovo
kos ir logiško galvojimo. Tur 
būt, šios ypatybės ir padėjo mū
sų tėvam ir protėviam išlikti, 
nepaisant sunkios svetimųjų 
baudžiavos ir daugelio okupaci
jų.

Ne taip jau senas carinės ne
laisvės laikotarpis. Vyresnio 
amžiaus žmonės jį dar gerai at
simena. Rusijos carai, kaip ir 
dabartiniai valdovai, puikavosi, 
kad jų imperija plati ir turtin
ga: žemės gelmės slepia gau
sybę brangiausių metalų naftos, 
brangakmenių ir kitų turtų;
miskai esą pilni brangiakailių

Visuomeninio turto grobstymas okupuotoje Lietuvoje

žvėrių ir žvėrelių, vandenys— 
skaniausių žuvų ir žuvelių. Gi, 
iš tikrųjų, anuometinė Rusija 
skendo didžiausiame atsilikime 
ir tamsoje, žemės, miškų ir 
vandenų turtai buvo neliesti, 
nes stigo sumanių žmonių, su
gebančių juos ekspluatuoti.

Vieno gebėjimo Rusijos ca
ram, tačiau, niekados netrūko 
— jie labai gerai išmanė kaip 
spausti, engti ir iki gyvo kaulo 
išnaudoti pavergtas tautas. Tai 
labai skaudžiai yra patyrę ir 
mūsų tėvai bei protėviai. Da
bar sunku net įsivaizduoti, 
kaip jie ištvėrė carinę priespau-

AUGUSTINAS UPĖNAS

dą, išnaudojimą, tautinį ir re
liginį persekiojimą. Net keletą 
kartų drauge su lenkais buvo 
sukilę ir ginklu bandę išsiko
voti laisvę, bet visi maištai ir 
sukilimai buvo kraujyje pa
skandinti.

Geriausių vaisių davė pasy
vus pasipriešinimas: atsiriboji
mas nuo visko, kas maskoliška 
ir ortodoksiška, negerbimas ca
ro “načalnikų”, imperijos, jos 
turto ir pačių maskolių. Tai bu
vo nuosekli išvada iš okupaci
jos sudarytos padėties. Iš tik

ro, kodėl lietuviai būtų turėję 
gerbti carą ir jo valdininkus 
bei turtą, jei Rusijos valdovai 
sutrypė lietuvių laisvę, valsty
bės nepriklausomybę, nuolat 
kėsinosi į jų turtą, persekiojo 
religiją, kalbą ir raštiją. Jei, 
pagaliau, ir patys rusai jų ne
gerbė. Niekas nelaikė nusikalti
mu ar nuodėme vogti iš “ka- 
ziono” miško medžius, nusukti 
mokesčius, apgauti “stražni - 
kus” ir kitokius valdininkus ir 
t. t.

Nepriklausoma Lietuva tu
rėjo daug vargo, kol žmonėm 
išaiškino, jog savos valstybės 
uždavinys yra ne priespaudos ir

propagandistai skelbti kiek tik 
nori apie visaliaudinį, visuome
ninį ar valstybinį turtą, bet 
mūsų žmonėm sveikos nuovo
kos ir galvojimo neįstengs su
drumsti.

Kiekvienas lietuvis labai "ge
rai žino, jog šiandien visa ša
lies žemė, miškai, vandenys, 
geležinkeliai, fabrikai bei įmo
nės valdomos iš Maskvos. Visi 
žemės vaisiai, fabrikų gaminiai 
bei gamyba tvarkomi pagal 
Kremliaus nurodymus bei įsa
kymus. Visos pajamos iš gele
žinkelių, paštų, elektrinių, mui
tų, įmonių nuolatine rublių sro
ve teka į Maskvos kapšį. Išaiš
kink, jei toks gudrus, kolchozi- 
ninkui, kad jo rankomis ir pra
kaitu išaugintas derlius teisin-
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Į; Motiejus Pečiulionis

Mato A. Miluko prisiminimai
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venimo smūgis būtų buvęs, jei 
mano vaikai būtų palikę ne
mokšos! Nepakelčiau!

Pabučiuok už mane savo duk
rytę Rūtą ir padėkok jai už 
man prisiųsta elegantišką megz
tinuką. Pasakyk jai, kad nesu- 
siprantąs podžius paliekąs jai 
skolingas už atmintį ir gerą 
širdį — atsiteis Dievo padeda
mas.

Aš gyvenu Ilguvos Invalidų 
Namuose. Nieko tarnybinio ne
dirbu ir užsiimu studija apie ly
ginamąją kalbotyrą.

Tavo Motiejus.”
Tais laikais, okupanto įbau

ginti, Lietuvos gyventojai ne
drįsdavo susirašinėti su užsie
nyje gyvenančiais savo gimi
nėmis, tai ir aš, Pečiulioniui ra
šydamas, laiškus adresuoda
vau ne jam tiesiogiai.

Gavęs iš savo dukters kelis 
laiškus ir porą siuntinėlių, Pe
čiulionis jautėsi be galo laimin
gas. Vienok ta laimė truko tik 
porą metų. Vėliau jis susirūpi

no, kodėl jo sūnus Tomas jam 
neparašo bent poros žodžių sa
vo ranka? Nors Pečiulionytė ir 
aš visokiais būdais bandėme pa
teisinti Tomo elgesį! esą jam 
neleidžia pačiam rašyti Tomo 
tarnyboje užimamoji vieta, ar 
kas kita, tačiau negalėjome Pe- 
čiulionio įtikinti. Pečiulionis 
dar labiau susirūpino, kodėl sū
nus jam nerašo. Pagaliau jis sa
vo laiške 1958 m. spalio 22 
dieną kategoriškai mane paklau
sė:

— Pagaliau atvirai parašyk 
man smulkiai apie Jonę, Tomą 
ir Konstanciją .. . Man dar vis 
neaišku, kodėl man nerašo To
mas ir jo motina? ...

Nors ir į tą jo laišką aš atsa
kiau išsisukinėjamai, susirūpi
nęs Pečiulionis tikrą tiesą su
žinojo iš kitų, man nežinomų 
šaltinių. Tikrovės sužinojimas 
jį skaudžiai paveikė, bet tą sa
vo skausmą jis pasistengė per
gyventi tik savo širdyje ir dau
giau manęs neklausinėjo.

Kodėl ne į Ameriką?
Tais pačiais 1958 metais, su-

Senosios Merkinės miesto ribos stulpas

išnaudojimo palaikymas, bet pi
liečių laisvės ir turto gynimas, 
ramaus ir šviesaus gyvenimo 
bei gerovės kūrimas. Gyvento
jai greitai įsitikino, kad tai nė
ra tušti žodžiai, bet gryniausia 
teisybė. Vos keletai metų tepra- 
slinkus nuo nepriklausomos val
stybės sukūrimo, žmonės iš pa
grindų pakeitė savo pažiūras į 
valstybę ir jos turtą. Teisminės 
bylos už valdinio turto pasisavi
nimą buvo labai retos.

Karo metu^bTTamųjų okupa
cijos vėl sujaukė atstatytą mo
ralę. Lietuviai tuojau pamatė, 
kad valstybės turtas, kurio jie 
nespėja pasisavinti ar pagrobti, 
atitenka okupantam. Be to, so
vietai visą kiek stambesnę nuo
savybę nacionalizavo. Tai buvo 
grobimas valstybiniu mastu. 
Dar daugiau tai buvo visų kraš
to gyventojų, visos tautos api
plėšimas. Atimta žemė, miškai, 
vandėnys drauge su juose esan
čiais turtais, namai, fabrikai, 
dirbtuvės, krautuvės ir net pi
nigai. Taip, tikrai ir pinigai. 
Stambesnės sąskaitos bankuo
se buvo nusavintos, o menkes
nės sąskaitos, piniginėse ir ki
tur turėti litai paversti negalio
jančia valiuta — beverčiais po
pieriais ir metalu. Tiesa, jie 
keisti į menkaverčius rublius, 
bet juokingai mažu santykiu.

Kadangi Lietuvos valstybė 
buvo sugriauta, tai visi suvals
tybinti turtai tapo nuosavybe 
ne Lietuvos, bet Sovietų Sąjun
gos, kurią valdo visasąjunginė, 
tiksliau tariant, Rusijos komu
nistų partija. Gali sovietiniai

gai priklauso Maskvai, bet ne 
jam, derliaus augintojui. Įtikink 
fabriko darbininką, kad į jo pa
gamintus batus, baldus, pasiū
tus drabužius ir kitą produk
ciją daugiau teisių turi Krem
liuje sėdį “vyresnieji broliai”, 
negu jis, tų gėrybių gaminto
jas. Ar gi ne komunistai skel
bia, jog dabar viskas priklauso 
darbo liaudžiai? Kas gi ta liau
dis — ar ne jie, darbo žmo
nės? Tad koks gali būti nusi
kaltimas, jei darbininkas ar 
kolchozininkas pasiima savo 
turtą?

Tokios yra nuoseklios galvo
senos išvados. Juk ir partijos 
ideologai įtikinėja, kad komu
nizmas aprūpins visus pagal po
reikius. Jei kas kokį daiktą gro
bia, aišku, kad jam jo reikia. 
Kitaip jis neliestų ir nerizikuo
tų užsitraukti drakonišką baus
mę.

Atrodo, jog svetimos nuosa
vybės gerbimas ar ‘negerbimas 
atspindi krašto gyventojų kul
tūros ir gerovės laipsnį. Turtin
gose ir kultūringose valstybėse, 
kaip Suomija, Švedija, Norvegi
ja, Šveicarija, Anglija ir kitose 
vyrauja gan stipri pagarba nuo
savybei. Tų šalių įstatymai iš 
vienos pusės draudžia piliečiam 
tiesti pirštus į svetimą privatų 
bei valdinį turtą, o iš kitos — 
įpareigoja savas vyriausybes 
gerbti privačią nuosavybę. Jei 
valdžia nutaria nusavinti bei 
suvalstybinti privatų turtą, tai 
už ji savininkam pilnai atlygi
na. Todėl jų piliečiai gerbia į-

>'nukelta j 4 psl.)

sirašinėdamas su Pečiulionyte, 
jos atsiklausiau, ar ji neno
rėtų persikelti gyventi į U.S.A., 
kur pilietybės įsigijimas nėra 
toks griežtas, kaip Šveicarijo
je? Atsakydama į mano laišką, 
ji prasitarė, jog panašus jų šei
mos klausimas sykį jau buvęs 
išspręstas tuojau po karo pa
baigos: jie visi trys — ji, moti
na ir brolis — savo rankose tu
rėjo kelionei paruoštus doku
mentus ir reikalingas garanti
jas, tik tą išvažiavimą sutruk
dęs staigus jos brolio Tomo su
sirgimas. Dabar, esą, jos brolis 
nebūtų įleidžiamas į U.S.A., o 
ji nenorinti brolį vieną sveti
mame krašte palikti. Jos min
čiai pritarė ir jos tėvas Motie
jus Pečiulionis. Man nesupran
tamais sumetimais jis patarė 
dukteriai tą kelionę atidėti ir 
Šveicarijoje pasilikti bent iki 
1960 metų. Matyli, jis nujautė, 
jog tais metais jų šeimoje tu
rėjo kažkas nepaprasto atsitik
ti.. .

Jo nujautimas pasitvirtino .. 
Jis mirė 1960 metų sausio 26 
dieną.

Ankstyvą rytą jis, keldama
sis iš savo lovos, atgal jon su
kniubo ir amžinai užmigo ...

Paslaugus prieglaudos sar
gas tuojau patelefonavo Kau
nan velionio giminėms, kurie 
pasirūpino lavoną pergabenti 
Kaunan ir su bažnytinėmis ap
eigomis palaidojo Aukštosios

piltas kapas greitu laiku buvo 
aptvertas geležine tvorele ir pa
puoštas akmens antkapiu su už
rašu: A. a. Generolas Motiejus 
Pečiulionis.

Vos metams praslinkus, pas 
Pečiulionį nukeliavo ir jo žmo
na.

Vargingai gyvendama Šveica
rijos mieste, ji turėjo kamba
rėlį ketvirtame namo aukšte, iš 
kur belaipiodama paslydo ir 
nukrito žemyn. Kelis mėnesius 
sunkiai pasirgusi, ji mirė 1961 
m. gegužės 15 d. ir gražiai pa
laidota vietos kapuose, Zuricho 
lietuvių bendruomenės atsto
vam dalyvaujant.

Prierašas. Dar Pečiulionienei 
gyvai esant, pareikšdamas jo 
šeimai užuojautą dėl jos vyro 
ir vaikų tėvo mirties, pridū
riau:

“Jūs turite didžiuotis, kad 
jūsų šeimos galva buvo tikras 
didvyris ...”

Atsakydama į mano laišką 
Pečiulionienė irgi pridėjo:

“Bet savo šeimą jis paleido 
vėjais ...”

Toks reikšmingas ir sykiu 
teisingas jos pasakymas giliai 
man įsmigo į galvą. Prisimi
niau, jog jau prieš du tūkstan
čiu metų buvo žinoma taisyklė, 
kad niekas negali tarnauti 
dviem ponam ...

Daug vėlesniais laikais, tą 
taisyklę gvildendamas, vienas 
išminčius pareiškė; jog nė vie-

Mykolo Lietuvio memuarai

Lituanistinės bibliotekos lei
dinių eilėje Vilniuje išleistas į- 
domus kultūros istorijos pa
minklas — Mykolo Lietuvio me
muarai “De moribus tartaro - 
rum, lituanorum et mascho- 
rum’” (Apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius), parašyti 
lotynų kalba, 16-tojo amžiaus 
vidury, Žygimanto Augusto lai
kais. Tuo metu kilo Maskvos 
galybė, Lietuva jau buvo nete
kusi eilės jos valdytų žemių. 
Mykolas Lietuvis (Michalo Litu- 
anus) — kas jis buvo, nėra ga
lutinai - išaiškinta — buvo di
džiai susirūpinęs maskvėnų įsi
galėjimu ir Lietuvos silpnėji
mu. Kaltino tų laikų Lietuvos 
bajoriją dėl dorovinio suglebi
mo ir nesugebėjimo palaikyti 
tinkamą tvarką. Aiškino toto
rių ir maskvėnų papročius bei 
susitvarkymą ir iš palyginimų 
siūlė daryti išvadas. Maskvą lai
kė pavojingiausiu Lietuvos prie
šu.

Veikalo išleidimą tvarkė K. 
Korsakas ir redakcinės komisi
jos nariai — A. Venclova, R. 
šarmaitis, J. Jurginis, J. Lebe
dys, A. Maldonis. (Elta)

sipuoš didvyrio aureole. Todėl 
kandidatams į didvyrius jis pa
tarė nevesti ir kitų nelaimin
gais nedaryti...

New Yorko Trečios Avenue dangoraižiai Nuotr. V. MaželioPanemunės kapuose. Naujai su- nas idealus šeimos galva nepa- M.A. Milukas
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“žibuoklių” sekstetas su vadovu L. Stuku ir plokštelės kūmais dr. J. Stuku ir M. Melynyte klausosi naujai 
išleistos plokštelės. Nuotr. V. Maželio

Valstybe žmogui ar žmogus valstybei
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais (2)

AR BUS SOVIETŲ KONSULATAS CHICAGOJE?
Šiandien, balandžio 4, Chi- 

caga rinko miesto merą ir ki
tus pareigūnus. Tuoj po 6 vai., 
vos spėjus rinkiminėms būsti
nėms užsidaryti, suskambėjo 
telefonas: “Tamsta, kaip laik
raštininkas, esat kviečiamas šį 
vakarą 8 vai. dalyvauti bur
mistro Daley pergalės vaišėse 
Bismarck viešbutyje.

Smarkiai nustebau: niekas 
manęs nekvietė į banketus ar 
cocktail parties, kai vyko rin
kiminė kampanija, kai buvo 
reikalingas kiekvienas geras žo
dis spaudoje. Taigi, jei bur
mistras susirūpinęs savo geru 
vardu pirmosiomis valandomis 
po rinkimų, tai gal jis ištęsės 
tuos žodžius, kuriuos yra paža
dėjęs rinkiminės kampanijos 
metu.

1,200 žmonių buvom liudinin
kais, kai, į Vasario 16 d. mi-
nėjimą Marijos aukšt. mokyk
los salėn atvykęs, burmistras 
Daley savo kalboje aiškiai pa
brėžė, kad jis neįsileis Sovie
tų konsulato į Chicagą. Tą pa
tį vėliau raštu jis pakartojo ir 
Alto Chicagos sk. pirm. Juliui 
Pakalkai. Tai jis yra pabrėžęs 
ir kitomis progomis įvairiom 
tautinėm grupėm.

Šios dienos rinkimai vėl at
nešė pergalę burmistrui Daley. 
Todėl ir tikim, kad jis. kietas 
airis ir katalikas, savo žodį iš
laikys. Jei burmistras į savo 
miestą konsulato neįsileidžia, 
tada, esą, ir federalinė valdžia 
nieko negalinti padaryti. Tad, 
jei burmistras žodį išlaikys, tai 
bus didelis laimėjimas ir visų 
pavergtų kraštų atstovų, gyve
nančių Chicagoje.

★

Šį kartą temą pakreipus apie 
amerikiečius, Įdomu prisiminti 
ir vieną nuoširdų bei tikrai 
simpatingą lietuvį, kuris prieš 
porą savaičių amerikiečių or
ganizacijos buvo ypatingai at
žymėtas. Tai žurn. Vytautas 
Kasniūnas, pažįstamas kaip ga
bus laikraštininkas, radijo kal
bėtojas, skautų, tautininkų ir 
ekumeninio sąjūdžio veikėjas, 
tvirtų principų ir reto pavyz
džio katalikas. Šį vyrą specia
liu medaliu ir garbės pažymė
jimu atžymėjo amerikiečių mo-
terų organizacija “Daughters 
of American Revolution”.

Organizacija yra išsišakoju
si po visą Ameriką ir tvirtai 
antikomunistinė. Iš pristatytų 
apdovanojimui 300 kandidatų 
— naujųjų amerikiečių, iš Il
linois buvo pasirinkti tik du 
—buv. Latvijos operos solis
tė L. Venta ir lietuvis žurn. 
Vyt. Kasniūnas. Iškilminguose 
pietuose Sheraton - Hilton vieš
butyje atžymint Vyt. Kasniūną, 
ypač buvo iškeltas jo darbas 
spaudoje, kalbėjimas per radi
ją ir veikla jaunimo organiza
cijose. O Vyt. Kasniūnas, di
džiosios amerikiečių organiza
cijos reprezentantam įteikda
mas Al. Barono angliškąją kny-

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

gą “Footbridges and Abysses”, 
pabrėžė, kad jo, kaip naujojo 
amerikiečio, pareiga buvo ir 
bus skelbti komunizmo pavojų 
laisvajam pasauliui, kuris jau 
seniai nusiaubęs jo tėvynę.

Nežinia, kas pristatė Vyt. 
Kasniūno asmenį šiam atžymė- 
jimui. Bet kiekvienas džiaugia
mės, kad tikrai pasirinktas pui
kus reprezentantas, kurio ir 
darbai ir patraukli asmenybė 
skleidžia tik gėrį.

Aną sekmadienį baigus po
kalbį su žurn. V. Kasniūnu, 
perpildytame Jaunimo - Centre 
prieš akis išdygsta veidas — 
kažkada ir kažkur matytas, pa
žįstamas,- bet pavardės taip ir 
negaliu prisiminti staigiai pa
gautas. Pasirodo, tai newyor-
kietis, didelis sporto entuzias
tas, redagavęs “Darbininke” 
sporto skyrių, mielas Antanas 
Bagdžiūnas. Prieš 15 metų

žurnalistas Vytautas Kasniūnas ir jo žmona Ieva Kasniūnie- 
nė. Vidury Mrs. Helen Linch, Amerikos piliečių komiteto 
Chicagos apygardos prezidentė. Nuotr. V. Noreikos

ATSIŲSTA
Stasė Sakyti — ALKANA 

ŽEME, eilėraščiai, išleido Atei
ties leidykla Brooklyne 1967. 
Aplanką piešė f*. Jurkus, 72 
psl., kaina nepažymėta.

PLUNKSNA IR ŽODIS, 
plunksnos klubo almanachas, 
redagavo Juozas Almis Jūragis, 
išleido Šydnėjaus Lietuvių 
Plunksnos Klubas 1966 m. 
257 psl., kaina nepažymėta.

Juozas Girnius — IDEALAS 
IR LAIKAS;,.žvilgsnis į dabar
ties ateitininkiją ir lietuviškąją 
išeiviją, išleido Ateitis 1966 m. 
Aplanką piešė d. Rimantas La- 
niauskas. 238 psl., kaina 4 dol. 

Long Island saloje kartu šuka- 
vom ponų šunis ir gražinom 
jų sodus. Jis pirmą kartą Chi- 
cagoje, atvykęs į savo gimna
zijos buvusių abiturientų suva
žiavimą.

Kuo svečią nustebinti tokio 
staigaus ir trumpo susitikimo 
proga? Jis nieko daugiau neno
ri, tik apžiūrėti Jaunimo centrą. 
Vaikštom jo koridoriais, ei
nam į sales, kurios pilnos 
skautų, klausomės, kaip Operos 
choras repetuoja “Gražiną”, na, 
ir didžiausia bičiulio Antano 
atgaiva sustojus Čiurlionio ga
lerijoj prie rinktinių paveikslų.

— Kai mes New Yorke turė
sim panašų Jaunimo centrą, 
gal ir galėsim bent kiek su ju
mis lygintis, o dabar tai esam 
vargšai, tikri vargšai, — tarė 
atsisveikindamas mielasis An
tanas.

O aš tikiu, kad vieną dieną 
ir New Yorke tėvai pranciško
nai pastatys Jaunimo centrą.

Vi. Rmjs.

PAMINĖTI
Juozas Audėnas — PASKU

TINIS VYRIAUSYBES POSĖ
DIS, išleido Romuvos leidykla 
New Yorke 1966 m., 278 psl., 

„ kaina 4 dol. Viršelis dail. Pra
no Lapės.

Konstantinas Račkauskas — 
LIETUVOS KONSTITUTINES 
TEISES KLAUSIMU. Išleido 
pats autorius 1967 New Yorke, 
178 psl., kaina nepažymėta.

LITU ANUS, 1966 metų ru
dens numeris. Vyriausias re
daktorius Thomas Remeikis. 
Leidžia Lituanus Foundation, 
Ine.

Dr. K. Račkauskas, Fordha- 
mo universiteto profesorius, 
yra parašęs studiją “Lietuvos 
konstitucinės teisės klausi
mais” (1967). Joje aptariamos 
nepriklausomoje Lietuvoje vei
kusios konstitucijos. Tai buvo 
užsiminta praėjusiam Darbinin
ko numeryje. Ten pat atpasa
kojome autoriaus pažiūras į 
Vasario 16 aktą ir 1928 metų 
konstituciją. Sustojame prie ki
tų konstitucijų.

DU SKIRTINGI PAGRINDAI
Autorius nurodo, kad “1922 

ir 1938 m. konstitucijos yra 
skirtingos tiek savo politinės 
bei socialinės filosofijos pa
grindais, tiek institucijų kom
petencija, tiek ir savo redak
cijos stiliumi. Ir tas skirtumas 
lengvai suprantamas .... Nuo 
1922 iki 1938 m. Europoje 
daug kas žymiai pasikeitė. Ypa
čiai reikšmingi pakitimai įvy
ko socialiniame, politiniame ir 
konstituciniame gyvenime. Teo
rinių svarstymų ir patirties į- 
takoje žmogaus, valstybės ir 
tautos sąvokos bei jų hierar
chijos ir santykiavimo proble
ma, valstybės tikslai, valstybi
nė santvarka ir eilė kitų poli
tinės filosofijos dalykų 1938 m. 
buvo aptariama ir aiškinama ki
taip, kaip 1922 m.” (24). Kokiu 
būdu tai atsispindėjo 1922 ir 
1938 m. Lietuvos konstitucijo
se?

DEMOKRATINIS 
OPTIMIZMAS

Po pirmojo Didžiojo karo, 
kaip autorius pastebi, vyravo 
liberalinės demokratijos idėjos, 
kurios stipriai veikė naujai at
sikūrusias arba persitvarkiu
sias valstybes. Išimties nesuda
rė nė Lietuva. Jos 1922 metų 
konstitucijos dėsniai buvo 
“daugiausia imti iš anglų ir 
prancūzų liberalinės politinės 
filosofijos” (25). Šios pažiūros 
siekė giliai į praeitį (XVII - 
XVIII amž.). Knygos autorius 
kai kurias iš jų sumini:

Valstybė yta žmogui; ji tu-

Turto grobstymas...
(atkelta iš 3 psl.) 

už jį savininkam pilnai atlygi- 
statymus, nes žino, jog teisin
gumo kardas yra dviašmenis: 
jis saugo ne tik valstybę, bet 
ir privačius asmenis nuo apgro
bimo. Tuo tarpu Sovietijoje į- 
statymai visada palaiko valsty
bės pusę, o piliečiai yra betei
siai žmonės. Tai skaudžiai pa
tyrė lietuviai, kai juos 1940 me
tais apšvietė Paleckio iš Mask
vos parvežta Stalino saulė. Di
desnius negu 30 hektarų ūkius 
turėję mūsų valstiečiai buvo ne 
tik apiplėšti, atimant be jo
kio atlyginimo žemę, bet dar iš
tremti į Sibirą sunkiem prie
vartos darbam, badui ir lėtai 
mirčiai. Toks pat likimas išti
ko ir kitokio turto savininkus. 
Tam barbariškam apiplėšimui 
pateisinti partijos propaganda 
apšaukė juos buožėmis ir iš
naudotojais. Kad tai buvo tik 
demagogija rodo dabar vykstąs 
smarkus naujosios klasės narių 
turtėjimas. Nūn okupacijai tar
naujančių komunistų ir neko- 
munistų dauguma gyvena žy
miai geriau, negu gyveno 
darbštūs ir taupūs Lietuvos ūki
ninkai. Jie trankosi automobi
liais ir lėktuvais, pramogauja 
ir ištvirkauja, jokio sunkaus 
darbo nedirba, o tik vadovauja. 
Bet dabar jie nevadinami buo
žėmis ir išnaudotojais, netre - 
miami į Sibiras, bet partijos 
gerbiami, apdovanojami ir kiek
viena proga liaupsinami. Juk ir 
pagrindinis Maskvos statytinis 
pavergtoje Lietuvoje, Antanas 
Sniečkus, yra stambių ūkinin
kų, arba, komunistiškai tariant, 
buožių vaikas. Tačiau jam nė 
plaukas dėl to nuo galvos ne
nukrito, nes jis buvo ne prieš 
maskvinę okupaciją, o padėjo 
ją mūsų krašte įgyvendinti.

(bus daugiau) 

rinti padėti jam siekti laimės 
ir užtikrinti galimybę naudotis 
prigimtomis savo teisėmis, ypa
čiai teise į laisvę ir teise į nuo
savybę. “Valstybinė santvarka, 
kuri geriausiai gali laiduoti pi
liečiui jo prigimties teises, esan
ti demokratinė” (91). Žmogus 
daugiau linkęs į gera: “pikto 
priežastis yra nežinojimas, tad 
reikia jį šalinti — šviesti žmo
gaus protą. Didesnis apšvieti
mas įgalinąs daryti pažangą, o 
pažanga vedanti į gera” (25). 
“Individas laikąsis įstatymo ne 
todėl, kad jam taip įsakyta, bet 
kad jis savo laisva valia pripa
žįsta, jog tie įstatymai yra ge
riausi, atitinka jo interesus ir 
jis savo sąžinėje su jais sutin
ka ... Todėl individas ir turįs 
būti laisvas, nes tą nutarimą 
turįs padaryti laisvai. Juo di
desnę laisvę jis turįs, tuo ge
riau įstatymai vykdomi” (90). 
Tai optimistinė pažiūra į žmo
gų ir idealistinė į demokratinę 
santvarką.

Tuo optimizmu bei idealiz
mu buvo grįsta 1922 m. kons
titucija, “įvedusi Lietuvoje 
prancūziškojo tipo parlamenti
nę sistemą, kuri buvo ne tik 
įrašyta į konstituciją, bet ir 
praktikoje vykdoma” (41). Tik 
toji praktika truko neilgai. 
Anot autoriaus, “demokratinė 
santvarka pasirodė 1922 metais 
esanti perankstyva” (91). Ko
kia prasme?

SAKRALINĖ DAUGUMA
Nėra abejonės, kad 1922 

konstitucijos kūrėjai, remda
miesi liberalinės demokratijos 
idėjomis, siekė kraštui idealios 
santvarkos. Demokratija yra kil
ni santvarka, bet jai reikalinga 
ir kilnių žmonių, nusiteikusių 
valdytis ir įgudusių valdyti. 
Lietuvos gyventojam po ilgo 
nelaisvės laikotarpio dar stigo 
savarankiško valdymosi patir
ties. Su laiku ir nauja priau
gančia karta, be abejo, daug 
kas būtų išsilyginę, bet laikas 
nelaukė, kol demokratinė kons
titucija kiekvienam įaugs į šir
dį ir kraują. Praktikoje ėmė 
prasikišti demokratinės san-

Religinio meno parodoje New Yorke rengėjų būrelis ir dailininkai. Vidury p. žiliolienė, dr. K. Valiūnas — 
Vliko pirmininkas, V. Jonuškaitė-Leskaitienė — LMK Federacijos pirm. Nuotr. P. Ąžuolo

Kolchoziniai 
sklypeliai...

(atkelta iš 2 psl.)

mėsos, kurią irgi parduoda, ša
lia bulvių, sklypininkai užper
nai pardavę 24.6 proc. savo 
pasigamintos mėsos, 17 proc. 
(iš vienos karvės gauto) pieno 
ir 22.6 proc. kiaušinių. Taip į- 
vyksta “socialistinio ūkio ste
buklas”: sklypininkai patiekia 
vartotojams vis dar apie 40 
proc. visų žemės ūkio gami
nių, nors 95 procentai dirba
mos žemės yra dvaruose — 
Jeigu sklypeliai būtų iš žmonių 
atimti ir įjungti Į kolchozus, 
jie greičiausiai dingtų be nau
dos, kaip kibiras vandens, pa
piltas baloj. (ELTA)

Dr. K. Račkauskas 

tvarkos kai kurios silpnybės, 
nes kaip visi žmonės, taip ir 
jų valdymosi sistemos nėra ide
aliai tobulos.

Demokratinėje sistemoje 
aukščiausias autoritetas pri
klauso piliečių visumai. Tačiau 
“vieninga piliečių visumos va
lia — kaip mes ją pavadintu
me — yra fikcija. Tą vieningą 
valią reiškia dauguma. Iš čia ir 
kilo sakrališkas garbinimas 
daugumos valios, nes buvo pri
pažinta neginčijamu dėsniu, jog 
dauguma išreiškia visumos va
lią” (93). Bet tai tik teorija, 
nesgi reikia kokio nors princi
po, kad ir vieno balso persva
ros, kad įsatymas galėtų būti 
priimtas, jei jis visuotinai ne
balsuojamas. Jei būtų duotas 
balsuoti visiem piliečiam, galė
tų ir nepraeiti bei parodyti ki
tokią visumos valią, negu at
stovų daugumos. Užtat atstovų 
dauguma, išrinkta visuotiniu 
balsavimu ar sudaryta koalici
niu būdu, turi būti labai ap
dairi, kad nesukeltų kiek di
desnio nepasitenkinimo. Kilęs 
visuomenėje nepasitenkinimas 
galįs virsti krize.

PERVERSMAS 
DĖL AUTORITETO?

Savo knygoje autorius rašo, 

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

Vardas ir pavardė ....................................................................

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Siunčiu už prenumeratą $............. ., aukų S...............  Vi»o $...... ........

(Data) (Paradas)

kad 1926 perversmas Lietuvoje 
ir kilęs kaip tik dėl “seimo- 
kratinio parlamentarizmo” (89). 
Seimas buvęs “svarbiausiu tau
tos reprezentantu”, o preziden
tas — tik “seimo daugumos į- 
rankiu; jo funkcija buvusi pa
žeminta (44). “Nužeminimas 
autoriteto vaidmens sukėlė 
krašto gyvenime politinę kri
zę ir davė pagrindą 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmui” 
(92).

Autoriaus teisinga mintimi, 
organizuotoje bendruomenėje 
privalu “išlaikyti pusiausvyrą 
ir reikiamą proporciją tarp 
autoriteto ir laisvės” (92). Tuo 
tarpu liberalinė demokratija 
pabrėžė laisvę prieš autoritetą. 
Tad ir Lietuvos 1922 m. kons
titucijoje “nebuvo nuostato, 
kuriuo vienas asmeninis vyriau
sias valstybės- organas jungtų 
savyje autoritetą ir atsakomy
bę už to autoriteto išlaikymą 
bei vykdymą” (93). Tai, be 
abejo, turėjo būti sustiprinta 
prezidento galia. Bet čia kyla 
pora klausimų.

Vienas: ar demokratinėje 
santvarkoje pusiausvyra tarp 
autoriteto ir laisvės tegali bū
ti išlaikyta tik asmeninio vals
tybės organo, atseit, valstybės 
galvos? Rodos, to paties siek
tina tiek pačiai visuomenei, 
tiek ir jos rinktiem atstovam. 
Senesnių tradicijų demokrati
nėse santvarkose to ir pasie
kiama.

Antras: ar tik autoriteto vaid
mens nužeminimas davė pa
grindą perversmui? Žinome, 
kad tuo metu Europoje stiprė
jo antidemokratiniai sąjūdžiai, 
vienur kitur prasimušę į val
džią. Neilgai truko, kai Lietuva 
iš visų šonų buvo apsupta va
dinamų autoritetinių rėžimų, 
ir pati 1926 tuo keliu nulenk
ta.

Pasukus naujų idėjų keliu, 
autoritetasl. persvėrė prieš lais
vę, o valstybė prieš žmogų. 
Tai ypač aišku iš 1938 kons
titucijos. S.S.

(Bus daugiau)



WOBCESTEfL MASS.

WATERBURY. CONN.

MALONIAI KVIEČIAME ,į
VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

Vilią Joseph Marie - Holland Road
Newton, Penna

Nuoširdžiai Jums dėkingos,

Švento Kazimiero Ststrys 
Vila Juozapo Marijų

ro parapijos chorą su koncer
tu, surengė visuomenės teismą

Vyčiai pasižymi
“Geriau vėliau negu niekad”, 

tariau, nepastebėjęs spaudoje 
Vasario 16 minėjimo Waterbu- 
ry. Imuosi tad informuoti.

pirmijos pirmininko, pagerbi
mas 60 metų sukakties proga 
Įvyko kovo 12 Worcester, Mass.

raitį paskyrus tiesioginiu Lie
tuvių Fondo Įgaliotiniu Worces- 
teryjet Lietuvių Fondui remti 
komitetas suiro, ir jo ryšiai su 
LB vietos, apylinkės valdyba 
nutrūko. LB valdyba iš savo pu
sės sudarė £LF remti komitetą 
iš J. Matusaičio, daugiausia pa
sidarbavusio tuo reikalu, V. 
didžiūno ir St Jasučio.

Praeitais metais valdyba tu
rėjo 1887 ;doL pajamų, iš jų 
skyrė 1200 dol, Lietuvių Fo- 
dui, 158.. dpi... Kultūros Fondui 
95 dol. Tautos Fondui.

3. Birželio 4 vyks į Putnam, 
Conn., į “Eglutės” šventę. Me
ninėje programoje dalyvaus su 
mokinių choru ir orkestru, ku
riuos tam reikalui paruošia mo
kyklos vedėjas muz. J. Beino
rtus. A. Stasaitienė

K4 PASlRYŽOME—ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

KULTŪROS ŽIDENĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRAITAS
• PASTATO PLANAI RUO9AMI

Atvažiuokite, brangieji į seimą. Prašome pasisavrthti 
mūsų rūpesčius ir pagelbėti mums mažinti didelę skdlą, 
kurt užtraukta ant Senelių Prieglaudos.

Banketo metu pagrindinę 
kalbą pasakys kun. Jonas Jut- 
kevičias, Worcester, Mass., žy
mus1. vyčių veikėjas ir Lietuvos 
vyčių

Prie gražiai papuoštų stalų 
su pavasariškomis gėlėmis ^ir 
lietuviškais margučiais susirin
ko keletą valandų praleisti virš 
dviejų šimtų svečių. Buvo at
vykusių net iš Waterburio ir 
Merideno. Dalyvavo visi trys 
parapijos kunigai ir seselės. 
Taip pat dalyvavo ir šv. Ceci
lijos choras, kuris vėliau savo 
dainomis, muz. J. Beinortui ir 
J. Liūdžiui pritariant akordeo
nais, linksmino visus svečius. 
Vakarą pravedė p. Tamošaitie-

ijos lietuviškų- 
komiteto garbės pir

mininkas. Taip pat pasižadėjo 
dalyvauti kongresmanas Peter 
Rodino iš Washington, D. C. ir 
Seton Hali universiteto deka
nas dr.. Robert Senkier

■ TiaciūM - bet toto. sat to tiėtnvišr 
. kai vw*yiMmei. ^H 2S . ąaetati - 
jis sėkmingai vadovauta “tie- 
uivos vssbkuibu HĮramsui 
radijft programai Ražo Itetii- 
viškai spaudai, ypač *yč« žur
nalui,straipsnius lietuvybės ir 
kultūriniais klausimais. Pasku
tiniu metu angių kalba išleido 
knygą “Avakening Liihuania”. 
Čia nurodomas lietuvių tauti
nio susipratimo kilimas ir au
gimas. Būdamas. tarptautinės 
ekonomijos specialistas, prof.’ 
J. Stukas yra dėstęs eilėje ko
legijų. šiuo metu dėsto tarp
tautinę prekybą Seton Hali /u- 
niversitete, So. Orange, N. J., 
ir yra Tarptautinio Prekybos 
Instituto direktorius. Jis ką tik 
laimėjo Foundation For Eco- 
nomic Research stipendiją va
dinamoj “College Business 
Ezchange” programoje ir yra 
pakviestas patarėju didžiulei 
Public Service ir Dujų Bendro
vei New Jersey valstijoje.

tapybos ir grafikos darbų.
— Prel. Pranciškaus Juro,

P. A., sesuo Katarina, pranciš- 
kietė vienuolė neseniai mirė

1866 m. Worcester, Mass., į- 
vytnsiame J^iuotinane Lietu
vos jvy^įį ,S8me seime prof. 
dr. X X Štokas už nuopelnus 
Lietuvos ryčių organincijai bu
vo pakettasį šios organizacijos 
garbės narius. Tokią garbės 
narių lietuvių tarpe dabar yra 

_______ ___________ ___ apie 25 astnens. Lietuvos vy- 
nuotei suteikiama 600 dol šį ^«l 2R kuopa tad pasiryžo šį 

Įvykį ypatingai atžymėti. Iškil
mingas pagerbimo banketas į- 
vyka balandžio 16, sekmadienį, 
6 vai. vakaro puošniame Ro
bert Treat viešbutyje, 50 Park 
Place, Newark, N.J.

rėje/ vad. skl. GintarasBui- 
vys, ir Philadelplujoje, vad. ps. 
Gediminas Surdėnas.
J— šauliu S-jp tremtyje, į- 
vertindama LSB vyriausio 
skautininko Vlado Vijeikio nuo
pelnus lietuvių tautai, kovo 12 
jį apdovanojo Šaulių žvaigždės 
ordinu.

— Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupė ir choras 
gegužės mėn. pakviesti pasiro
dyti trijuose Vokietijos mies
tuose: Nuertingen, Viernhei - 
menir Ludwigshafen.

— Ona Cypime, gyvenanti 
vieniša Vakarų Vokietijos už
kampy, kreipiasi į JAV lietu
vius, prašydama paaukoti lie
tuviškų plokštelių. Jos adresas: 
7713 Huefihgen, Nep. Schelble- 
str. 9,West Germany. __

— Juozas Tamulis, švietimo 
tarybos buv. pirmininkas ir da
bartinis narys, mokytojų studi
jų savaitėje liepos .30 -rugpiū- 
čio 7 Dainavoje tvarkys ūkio 
bei finansinius reikalus. Moky
tojai, suinteresuoti dėl dalyva
vimo sąlygų ir kitokių klausi
mų gali į jį kreiptis adresu: 
J. Tamulis, 7031 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60629.

— Anatolijus Grišonas, Lie
tuvos atstovas Urugvajuje, ko
vo 1 dalyvavo iškilmėse nau
jai valdžiai perimant pareigas. 
Naujas prezidentas generolas 
Oscar Gestido išrinktas 5 me
tam. Rytojaus dieną A. Grišo
nas kartu sų visais diplomati
nio korpuso šefais prisistatė 
naujam prezidentui.

— Dali. Vlado Vaitiekūno

Susirinnkimo programą pa
įvairino kun. J. Jutkevičius, pa
pasakodamas kelionės Įspū
džių iš Europos ir parodyda
mas vaizdų.

muose. Pastebėjęs spragi Lte- 2*717
tavos waų tad- *»
tūrinėje veikloje, įsteigė Vyfių 
Kultūros komitete kurtam flto , “““ pas nukirti šiam totoadijų
laiką ir vadovavo. jr-j tbrii lėšų.

Lietuvos vyčių organizacija stįpendHt būtųgąltofidmti 
Į savo gretas yra subūrusi daug ife 1M6 Art., bet tai ja sjnęs- 
lietuviško jaunimo. Dalisjų dar tų tingaus Lšetims vyčių 
tebestudijuoja. Prof. J. Stukas 
pastebėjo, kad dangptis veržia
si į aukštesnius mokslus, bet 
kai kurie dėl lėšų trūkume 
savo užsibrėžto tikslo įvykdyti 
negali. Bent kiek pagelbėti sto
kojančiam jaunimui, J. Stukas 
Įsteigė stipendijų fondą. Sam 
fondui jis ir vadovauja. Kas
met gabiam Lietuvos vyčių or
ganizacijos jaunuoliui ar jaų-

ftnchd; kun. E. Shrinbor, 
L dobema Japonijoj

je Vyčiu šventėje visada daly- fr L K. Rrftolnel šalpaL Tri dom”. Dėl šios rezoliucijos M. ^^tų organizacijų atsto- titrai vSburto

Andrikytė gavo ir laišką iš vals- vai. Gaila, dėl sniego, daugelis dosnumas. Kuopos pirm, 
tybės departamento su paaiški- šiemet negalėjo dalyvauti iškiL X Valktis. AX;'

Yuskauskas. Mišių metu giedo
jo M. Andrikytė solo ir kvar
tete su B. Orttieb, L Sulauskai- 
tė ir S. Stulginskaite. Lietuviš
kas širdis ypač jaudino šv. arfikn kamfid^ueti kun. kle- 

! Kazimiero giesmė ir Vyfių bernas B. Gvnrvmkbf Į rinkinri- 
himnas vargonais grojant pa- a* Įmnidią išrinkti B. Šėmai
čiam kūrinių kompozitoriui Vy- ia ir N. Andrinkriftenė

unMMsnne moKytųa savo 
metus užbaigą birželio

— Darius Luf^nzkot, Boston, 
Mass., jaunosios kartos kyląs 
muzikas, kartu.su soliste Aldo
na Stotnpužian*, Cleveland, O- 
hio, yra pakviesti daly - 
vauti birželio 18 Los Angeles 
šv. Kazimiero lietuvių parapi- 
ios rengkraaoje. beturiu dieno-

IEMCOMAS
Juozas Žemaitis, sūnus Jono, 

gimęs 1918 Mištūnų kaime, 
Valkininkų pąrap. Jis 1947 tu
rėjo išvykti Į svetimšalių legi- 
joną Afrikon. Ieško motina O- 
na Žemaitienė, gyv. Sodų g. 3, 
Grigiškės (Trakų-rajonas) Ue- 
tuvoje. s .

Visas šio pągerbtuvių banke
to pelnas skiriamas Lietuvos ,
vyčių stipendijos fondui, kurį b alan-
solenizantaš' įstrigė ir nenuils- 2 d. 5 vaL v. .parapijos sa-
tamai puoselėja. i surengė šv. Rožančiaus d-

Kvietimus į banketą galima 
užsisakyti anksto pas . visus 
29 kuopos rengimo komisijos 
narius, kuriem vadovauja Lie
tuvos vyčių centro valdybos I 
vicepirmininkė ir rengimo ko
miteto pirmininkė Marytė Sto
nytė, 61 North Arlington Avė., 
East Orange, N.J. 07017.

nius profesorius pakeliama Al
dona Venclauskienė. Jiem su
giedota ilgiausių metų. Kun. 
V. .Martinkus papasakojo save 
kelionės įspūdžius iš P. Ameri
kos. Baigiant pirmininkas pro
fesorius J. Navickas paderi ) 
šeimininkui už nuoširdų lietu
višką priėmimą. Pr. P.

Šv. Rožančiaus draugija yra 
ypatingai darbšti ir nenuils
tanti bažnytinė organizacija. 
Nors dauguma narių yra jau 
vyresnio amžiaus, bet jos savo 
pasiaukojimu ir sunkiu dar
bų tiek daug pasireiškia šios 
organizacijos veikloje. Pasigėrė
tina, kad tokiame nedideliame 
mieste kaip New Britainas dar 
yra tiek daug ankstesnių atei- savo atstovą. Susirinkę pritarė 
huų.bei Čia jau gimusių ir už- sumanymui ir įsipareigojo ke

li Liet. Bendruomenės veiklos
Metinis LB vietos apylinkės 

susirinkimas buvo kovo 12 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Susirinkimą pravedė Zigmas 
Snarskis. Iš pranešimų matyti, 
kad LB nemaža nuveikė. Su
rengė tragiškojo birželio, tau
tos šventės minėjimą, aktyviai 
prisidėjo prie Organizacijų Ta
rybos surengto Vasario 16 mi
nėjimo, surengė adv. A. Mile
rio pagerbimą.

l*rie valdybos veikia keletą 
sekcijų. Kultūros klubas pasi
kvietė Bostono teatrą su “Bran
dos atestatu”, Bostono šv. Pet-

LB apylinkės valdyba suda- Šios lionę paremti auka. Posėdžiu
rė pirrnmmkas Pr. Stanelis. vakarienės bei kitų šios ergą-' pasagus, šeimininkas kun. 
vicepirm V- ZidžHinas, sekt. J. nizadjos parengimų pelnas yra V. Martinkus visus pavaišino. 
A Starėnas ižd J Tamašaus- paskiriamas šv. Andriejaus tie- Vaišių metu pagerbtas dr. J. 

ir kultūrinę popietę. Senąją kas, kultūros ir parengimų rei- tuvių parapijos išlaikymui. Navickas, kuris nuo kovo 1 
klubo valdybą sudarė A. Venc- kalų vedejąs Pr. Račiukaitis, Cecilijos choras Verbų pakeltas Į assistant profesor-
lauskas, V. Dabrila, L. Joku- nariai A. Glikas ir R. Jakubaus- sekmadienį ėjo bendros šv. K> ekstraordinarinį profesorių,
bauskas. Naująją valdybą suda- kas Revizijos komisiją kun. munijos. Po Mišių parapijas sa- Paaiškėjo, kad nuo ateinančių
ro: G. čėsnąitė, L. Jokubaus- J% Steponaitis, J. Matusaitis ir Įėję turėjo savo tradicinius pus- mokslų metų Į esktraordinari-
kas, V. Matulevičiūtė, S. Staš- A.. Tamkus^ 
kaitė ir D. Glodas.

Tautos Fondo Įgaliotiniais 
yra M. Dabritienė, M. Watkins 
ir V. Mačys. Kultūros Fondo 
reikalais rūpinosi J. Tamašaus
kas ir Pr. Prapuolenis.

Lietuvių fondui remti komi
tetą sudarė rašytojas A. Gied
rius, M. Watrins, O. Taroi- 
lienė, J. Matusaitis, V. Dabri- 
,1a ir V. Prapuolenis. Lietuvių 
Fondo centro valdybai A. Gied-

ALTO surengto Vasario 16 
minėjimo iškilmėse muzikinę 
programą bažnyčioje ir salėje 
šauniai atliko komp. A. J. A- 
leksio vadovaujamas parapijos 
choras. Vasario 16 aktą su įsi
jautimu skaitė komp. A. Alek- 
sis, 1938 metais laisvos Lietu
vos atžymėtas Gedimino ord? . 
nu. 4-to laipsnio Vytė Marcelė garbės nariui komp. A. A- Andrikytė skaitė ^ubemato- lėkiui. po pamaldų mokytam 

riaus proklamaciją ir minėjimo saleje buvo bendn pusryčiai, 
rezoliuciją, kuri buvo pasiųsta vadovaujant J. Samoškai ir X 
valdžias pareigūnams Malonu Samoškai, Jr. Kalbas pasakė mėse, 
pastebėti, kad M. Andrikytės dvasios vadas kun p Kovo mėnesio poodyje prt-
paruošta rezoliucija buvo Įtrauk- ^P- Aleksis ir svečias advo- nešte kad vietinė Vyčių T kp. 
ta į kovo 10 Congressional Re- Italas J. Smolskis, pagnnduuš aukejo* po 10 doL ALTUI Va- 
cord kartu su Massachusetts kalbėtojas. Padainavo ir piam- in^ lO proga; Vyfių stipen- 
dem. kongresmano Harold D. nu paskambino J. Krin, komp. 
~ . .. ... „ Aleksio muzikos mokinys §jo-Donohue kalba “Baltic Free- w

ryčius.
Susirinkimo programą pa- Balandžio 30 choras yra pa- 

dybos pateiktą apyskaitą ir a- kviestas, Į Newington, Conn., į 
teinantiem metam išrinko tą naujai įsisteigusią šv. Dvasios 
pačią valdybą, papildydama parapiją, kur tą dieną įvyks 
dviem narėmis M. Watkins ir naujai pastatytos bažnyčios de- 
J. Lendraitienė. dikacija. Iškilmėse giedos ketu

rių parapijų jungtinis choras 
— apie šimtas choristų. Diri
guoti yra pakviestas muz. J. 
Betiioris. šios parapijos klebo
nu yra lietuvių kilmės kun. Ed- 

pr p wttrd J. Radzevich. ši parapija 
yra ne lietuvių.

Liepos 3-6 choras vyks spe
cialiu autobusu į Mon|realį, Ka- 
nądą, aplankyti ten esančią pa- 

nimais dėl JAV konsulinės su- šautinę parodą, 
tarties su Rusija. ClĮjįtinlf Ijrr

šv. K«zįd>i«ro metinė žven- fj^ snsirinkim 
ti atžymėta kovo 5. šv. mišias 
aukojo klebonas kun. E. Gra-

pendija. šiemet bus skiriama 
jau dešimtoji stipendija.

Pirmąją vyčių stipendiją ga
vo Algirdas Budreckis 1958. 
Dabar jis yra New Yorko Lie
tuvių Tarybos pirmininkas ir 
Vtiko valdybos narys. Paskuti
nę stipendiją 1966 m. gavo 
Ralph Radish, Newark, N. J. ir 
Irena ' Adomaitis, Worcester, 
Mass. Stipendijos kandidatais 
parenkami gabūs ir veiklūs Lie
tuvos vyčių organizacijos na
riai Galutiną sprendimą pada
ro speciali komisija, kuriai pir
mininkauja stipendijos Įsteigė
jas prof. dr. J. J. Stukas. Sti-

Vokietijoje. Velionė, visą gyve
nimą paaukojusi Dievo ir arti
mo tarnybai, vienuolyne išgyve
no virš 30 metų. Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos, Law- 
rence, Mass., vikaras kun. A. 
Bandzevičius ir parapiečiai mie
lam klebonu/ prel. P. Jurui 
reiškia gilią užuojautą. (P.K.)

60 m. sukaktuvinė, apžvalgi
nę kūrinių paroda Chicagoje,- 
Čiurlionio galerijoje Įvyksta 
balandžio 15-23. Išstatoma 60

ii L.K. MOKSLO 
AKADEMIJOS VEIKLOS

Liet. Kat. Mokslų Akademi
jos N. Anglijos židinio susirin
kimas įvyko balandžio 1 pas 
kun. V. Martinkų, Providence, 
R.I. Vadovavo židinio pirminin
kas prof. J. Navickas. Paskaitą 
apie prel. Pr. Kuraitį skaitė dr. 
Juozas Girnius, išryškindamas 
jo mokslinę, visuomeninę 
veiklą, jo ekumeninę dvasią, 
jo nuopelnus lietuviškai katali
kiškai inteligentijai ugdyti.

Po gyvų diskusijų pirminin
kas prisiminė, kad šią vasarą 
Vokietijoje vyksta L. K. Moks
lo Akademijos suvažiavimas, Į 
kurį židiniui reikėtų pasiųsti

kartu.su


=== sses

sisakyti:

MALDAKNYGE

Pulk. VLADAS GRUDZINSKAS.
Skelbime*

BUYTHEM WHERE 
YOU WORK OR BANK

Pašarvotas Petkaus laidotuvių namuose, 25-33 West 
74th Street, Marųuette Parke, Chicagoje. Laidotuvės 
įvyksta balandžio 12 d. 9:30 vai. ryto iš Marąuette 
Parko bažnyčios.

Nuliūdę žmona, dukterys, broliai 
ir seserys su Šeimomis.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š.m. balandžio 8 d. 
Chicagoje staiga mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis ir 
brolis

Chicagoje žaidžia Ateiti* ir Lituanica V. V. S. apygardos jaunių B klasės 
varžybose. Nuotr. Z. Degučio

Janina šalnienė, lietuvių ko
lonijose ir spaudoje pažįstama 
solistė, neperseniai lietuviško
mis dainomis žavėjo Miami lie
tuvius. Dainininkė

Žydinčio* 
romanas.Pataisyta* III leidimą* 

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

. Franciscan Fathers 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenoe 
Brooklyn, N. Y. 11221,

J. šostakas, su žmona pralei
dęs žiemą Miami, Fla., turėjo 
staigią operaciją.

Lietuviu piliečių klubas 
kiekvieną sekmadienį turi pa
rengimą su vakariene. Kaina 
2 dol. Adresas: 3655 N. W. 34 
St., Miami, Fla. TeL 6354331.

‘ j. n;

mokėjęs visas

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

tamentą bevykdant, iSę&i 
tūkstančius. ?

Ypač reikia būti apdairiems 
paliekant testamentu turtą o- 
kupuotoj Lietuvoj esantiem, 
čia taip paprastai “kiekvieno

Introduction to Modom Li- 
thuenian. Puikus lietuvių kal
bos vadovaš su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 pšl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima ūž

tą lietuviškų motyvų.
Antroje programas dalyje 

vakaro organizatorius Valerijo
nas Šimkus rodė iš Lietuvos 
atvežtą savo filmą. Vakaro pel
nas paskirtas “Laisvajai Lietu
vai” paremti.

Vincentas Wertaika staiga 
mirė ir kun. dr. Jurgio Razu- 
čio bei vietos lietuvių buvo pa
laidotas Our Lady of Mercy 
kapinėse. Laidotuvėse dalyva
vo V. Šimkus iš Chicagos, ve- 
lionies sūnus Karolis su šeima, 
velionies dukros Adelė Ander- 
sonienė su šeima, vienuolė se
suo Praksida bei sesuo Luką 
iš Wisconsin valstijos pranciš- 
kiečių vienuolyno.

-’advyga Tūbetienė, 6 savai
tes atostogavusi pas J. Pakš-

Žmogus Australijoje
Mokslininkai dar tiksliai ne

atsakė į klausimą, ar seniai 
Australijoje gyvena žmonės.

Neseniai paskelbti naujų ty
rinėjimų rezultatai. Manoma, 
kad Oueenslande žmonės gyve
no jau 10,950 metais prieš mū-

Nežinau, kąMšauktt j '
Nesu teisfointas ir. niekur 

nėrašian. iradtarin Būna SBh 
pratimą, <‘iaap Jš tikrųjų suda
romi testamentai ir jų vykdo
mo tvarka”. Paslmtinin laiku 
teismo salėse sugaišau daug 
dienų, daug valandų praleidau 
konferencijose su' teisėjais, jų 
patarėjais, advokatais bei Bal
to įstaigoje betakštendamas 
testamentų -? palikimų bylas. 
P. adv. Charles P. Kai prašo 
atšaukti neteisingus faktus, bei 
nei vieno jų nenurodo. Neži
nau, ką advokatas nori, kad at
šaukčiau. Galiu tik papildyti.

Tiesa, kad kiekvienas asmuo 
gali sudaryti testamentą, bet 
tai nereiškia, kad kiekvienas 
testamentas bus geras, ir kad 
mirusiojo valia, testamente su
rašyta, bus pilnai įvykdytx Aš 
tik progomis varčiau storus to
ri-is apie vėstamentus, advo
katai ir teisėjai juos kruopš
čiai studijuoja, taigi testamen
tų sudaryme ir vykdyme būti
nai reikalinga specialistų talka.

Po ranka turiu vieno testa
mento raštų bylą su 200 lapų. 
Tai tik mano turimi popieriai. 
Balfo advokatas tuo pat reika
lu turi per 300 lapų, o opo
zicijos advokatai per 500, tes
tamento vykdytojas (bankas) 
turi apyskaitų net tris storas 
papkes, ant teisėjo stalo taip 
pat guli didžiulė byla. Visa ta 
medžiaga liečia tik vieną tes
tamentą, kuriam narplioti teis
me neužteko dešimties advo
katų (4 amerikiečiai, 6 lietu
viai) talkos. Rezultate — rei
kėjo ieškoti kompromiso. Tai
gi, ne kiekvienas testamentas 
sekasi lengvai įvykdyti.

Dėl atlyginimo advokatam p. 
Kai taip pat turėtų žinoti, kad 
kai kur teisėjas nustato atly
ginimą advokatui, kai kur tą 
atlyginimą šiek tiek tvarko ir 
Advokatų Sąjunga (Bar Associa- 
tion). Tačiau p. Kai nepasako, 
ką daryti, jei advokatai neima 
bylos už nurodytą atlyginimą?

NAUJOS KNYGOS
Juozas Girnius, Idealas ir lai

kas. Žvilgsnis į dabarties ateiti- 
ninkiją ir lietuviškąją. išeiviją.- 
Išleido Ateities leidykla. Aplan
kas ir viršelis dail. Rimanto 
Laniausko. 238 psl. Kaina 4

Priešingai, aš nšau informuo
damas, kad gerįan už Mmihjg 
dolerių pasamdyti gerą ą^ro- 
katą, kad parašytų gerą teįte- 
mentą, negu vėliau, be įtetfr- nio palapinėje Ir sunkiai pasiekiamas. New Lon-
ties ir privačiai sudarytą tęs- maitinamas. Ar jo testamentas done gyvena gražus įvairaus 

tas geras? (Manau, kad tai amžiaus lietuvių būrelis, ku- 
partina nuo valstybės, kur tęs- riam lietuviška parapija yra už 
tamentas sudaromas, gal 
nuo daktarų -^ ekspertų Ii 
dijimo teisme). , '

Kun. L. Jankus

tienę, Miami, Fla., nusipirko 
gražų namelį 25-toje gatvėje, 
S. W. pusėje. Likvidavusi sa
vo butą Washingtone, ketina 

nebe persikelti į Miami pastoviam 
naujiena — vietos lietuviam apsigyvenimui.
yra gerai pažįstama, visuomet 
laukiama viešnia.

Su giliu įsijautimu patrau
kia! padainavo “Lopšinę”. Pub
lika jai nepagailėjo plojimų. 
Solistė taip pat padainavo 
“Miegužėlio noriu” — Budriū- 
no, “Dobilėlis” — A. Vanagai
čio, “Lakštingalos giesmė” — 
V. Kuprevičiaus, “Vilija” — iš 
.Linksmosios našlės” ir ariją iš 
operos “Hoffmano pasakos”.

Tarp dainų . Kunigunda Ko- 
daitienė padeklamavo savo ei
lėraštį.. Deklamavo ir Miami 
dar negirdėja Jadvyga Rukšie- 
nė. J. Rukšienė yra buvusi 
dramos artistė Šiauliuose. Da
bar kiekvieną žiemą ji atvyks-

. ta į Miami su savo vyru Jonu 
Rukša, kurs yra nejudomo tur
to pardavėjas Toronte.

Meninę programą vykusiai 
pravedė jauna vietos lietuvai
tė Irena Stongvilaitė, kuri drau
ge su sesute Aurelija šoka tau
tinius šokius. Nemira Grigalių-

Ar gali kas priversti advokatą naitė pianinu paskambino kele- 
ginti civilinę bylą už 5 ar 10 
procentų laimikio?

Aš mačiau New Jersey teis
me veidą vieno advokato, ku
riam už 4 metų aktyvų daly
vavimą byloj teisėjas neskyrė 
nei vieno cento. Aš turiu ke- 
letos advokatų (pakviestų gin
ti bylą) laiškus, kuriuose pra
šoma po 1,000 dol. rankpini
gių ir sutinka vesti bylą, jei 
jiem bus vėliau sumokėta (ne
svarbu rezultatai) keturiolika 
tūkstančių (“perhaps more”) 
dolerių.

Brooklyne lietuvis stalius pa
darė baldus, vertus 1,000 dol. 
Kai reikėjo atlyginimo ieškoti 
per teismą, advokatas (ne lie
tuvis) paprašė 500 dol. hono
raro.

jb rašinidj jis netari pakanka
mo supratimo kaip ištikrųjų 
sudaromi testamentai ir jų 
vykdymo tvarka, todėl aš no
rėčiau jo prašyti, kad jis at
šauktų paskelbtus neteisingus 
faktas testamentų sudarymo ir 
vykdymo ręikalu.

Iš tikrųjų kiekvienas asmuo 
gali sudalyti testamentą ir pa
skirstyti savų nuosavybę pagal 
savo nuožiūrą. Tuo atžvilgiu 
jokio teismo patvirtinimo ne- 
reikathnga. Kai asmuo miršta, 
tai jo padarytas testamentas 
vykdo jo valią. Po “asmens mir
ties, kai kreipiamasi į teismą, 
tuomet teismas paskiria laiką 
testamentui patvirtinti. Bendrai 
du liudininkai paliudija, kad 
jie matė ir žino testatoriaus 
parašą. Tuo pat metu teismas 
duoda autoritetą testamento 
vykdytojui atlikti veiksmus, iš
einančius iš testatoriaus valios.

Kun. L Jankus paminėjo, 
kad advokatai ima honoraro pu
sę ar trečdalį. Tai yra netie
sos skelbimas. Angliškai vadi
namas probate ar surrogate 
teismas bendrai yra vienodas 
visose JAV-ėse. Išlaidos yra 
nustatytos teismo sprendimu 
ir taip pat Amerikos Bar As- 
sociation. 9 mėn. laikotarpy 
testamento vykdytojas ir advo
katas surenka visą testatoriaus 
turtą — palikimą ir apmoka 
visas išlaidas. Advokatas ir 
tęst, vykdytojas parengia vad. 
finansinę apyskaitą (finai ac- 
count) ir pateikia teismui vi
sas sąskaitas patvirtinti. Kai 
kuriose valstybėse yra nusta
tyti advokato ir tęst, vykdyto
jo honorarai. Už mažos sumos 
testamentą bendrai paskirta 10 
proc., o tęst, vykdytojui — 
5 proc. Jeigu testamento suma 
yra didesnė, tada honoraro pro
centas kiek sumažėja. Per tą 
laiką advokatas ir tęst, vykdy
tojas apmoka fed. ir valstybės 
paveldėjimo mokesčius. Jiedu, 
visą turtą surinkę ir nuosavy
bę pardavę, pinigus įneša ban- 
kan tęst vykdytojo vardu. Ap- 

sąskaitas, jis 
patiekia teisėjui ne tik apmokė
tas sąskaitas, bet ir banko 
knygeles.

Argentina 1966 į užsienius 
eksportavo 1,027,992 tonas į- 
vairių rūšių mėsos. Už tai gavo 
537,660,000 (tol. 1965 išvežė 
tik 803,490 tonų mėsos.

Daugiausia laiškų pasaulyje 
išsiunčia JAV gyventojai. Viso 
67 000 milijonų, per. metus. Iš
dalijus lygiai vienas asmuo vi
dutiniškai per metas išsiunčia 
360 laiškus.

“Dąj$iniųkė" neseniai kun. 
L JanĮųr parašė trumpą ži
nutę sudary-

Labaitaroe nustebino, kad 
tam. L Jdnkus išdrįso. rašyti

SAVINOS 
BONOS

kelių dešimčių mylių.
Aš kaip lietuvis kunigas, 

Jums jau girdėtas iŠ “Day” ir 
“Darbininko” laikraščių, Nor- 
wich vyskupo esu paskirtas į 
Waterfordo šv. Povilo parapi
ją, kuri yra New Londono pa
šonėje.

Nugirdęs lietuvių malonius 
atgarsius ir jų pasitenkinimą, 
pasiryžau šalia Šv. Povilo para
pijoje einamų pareigų mielai 
patarnauti visiem čia gyvenan
tiem tautiečiam jų dvasiniuose 
reikaluose. Jei kam būčiau 
naudingas, mielai prašyčiau 
kreiptis telefonu 443-5587 ar 
atvykstant klebonijom Water- 
ford, 170 Rope Fėrry Road 
(važiuojant iš New Londono rei
kia važiuoti Bank Street, Bos
ton Post Road arba “Route 1 
A” ir pasukti kairėn, kur pra
sideda “Route 156”, t.y. Rope 
Ferry Road).

Išpažinčių klausymo laikas: 
šeštadieniais nuo 4 iki 5:30 v. 
popiet ir nuo 7:30 iki 9 vai. 
vakaro, arba bet kuriuo kitu 
laiku, asmeniškai susitarus.

Manau, kad -ši mano infor
macinė žinutė padės mums su
artėti ir, reikalui esant, jums 
padėti.

Kun. Adomas Pupšys

ELIZABETH, NJ.
40-ties valandę atlaidai Eli- 

zabetho šv. Petrą ir Povilo 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
prasideda balandžio 16 d. 11 v. 
r. ir baigsis balandžio 18 iškil
minga procesija. Atlaidų metu 
pamokslai ir mišparai tas va
karais 7:30 v. vak. Pamokslus 
sakys Tėvas Gabrielius, pa- 
sionistas. Parapijos klebonas 
prel. M. Kemešy ir parapijos 
kunigai kviečia partiečius pa
sinaudoti atlaidų metu teikia
momis Dievo malonėmis. / ?

Eleonora Marcis - Martišaus
kienė, ilgametė Apreiškimo pa
rapijos choro dalyvė, nuolati
niam apsigyvenimui persikėlu
si N. J. Valstijon, aktyviai įsi
jungė į šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos chorą Elizabe- 
the. Sveikiname ir linkime ge
riausios sėkmės. Parapijos cho
ras, vadovaujamas V- Mamai- 
čio, labai gražiai pasirodė Ve
lykų švenčių iškilmingose pa
maldose. Kiekvieno parapiečio 
pareiga šį chorą paremti. Visi 
galį jame dalyvauti, kviečiami 
jungtis į jo gretas.

ALB Elizatatho apylinkė* su
sirinkimą kovo 19 buvo per
rinkta praeitų metų valdyba: 
V. Mamąitis-pirm. J. Švedas- 
vicepirm. K. Bartys-sekr., V. 
Misiūnas -ižd., ir R. Bartytė- 
Lora — valdybos narys jauni
mo reikalam. -V.

Prof. dr. J. J. Stukas,Awaken- 
ing Lithuania. Lietuvos istori
jos bruožai anglų kalba. Išlei
do Florham Park Press. Ine., 
187 psl. 6x9 dydžio. Įrišta į 
žalios spalvos kietus apdarus. 
Priede Lietuvos žemėlapis ir 16 
portretų. Kaina 5 dol.

Konstantinas Račkauskas, 
Lietuvos konstitucinė* teisės 
klausimais, šalia trumpos pa
grindinių nepriklausdmos Lie
tuvos konstitucinių organų ap
žvalgos autorius giliau nagrinė
ja lietuvių tautos ir valstybės 
autoriteto sampratas. 1918 va
sario 16 d. aktą autorius laiko 
pačiu svarbiausiu Lietuvos vals
tybės atstatymo konstituciniu 
dokumentu. Per jį pasireiškė 
lietuvių tautos pirmapradė vals
tybės kuriamoji galia. Išleido 
autorius. 178 psl Kaina 2 doL

Antanas Vaičiulaitis,. Gluos
niu daina, ši padavimų knyga 
artima dideliem ir mažesniem. 
Tai ypač tinkama dovana litua
nistinių mokyklų auklėtiniam. 
Visi šios knygos pasakojimai 
nugręžti į istorija. Diustravo 
dail Telesforas Valius. 128 psl. 
Kaina 2.50 dol.

J. Audėnas, Paskutinis posė
dis, Išleido Romuva, New York, 
278 psl. Kaina 4 dol.

V. J. Bagdanavičius, Kultu* 
rinės gelmės pasakos*. Kaina 
3 dol.

A. Baronas, Trečioji mote
ris. Premijuotas romanas. Kai
na 2.50 dol.

V. Ramojus, Kritusieji už lais
vę. Kaina 2.50 dol.

Pr. Naujokaitis, 
dienos. Premijuotas 
Kaina 3.50 dol.

S. šakytė, Alkana 
lėraščiai. Kaina 2 dol.

M. Aukštaitė, Rožię vasara. 
Eilėraščiai. Kaina 7 dol.

G. Banaitytė-Ivaškienė,. Bei* 
tąsi* stumbras. /Premijuota is
torinė apysaka jaunimui. Kie
tais vr^iais, iliustruota. Kai
na 3.60 dol.

V. Liulevičius, Lietuvos iste
rija. Penktai klasei ir devintam 
skyriui. Didelio formato. Kai
na 1.25 dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos gaunamos Darbininko ad
ministracijoje; 910 vnnough- 
by Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

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

Viename JAV laikraštyje 
tavo išspausdintas toks skelbi
mas:

“Reikalinga sekretorė, kuri 
protauja kaip vyras, elgiasi 
kaip lady ir dirba kaip arklys”.

Tūkstančiai ir milijonai do
lerių, paliktų \be testamento, 
guli miestų kasose. . Miestas, 
išlaikęs apie 15 metų, jei nie
kas neatsišaukia, galutinai pa
siima savo žinion tokį turtą. 
Į tuos skaičius patenka ir dau
gelio lietuvių nuosavybės. Kun. 
L Jankus turėtų skatinti, kad 
mirusių turtas pereitų į liet 
organizacijų rankas — bažny
čiom, spaudai, mokyklom, švie
timui.

Būtų labai malonu, kad kun. 
L. Jankus kuo greičiau atšauk-
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8TATION

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS
& TRAVEL AGENCY,

vyriausia ištaiga

MOŠŲ SKYRIAI:

Mm

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

24 hour n
ing.good____ ....... .
< SHver Strėatri Nurslng Home 
Spring House, P*. 215 MI 6-1500

WANTEO EX4» OPERATOR8
Section work and piece work on 
dresses — wori near home steady 
work nice working conditions. Best 
Dress 397 Kings Higtavay Brook
lyn N.Y. CaU 376-9591

Dyeing on the ffaor. Carpets cleaned 
8< aq. ft..FREE ESTIMATE. 

OX 5-3143 or 939-4822

Č^ERNI KOPLYČIA " E?RCPOtlTAN AVĖ

0r^įNay*W He Te

g^eRant Ralarr FANTfNO’S AlJ^d BODY 

2213 KT^tmtnAAyzBrom 
CeH. f A 3-2240 >.

Knygelė kainuoja tik 1 doL — 
DARBININKO administracija 
mielai. pr4dqs, jėitik pšraiyM- 
te užsakymų, adresą: 910 WiL- 

> loughby Are., Brooklyn N. Y.
11221.

Laidoja Bronxe, New Yorke, 
Brbbktyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai 
Kontroliuojama temperatūra.

PĖTER JAREMA 
129 East 7th Street 

New York, N. Y. 10009 
ORegoti 4-2966

dftVunus «nt HHinį •***• 
pirkėjo šerne*, scatyną 
attirtrsm aąffttfnpf pįigtf 
—Iltrimt ui labai pri-

Work near Home 
with Garage and Service Exp 

Steady Work nice working conditions 
JOHNS TEXACO SERVICE

Paminklai ir antkapiai pagaminami’ 
kapinėse. 

69-31 Metropolitan Avenue 
Middle ViUage, Maspeth, N. Y. • Te!. DA

WORK IffiAR HOME 
COLOR MATCHER 

Steady work hite w'orking conditions 
Kirker Chemical Corp.

1 East llth Street, Paterson N. J. 
CaU 201- 742-7769

VYATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik* 1O-.3O ryto

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocydea 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
Sežtadienlai* nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridgė, Mass. 
NOTARY PUBLIC

SUPER KNITTING MILL 
39 York SL Brooklyn, N.Y. 

Bxperienced SINGEROperators 
wanted on ladies* snveaters. 

875-4702

SAM SIMMONS
226 Milford Street Brooklyn N.Y. 

Dump Truck Available for

gL^rks or
HtGH SGH0OL GRADS 

r-. Go^St .Math 
For SLatistical Dept .,

statome {vairsa*
D*UJMT.BSHn*, aiBlDOd 
galima tuoj ' Pri
imam Mkymv P***-

WORK WHERE YQU LIVE
Mačhinist on' Latheė Bridgeport 
.machine steadywork nieevvorking 
conditions day-. riftft: ©vertime DY
NAMICS CONTROL CORP. 8 Nut- 
meg Road South Windsor Centui caU 
203-289-6808 tft for'Jfc Tevald.

FOR LONG DISTANCE 
ANYWHER IN U. S. A. 

CAB SERVICE 
REASONABLE 

CALL !N 7-ežšo -

GRABORIUS
BALSAMU0T0JAS

231 2BEDF0R0 AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

ŠUGAR BOILERS
Ekperienced — for year-round em- 
ployment in now factory located in 
Northern Maine. CaU or write

Maine Sugar iodpstries, Ine.

Bostono kolonijas Žemiausiomis 
kidiKHDta. Kainos to* pačios ir | 
kitu* miestus - TeL TR 6-6434

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

PLUSH CEILINGS —Soundproof, 
fireproof (surftec spray), stprayed 
on ceilings and waUs. Covėrs any 
surface, wbn’t crack, peel or chip. 

788-3320 : ....
-------Free estimates given--------

Commercial and Industrie - 
Consfraction and AHkrations

Jotos handied from inčeptioh to ėom- 
pletion thraout Metropolitan aijea. 
Whether it be a copųoerciaĮ or in- 
dustrial building, a rėstauraht, spe- 
cialty shop; store,etc., vre are-fuUy 
eąuipped and. eacperiencegL to salve 
your individual prpldems.
Wiite or caU for free conmiltation 

BOPOD 
COMMERČIAL CONŠTROCTION

Over 30 yrs exp. Bids upėn regūest. 
245 E. E. 80th Street, N. Y. C.

NY: YŲ 8-6546 — LI: 516 - 666-3599

ALLENTOWN, PA. — 126 TUgliman Street------
BALTTMORE, MD.^ 1900 Fteet Street____ ___
BROOKLYN* N.Y. «96 BėMbrd Avenue — 
BUFFALO, N.Y. — 701 FHImere Avenee------------
CHICAGO, ILI____ 1241 No. AsMand Avenue —
CLEVELANO, OfcfO — W28 KenUmerih Avenue

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avenue, Bi 

Telefonas EV 
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų

20$žr DISCOUNT - 
ON BAŠEMENTS 

KITCHENS & BATHROOMS 
ROMA 
469-5710

3723 Church Avė. Brooklyn

FuU or part time income. A digni- 
fied selling ceteer atfaits you. Sėli 
advertising specialties,: catatde-s & 
gifts to banks A busdnesses in your 
area. Eam up to $15,000 fūū tim'% 
65,000 spare Ūme. No inveštment. 
CaU or oome in for free selling kit 
and fuU details. The Ros* Company, 
Ross BuUding^ Dept C Liberty, N.Y. 
(914) 292-7677^

ATTENTION — Churchęs - Organi- 
zations — Mimeo Specialiais — typ- 
ing fonris filled out inclūding ŠELa. 

Phone 774-1805, 778-7522.
1160 SL Jotas PI; B’klyn Wm. Potts

-. :A-1 CARPENTRY
Hoųie Improyements 
Laigė and SmaB-Jobs 

FuUy Insured Reasonable 
Estimates given CaU 597-4913

EXP GENERAL HELPER 
To W6rk iitt Warehouse 

Steady work rike vvorkiag conditions 
,Work. near tame 

CaU 516 .V^E^ 8-8000 Mr. Maggio

; ''iffiSgta yĮSSafer X

Mrithew F. hfas
/ FUNERAL HOBIS

| > A-A—ULOdCnU AUviyvlm * ATT CoDKBOODOu
A. J. BALTON-BALTRONAS

Mctaeed Mantgėr 
A Notary PubHe

660 Grand St, BreMdyn 11, N.Y.

prrrifcuRGH, fa. 
: WZUM, 1560 iftnga 

vedėja* VYT. Ą. YUCIUS.
62 Shady St. W. Paena. 15Ž28 

TM. 563-2754
Sėkmatfeakiš 12360 Bei 12390 v.>r>

hour wėtit plu* overtime — wėrk 
vrhere you Hve and poany /ringų be- 
nefits Pyrate Mfg- Co. 222-17 North
ern Btvd. Baydde U. CaU for ap- 
fMtafenmt' 357^200;:. ,ąiį- ■.

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos palto 

ženklus Jūsę pasirmkimuL Ka
lyti: Baltic Štampo, P- O. Box 
127, Toronto, 19, OntM Canarfa.

HE 5-1654 
OI 2-4240 
IN 74465 
TX 5-0700 
HU 6-2616 
PR 1-0666 
TO 64296 
„ 3634404 
T0 9-3606 
CH 74164 
HE 54366 
DŲ 54056 
Ml 24452 
OR 4-1540

Kas notity skalbtis Darbininke 
pratektus škėmbinH:

GLerimor* 2-2923

* —EMmut Voiimėr 
tos sėst 88to4trwt 

(tarp 2ir3 Avė.) 
Nė«r Yočk, N.Y.

ToL RE 4-4426

. 3014697 

. 232-2942 
AN 0-1129
CL 74320 

4754746 
«X 24066 
RE 2-7476

DETRO1T, MtCH. — 41601 Jo* Campav . Avenue —_ 
FARtaiNGoALE, RJ. — Fntaueed Aiues —----------
HAMTRAMCK, MIČH. — 11336 Jos Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — *43-47 Altany Avenue------
JERSEY CITY, NA — 303 Grove «croA ....-------- —
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ™ 
NEWARK, NJ. — 314 Markot Street _____ _______
NEW YORK, N.Y. — 70 Soccnd Avenue----------------
PHILADELPHIA, PA, — 031 W. Girard Avenue___
RAHWAY, N J. —_717W. Grand. Avenue--------------
ROCHESTER, N.Y. — 566 Hudoen Avenue *-------------
SO. BOSTON, MASO. — 366 W. RredMvdy-------------
SOUTH RIVER, NJ. — 46 WMtehead Avenue____
SYRACUSE, N.Y. 13204 —.515 MarcoBue Street__
TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue___________
UTICA, N.Y. |6S GNeekOr Otroet ------ ---------

SiuntinMĮ 
nieko; 
Prie firmos akytai yni krtotovSs; jose rašte žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių aOdmių, taiį» pttt maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir seirmadimiais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

J.B.SInlins-Sa8nsla$
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

8442 JAMAfCA AVĖ.
(prie Fbrest Pwsy Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija.

TeL Virpinta 7-449*

Work Near Home! 
TAR-<JPERATOR

5^0 10:30 p.m. Sbcperience
407404 necessary. Oll 983-2400

-į;-į.*..-; . „■. J

SERVICE

1 į1 -1,



*
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DARBININKAS
nadjienosGsE^

Maironio šeštadieninė mo
kykla nuoširdžiai dėkoja Lais
vės Žiburio radijo vedėjui Ro- 
mui Keziui už atkreiptą dėme
sį į mūsų šeštadieninį skruzdė
lyną. Laisvės Žiburio radijas 
perdavė visuomenei balsus jau
nuolių, besimokančių tėvų kal
bą. Tai pirmas toks atsitiki
mas mokyklos 17 metų darbe.

Jaunučiai ateitininkai balan
džio 16 d. 12 v. Apreiškimo pa
rapijos salėje rengia kiauši
nių riedinėjimo popietę. Bus 
programa, loterija ir vaišės. 
Jaunučiai kviečia visus, ku
riem malonu šiuos Velykų pa
pročius palaikyti.

Ukrainiečių liaudies meno 
muziejus atidarytas balandžio 
9 Ukrainiečių Kultūros Institu
to patalpose, 2 E. 79 St., prie 
5th. Avė. Prieš tai balandžio 6 
buvo sušaukta spaudos konfe
rencija, kurioje dalyvavo ir Dar
bininko atstovas. Buvo supa
žindinta su muziejumi, parody
tas visas ukrainiečių kultūros 
centras. Vėliau apie jų etno
grafinį muziejų parašysime pla
čiau.

Aktorius Vyt. Valiuką ir K. 
Vasiliauską gerai pažįstamus 
New Yorko lietuviškai publikai, 
balandžio 29 vėl matysime vai
dinančius K. Ostrausko “Pyp
kėj” ir A. Landsbergio “Barz
doj”. Dviejų vienaveiksmių vai
dinimą stato New Yorko Lietu
vių Teatras balandžio 29 d. 8 
v.v., Van Wyck Junior High 
School, 85-05 144th. St., Jamai- 
ca, N.Y. “Barzdą” režisuoja V. 
Valiukas, dekoracijos dail. Albi
no Elskaus. “Pypkės” dekoraci
jos dail. Rom. Viesulo, reži
sūra D. Juknevičiūtės. Be mi
nėtų aktorių “Barzdoj” dar vai
dina Alb. Uknevičiūtė, Petras 
Sandanavičius ir Edmundas Vai
čiulis.

Inž. Kęstutis Miklas kandida
tuoja į Long Islando valstybi
nių mokyklų 21 apylinkės švie
timo tarybą. Vieši rinkimai 
įvyks gegužės 6. šiuo metu Kęs
tutis Miklas yra tos pačios apy
linkės (distrikto) mokyklų biu
džeto komiteto pirmininkas.

100 doleriu auka lietuvių kry
žiaus atnaujinimui ir tolimes
niam jo išlaikymui yra gauta iš 
Maridos Miškinienės, gyv. 3951 
S. Campbell, Chicagoje. Tai pir
moji stambi auka, prisiųsta 
per Feliksą Daukų, Sofijos Bar
čus lietuvių radijo programos

Vienuolynas ...   GL 5-7068
Spaustuve ................. GL 2-6916
Administracija ........ GL 2-2923
Redakcija .........  GL 5-7281

Darbininko spaudos kioskas 
su naujais lietuviškais leidi
niais bei muzikos plokšte
lėmis dalyvauja N.Y. operetės 
metiniam koncerte, kuris bus 
balandžio 15 d., 7 v. v. Lietu
vių Piliečių klubo patalpose 
69-61 Grand Avenue Maspeth, 
New York.

Padėka aukotojam. Padarius 
Vasario 16 minėjimo apyskai
tą, New Yorko Lietuvių Taryba 
praneša, kad stambesnes su
mas aukojo: J. Bortkevičius 
—40 dol.; dr. V. Paprockas— 

30 dol., tėvai pranciškonai, 
bendrovė Litas, Jonas Gaidys, 
M. Šalinskienė, dr. Plechavi - 
čius ir Ąleksandrevičius — po 
25 dol. New Yorko Lietuvių Ta
ryba nuoširdžiai jiem dėkoja 
už dosnumą Lietuvos laisvini
mo darbui remti.

Ona Šišienė, 73 m. amžiaus, 
vasario 28 iš Kauno atvyko vie- 
neriem metam pas savo sūnų 
Edvardą, Union, N.J.

Prof. dr. Jokūbo J. Stuko pa
gerbimo banketas įvyks balan
džio 16, sekmadienį, 6 vai. v. 
Robert Treat viešbuty, 50 Park 
Place, Newark, N.J. Lietuvos 
vyčių 29 -kuopa šia proga pa
gerbs savo narį prof. J. Stuką, 
pakeltą į Lietuvos vyčių orga
nizacijos garbės narius. Banke
te bus ir meninė programa. Po 
vakarienės šokiai. Kvietimus ga
lima įsigyti . pas rengimo ko
miteto narius ir jų vadovę Ma
riją Stonytę, 61 No. Arlington 
Avė., E. Orange, N. J. 07017.

Atvelykio šokius suruošė stu
dentai ir moksleiviai ateitinin
kai. Į skoningai papuoštą Mas- 
petho Atsimainymo parapijos 
salę -atsilankė daug gražaus lie
tuviško jaunimo. Svečių suva
žiavo iš New Haveno, Waterbu- 
rio, Nevy Jersey, Baltimorės, 
Bostono ir Philadelphijos. Gro
jo New Yorko Manhattan ko
legijos studentų orkestras.. Są
moningai suorganizuota ir pra
vesta loterija davė progos lai
mėti kelionę į Jamaicą ir Nas- 
sau, New Yorko valstybėje. 
Nors laimėtojai nusiminė, kad 
ne Karribų jūroje, bet nepyko, 
nes tai buvo balandžio pirmo
sios pokštas. Linksmoj nuotai
koj praėjo šokiai, kuriem pasi
baigus nenoromis visi skirstė
si. Rengėjai dėkingi Maspetho 
parapijos klebonui prel. Balkū- 
nui ir moksleivių komitetui už 
pagalbą patarimais ir darbu.

Sol. Arnoldas Voketaitis pra-

Operetės choras rengiasi savo koncertui, kuris bus balandžio 15 Maspetho piliečių klubo salėje. Chorui diri
guoja Mykolas Cibas. Nuotr. R. Kisieliaus

NEW YORKO OPERETES CHORO KONCERTAS
Kai čia rašau “Operetės” cho

ras, tai skaitytojai pagalvos, 
kad tai mišrus choras, kuris 
gyvuoja jau bemaž 50 metų. 
Bet Operetės choro veidas tik
rumoje yra visai pasikeitęs — 
jame beliko tiktai vienos mo
terys.

Prieš trejus metus, pradėjus 
organizuoti vyrų chorą, Ope
retės choro vyrai vienas po ki
to ėmė stoti į vyrų chorą. Apie 
šešetas dar vis ateidavo ir į O- 
peretės chorą, bet po Chicagos 
dainų šventės ir šie atsisveiki
no su choru.

Beliko likviduoti šį seną vie
netą, kurio vienu iš steigėjų 
buvo Mikas Petrauskas. Chorui 
vadovavo eilė žinomų dirigen
tų, surengta daug koncertų, 
pastatyta operečių. Iki 50 šio 
choro gyvavimo metų beliko 
tik metai. Tai moterys, norėda
mos pagerbti šį kultūrinį vie
netą ir jo steigėjus bei diri
gentus, nutarė išsilaikyti ir su
daryti moterų chorą. Atėjus į 
talką keletai naujų dainininkių 
(chorą sudaro 25), moterys pa
kvietė muziką Mykolą Cibą, 
kuris anksčiau buvo vadovavęs

JAV Lietuvių Bendruomenės penktos 
Tarybos rinkimam artėjant

Lietuvių Bendruomenės 
penktos tarybos rinkimai bus 
vykdomi gegužės 6-7. Jie vyks 
rinkiminėmis apygardomis LB 
apylinkėse lietuvių visuotiniu 
tiesioginiu, lygiu ir slaptu bal
savimu. Balsuoti gali visi lietu
viai, sulaukę 18 m. amžiaus ir 
užsiregistravę savo gyvenamo
sios vietos LB apylinkėje. Už
siregistruoti galės ir tą pat bal
savimo dieną. Balsuoti gali pa
sirinktinai: asmeniškai, mesda
mi balsavimo kortelę į balsų 
dėžę pačioje apylinkės balsavi
mo būstinėje, arba ją pasiųsda
mi apylinkės rinkimų komisi
jai. Rinkikas balsuoja už kan
didatus tos rinkiminės apygar
dos, kurioje jis gyvena. Penk
toje rytinio pakraščio rinkimi
nėje apygardoje bus balsuoja-

Lietuvių Bendruomenė, kaip 
visuotinė lietuvių institucija, rū
pinasi lietuvybės išlaikymu išei
vijoje, lietuvių kultūros puose
lėjimu bei ugdymu ir lietuves 
nepriklausomybės atstatymu.

L. Bendruomenei visapusiš
kai stiprėjant ir augant, jos 
svarbūs uždaviniai taip pat di
dėja. Labai yra svarbu, kad 
rinkimuose dalyvautų visi lie
tuviai, gyveną penktosios rin
kiminės apygardos ribose ir 
balsuotų už jųjų pasirinktus 
šios apygardos kandidatus.

Balsuotojų skaičius, be abe
jo labai priklausys nuo pačių 
balsuotojų tautinio sąmonin - 
gurno ir ryžto. Balsuotojų gau
sumas bus žymiai didesnis tose 
LB apylinkėse, kurių valdybos

chorui, ir pradėjo darbą.
Be reklamos, be didelių pro

pagandinių straipsnių tyliai ir 
kantriai repetavo nuo rudens 
ir štai balandžio 15 d. 7 v.v. 
Maspeth lietuvių piliečių klubo 
salėje parodys savo pasiektus 
darbo vaisius.

Be moterų choro dar daly
vauja Jurgio Petkaičio vado
vaujamas choras iš Hartford , 
Conn., dailiojo žodžio meninin
kė Irena Veblaitienė iš Eliza- 
beth, N.J., akomponuoja pianis
tas Aleksas Mrozinskas.

Tikimės, kad New Yorko lie
tuvių visuomenė įvertins cho
ro pastangas ir gausiai atsi
lankys į koncertą.

Visų maloniai lauksime.
Maspetho lietuvių piliečių 

klubo salė yra netoli V. Atsi
mainymo parapijos, 6 9-61 
Grand Avė. Pasiekiama Grand 
St. ir Corona autobusais ir au
tomobiliais.

Korespondentė

Parengimai New Yorke
Balandžio 15 — New Ybrko Ope

retės choro metinis koncertas Lietu
vių Piliečių klubo salėje Maspethe. 
Pradžia 7 vai. vak.

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

Balandžio 22 — Laisvės Žiburio 
vakaras Maspetho parapijos salėje.

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

narį. LB New Yorko apygar
dos valdyba ir lietuvių kry
žiaus komitetas reiškia gilią pa
garbą bei padėką ir tikisi, kad 
jos pėdomis paseks visa eilė ki
tų, suprantančių kryžiaus išlai
kymo svarbumą.

Irena Veblaitienė, dailiojo žodžio 
menininkė, dalyvaus Operetės cho
ro koncerte baalndžio 15. Ji pra
ves koncerto programą. Be Opere
tės choro dar dalyvaus ir. Aido 
choras ii Hartfordo.

Nuotr. V. Maželio

eitą savaitę ketvirtadienį, penk
tadienį ir šios savaitės pirma
dienį kaip solistas dalyvavo 
N.Y. Filharmonijos koncertuo
se, Lincoln Center, N. Y.

Baigę studijas prekybos ad
ministracijos, statistikos ar rin
kos tyrimo (marketing) srityse, 
gali gauti darbų žaislų gamy
bos įmonėje. Dėl informacijų 
skambinti Romui Keziui: 675- 
6100, ext. 219.

Padėka. Kunigaikštienės Bi
rutės Karių Šeimų Dr-jos N.Y. 
skyriui už 15 dol., L.K.M. Są
jungos 29 kuopai už 15 dol. ir 
New Jersey Lietuvių Tarybai 
už 5 dol. aukas nuoširdžiai dė
koja Darbininko administracija.

Lietuviu Kryžius (buv. pasau
linės parodos aikštėj) ir toliau 
pasilieka tame parke. Jo atnau
jinimui, aikštelės apie kryžių 
sutvarkymui, šviesų įvedimui, 
kito vėliavos stulpo pastatymui 
bei tolimesnei priežiūrai reika
linga lėšų. LB NY apygardos 
valdyba ir lietuvių-kryžiaus ko
mitetas kreipiasi į visuomenę 
su prašymu prisidėti savo pini
ginėm aukom prie šio puikaus 
reprezentacinio paminklo išlai
kymo. Aukas prašoma siųsti 
komiteto iždininkui: Vincui Pa- 
dvariečiui, 87-40 127th. Str.,

ma už 7 iš bendro šios apygar
dos kandidatų sąrašo pasirink
tus kandidatus. Kandidatų į 
tarybą sąrašas spaudoje bus pa
skelbtas artimiausiu laiku.

LB taryba, kaip vyriausiasis 
LB organas, renkamas demok
ratiniu būdu 3 metam. Jai bus 
patikėtas Liet. Bendruomenės 
tvarkymas, svarbūs JAV lietu
vių, drauge ir visos mūsų išei
vijos tautiniai reikalai bei už
daviniai. Iš to ryškėja šių rin
kimų didelė reikšmė ir pras
mė.

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

Švč. Trejybės parapijai, New- 
ark, N.J., reikalingas vargoni
ninkas, galįs truputį pagelbėti 
zakristijoje. Kreiptis į prel. I. 
Kelmelį, 207 Adams St., New- 
ark, N. J. 07105.

Richmond Hill, N.Y. 11418. Če
kiai išrašomi Lithuanian Way- 
side Shrine Committe vardu.

Moteriškų rūbų krautuvei 
reikalinga moteris, suprantan
ti moteriškų drabužių siuvimą 
ir pataisymą. Informacijai 
skambinti 847-7240.

šiuo taip svarbiu laiku rūpestin
gai sukrus ir visais įmanomais 
būdais visus savo apylinkės lie
tuvius skatins balsuoti, o ma
žiau ryžtingus paragins telefo
nu arba net ir asmeniškai pa
veiks. Tai yra svarbi garbinga 
apylinkių valdybų visuomeniš
koji pareiga ir atsakomybė.

Balsuokime patys, paskatin
kime balsuoti savo šeimos na
rius, draugus ir savo pažįsta
mus. Balsuokime visi — tuo at
liksime svarbia lietuvio pareigą 
lietuvių tautos labui.

J. Šlepetys

Ridgewoode gyvenanti šeima 
ieško moters, kuri galėtų pa
dėti senesnio amžiaus moteriš
kei trumpesnį ar ilgesnį laiką, 
ar bent keletą valandų savaitė
je. Atlyginimas pagal susitari
mą. Informacijai skambinti po 
6 vai. vak. EV 6-2024.

Woodhavene išnuomojami 
du butai: vienas butas iš 4 kam
barių antrame aukšte ir kitas 
butas su baldais iš 3 kambarių. 
Pageidaujama suaugusių pora 
arba moteris. Skambinti 846- 
4357.

Woodhavene išnuomojamas 
didelis kambarys su virtuve. Ga
lima su baldais ir be baldų. 
Pageidaujama dirbanti moteris. 
Skambinti vakarais 5-10 vai., 
šeštad. ir sekmad. visą dieną 
VI 6-1119.

Lietuvos laisvės varpas su
skambės So. Bostone. Čia ne- 
perdėjimas, o tikra tiesa. Bro
liai Matuzai, filmuodami vasa
rio 16 d. iškilmes Kaune 1938 
metais, užrekordavo Amerikos 
lietuvių dovanoto laisvės var
po skambėjimą, šie garsai su 
vaizdais pirmą sykį prabils po 
29 metų. Ši filmo dalis su tau
tine olimpijada, Lietuvos ka
riuomenės įžengimu į Vilnių ir 
kitais nepriklausomos Lietuvos 
vaizdais bus rodomi lietuvių pi
liečių klubo salėje balandžio 
23 sekmadienį, 3 vai. popiet. 
Bostono ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti, nes šie fil
mai kitur nebus rodomi.

Bostono Moderni© Teatro 
spektaklin balandžio 1 atsilan
kė apie pusantro šimto. Žmo
nės už įėjimo bilietą (2.50 dol.) 
turėjo teisės pasirinkti ir po 
lituvišką knygą. Tuo buvo pa
remta lietuviška knyga. Tą va
karą suvaidinta Jean Girau - 
doux komedija “Apolonas iš 
Belako” ir Algirdo Landsber
gio “Sudie, mano karaliau”. Re- 
žisorė Beatričė Kerbelienė. Vai
dino: Stasys Durickas, Laima 
Jakutytė, Norbertas Lingerai- 
tis, Algis Lapšys, Algis Starins- 
kas, Henrikas Čepas, Juozas 
Venckus, Gintaras Karosas, Ka
zys Barūnas, Teresė Durickaitė, 
Helmutas Lingertaitis ir Gied
rė Karosaitė.

Jaunimo metu komitetas 
Lietuvių Fondui paskyrė 100 
dol. Pirmiausia tie pinigai bu
vo skirti komiteto pirmininko 
Česlovo Kiliulio kelionei į P. 
Amerikos lietuvių kongresą, 
bet jis tais pinigais nepasinau
dojo.

LB Bostono apylinkės meti
nis susirinkimas buvo kovo 31. 
Padaryta veiklos ir piniginės 
apyskaitos. Valdyba perrinkta 
ta pati, revizijos komisija irgi 
liko ta pati. Prie apylinkės bu
vęs jaunimo metų komitetas su
darys jaunimo sekciją. Į Bend
ruomenės Tarybą kandidatais 
išstatomi: S. Griežė-Jurgelevi
čius, O. Ivaškienė, J. Kapočius 
ir dr. B. Matulionis..

Parduodamas vienos šeimos 
namas So. Bostone, netoli plia
žo. Telef. AN 8-3386.

Paieškoma Ona Skesonienė, 
gyvenusi Utenos apskrity, 
Mokilių kaime. Pranešti Jonui 
Gaižučiui, 84-07 96th. St.,
Woodhaven, N.Y. 11421.

Parapijos metiniai pietūs- 
reunion bus gegužės 14 d. 5 v. 
lietuvių piliečių draugijos salė
je. So. Bostone. Rengimo ko
miteto pirmininku yra kun. A. 
Janiūnas. Stalai bus numeruo
ti. Galima iš anksto užsisakyti 
stalus.

Bostono lietuvių teatras ge
gužės 6 d. 7 v.v. So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėje vaidina 
P. Vaičiūno “Nuodėmingą an
gelą”. Režisuoja Aleksandra 
Gustaitienė. ,

A. a. dail. Viktoro Andriušio 
laidotuvių proga vietoje gėlių 
suaukota 371 doL, iš jų Lietu
vių Fondui paskirta 260 dol., 
Vasario 16 gimnazijai 90 dol. 
ir likutis — kitom organizaci
jom.

Lietuvių Fondo Bostono va
jaus komitetą sudaro: prel. P. 
Jūras, teis. J. Vembrė ir inž. 
J. Rasys — garbės komitetas; 
vajaus komitetas: A. škudzins- 
kas — pirm., P. Kalvaitienė 
— sekr., B. Paliulis — ižd. ir 
vajininkai: D. Giedraitis, St. 
Griežė-Jurgelevičius, C. Kiliu
lis, M. šimavičius, B. Utenis, 
A. Vileniškis ir F. Zaleskas. Ko
mitetas išleido atsišaukimą, ku
riame pateikia Lietuvių Fondo 
reikalu visas informacijas, ir 
prašo visus lietuvius tapti Lie
tuvių Fondo nariais. Nariu 
tampama, įmokėjus šimtą dole
rių.

Labdaros pietūs arkivysk. 
Matulaičio vardo senelių prie
glaudai paremti bus balandžio 
16 d. 5 v. Sheraton Bostono 
viešbutyje, Prudential centre. 
Norintieji gali sudaryti gru
pes. Stalai — 8 asmenims. Pro
gramą atliks jauna solistė Vio
leta Balčiūnienė, akomponuoja 
Jeronimas Kačinskas.

Vaikų popietę Bostono Mote
rų klubas surengė balandžio 2 
Tautinės S-gos namuose. Buvo 
programėlė, atsilankė Velykų 
bobutė, vaikai riedinėjo margu
čius. Moterų klubas parengė 
popietę labai gražiai. Gaila, kad 
tik kelios motinos atsivedė sa
vo vaikučius.

Liucija Burokas ir Steponas 
Roklan, Jr. savo tėvų — Ele
nos ir Stepono Roklan atmi
nimui, rekomenduojant advoka
tui John J. Grigaliui, paaukojo 
2000 dol. arkivysk. Matulaičio 
vardo senelių namuose kamba
rio įrengimui.

Darbininkas naujai yra gau
namas prie bažnyčių Brockto- 
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, 
kurie nėra užsisakę Darbinin
ko, kviečiami pasiimti išeinant 
iš bažnyčios. Darbininko paski
ras numeris kaštuoja 10 centų. 
Susipažinimui duodama dova
nai.

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

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

Balandžio 30 — Pabaltijo Moterų 
Tarybos 20 metų sukakties minėji
mas Estų namuose, 243 E. 34 St., 
Manhattane. Pradžia 3:30 vai. p.p.

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

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

Gegužės 7 — Lituanistikos sti
pendijos kultūrinė popietė Apreiški
mo parapijos salėje Brooklyne. Ren
gia Liet. Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija. Pradžia 4 v. popiet.

Gegužės 13 —Pavasario balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautams remti om>- 
tet-'s

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

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

Birželio 3 — Pavasario balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
Lietuvos Vyčių Great Necko kuopa 
No 109.

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

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

Bostono Jaunimo metų komiteto dalis paskutiniame posėdy
je. Iš k. j d. Henrikas čeras, Irena Veitienė, Algis Martišaus
kas ir Jonas Vizbaras. Trūksta Česlovo Kiliulio, Algio Lapšio 
ir Juozo Venckaus.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

“Kur tūkstančiai taupo milijonus''
Alfred W. Archibald. President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125.000.000.

Current dividend on aH accounts.

Dabar moka 4%% už visų rūšių taupomus pinigus.


