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KIEK TAI LIEČIA MOŠŲ REIKAIA...
Kaip vertinami ir vertintini 
Vatikano dėl katalikų sielų,

Šio puslapio kitoj vietoj in
formuota apie Vatikano ir 
Maskvos Bažnyčios sutartį. 
Kiek ji gali liesti mus, Lietu
vą, lietuvius?

Neaiškumo daugiausia dėl 
pirmojo dialogo vaisių — dėl

susitarimai su Maskva — 
Anglijos dėl Baltijos aukso
greitinti katalikų kunigų nebu
vimą. Elta-Press pastebėjo, kad 
jau dabar Vilniuje yra 7 orto
doksų bažnyčios,, o buvo tik 3, 
tuo tarpu katalikų bažnyčių 
skaičius mažinamas.

ši Msgr. politika lengvina są-

Vakarų ir Sovietų dvasininkai tariasi dėl bendravimo
Tarp Vatikano ir Maskvos, kataliku, protestantų ir pravoslavų 
žymėtini faktai, bet vertintini atsargiai, kol žinomi tik iš 
spaudos
LENINGRADE: katalikus pave-

Msgr. Willebrands organiza
vo sausio mėn. katalikų delega
ciją į dialogą su ortodoksų dva
sininkais Leningrade. Po dialo
go Leningrade Msgr. Wille- 
brands susitarė su Maskvos pa-

- triarchu dėl bendradarbiavimo: 
monsinjoras prašė ir patri - 
archas sutiko, kad ortodoksų 
dvasininkai suteiktų katalikam 
tikėjimo ir sakramentų patar- tiniu santykiam su užsieniais, 
navimą, kur nėra katalikų dva
sininkų. Apie tuos dalykus pra- yra vieta revoliucinėje ateisti- 
nešė itališkoji Elta — Press.

ZAGORSKE: aiškėja, kas tas 
metropolitas

Sovietų iniciatyva naujas dia
logas vyko Zagorsko vienuoly
ne, 40 mylių nuo Maskvos. 
Prasidėjo kovo 17 ir skirta 
kalbom visa savaitė. Atvyko 
35 dvasininkai ir pasauliečiai 
iš 16 kraštų, katalikai, protes
tantai, ortodoksai, oficialiai at- AMERIKOJE: dalyvaus dialoge 
stovaudami katalikų Bažnyčiai 
ir Pasaulio Bažnyčių tarybai. 
Pasveikino metropolitas Niko
demas, kuris vadinamas įgalio-

susitarimo, kad ortodoksai glo
botų katalikus. Elta-Press taik
liai paaiškino, kad į tą susita
rimą negali įeiti Lietuvos kata
likai, net Latvijos ar Estijos: 
šię valstybių aneksijos Šventas 
Sostas nėra pripažinęs.

Daugiau rūpesčio kelia liki
mas tų lietuvių katalikų, kurie 
buvo ir tebėra ištremti į Sovie
tų Sąjungą. Jie tokiu būdu a- 
tiduodami rusų ortodoksų kuni
gų globai.

Pavojus gali būti kitas: So
vietai susitarimą gali aiškintis 
taip, kaip jiem naudingiau. Bū
tent, kad Lietuvos katalikai 
taip pat gali būti aptarnaujami 
ortodoksų dvasininkų. O tokiu 
atveju Sovietai gundysis pa-

lygas bolševikam pasiekti tai, 
ko negalėjo pasiekti carai. Lie
tuviai katalikai, Sibiro kanki
niai, kurie kentėjo už tautybę 
ir tikėjimą, turi jaustis nuste
binti, apvilti, išduoti, — ko
mentuoja Elta-Press. Wille- 
brands politika, jeigu ji būtų 

^vykdoma Lietuvoje, vestų prie 
to, ko taip siekė Stalinas —prie 
vadinamos “tautinės bažny
čios”, kurios idėjai priešinda
masis ir buvo nukankintas ar
kivyskupas M. Reinys.

Būdingas laikraščio pastebė
jimas, kad Zagorske pasitari
mai uždarom durim. Nuo ko už
darom? Nebent nuo užsienių 
korespondentų. Nes Kremliaus -- 
saugumas visus pasitarimus 
klausė mikrofonais, o be to, 
ten buvo ir jo tiesioginiai agen
tai, kaip matyt, iš metropolito 
Nikodimo atidaromųjų žodžių. '

Kol nėra betgi oficialaus 
pranešimo, išvadas tektų pasi
daryti tokias:

1. Kai Jungtinės Valstybės 
pasirašė konsulatų pasikeitimo 
su Sovietais sutartį, kai kas iš 
lietuvių nuogąstavo: ar tai ne
reiškia Lietuvos aneksijos pri
pažinimo. Nuogąstavimą iš
sklaidė valstybės sekretoriaus 
atstovas senato užsienių reika
lų komisijoje kovo 6, pažymė
damas, kad sutartis neliečia 
Baltijos valstybių.

2. šiek tiek panašus pavyz
dys (tik šiek tiek!), kai Anglija 
sausio 5 pasirašė su Sovietais 
“piniginio ir turtinio suregulia
vimo” sutartį. Bet šioje sutar
tyje įsakmiai buvo paliestas 
Baltijos valstybių klausimas. 
Parlamento narys Campbell va
sario 26 turėjo pagrindo ne tik 
paklausti, bet ir nustebti užsie
nių reikalų ministerio atstovo 
paaiškinimu: Anglija pripažįsta 
Baltijos valstybių įjungimą de 
facto, bet nepripažįsta de ju
re.

Nustebti buvo ko, nes užsie
nių reikalų ministerijos atsaky
mas, kad Baltijos valstybių a- 
neksija de jure nepripažinta, 
reiškia prisipažinimą: turtas 
priklauso trečiajam — Baltijos 
valstybėm, bet kadangi jis yra 
mudviejų su Kosyginu ranko
se, tai mes susitarėm jį pasiim
ti ir pasidalyti... Tai prisipa
žinimas, kad svetimą turtą pa
grobė ir pasidalijo; mažu mas
tu, kaip Molotovas ir Ribben- 
tropas susitarė pasidalyti Balti
jos valstybes. Skirtumas 
tas, kad Anglija ir prisipažino 
įvykdžius kriminalinį veiksmą, 
o Sovietai aiškinosi, kad pati 
avis įlindo vilkui į pilvą ...

W. F. Buckley, Jr., vadina da-, 
bartinę politiką cinizmu, ir jos 
pavyzdžiu ypačiai pabrėžia Ang
liją (ji kovojanti prieš kolonia
lizmą, o Rodeziją nori laikyti 
savo kolonija; ji nusikaltėlius, 
tebekaria, bet protestuoja 
prieš korimą Rodezijoje!). “Die
ve, gelbėk karalienę — rašo 
Buckley (N.Y. Post kovo 16), 
o pagalbos ji labai reikalinga, 
apsėsta dabartinių ministerių!”

Istorija su Baltijos valstybių 
vertybėm yra to cinizmo nau
jas pavyzdėlis.

3. Tie du pavyzdžiai galėtų 
rodyti teisingo sprendimo ke
lią Vatikano susitarimui su 
Maskvos patriarchu. Jei kyla į- 
tarimas, kad susitarimą gali 
piktnaudoti Maskva, tai Vatika
nas galėtų taip pasielgti kaip 
Amerika — įsakmiai pareikšti, 
kad susitarirpas neliečia Lietu
vos nei kitų Baltijos valstybių.

įrauktum, kad mūsų atstovas 
tokio paaiškinimo paprašytų.

mas, mini, kad ortodoksų, lan
kančių bažnyčią esą 30 mil., ka
talikų 3 mil., baptistų 1,5 mil., 
žydų 2.5 mil.

vietų Sąjungos bažnyčių atsto
vam į dialogą Amerikoje. Tie 
iniciatoriai yra T. N. Davis, jė
zuitų laikraščio America redak
torius, H. A. Bosley, metodistų 
bažnyčios atstovas, ir A. Sch- 
neier, rabinas. Kvietimą pa
siuntė per P. Makartsevą, kul
tų reikalam viršininką prie mi- 
nisterių tarybos. Laiške kvietė 
atvykti patį metropolitą Ni- 
kodimą, katalikų bažnyčios 
Maskvoje kunigą M. Tarvydį, 
Maskvos vyriausią rabiną Y. L. 

. . . . , Levina, o taip pat rabina išir žydai
kt ir i * j - • i • Odesos.New Yorko trys dvasininkai

kovo 22 pasiuntė kvietimą So- N. Y. Times, tai informuoda-

vaujamoje komunistų ... Pri
dūrė taip pat: esą krikščionių 
pirmoji pareiga kovoti už tai
ką ir prieš Jungtinių Valsty
bių “kruviną antihumanišką a- 
gresiją” Vietname. Paskui pir
mininkavo Amerikos metodis
tas, ir reikalus svarstė, anot 
N.Y. Times, “uždarom durim”.

ir paguodė: esą krikščionim

nėje bendruomenėje, vado-

Westmorelandą iš Vietnamo išima
Gen. Weshnoreland paskir

tas armijos viršininku nuo lie
pos 1. Numatoma, kad jo pa
reigas Vietname perims jo pa
vaduotojas gen. Creighton W. 
Adams. Prezidentas LBJ pažy
mėjo, kad tai nereiškia strate
gijos keitimo.

BAŽNYČIOS VIDUJE:
Olandijos vyskupai numato 

leisti priimti komuniją vedybų 
iškilmėse antrajai pusei, jei ji 
ir nėra katalikų tikėjimo. —

Khe Sanh kovo 22 ir 23 su
laukė sviedinių 700. Lig šiol vi
durkis būdavo 100-300. Tik sy
kį vasario mėnesį peršoko 
1,000. Gal komunistai nori su
stiprinti spaudimą Khe Sanh, 
kad atitrauktų Amerikos ir P. 
Vietnamo Jrariuomenę nuo ko
munistų gaudymo Mekong Del
toje, kur sutelkta 50,0 0 0 są
jungininkų . kariuomenės.

Gen. Westmorelandas ir ambasadorius Bunkeris pagerbia žuvusius per 
komunistŲ ofenzyvą

Kataliku ir masonų reikalu pa- B j
aiškinta tiek, kad Skandinavi- B \ Į 
jos vyskupų konferencija nuta- B V
rė masonam, kurie tapo katali- ■ I
kais, leisti pasilikti masonų na- B g i
riais, bet tik vyskupui leidus. B I
Esą Skandinavijos masonai ne- B I
kovoja prieš tikėjimą. — Vokie- H I
tijoje, Šiaurės Reino Westfali- B I
jos provincijos parlamentas pa- B I
keitė švietimo sistemą tuo, B g
kad klasėse bus dėstoma kata- f
likų vaikam katalikų tikyba, i
protestantam — protestantų. B I
— Rytų Vokietijos vyskupų B L 1
konferencija bažnyčiose skaity- Gen. c. w. Adams, gen. westmore 
tame laiške reiškė nepasitenki
nimą nauja konstitucija: esą 
senoji, išleista 1949, rodė dau
giau laisvės tikėjimui. — Len-

landa pavaduotojas

Čekoslovakijoje revoliucija gilėja
Čekoslovakijos prezidentas

Novotny kovo 22 atsistatydino.
Atleisti komjaunimo vadai, di- 

; rektorius kultų reikalam, kai 
į kurie mokslo akademijos pa- 

reigūnai. Čekoslovakijos 
apaštališkasis administratorius 
kovo 24 paskelbė laišką, ku
riame reikalauja grąžinti Pra
hos arkivyskupą Beraną. Nuo 
1965 jis iš kalėjimo buvo įšleis-

I tas, kai pasižadėjo išvykti į
Romą. Rumunijoje Čekoslova
kijos reformom pritaria. Jugo-

slavija sveikino.,
Tai kelia didesnio rūpesčio 

Maskvai ir rytų Vokietijai. 
Dresdene kovo 24 baigtoje ko- 
ferencijoje, dalyvaujant Sovie
tam, rytų Vokietijai, Lenkijai, 
Vengrijai, Bulgarijai ir Čeko
slovakijai, išspaudė iš Čekoslo
vakijos pažadą laikytis Varšu
vos karinio pakto ir ūkinio 
bendradarbiavimo, pasmerkti 
vakarų Vokietija, Čekoslovaki
jai apglostyti pažadėjo ūkinę 
paramą.

RINKIMŲ KOVOJE
o________ _______ _____ ___ Gub. Rocke/elleris kovo 21
kijo* vyskupai laiške kovo 21 paskelbė, kad atsisako būti kan- 
atsargiais žodžiais smerkė vai- didatas į prezidentus. Bet jis 
džios elgesį su studentais ir ra-

Lenkijos vyskupai kovo 21 
*2._~2„—*__ ’ " ’2_ ‘__  neatsisakė sutikti, jei konvenci- atsargiais žodžiais ganytojinia-
gino vyriausybę, kad Imtų pro- ja jį pati prašys. — LBJ de- me laiške smerkė valdžios el- 
gresyvesnė ir nuomonių skir- mokratę konvencijoje, pagal 

N. Y. Times vertinimą, gausiąs 
65 proc. balsų. Tai bus 400 dau-

tumus lygintų “dialogais”.

Lenkijoje valdžios reakcija stiprėja
fesoriai kovo 25 pašalinti. Kal
tinami rėmę studentus. Iš kitų 
įstaigų atleista 12 aukštų parei
gūnų: jie esą daugiausia žydai.

— Apsaugos «ekr. Clifford į- giau nei reikalingas 1,312. — 
sakė ištirti, kokiu būdu slapti 
kariniai raštai išeina įspaudą— 
kaip tie, kad Westmoreland pa
reikalavęs 206,000 kariuome
nės; kad Baltieji Rūmai siusią 
jam 30,000.

— Sovietai pasiūlė Anglijai 
draugiškumo sutartį, bet sutar
ties tekstą anglai atmetė — per 
daug jam dalykų esą, kurie nie
ko bendro su “draugiškumu”

Sen. Kennedy išėjimas į kovą 
suskaldė vadinamus Americans 
for Democratic Action. Ta gru
pė įsipareigojo remti šen. Mc 
Carthy. Dabar kai kurie grupės 
vadai nori perbėgti pas Kenne- 
dy. Kiti aštriai jį puola kaip 
oportunistą, karjeristą, kuris 
per galvas siekia savo brolio 
buvusios valdžios.

— Gallupas rado, kad šen.
neturi. Derybos betgi tebeeina. Kennedy, pasiskelbęs kandi- 
Sovietam rūpi izoliuoti Angliją datų į prezidentus, demokratus 
nuo Amerikos, išgauti iš jos po- suskaldė tokiu būdu: Kennedy 
litinių pažadų. Tarp jų gali bū- 44 proc., LBJ 41; jeigu konku- 
ti vėl Baltijos valstybių reika- ruotų LBJ ir McCarthy, tai LBJ 
tei- 59, McCarthy 29. Pernai kovo

— Leningrade kovo 14 pra- mėn. buvo Kennedy 48, LBJ 
dėta byla 7 už tariamą subver- 
sinę veiklą, siekiančią pašalint 
komunistinę valdžią ir ryšius 
su užsienine organizacija. NTS.

— Maurttiue, sala Indijos
vandenyne, kovo 12 gavo ne- paskelbė streiką. Dėl ko? Kad 
priklausomybę. Ją valdė Ang- btbfibtėkos valandos Imtų prail- 
lija 154 metus. Gyventojų yra gjhtdB; kad miegamuosiuose 
800,000, plotas 720 kv. mylių. esą Žiurkių.

44.

— Dėl Pueblo įgulos buvo 12 
posėdžių — ir jokių rezultatų.
— Del«war kolegija kovo 20

gesį su studentais, ragino vy
riausybę, kad būtų progresyvi 
— nuomonių skirtumus lygin
tų dialogais.

Varšuvos universiteto 6 pro-

Izraelio ir arabų taika tolsta?

Mirė prof. dr. V. Kanauka
■’A

Brooklyne kovo 22 po sun
kios ligos mirė dr. Vincas Ka
nauka, žinomas chirurgas ir 
buvęs Kauno universiteto me
dicinos fakulteto prodekanas. 
Palaidotas kovo 26 iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cy- 
press HiUs kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1893 
rugsėjo 9 Butrimiškių kaime 
Alytaus ap.; 1912 baigė Suval
kų gimnaziją, 1917 Kijevo u- 
niversitete mediciną. Karo me
tu mobilizuotas. Dalyvavo 1917 
Petrapilio seime. Kitais metais 
grįžo į Lietuvą, stojo savano
riu į kariuomenę, dirbo Kauno 
karo ligoninėje kaip chirurgas. 
Nuo 1923 atsargoje majoro 
laipsniu, dirbo Kauno ligoninė
se. Nuo 1930 medicinos fakul
tete chirurgijos ir su ja susi
jusių dalykų profesorius, šalia 
profesijos uoliai dalyvavo įvai
riose sveikatos draugijose, taip 
pat valstiečių liaudininkų są
jungos veikloje. Nuo 1949 J. 
Valstybėse, gavęs 1953 čia 
praktikos teises.

*N$iitkdfmė liko žmona 
duktė Aldona Naudžiuvien 
sūnus Algis, Amerikos karinės 
aviacijos majoras, į laidotuves 
atskridęs iš Tailando, 4 anūkai, 
brolis Kostas, veterinarijos gy
dytojas Baltimorėje. Dr. V. Kanauka

— Kardinolas Mindszenty 
pakeitęs savo nuomonę: manąs 1 
pasitraukti iš Amerikos atsto- "»?• katanidiicos encikiopedijo. 
vybės. Žinia nepatikrinta. , . „ ■. .

Kanauninkas Kazimieras Ste
ponis (Steponavičius) kovo 23 
nuo širdies smūgio mirė Bur- 
bank, Californijoje. Laidojamas 
kovo 28 iš Los Angeles šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčios.

Saugumo Taryba kovo 24 Izraelis atmetė, laikydamas jį 
vieningai pasmerkė Izraelio ka- paskatinimu, kad arabai vykdy- 
rinę veiklą. Tai buvo atsaky- tų terorą. Lenkijos spauda ta 

pačia proga skelbė, kad Izraelis 
vykdo tą pat, ką vykdė naciai.

mas į Jordanijos skundą dėl ko
vo 21 Izraelio kariuomenės 
perėjimo į rytinę Jordano pu- ___  _______ __________
sę. Ieškodama teroristų, Izrae- savo pajamas. Kaip Kongreso 
lio 15,000 kariuomenė sudegi- narys gauna 30,000, už paskai- 
no daugybę namų, užmušė 150 tas ir knygas apie 20,000 me- 
vadinamų teroristų, sunaikino tam. Paskaita-kalba vertinama 
Jordanijos 30 tankų. Pagal 1,000 dol., paskutinės knygos 
Jordanijos pranešimą Izraelis honoraras — 10,000. 
neteko 200 
lėktuvų.

Saugumo Tarybos sprendimą

vyrų, 45 tankų, 5

Kan. K. Steponis gimė 1904 
- Šen. McCarthy 'paskelbė kovo 4 Vielaičių k., Mažeikių 

apskr. Baigęs Kauno kunigų se
minariją ir Įšventintas 1929, 
studijas tęsė Romoj, Gregori- 
anumo universitete, kur 1931 
gavo teologijos licencijatą. Ka
pelionas Tauragėj 1931-33, kle
bonas Viešvilėj 1934-37, Telšių— Maskvos Pravda kovo 12

skelbė, kad 5 dienų darbo sa- kunigų seminarijos dvasios va- 
vaitė (41 valanda) gresia su- das 1937-44 (su pertrauka bol- 
griauti Maskvos gamybą. Kai '
kurios įmonės neatliekančios — John Rkhardson Laisvo- 
darbo ir priverstos įsivesti ant* sios Europos komiteto prezi-

— Egipto laukiama valdžios
permainų — “liberalizacijos”
— būsiąs patenkintas studentų valandžius. Penkių dienų dar- dentas pasitraukė ir kovo 26
demonstracijų reikalavimas per- bo savaitę prieš porą metų nu* atsisveikino su tautiniais komi-
eiti nuo vienos partijos prie tarė įsivesti 23 partijos kong- tetais, kurie jam ta proga su-
daugelio partijų sistemos. resas. rengė mažas išleistuves.resas.

Mirė kananhkas Kazimieras Steponis 
ševikmečiu, kai, seminariją 
darius, klebonavo Mažeikiuo
se); 1941 pakeltas garbės ka
nauninku, o 1944 vasarą — se
minarijos vicerektorium. Vo
kietijoje Memmingeno lietu
vių gimnazijos kapelionas ir 
mokytojas 1946-1949. 1949 at
vyko į JAV ir ėjo kapeliono 
pareigas šv. Juozapo ligoninėje, 
Burbank, Calif. Dažnai talkin
davo Los Angeles šv. Kazi
miero lietuvių parapijai.

Kan. K. Steponis, kaip vy
riausias rangu Telšių diecezi
jos dvasininkas išeivijoj, pasto
viai ir uoliai rūpinosi Telšių se
minarijos klierikais, studijuo
jančiais Eichstaetto seminarijo
je ar Romos universitetuose. 

Kan. K. ateponfa prie tavo rato- Daugelis patyrė jo globą tvar- 
kant ne tik studijų, bet taip 
pat ir emigracijos reikalus.

Rašė Žemaičių Prieteliuje, 
Ryte, Pavasaryje, Tiesos Kely
je, Vox Temporis ir kt. Atski
rai išspausdino Romos katalikų 
tikybą 1937, išvertė Petrovo 
Mūsų stabą 1928 ir J. Ascanio 
Socialistų redaktorių 1935.

Amerikoje nuo kepeliono pa
reigų atliekamą laiką skyrė 
teologinėm studijom. Rank
rašty liko pabaigtas išsamus ir 
originalus veikalas Filosofijos 
įvadas bei religinio turinio 
straipsnių apie Mariją rinkinys 
gegužės mėnesiui. Svarbiausias 
jo veikalas, visiškai baigiamas 
ruošti spaudai, keliolikos me
tų darbo vaisius — Paraidinis 
katalikiško gyvenimo žinynas. 
Tai populiari katalikiška enci
klopedija. Prieš kiek laiko ve
lionė atsiuntė Darbininko re
dakcijai eilę šios enciklopedi
jos straipsnių, su kuriais supa
žindinsime ir Darbininko skai
tytojus.

Už
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ŽMONĖS, KURIUOS IŠAUGINO NEPRIKLAUSOMA LIETUVA (4)

Ant, Maceina; jei išveja pro duris, teateina pro kitas
J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. Vlrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALS AMUOTO JAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

Anas hipnotinis miegąs pa - 
mažu pradeda užkrėsti ir mus. 
Ir mes daromės kažkodėl nera
mūs kaip tasai paukščiukas: 
ieškome santykių su tėvyne (tar 
si tėvynė būtų geografinė ar 
populiacinė sąvoka), peikiame 
antikomunizmą, tikimės sura
dę skirtumo tarp Markso ir da
bartinio komunizmo (tarsi to
kio skirtumo nebūtų tarp Evan
gelijos ir dabartinės Bažny
čios), išpučiame keletos sovie
tinių intelektualų purkštavi- 
mus prieš partiją (tarsi šie in
telektualai patys nepabrėžtų, 
kad jie tai darą kaip komuniz
mo naudai), vieni niekiname 
praeitį, kiti ją perrašome pa
gal savo dabartines svajones, 
žodžiu: elgiamės lyg užhipnoti
zuoti, praradę tikrovės pajauti
mą. Tai pastūmi mus į kažkokį 
popierinį abstraktų moralizmą. 
Mūsų spauda pilna pamokymų 
bei moralų: turi būti — prira
šyta, priorganizuota, prileista, 
prikurta,prikalbėta; reikia — 
įsteigti, aplankyti, įtikinti, iš
judinti, uždegti ir t.t. Tačiau 
kokia didžiulė praraja tvylo 
tarp šiojo reiklaus ir net išdi
daus "turi būti" ir anojo kuk
laus ir nusižeminusio "yra"!" 
Kai sykį viena dešimtametė 
mergaičiukė svaičiojo, esą užau
gusi ji jodinėsianti juodbėriu 
žirgu, tai jos dėdė žemaitis šyp
sodamasis ją tik paklausė: “O 
ans žirgs, ar jis bus medinis?” 
Pavojus suptis ant medinio ark
liuko, laikant jį ristoku juod-

Popiežius: Piano, piano, ma
no sūnau! Tu pamiršti, su kuo 
kalbiesi! — Ir didžiausiam visų 
nustebimui popiežius staiga pa
rodė į duris ir sušuko: “Lau - 
kan!” Išdidžiu žingsniu Mickevi
čius paliko audiencijų salę.

Argi ši scena nesikartoja ir 
dabar, kai kreipiamės į sveti
muosius, prašydami paramos 
savam kraštui? Tiesa, ne visa
dos mums parodomos durys fi

ziškai, tačiau beveik visados e- 
same išvejami dvasiškai: tylo
mis, beveik nejaučiamai, juk e- 
same triukšmadariai, ramybės 
ardytojai, užhipnotizuoto paukš
čio žadintojai. O kas gi dėkin
gas keliasi iš miego, jei jį pur
tai už apikaklės? čia tad ir glū
di mūsų politinės veiklos tra
giką. Ir vis dėlto turi būti žmo
nių (jų turime), kurie šią tra
giką prisiimtų, pakeltų ir, išvy-
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ti pro vienas duris, grįžtų pro 
kitas ir vėl pasauliui primin
tų, kad Kristus už tiesą mirė 
ant kryžiaus. O kaip lengva 
Jam būtų buvę sueiti dialogo 
su fariziejais! Kaip lengva bū
tų Jam buvę išgelbėti pasaulį 
be kraujo! Argi ne tai Jam siū
lė velnias, Jį gundydamas dyku
mose? Užtat šiandien didieji in
kvizitoriai ir pataisė Jo mokslą 
bei elgesį. Kadangi mūsų poli
tika yra priešinga šiom inkvizi
torių pataisoms (vistiek ar jos 
būtų dvasiškos ar pasauliškos), 
tai ir esame vejami bei nemė
giami aip ramybės ir dialogo 
trukdytojai. Tačiau garbė tiem 
mūsų veikėjams, kurie šios tra- 
gikos neišsigąsta ir toliau ją 
neša.

Tuo, mielasis ELI Vedėjau, 
rodos, ir būsiu išsėmęs Jūsų 
klausimus. Į pastarąjį, “ko
kių patarimų” galėčiau duoti 
“svetimų kraštų lietuviam”, at
sakyti nenorėčiau, nes tai bū
tų putlumas iš mano pusės. 
Tolimų' kraštų lietuvių gyveni
mo nepažįstu, jų sąlygos ir 
nuotaika ten yra kitokios, tad 
kiekvienas patarimas pasibaig
tų anuo aukščiau minėtu ab
strakčiu moralu. Juk visi ragi
nimai bei įpareigojimai, jei jų 
nesiima pats ragintojas, kitus 
tik ęrziria. Todėl šioje vietoje 
ir nutyliu.

Gal tik vieną trumputę pa
stabėlę būtų galima pridurti. 
Savo gyvenime esu sukiojęsis 
tarp daugelio tautų: tiek studi
jų metu Belgijoje (tame šian
dien tautiškai neramiame Lou- 
vaine), Šveicarijoje, Prancūzijo
je, vėl Belgijoje, tiek tremty
je (Vokietijoje), tiek dabar, dės
tydamas universitete (Freibur- 
ge ir Muensteryje), kur dirba ir
gi įvairių tautybių žmonės. Šie 
daugialypiai susitikimai at
skleidė vieną tiesą: "išlikti 
žmogumi yra pats svarbiau
sias dalykas. Kur sunyksta 
žmogiškumas, ten nieko negel
bės nė gražiausias tautiškumas 
(kalba, dainos, šokiai, drabu
žiai). Tačiau išlikt žmogumi yra 
žymiai sunkiau negu išlikti 
tautiečiu. Jeigu tad man jau 
būtinai reiktų duoti patarimo 
dabartinei lietuviškai jaunuo
menei, tai šis patarimas susibė
gėtų į vieną vienintelę formu
lę: išaugti ir išlikti pilnaver
čiu žmogumi; žmogumi aukštos 
kultūros, gilaus išsilavinimo, 
skaidrios moralės; kūrybišku 
žmogumi savoje srityje, žmo
giškumas yra pati didžiausia 
vertybė — tiek tėvynėje, tiek 
tremtyje.

Jūsų Antanas Maceina

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Graud St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, E V 7-4335.

THEODORE VVOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Canibndge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsainuotojas. Modernistą 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. iizu&; 
tel. 2 i 7-5604.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandvievv Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Aian J. Kenter - Jacoo Reuter, Licensed Mgrs. uaua reikalas istiiiKa - - 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puiKiai jrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11227. Tel. EM 6-3200.

DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 

jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 

Congress Avė. Waterbury, Conn. 06708; tel. 753-6181.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Saambinti 847-0300, Wm.‘ H. bmion- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NBW

BRITAIN, CONN. Tel. BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Nevvark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vedinamas.

bėriu, yra dabar mums labai 
artimas ir todėl taip lygiai pa- VLIKO PIRMININKAS KORĖJOJE, FORMOZOJE
vojingas, kaip ir laisvajam pa
sauliui komunistinės gyvatės 
akys: abu migdo....

Vienintelė priemonė nusi
kratyti šiuo hipnotiniu miegu 
yra kultūrinė kūryba: mokslas, 
menas, literatūra, auklėjimas; •T 
ekonomika, medicina, technika 
ir t. Todėl šviesia viltimi žiū
riu į būrelį — tegu ir nedi- 
džiausią — tų mūsų tautiečių, 
kurie kaip tik veikia šiose sri
tyse. Kultūrinė kūryba grąžina 
žmogų Į tikrovę. Abstrakčiais 
moralais (“turi būti” ir “rei
kia”) nesukursi jokio veikalo, 
neišauklėsi jokio jaunuolio, nie
ko neišmokysi, nieko neišgy
dys! ir net neuždegsi. Tuo a- 
naiptol neneigiu politinės veik
los. Tačiau politinė veikla da
bartiniu metu neturėtų būti 
daugumos reikalas, nes ši veik
la dabar yra tragiška, o tragi
ką pakelti gali tik rinktiniai 
žmonės. Todėl manyčiau, kad 
politinė veikla apsirėžtų tik ne
dideliais ir labai konkrečiais 
būreliais. Juk mūsų padėtyje ši 
veikla reiškia nerimo kėlimą 
svetimiesiems, juos informuo
jant, prašant, kritikuojant. O 
tai baigiasi taip, kaip kadaise 
Adomo Mickevičiaus atveju jo 
politinėje veikloje. Šio didžio

RŪPINOSI
Vliko pirmininkui dr. J. K. 

•Valiūnui besilankant Seoule, 
Korėjos sostinėj, kilo sumany- 

. mas išleisti Korėjos pašto ženk- 
' lą Lietuvos sukakčiai.

Kovo 3, 4, ir 5 Vliko pirmi
ninkas Seoule tarėsi su Pasau
lio Prieškomunistinės Sąjungos 
gen. sekretorium J. Hernandez, 
su Korėjos Prieškomunistinės 
Sąjungos pirmininku generolu 
Eung-joon Lee, generaliniu se
kretorium Jun-yong Pak, susi
siekimo ministeriu Jong-ryul 
Whang, viešosios informacijos 
viceministeriu Chun-sung Lee 
ir su užsienių reikalų ministe
riu Kyu-hah Choi. Susisiekimo 
(pašto) ir už-nių reikalų minis- 
teriai pašto ženklo sumanymu 
palankiai susidomėjo. Galutinio 
sprendimo tuo reikalu laukia
ma, kai užsienių reikalų minis
terija atidžiai patikrins teisines 
bei politines tokio veiksmo są
lygas.

Lankydamasis pas Vatika
no nunciatūros Seoule sekreto
rių monsinjorą J. V. Bulaitį, 
Vliko pirmininkas patyrė, kad 
Seoulo vyskupas galės būti pa
kalbintas paremti Korėjos—Lie-

kultūrininko pavyzdys yra dau
giau negu pamokymas, tai praš
ai uo visai mūsų veiklai.

Pasiryžęs imtis organizuoti 
lenkų legijoną užsienyje, Mic
kevičius tuo pačiu Įsijungė į a- 
no meto lenkų politiką tremty
je. Visai šiai veiklai buvo tada 
be galo svarbu gauti pop. Pi
jaus IX pritarimą. Lenkų idea
las buvo, kad popiežius viešai 
palaimintų legijono vėliavą. To
dėl lenkų delegacija — joje 
buvo ir Mickevičius — sykį bu
vo popiežiaus priimta specialio
je audiencijoje, kurios metu 
tarp poeto ir popiežiaus išsi
vystė toksai dialogas:

Popiežius: Reikia būti labai 
atsargiems! Būkite kantrūs ir 
laukite! Mes esame įsitikinę, 
kad Lenkija prisikels.

Mickevičius: Jūsų šventeny
be. mes negalime ilgiau laukti! 
Mes kenčiame!

Popiežius: Betgi mes negali
me skelbti pasauliniams valdo
vams karo.

Mickevičius: Kristus ėjo už 
tiesą mirti ant kryžiaus!

PAŠTO ŽENKLU LIETUVAI
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tuvos pašto ženklo sumanymą.
Viešosios informacijos vice - 

ministeris itin tvirtai .pritarė 
sumanymui išlysti kalbamąjį 
ženklą. Be to, pageidavo' gyviau 
keistis su Vliko informacijomis 
ir paprašė, kad ministerijai bū
tų siuntinėjami Eltos Informa
cijos biuleteniai anglų kalba.

Vliko pirmininkas aplankė 
Seoule leidžiamo dienraščio Ko- 
rea Herald (anglų kalba) lei
dėją Bong-gi Kim ir redakto
rių Kwang-gil Kay. Po to, pir
mininką aplankė to laikraščio 
atstovas ir parengė spaudai iš
samų pasikalbėjimą apie Lietu
vos problemas. Pasikalbėjimas 
buvo paskelbtas dviejose to 
laikraščio laidose.

Ir Korėjos televizijos žinių 
skyriaus vedėjas Leung- eun 
Han padarė dvidešimties minu
čių pasikalbėjimą su Vliko pir
mininku. Pasikalbėjimas buvo 
perduotas kovo 6 tuoj po tarp
tautinių žinių pranešimo. Ang
lų kalba pasikalbėjimas buvo 
verčiamas į korėjiečių kalbą. 
Pasikalbėjimo metu per visą 
ekraną parodytas ir ryškiai

laisvos Kinijos sosti- 
numatoma galimybė

matytas Lietuvos žemėlapis iš 
Vliko išleistos . brošiūros (Li- 
thuania.)

Taipei, 
nėję, irgi
arba išleisti Lietuvos sukakčiai 
paminėti skirtą pašto ženklą, 
arba — greičiausia — tam 
tikrą laiką vąętoti pašto ant
spaudą su atitinkamu įrašu, 
kaip tai buvo padaryta Brazi
lijoje.

Taipei, kovo 6, Vliko pirmi
ninkas matėsi ir tarėsi apie 
Lietuvos sukakties minėjimą 
su Pasaulio Prieškomunistinės 
Sąjungos Kinijos padalinio pir
mininku Ku Chenk-Kang. Su 
juo irgi toliau tuo reikalu laiš
kais susisiekiama iš New Yor- 
ko.

Ir Taipei su Vliko pirminin
ku — prieš pat jam išvyks
tant į Manilą, aerodrome — pa
darė pasikalbėjimą Taivano te
levizijos atstovas Dahren Lo. 
Pasikalbėjimas truko šešias mi
nutes (verčiamas į kinų kalbą) 
ir buvo skirtas tą patį vakarą 
parodyti tarptautinių žinių tar
pe. (Elta)

ŽODYNŲ PAKLAUSA 
DIDELĖ

“Rusų - lietuvių kalbų žody
nai mūsų visuomenei labai rei
kalingi”, — rašė vilniškė Tie
sa, pranešdama, kad išleistas 
naujas toks žodynas. Tiesa ste
bėjosi, kodėl to žodyno teko 
laukti net dvylika metų. Mat, 
Ch. Lemcheno žodyno 1948 m. 
ir 1955 m. laidos buvusios be
matant išpirktos. (Kaip nebus, 
kai tenka gyyęnti rusų mriklau- 
somybėj. .-.)5 }

Bet prireikė ir kitų žodynų. 
Tiesa ta proga pridėjo:

“Norime atkreipti atitinka
mų įstaigų dėmesį į neleistiną 
dvikalbių žodynų leidybos su
stingimą mūsų respublikoje.

Nepraeina nė vienos dienos, 
kad knygynuose žmonės ne
klaustų, ar galima įsigyti vieną 
ar kitą žodyną. Paklausa didžiu
lė, tačiau ilgus metus nemato
me knygynuose nei anglų-lie
tuvių, nei prancūzų-lietuvių, nei 
vokiečių-lietuvių kalbų žodynų, 
o juk visiem aišku, kad žody
nai turi būti pardavinėjami vi
są laiką. “Minties” leidyklos fi
lologinės literatūros redakcija 
netgi negali pasakyti, kada bus 
duoti rinkti prancūzų-lietuvių 
ir anglų — lietuvių kalbų žody
nų rankraščiai, juos labiau, ka
da jie bus išleisti”.

Tų žodynų paklausa padidė
jo, kai atsirado daugiau pramo
kusių Vakarų Europos kalbų ir 
nebepasitenkinančių knygomis 
vien rusų kalba. (Elta)

Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas pas Filipinų prezidentą Ferdinand Marcos

JUOZO BAND2IUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi:ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond Hill, N. Y. 11418; tel. 846-9286.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — JL10.-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Vlrginia 6-lkOO.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas— Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų-atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-.2864.

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

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

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

LITAS INVEST1NG CO., INC. —Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Western Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4.477.

JUOZO MISIŪNO G6RIMŲ KRAUTUVĖ —^Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. Vi 3-3511.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. llįll, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimais įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211,-ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviais. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pj-ice 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
" ..... ■ ,,iii " ■ ;■ ■ | _i ii |in l -

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York. N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, ‘-Dollar 
Certificates”, butams ir t.t. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku -- susitarus.

RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atuiara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, įiidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma j nurodytą vietą arba manius. Savininkai — 
John Doran ir Alicc Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNT.NIŲ JSTA(GA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon'o lietpalčiai. Išrūpinami "dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11'311; Tel. EV 4-4952.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-10 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI ) LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tfuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štaJnii išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu. supakacimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. .Mes turime didelj 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų geriausių siuntiniui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago. 
TU. 2219 \V. Chicago A ve. 60622; Los Angeles. Calif. 314 North La Brca 
Avė. 90036.
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910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN/N. Y. 11221 Kuo virs susijaudinimas dėl lietuviu kapiniu

1«S1 KjimOb AMERIKĄ, LOS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

by FRANCISCAN FATKERS

UrikrMttl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
MPOMAmcMm redakcija taleo aavo nuotiOra. Nenaudoti ctralpenlai 
fciaad jeŠoriaK pradant. Pavarde paairaiyti etraipenlal nebūtinai 
ijėe noeaMH*. Ut skalbtam turini Ir kalba redakcija neatsako.

Sava kalba savoj bažnyčioj
Metų pradžioje lietuvių para- lietuvybės reikalas. Rodos, ir 

pijoše skelbiamos apyskaitos, aiškinti nereikėtų, kad daroma 
kiek per metus jom išlaikyti didelė žala savam reikalui kai 
aukų surinkta ir kiek išleista, jis tiktai dalies lietuvių pare- 
Galas su galu suvedamas, jei 
parapija nėra apsunkinta pra
eities skolų, užtrauktų bažny
čios ir mokyklos statybai, arba 
nereikia jų naujai statyti ar 
naujinti. Nedaug tėra likusių 
parapijų, kurių bažnyčiom rei
kia dar stieptis nuo žemės. Ak
tualesnis yra pasidaręs kitas 
klausimas.

Kai seniau lietuviškų para
pijų bažnyčios buvo statomos, 
aplink jas gyveno masės lietu
vių. Dabar tokių parapijų rasi 
nedaug. Žmonės prasigyveno, 
geresnius namus įsigijo, toliau 
nusikėlė,' ir bažnyčia liko ne
be lietuvių rajone. Gi pasitaiko 
ir taip, kad lietuviškasis rajo
nas susikuria visai naujoje vie
toje, o bažnyčia lieka senoje. 
Toks persiskyrimas, žinoma, 
neina į naudą nei parapijai 
nei parapiečiam. O tačiau reikė
tų išeities ieškoti, kaip tai buvo 
daroma tada, kai pirmosios baž
nyčios buvo statomos.

Tokia padėtis reikalauja ir 
pačių parapiečių didesnio uolu
mo. Žinoma, kad Katalikų Baž
nyčia reikalauja savo tikinčių
jų priklausyti kuriai nors para
pijai Su tuo susijęs ne tiktai 
savo bažnyčios išlaikymas, sek
madieniais mišių klausymas, 
bet visos eilės dvasinių reikalų

Chicagoje aktualiausia šių 
dienų tema tapo Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinių reikalai. 
Spaudoje, per radiją ir televi
ziją nuolatos kalbama apie ka
pines. Padėties nežinančiam 
sunku yra ir susigaudyti, kur 
tiesa ir kur gandai.

Lietuvię spauda dėl kapinię: 
Tėvų Jėzuitų "Laiškai Lietu

viams" sausio mėn. rašė: “Rei
kia tikėtis, kad bažnytiniai va
dovai su laiku vis labiau pa
tirs Vatikano II suvažiavimo 
nurodymų vertę. Tą vertę ti
kintieji taip pat ima pastebėti. 
Iš praeities faktų jie gali pasi
mokyti: 1) Pakankamos svar
bos administraciniame-pastora- 
ciniame reikale, kur nėra atsi
žvelgiama į pakankamai dide
lio skaičiaus tikinčiųjų reika
lus, susibūrus dera kultūringai 
išreikšti savo pageidavimus 
bažnytinei vadovybei, kuri tu
rėtų būti už tai tik dėkinga. 2) 
Tos pastangos turi būti vienin
gos, viena kitą paremiančios 
(kaip moko mus Katalikų Fede- Chicagos lietuviškų 

Lietuviškų parapijų lietuviš- .racijos Chicagos skyriaus vėly- 
kumu rūpinasi ir kunigai. Ku- vas įsijungimas, atnešęs kiek 
nigų Vienybė, atskiri idealistai nedarnos). .3) Tokie ir pąna- 
parapiečiai ir Lietuvių Bendruo- šūs reikalai turi būti kultūrin

gai svarstomi pačioje katalikų 
periodinėj spaudoj. Kitaip ver
tingos diskusijos užgniaužia- 
mos arba jos atsiduria nepalan
kios spaudos puslapiuose pa
čių katalikų pajuokai...”

miamas.
Niekas negalėtų paneigti fak

to, kad lietuviškosios parapi
jos buvo ir tebėra svetur iškly
dusių lietuvių stipria jungtimi. 
Svetima dvasia ją silpnina, bet 
užtat mūsų pastangos turi būti 
sustiprintos atlaikyti tai, kas 
dideliu triūsu ir su dideliu ka
pitalu buvo sukurta: savą, lie
tuvišką parapiją.

Masiniame susirinkime dalyvavo per 2.300 žmoniy

šiuo atžvilgiu daugiausia bū
tų galima padaryti priekaištų 
vėliau atvykusiem, kurie pra
džioje miniomis suplaukdavo į 
lietuviškų parapijų bažnyčias, o 
dabar jau praskydo: eina, kur 
papuola, jei iš viso dar eina. 
Ankstesni ateiviai, kurie baž
nyčias statė, turi daugiau uo
lumo savai parapijai. O čia yra 
reikalas ne vien padėti savo 
bažnyčią išlaikyti, bet ir reika
las tvarkos, kuri yra ir dvasi
niame gyvenime, ir taip pat

parapiečiai ir Lietuvių Bendruo
menė. Tačiau ar rezultatus gali
ma laikyti patenkinančiais?

Tikinčiųjų tautinę kalbą i- 
vedus į liturgiją, daugelyje lie
tuviškų parapijų pamaldose ša
lia lietuvių kalbos tenka varto
ti ir anglų kalbą. Lietuvių kal
ba čia neniekinama, bet nebė
ra, kas tose lietuviškose bažny
čiose lietuviškai kartu atsakinė
tų ar giedotų. Sekmadieniais li
ko tik vienos ar dvejos lietu- I 
viškos pamaldos, ir tai bažny
čiose negausu lietuviškų para- 
piečių.

Turime jau ir pilną lietuviš
ką mišiolą. Eilėje lietuviškų pa
rapijų mišios aukojamos lietu
vių kalba ir darbo dienomis. 
Bet ir čia dalyvauja daugiausia 
kitataučiai. Gavėnios rimtį, Di
džiosios savaitės apeigų pras
mę argi ne sėkmingiau galima 
pajusti dalyvaujant pamaldose j 
savoje 
sekant 
apeigų 
šiolo?

Darbininko redakcija spau
dos apžvalgoj vasario 13 rašė: 
“Laimės kapus, pralaimės šie* 
las?..”

Naujienos kovo 1 darė išva
das: “Liet Katalikų Federacija, 
kaip ir visos katalikiškos orga
nizacijos snaudė, kai klebonai 
su airiais Šv. Kazimiero kapi
nes nulietuvino, jie ramiausiai 
ir toliau snaus. Lieka trys ša
lys, kurios šiame reikale gyvai 
suinteresuotos veikia ir veiks, 
tai yra: 1) Chicagos Rymo Ka
talikų arkidiecezija, kuriai Šv. 
Kazimiero kapinės užrašytos ir 
jų niekam savo gera valia ne
grąžins; 2) ALB komitetas pa
sauliečių teisėms apginti lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse, 
kurs drauge su tų kapinių skly
pų savininkų draugija ir visų 
geros valios lietuvių pagalba 
kovą už lietuvių teisių atstaty
mą yra pradėjęs ir yra pasiry
žęs rankų nenuleisti...; ir 3) 

parapijų 
klebonai, kurie, bandydami sė
dėti ant dviejų kėdžių, tikrai 
turi daug ko pralošti, ką jau 
rodo vienos parapijos prel. Čer
niausko pajamų atrofija...”

Drauge M. Krupavičius per 
eilę straipsnių šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių proga, supa
žindino skaitytojus su švento 
Tėvo ir Vatikano nutarimais,

kuriuose aiškiai yra pasisako
ma už tautinių tradicijų išlaiky
mą. Bet, deja, praktikoje mes 
matome visai ką kita.
Masiniai susirinkimai ir raštai

Masiniai susirinkimai Chica
goje kas kart darosi didesni. 
Kovo 17 Ford City didžiulė sa
lė, talpinanti apie tris tūkstan
čius žmonių, buvo perpildyta. 
Chicagos lietuviai dėl kapinių 
tiek jau susijaudino, kad tar
pais išeina net iš kultūringų ri
bų. Visam tam susijaudinimui 
kibirkštį davė prieš dvejus me
tus kapinėse pastatyta koply
čia. Pastačius koplyčią buvo pa
keisti laidojimo papročiai, kars
tas paliekamas koplyčioje, kur 
vėliau darbininkai (meksiko- 
nai) be kunigo ir giminių pa
laidoja, teisingiau pasakius, į- 
verčia į duobę ir užkasa. Taip 
nepagarbiai elgiantis su miru
siaisiais, senesnės kartos lietu
viai pradėjo skųstis, kad lai
dojant darbininkai sumaišo 
karstus, kad žiauriai elgiasi į 
duobę leisdami kranais ir t.t. 
ir Lt. — - — - -----

Kai skundai vis nesiliovė ir 
klebonai bei vyskupija į tai ne
kreipė dėmesio, pagaliau į tai 
atkreipė savo nuoširdų žvilgs
ni ALB Chicagos apygardos- 
valdyba, sudarė tam reikalui 
komitetą, kuris kartu su kapi-

Chicagoje
tuviai klebonai iki 1965, ir tuo 
metu jokių nesusipratimų ne
buvo. 1965 pradžioje kardino
lui Albertui Meyer Chicagos ri
bose esančias katalikiškas kapi
nes pavedus administruoti vie
nam prelatui, automatiškai 
tautinės grupės neteko savų ka
pinių ir jų fondų. Pvz. lenkai 
neteko 4 kapinių ir apie tai 
sužinojo tiktai po metų, lietu
viai sužinojo kiek vėliau.

šių metų kapinių reikalam 
kaistant ir skundam nesaht ga
lo, vasario 13 Marųuette Park 
liet, parap. salėje buvo sušauk
ti lietuviškų 12 parapijų kle
bonai ir komiteto nariai (trus- 
tistai), susirinkimui pirminin
kavo pats kapinių direktorius 
prel. F. J. McElligott, susirin
kimo pagrindinis tikslas buvo 
išklausyti kapinių administraci
jos raportą, kurį skaitė ir nuo
rašus išdalino kapinių adminis
tratorius John F. Philbin, įsak
miai nurodydamas, kad visi vie
nodai visoje Chicagoje bū
tų laidojami, viskas ir viskas 
vienodai būtų daroma. Tai reiš
kia, bet kokie tautiniai papro
čiai, tradicijos panaikinamos, 
atseit, Vatikano nutarimai Chi-

STASYS YLA

lietuviškoje parapijoje, 
mišių ir kitų liturginių 
maldas iš lietuviško mi- ;

Ar nebūtų naudinga, kad 
tuos bažnytinius reikalus pa
svarstytų par-jų kunigai drau
ge su rūpestingesniais parapie- 
čiais? Galbūt, rastų išeiti pa
darius naujų pastangų ir kuni
gam ir pasauliečiam.

Žmones ir žvėrys
(Ii Autoriaus knygos, išleistos 1951 m.)

<»
Karštis pakildavo aukštas — 
iki 40 laipsnių C. Kitos išeities 
nebūdavo, kaip tas vietas pra
pjauti, padaryti gilius iki kau
lų pjūvius ir palikti žaizdom 
išsivalyti. Aprišdavo jas 
tvarstomuoju popierių, kuris 
prilipdavo, pripūdavo, dėl to 
laiks nuo laiko reikėjo jį nu
imti, patiems su vandeniu 
žaizduotas vietas nusivalyti.

Dabar, kai prausyklą buvo 
praėję visi naujokai, suvarė į 
ją šiuos nelaiminguosius, o prie 
jų prijungė ir mane atsitikusį.

das, o nosiai — baisus dvoki
mas.

Su šiais žmonėmis patekau 
į tą pačią chirurginę palatą.

Matydavau supjaustytus jų 
šonus ir perrišimų metu. Kiek
vieną kartą man kildavo pasi
baisėjimas dėl jų kančios. Ki
tiems čia buvo supjaustytos 
rankos, kojos ar veidas, žiūrint 
kur pūliavimas buvo prasidė
jęs. Taip sužalotas abi kojas tu
rėjo ir mūsų agr. Ignas Budrys, 
kurį čia radau jau keletą dienų 
gulintį.

Mane domino, kur gi kiti 
Pirmą kartą pamačiau kaip ar- -mūsiškiai, kurių jau keliolika 
monikas supjaustytus šonus. 
Kvėpuojant jie keistai žiojosi, 
susičiaupdavo ir vėl atverdavo 
žaizdas. Pro jas buvo matyti 
šonkauliai. Tiesa, kaulai ir 
šiaip buvo visur matyti, nes šie 
žmonės nesiskyrė nuo kripelių, 
gyvenančių atskirame bloke. 
Nebuvo nuostabu matyti žmo
gaus Šonkaulius, kai jie turėjo 
tik vieną plonytę odos dangą, 
be jokio raumens. Mano akims 
vis dėlto buvo nematytas vaiz-

Lietuviškų parapijų klebonų ir 
pasauliečių susirinkimas

Šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nes 60 metų administravo lie-

nėse sklypų savininkų draugija 
įteikė Chicagos arkidiecezijos 
kapinių vyr. ‘ administratoriui 
prel. Francis J. McElligott re
zoliuciją, 10 reikalavimų grą
žinti lietuviškas tradicijas, ka
pines ir t.t. Be to, Liet. Kat. 
Federacija, Liet. Vyčiai, Atei
tininkai, Kat. Moterų Kl., ALR- 
K Susivienijimas, šv. Vardo d- 
ja įteikė taip pat raštą, prašy
dami grąžinti lietuviškas tradi
cijas, lietuvišką vardą ir suda
ryti kapinių reikalam komitetą 
iš katalikiškų organizacijų at
stovų bei kunigų. Kiek vėliau 
prie minėtų organizacijų prisi
jungė Liet. Krikščionių Demo
kratų s-ga, LF Bičiuliai ir kiti, 
t.y., visa katalikiškoji išeivija 
išėjo kovon už lietuviškų tradi
cijų išlaikymą.

Kapinių vadovybė, prel. F. J. 
McElligott, Lietuvių Katalikų 
Federacijai ir kiek vėliau LB 
komitetui atsiuntė neigiamą at
sakymą, kuris Drauge buvo pa
skelbtas sausio 20. Bet tuo nie
ko nepatenkino, šiandien vi- 

' siškai darosi aišku, kodėl vy
resnės kartos ateiviai taip jaut- cagai nieko 'nereiškia. Štai 
riai pergyvena, ašarodami aiš- kaip skamba pats tekstas:
kiną, kaip jie sunkiai dirbdami “They should reasonably ex- 
pirko žemės, statė bažnyčias, 
mokyklas, kūrė lietuviškus ži
dinius tikėdami, kad tarnaus 
lietuviam ir jų vaikų vaikam, 
bet graudžiai nubaigia savo pa
sakojimą: “Štai dar nespėjom 
net numirti, o ką jau jie pa
darė ...”

pect uniform interment cost, 
uniform provision for care, uni
form grave prices, uniform ru- 
les on decorations, uniform 
rules on interment procedūras, 
uniform rules on memorials.. 
It would be at least an embar- 
rassment if not a scandal to 
have every Catholic cemetery 
providing a different sėt of ru
les and policies ...”

Mr. J. F. Philbin pranašavo, 
kad vietoj 800 laidojamų me-

(nvkelta į 4 psl.)

PADEKIME MŪSŲ JAUNIMUI 
ATVYKTI į ŠOKIŲ ŠVENTŲ

Chicagoje kovo 17 Ford City salėje buvo masinis susirinkimas iv. Kazimiero kapinėm apginti, žmonių prisi-' 
rinko per 2300. Nuotf. A. Guibinsko

’ siekdavo 39 — 39,5 laipsnio C 
ir po 24 — 36 valandų nukris
davo žemiau normalaus lygio. 
Krintant temperatūrai prasidė
davo viduriavimas: pradžioj be 
skausmų, staigus, paskui su 
kraujais ir spazmomis. Juo to
liau, juo labiau kraujavimas di
dėjo. Ilgainiui žmogus nebetu
ri ko tuštinti, bet reikalas bė
gioti į išvietę atsiranda gana 
dažnai. Pradžioje bėgioja 6-10 
kartų per dieną, paskui 15-20. 
vėliau iki 40-50. Galima įsi
vaizduoti koks nepertraukia
mas buvo bėginėjimas ir susi
grūdimas toj vietoj, kuri ap
tarnavo keletą dešimčių šių Ii- išvietės. Tai mačiau, nes pro 
gonių ir mūsų chirurginį sky
rių. Ilgainiui ligonis nebetenka 
jautrumo ir pradeda viduriuoti 
lovoje. Sanitarai, šią “netvar
ką” pastebėję, pripuldavo su 
lazda ir bandydavo kirčiais 
“gydyti”. Jei jie žmogaus ne
pribaigdavo, po dviejų savaičių vo be skalbinių, tik vieni čiu- 
liga praeidavo^apetitas grįžda- žiniai — ne taip kaip mūsų pa- 
vo, į lauką užtekdavo eiti tik 1 latoje. Aišku, švaros čia nie- 
2 kartus per dieną. Po to vi- kas negalėjo palaikyti net pa- 
duriavimas vėl ima kartotis, už- čiose lovose. Pro jas, takais, 
sitęsia 2-4 mėnesius, pasidaro vyko tas pats žmonių judėji- 
beveik chroniškas. Per tą laiką mas. Dėl to sanitarai negalėjo 

greit pastebėti manęs atėjusio 
iš svetimos palatos.

Iš tolo pamačiau gulinčius 
dr. Praną Germantą, Antaną 
Liūdžiu, Zigmą Masaitį. Susira
dau ir Algirdą Tumėną, kuris 
su lenku gulėjo vienoje lovo
je. Pradžiugo jo išbalęs pagel- 

prasidėdavo staiga, karštis pa- Mano liga vertė dažnai susitik- tęs ir kaulėtas veidas.

— Meilus sakė, kad tu norė
jai...

Išpažinties — pabaigė jis.

Vos pastebimai sudėjo kry
žių ant krūtinės ir į lovos 
kraštą pasisvėręs pradėjo kal
bėti.

Prisiminiau mūsų pažintį ant 
grindų pirmąjį vakarą, kai sker
somis, kaip silkės, turėjome ša
lia vienas antro sugulti. Prisi
miniau pasikalbėjimus, kai 
mudu valėme beržynėlį prie 
vandentiekio statybos. Algir
das buvo iš vilniškės grupės ir 
anksčiau jo nebuvau pažino
jęs- '

Po to išpažinties mudu dau
giau nebesusitikom. šis ketvir
tas išrišimas, kurį jam daviau, 
atrodė paskutinis. Manęs ne
guodė jo ramybė, kuri puošė 

Aš įslinkau į vidų. Baisus jo baisiai sumenkusį veidą. Mir
tis artėjo prie jo skurdžios lo
vos šioje lavoninę primenan
čioje palatoje.

ti su šiais ligonimis kaip tik toj 
vietoj. Turėjau perdaug van
dens ir jį reikėjo greičiau pa
šalinti. Taip tos pačios dienos 
popietėj atradau čia Vytautą 
Meilų. Jį vos galėjau pažinti: 
buvo pamėlęs ir pajuodęs, per
karęs ir išsekęs kaip šmėkla. 
Jis praeidamas man pakuždėjo:

— Užeik pas mus!
— Kur? — paklausiau.
— čia pat, pro šias duris ..

Tumėnas nori atlikti išpažintį, 
labai silpnas.

— Durys į viduriuojančiųjų 
palatą tikrai buvo čia pat, iš

jas ėjo ir ėjo žmonės, vos vilk
dami kojas ir vėl grįždami, at
likę reikalus. Tik nežinojau, 
kad čia guli ir keletas mūsiš-

tvaikas užėmė kvapą. Lovos bu-

buvo atsidūrusių ligoninėj. 
Vaikščioti iš vienos palatos į 
kitas buvo griežtai draudžiama. 
Tačiau ne vieną sutikau išvie
tėje. Ji buvo bendra su vidu
riuojančių išviete. Koktu buvo 
į ją eiti — ne tik dėl šleikštaus 
vaizdo ir baisaus tvaiko, bet 
ir dėl to nerviško žmonių bė
ginėjimo, vaitojimų, aičiojimų, 
surištų su šia liga. Tai nebuvo 
paprastas viduriavimas. Liga

'žmogus spėja gauti kitą ligą— 
vidurių uždegimą, dėmėtąją šil
tinę. Naujas karštis vėl sukelia 
didelius vidurių skausmus ir vi
duriavimą su kraujais. Širdis 
nusilpsta ir žmogus nebeatlai- 
ko. Tokiais atvejais 95-98 proc. 
ligonių miršta.

UŽMUSAMAS MASAITIS
Vakarop pirmą kartą mane 

aplankė dr. Antanas Starkus, 
kuris čia dirbo jau kaip gydy
tojas. Nedrąsiai jis artinosi

Vienas iš didžiausių ir masi- jų kraštai, taip ir Pietų Ameri- 
nių Laisvės Kovos Metų įvy- kos lietuvių tautinių šokėjų 
kių bus trečioji Tautinių šokių 
šventė. Ji įvyks liepos 7 Chi
cagos amfiteatro patalpose.

Šiais jubiliejiniais metais III 
Tautinių šokių šventės komite
tas nori šią šventę padaryti į- 
spūdingą ir neeilinio pobūdžio. 
Tam yra kruopščiai ir su dide
liu rimtumu ruošiamasi ir visi 
komiteto -nariai daro viską, 
kad šventė būtų kovos metų 
pasididžiavimas.

Šioje didžiojoje sukaktuvinė
je šventėje dalyvauja visos JV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių grupės. Kadangi šventė 
yra rengiama Lietuvių Bendruo
menės vardu, jos visi skyriai ir 
kiekvienos vietovės lietuviai pa
deda savo jaunimo šokių gru
pei sudaryti finansines sąly
gas atvykti į Chicagą.

Didingai šventei surengti ne- nimui į tautinių šokių šventę, 
užtenka šokėjų, mokytojų ir 
rengėjų pasišventimo bei dar
bo, bet reikia ir finansinės pa
ramos. Numatytos pajamos 
už išparduotus bilietus nepa
dengia susidarančių išlaidų, nes 
sukaktuvinių metų reikšmė 
šiai Tautinių šokių šventei sta
to didesnius reikalavimus. Ji 
turi tapti mūsų tautinio pasi
reiškimo demonstracija.

grupės yra sunkioje ekonomi
nėje būklėje.

III Tautinių šokių šventės 
rengimo komitetas, susipažinęs 
su minėtų kraštų padėtimi ir 
išsamiai apsvarstęs jų prašy
mus bei matydamas neabejoti
ną dalyvavimo vertę, vienin
gai priėjo išvados, kad ir Pie
tų Amerikos tautinių šokių gru
pių atvykimas į m Tautinių šo
kių šventę Chicagoje tų kraš
tų jaunimui duos didelę tauti
nę naudą, kurios pinigais nega
lima įkainuoti. JAV ir Kana
doje yra taip pat tokių vieto
vių, kurios jokiu būdu dėl sa
vo negausaus skaičiaus savo šo
kėjų grupei neįstengia apmo
kėti net pusės kelionės išlaidų. 
Todėl komitetas kreipiasi į vi
są lietuviškąją visuomenę ir 
prašo padėti atvykti mūsų jau-

Sioje šventėje nori dalyvauti 
Pietų Amerikos šokėjų vienetai 
ir Vasario 16 gimnazijos šokė
jai. Prisimename, kai į Jauni
mo kongresą, su šiaurės Ame
rikos lietuvių parama, buvo at
vykę ^keliasdešimt jaunimo iš 
kitų kraštų. Sugrįžę jie savo 
vietovėse pradėjo atlietuvinimo

prie manęs, lyg privengdamas darbą tenykščių lietuvių tarpe, 
svetimų akių, kad kas nepa- o ypač Pietų Amerikos jauni

mo tarpe prasidėjo lietuvių 
tautinis atgimimas. Tam tau
tiniam atgimimui sustiprinti ir 
pratęsti būtų nepaprastai nau
dinga, kad bent dalis šokėjų ga
lėtų atvykti į Šią jubiliejinių 
metų Šokių šventę. Kaip ir visi

skųstų, jog specialiai lietuvį li
gonį lanko. Jis įspaudė man pi
liulę į rankas ir pasakė:

— Masaitis labai silpnas; jis 
prašo išrišimo.

(Bus daugiau)

Tam reikalui skelbia pinigini 
vajų. Visi prisidėkime savo 
galima auka ir sudarykime są
lygas atvykti jaunimui ypatin
gai į šių metų šventę. Kiekvie
na auka, kad ir mažiausia, bus 
didelės vertės, nes ji padės su
stiprinti lietuvišką dvasią mūsų 
jaunime.

Savo piniginę auką prašome 
siųsti Komiteto pirmininko dr. 
Leono Kriaučeliūno adresu, če
kį ar piniginį orderį prašom 
išrašyti: Lithuanian Dance Fes- 
tival, 12500 Pawnee Road, Pa
los Park, Illinois, 60464.

Komitetas taip pat kviečia ir 
visus lietuvius iš visur rengtis 
dalyvauti Šioje Šventėje. Visi 
planuokime savo atostogas 
taip, kad liepos 4-7 galėtume 
būti Chicagoje ir kartu jungtis 
su visais lietuviais didžiojoje 
demonstracijoje už laisvą Lie
tuvą.

JAV ir Kanados Lietuviu 
III Tautiniu Sokię Šventės 

Komitetas
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PASAUUEOIJ TARYBA PRISBEUMO PARAPIJOJE
Šių metų kovo ,3 Prisikėlimo 

parapija Toronte pasuko nauja 
linkinė — į parapijos valdymą
ir tvarkymą pakviesti pasaulie
čiai.

Gyvename laikus, kuriuose 
pasauliečio rolė ir jo svarba 
Bažnyčios gyvenime, tiek dva
siškuos, tiek pačių pasauliečių 
tarpe tapo labai aktualus klau
simas. Po antrojo Vatikano su
sirinkimo pasauliečių ir dvasiš
kių bendradarbiavimo klausi
mas sujudino daugelio žmonių 
protus ir jausmus. Apie tai kal
bama, svarstoma, planuo - 
jama. Visiem yra aišku, kad rei
kia pradėti, reikia bandyti ką 
nors daryti.

Kaikur jau tikrai bandoma 
šis tas daryti, bet kadangi per 
tiek šimtmečių tai nebuvo 
praktikuota, tai niekas neturi 
nė pavyzdžio, nė patyrimo. Ir 
bemaž visur, kur tik tas judė
jimas pradedamas, jis sutinka 
daug labai suprantamų psicho
loginių kliūčių, ir darniausiai

vo 3. Tą dieną įvyko taip pa
sivadinusios Parapijos Tarybos 
pirmas posėdis. Srairink** 28 
asmenys, kurių kiekvienas at
stovavo ar parapiją bendrai, ar 
kurį nors parapijos ribose vei-
kiantį organizacinį vienetą bei 
susibūrimą, ar buvo klebono 
pakviestas.

Sukalbėjęs maldą ir pasvei
kinęs taip neįprastam darbui 
pradėti susirinkusius parapie- 
čiuš, klebonas apžvelgė numato
mus tarybos darbus, nubrėžė 
tiem darbam gaires, numatė 
veiklos planus — visa tai pa
vesdamas susirinkusiųjų disku
sijom.

Po to jis savo kalboje apta
rė ir paaiškino kodėl prasidėjo 
šis radikalus Bažnyčios posū
kis pasauliečių link. Pasaulie
čių bendradarbiavimas su dva
siškąja yra pradėtas viso pa
saulio katalikų tarpe, nes tai 
yra Bažnyčios Suvažiavimo nu
tarimas ir kaip toks įpareigoja 
ir dvasiškiją ir pasauliečius.

jos dvasiniai reikalai stovėtų 
galimai didesnėj aukštumoj, 
kad medžiaginiai dalykai Imtų 
tvarkingai vedami, kad parapi
jos visuomeninė ir tautinė veik
la būtų gyva.

Prisikėlimo parapija, kaip ir 
daugelis kitų išeivijos bend
ruomenėj sudarytų parapijų, 
yra parapija be teritorijos. Mes
turime daug darbų, rūpesčių ir 
komplikacijų, kurių kitos pa
rapijos neturi.

Baigdamas savo kalbą kle
bonas priminė, kad ši reforma 
mūsų parapijoj yra ne parapie- 
čių išreikalauta ar iškovota — 
jie į parapijos tvarkymo darbą 
yra kviečiami visu nuoširdumu 
ir laukiami, kad ateitų su idė
jomis, praktiškais planais ir pa
siryžimu dirbti. Susirinkusius 
tarybos narius pabrėžtinai pra
šė, kad atsimintų jog ant jų 
nesukraunama visa atsakomy
bė, bet ta atsakomybė tik pasi
dalinama, kad čia neturi būti 
varžymosi dėl teisių, o kultūrin-

pijos veikla, padėkojo klebo
nui už parapijos ji^ukimą nau- ~' 
ja linkme, pažadėjo glaudų ir 
nuoširdų sudarytosios tarybos 
kooperavimą.

Išdiskutavus numatomuosius 
tarybos darbus, buvo nutarta 
juos suskirstyti į 4 dideles gru
pes — sekcijas: religinio atsi
naujinimo visuomeninės veik
los, jaunimo ir ekonominę.

Religinio atsinaujinimo sek
cijos darbai apims Bažnyčios li
turgiją, iškilmes bažnyčioje, 
skaitytojų šv. mišių metu rei
kalą, paskaitas religiniais klau
simais, rekolekcijų organizavi
mą, apaštalavimą tarp neprak
tikuojančių, apaštalavimą anks
tesnių emigrantų tarpe ir t.t.

Visuomeninės veiklos sekci
ja turėtų būti glaudžiame kon
takte su K. L. Bendr. valdyba 
ir su kitomis organizacijomis ir 
joms eiti pagelbon, turėtų rū
pintis parapijos ligoniais, var
gau patekusiais, bedarbiais; jų 
darbų sritin turėtų įeiti kultū
riniai ir tautiniai reikalai, pa
rapijos kultūriniai parengimai.

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM ja dainų—— muzikes plokštelė.

geri norai ir pastangos susidu
ria su nesėkme. Taip, pav., 
kai kuriose kanadiečių katalikų 
parapijose Toronte buvo ir yra 
bandoma įvairiais būdais dva- 
siškįjos ir pasauliečių bendra
darbiavimo idėją įgyvendinti, 
deja, be gerų rezultatų — be
maž visur pradėtasis darbas ei
na pirmyn labai lėtai.

Pirmas tos rūšies bandymas 
užsimota padaryti ir lietuvių 
pranciškonų vedamoje Prisikė
limo parapijoje Toronte. To
ronto vyskupas šitam lietuvių 
užsimojimui nuoširdžiai prita
ria ir su dideliu dėmesiu se
ka lietuvių pradėtą darbą.

Tikrai, labai įdomu ir kiek
vienam iš mūsų, kokie rezulta
tai bus mūsų, lietuvių, žengiant 
pirmuosius žingsnius tiek 
triukšmo sukėlusiame visos 
Bažnyčios judėjime. Pradžiai 
yra parodyta daug geros va-

Bažnyčia labai nevengia prisipa
žinti dariusi klaidą per taip il
gus amžius nepriimdama pasau
liečių X Bažnyčios vadovavimą 
ir supranta, kad naujas žygis

gas bendradarbiavimas. Tary
ba tai ne parapijos komitetas, 
o parapija susirūpinusių pa
sauliečių ir kunigų bendruome
nė, pasiryžusi dirbti parapijos

nebus lengvas. ' -dvasiniam atsinaujinimui ir au-
Tikrai, sunku tikėtis, kad gimui. Tai yra mūsų pats svar-

lios ir daug entuziazmo iš abie
jų pusių: iš kunigų ir iš para

greit ir labai sklandžiai vyktų 
persiorientavimas tiek iš dva
siškių, tiek ir iš pasauliečių pu
sės. Iš psichologinės pusės dva
siškiam nebus lengva, anot kle
bono, “susimažinti”. Be to, 
dirbti ir vadovauti vienam yra 
lengviau. Pasauliečiam persio
rientavimas taip pat bus sun
kus: žmonės perdaug, įprato, 
kad Bažnyčia iš jų nieko dau
giau nerekalautų, tik kad pa
klustų, melstųsi ir neužmirštų 
rinkliavų. Daugumas tokia būk
le yra patenkinti — jokio dar
bo, jokios atsakomybės: nume
tei dolerį — kitą, ir rami tavo 
galva. Dabar bus sunkiau, kai

biausias tikslas ir siekimas. Ne
užmiršti, kad ši siūlomoji san
tvarka yra bona fide bandy
mas. Tenka eiti atsargiai ir pa
mažu, nes lengva suklysti, o a- 
titaisyti sunku.

Baigęs savo kalbą, klebonas 
siūlė išsirinkti tarybos valdybą, 
į kurią turėtų įeiti pats klebo
nas — ex officio, tarybos iš
rinkti pirmininkas ir vicepirmi
ninkas ir kviestieji — sekre
torius ir korespondentas.

Pirmininku vieningai buvo 
išrinktas dr. J. Sungaila, vice- 
pirm. — J. Gustainis, sekreto
re pakviesta Z. Daugvainienė, o 
korespondentu S. Banelis.

Jaunimo sekcija apims pa
rapijos ir prie parapijos prisi
glaudusias jaunimo organizaci
jas, .lituanistinį švietimą, spor
tą, jaunimo stovyklas ir pan.

Ūkinės-ekonominės sekcijos 
žinioje bus rinkliavos bažny
čioje, parapijos parengimų fi
nansiniai reikalai, vajai, staty
bos, remontai, pirkimai, parapi
jos pajamos, skolos ir t.t.

Kiekvienai šių sekcijų, be di
delių prašymų ir be laiko gai
šinimo, vadovauti savanoriškai 
apsiėmė šie asmenys: V. Koly- 
čius — religinio atsinaujinimo, 
B. Sakalas — visuomeninės 
veiklos, Al. Kuolas — jauni
mo ir S. Vaitiekūnas — ekono
minei. Kiekvienas tarybos na
rys priklausys tai sekcijai, ku
rios darbai ir uždaviniai jo po
linkiam ir sugebėjimam atro
dys priimtinesnį.

reikės pasiimti darbus ir atsa
komybę, kurios iki šiol galėjo 

piečių. Ypač iš kunigų, juk jų išvengti. Ypatingai bus sunku 
iniciatyva, jų pastangomis tai mum, lietuviam, nes ne visa- 
daroma. Klebonas, tėvas Pla- <ja sugebame organizacijos** tai- 
cidas Barius, O.F.M., prieš pra- kįjti sugyventi, greit susidarom 
dėdamas šį naujovišką judėji- nepagrįstas nuomones, į bend- 
mą, jau yra matęs, kaip pana
šūs užsimojimai vyksta mūsų 
kaimyninėse, kanadiečių ir ki
tų, parapijose, atseit, jos jau 
turi bent vieną kitą pavyzdėlį. 
Jo žiniomis, viena iš priežas
čių kodėl pasauliečių ir dvasiš
kių suartėjimo ir bendradarbia
vimo klausimas sklandžiai ne
vyksta yra ta, kad tam bendra
darbiavimui klebonas vienas

Išrinkus valdybą, dr. J. Sun
gaila perėmė posėdžio pirminin
kavimą.

šis Prisikėlimo parapijos To
ronte užsimojimas, atrodo, yra 
pats pirmasis-' visose lietuvių 
parapijose, tiek Kanadoje, tiek 

džiaugė ligšioline gražia para- ir JAV.
Trumpoje kalboje jis pasi-

POEZIJA
Šauti kryžiuose, L. Andriekau* 
Naktigoni, L. Andriekau* 
Marijos žemi, A. Tyruolio 
žemis pakopos, J. Blatrušaičio 
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nerimo* Narutis 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Poezija. J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciau* 
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir Šventieji, E. Tumienės 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
Šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitė* eilėraščiai 
Gruodas, A. Jasmanlo eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojau* eilėraščiai 
Alkana žemė, S. šakytės eilės 
34 Eilėraščiai, Vladas šlaitas
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Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikimas, J. Gailiau* ' 
Gundymai, J. Gailiau* 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Grožvydė* meilė, P. Orintaitės 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 
Bėgiai, K. Almeno, novelės 
Taika ateina j slėnį, I. Joerg, romanas 
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 
Miestelis, kuri* buvo mano, N. Mazaiaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis (II tomas)) 
Naujas veidas, A. Norimo novelės 
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama
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V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu'tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina* ste
reo 5 dol., siunta 50 c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 500.

“Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltosrožės,'Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šileli jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 doL

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu-
230 viškų dainų rinkinys “SU DAI-
230 NA”. Iki šiol buvusios panašių
330 rinkinių laidos išsibaigusios ar
4-°° sunkiai berandamos. Naujas

Z.D.
MENAS, MUZIKA rinkinys kišeninio formato,

351 psL, atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 doL

"Peilio ašmenimis", rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Art Collection, pranciškonų meno galerija 530
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 630
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Lietuviška muzika, C. Sasnausko 330
Kalėdų balsai, mišriam chorui 130
Liaudies dainos, K. Banaičio 130
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 330 
Lietusiais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dai

navimui arba pianui, kietais viršeliai* 430
GiesniynėOo palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 830 
Dainos aukštam balsui su pianu 11, VI. Jakubėno 330
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui 230
Dainos Lietuvai, S. čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 130
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 500 130
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks 030

rus reikalus žiūrime neobjekty
viai, viską imame subjektyviai, 
asmeniškai ... O svarbiausia, 
parapiečiam trūksta įsisąmoni
nto ir tikro supratimo, kas yra 
parapija; ką reiškia būti para- 
piečiu. Dabar bus proga pa
matyti iš arti ką reiškia turėti 
ne tik teises, bet ir pareigas 
Bažnyčios ir parapijos gyveni
me. Išskyrus tikėjimo ir mora
lės klausimus, dabar pasaulie
čiai turės visas teises, pareigas 
ir atsakomybę Bažnyčios ir pa
rapijos gyvenime. Tai yra šuo
lis toks staigus ir reikalas taip 
svarbus, kad sunku mums da
bar pradžioje net suprasti ką 
visa tai reiškia.

Pasauliečiai dabar turės tei-

(atkelta iš 3 psl.) ųuestionnaire, asking the simp- 
le ųuestion, “Were you satis- 
fied to have had the interment 
Service in the interment cha- 
pel?” The actual results were 
87 proc...”

Stebint susirinkimą, kuria
me dalyvavo apie 40 asmenų, 
jų tarpe tiktai po vieną iš seno
sios kartos ir tremtinių, susi
darė liūdnas vaizdas, niekas ne
išdrįso pasakyti tai, kas šian
dien vyksta Chicagoje lietuvių 
tarpe, tylomis buvo sutiktas ir 
kapinių administratoriaus J.F. 
Philbin agresyvus pranešimas, 
žadantis lietuviškas tradicijas 
galutinai išnaikinti, kad gy
vuotų airiškos tradicijos.

Nežiūrint kaip mūsų kunigai 
yra įbauginti prasitarti, prel.

tuose planuojama 20,000, bet iš 
kur gaus tiek mirusiųjų nepa
sakė: “This is the advantage 
of uniform approach to ceme- 
tery administration — the 
principle of self-help, as well 
as the principle of cost con- 
trol by planning for some 20, 
000 būriais a year instead of 
800...“

Be to, arkidiecezijos užimtai 
linijai paremti teigė, kad “in
dividualiai” buvę apklausti 
žmonės, kurie saviškius laido
ja, esama padėtimi šv. Kazimie
ro kapinėse visiškai esą paten
kinti net 87 proc. kai tuo tar
pu lietuviai apie kalbamą ap

jos veiklos linijos, dėl pamaldų klausinėjimą nieko nežino: “We ___ _______________ , __
na savo atstovą. tvarkos ir t.t Pirmoji jų pa- have individually surveyed... d."* Mozeris* paHausė: kodėl ir

Oficialiai darbas pradėtas ko- reiga bus žiūrėti, kad parapi- We made these contacts by įa<ja kapini? vardas buvo pa-

pats kviečiasi savo numatytus 
parapiečius, o ne parapiečiai 
patys renkasi iš savo tarpo jų 
pačių norimus žmones.

Turėdamas visa tai prieš a- 
kis, Prisikėlimo parapijos klebo
nas padarė kompromisą: kai ku
riuos asmenis kvietė pats, ki
tus rinko parapija, o kiekviena
parapijos ribose ar prie parapi- sę tikrinti parapijos pajamas ir 
jos esanti organizacija ar orga- išlaidas, pasisakyti dėl parapi- 
nizuotas vienetas davė po vie- ■* " -■

keistas. Prel. čemauskas atsa
kydamas pareiškė, kad tai bu
vo padaryta prieš 15 ar 20 me
tų, anksčiau kapinės vadinosi: 
"Lietuvi? Romos Katalik? šv. 
Kazimiero kapinės", buvo nu
braukti trys pirmieji žodžiai 
Kun. J. Vyšniauskas ir kiti pa
sisakė, kad reikalingas komite
tas kapinių tvarkinio reika
lam, kun. Ed. Abromaitis pasi
sakė priešingai, jo manymu, 
kapinių reikalus gali tvarkyti 

i klebonai ir parapijų trustistai, 
i ' kurie neva esą “rinkti”.

Vakarienės metu man išdės
čius prel. F. J. McElligottui lie
tuvių nuoskaudas, prelatas at
sakė: “Mes nenorime savo prin
cipų keisti”. Užbaigiant susirin
kimą J. F. Philbin pranešė: 
“Bus sudaromas komitetas, su
sirinksime balandžio mėn.

Yra žmoniška klysti, bet ne
žmoniška yra, juo labiau ne
krikščioniška yra nenoras klai-

I das, skriaudas atitaisyti.
K. Bružas

MALDAKNYGES

Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 2.00
Romos katalikų naujas mišiolas 930
Didžioji savaitė 130
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S- Yla, 700 pusi. 730 
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 530
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 130 
šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 130
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 230 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs včrksmai etc. 130

{VAIRIOS
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 135
Valgių gaminimas, 565 pusi., kietai* viršeliais 730
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiau* ir kL 430
Dabartinė lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 1230
Lietuvių Molui. Akad. Suvažiavimo Darbai V 1030
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 130
Lietuva — Europos nugalėtoja 230
ISTORIJA, GEOGRAFIJA 

Vyskupo P. Bučio atsiminimai (II tomas) 330
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 430
Iš sutemų j aušrą, A. Ramūno atsiminimai 630
Atsiminimai iš Balto veiklos, prel. J. B. Končiaus (k. virš. 730) 530 
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 130
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 130
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 230
Ces;ovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 130
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 130
Argentinos lietuviai 230
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 130
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 1.50
Aleksandrynas, V. Biržiško*, I, II ir III tom. 1830
Tėvynčje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 330
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 530
Negęstanti tviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 330
Lietuvos vyčiai Amerikoje, ig. Sakalo 530
Lietuvos spalvota* žemėlapi* 230
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietai* apdarais 630
Palik ašara* Maskvoj, B. Armonienė* 330
Lietuvos konstitucinė* teisė* klausimais, K. Račkausko 230 
širdie* priepuoliai, B. Gražulio vertima* 3.75
Laumių juosta, B. Ralio*; akimirksnių kronika 230
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiau* (kiet. virš.) 530 
Aisčiai karinė* istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 135
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 135
Povilas Matulionis, A. Rukuižos 130
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiai* 130
Karaliau* . Mindaugo pulkas, J. Variakojo 330
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I Ir II dali* 330 
Praeitie* pabiros, V. Biržiško*, straipsniai M Lietuvos praeitie* 330 
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 430
Antanas Smetona, A. Merkelio 1230

DARBININKO ADMINISTRACIJA

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Šelf-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos gsneral. konsulo J. 
Budrio atsiminimai "Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima Įsigyti Darbi
ninko administracijoje.



tikimiausia dirva, kurioje auga

ratai, bet kartu ir stipri užuo
mazga tautiniam susipratimui. 
Turime savo vaikam “Eglutę”, 
bet jos skaitytojų skaičius sie
kia vos 1,600. Ar tik tiek tėra 
lietuviškų šeimų, auginančių mū, bus pajėgesnis reikšti min- 
mokyklinio amžiaus vaikus? O 
gal yra ir daugiau, bet neišga
li užmokėti prenumeratą? La
bai abejotina. O gal tėvam 
trūksta tautinio susipratimo? Ir 
tai labai abejotina, nes yra ne
mažas būrys lietuvybės vardu 
besireiškiančių veikėjų, bet sa
vo vaikam “Eglutės” neprenu
meruojančių.

Marijos Nekalto Prasidėji
mo seserys vaikų laikraštėliui 
padėjo stiprius pagrindus. “Eg
lutė” deda įvairaus amžiaus vai
kam pasakojimus, eilėraščius, 
galvosūkius, skaitytojų laiškus, 
į kuriuos atsakoma. Tiek skai
tantis, tiek skaitymo dar besi
klausantis, lietuviškai auklėja
mas jaunimas mėgsta “Eglu
tę” ir ja domisi. Jiem net pra
ilgsta laikas nuo vieno nume
rio iki kito. Norėtų, kad ji daž
niau juos lankytų. Ne tik di
desnieji, bet ir patys mažieji 
bando atspėti mįsles, spręsti 
galvosūkius. Argi tai nėra pui
ki priemonė tobulinti lietuvių 
kalbą, didinti žodyną?

i i

Nemažas skaičius žymesnių giausia taškų surinkusiem gal- 
spaudos žmonių savo talentus vosūkių sprendėjam “Eglutė” 
mėginti ir brandinti pradėjo būtų pajėgi duoti mažas, sim-

jaunas bendradarbis taps lite
ratu, bet kiekvienas tikrai pra
turtės nauju, įdomiu patyri

us savo tėvų kalba.
Putnamo seserys su nuošir

džiu entuziazmu eina tėvam 
į pagalbą, kad tik jaunimas iš
augtų lietuviškas. Teneheka 
nė vienos šeimos su mokykli-

lutės”. Teužpildo jaunimas sa
vais rašinėliais jos puslapius.

šalia kitų vajų, kodėl šiais 
jubiliejiniais metais nepravesti 
vajų “Eglutei” — vieninteliam 
lietuvių vaikų laikraštėliui lais
vajame pasaulyje? “Eglutės” 
platinimo vajun įjunkime litua
nistines mokyklas ir jtį moki
nius. Tėvai ir bendruomenė te
gu ateina į talką, nes ir Eglu
tė” jiem padeda svariname 
auklėjimo darbe.

“Eglutė” turi turėti pinigo iš
laikyti redaktoriui, kuris galėtų 
daugiau laiko skirti medžiagai 
atrinkti,, bendradarbiam telkti, 
susirašinėti su jaunaisiais bend
radarbiais, jų pastangom įver
tinti. Būtų gera, kad aktyves
nieji) bdendradarbiam, dau-

“Eglutės” skaitytojai penktoje Šventėje Putnume. Šiemet “Eglutės” Šventė 
bus birželio 2

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba — apie 10 dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai gauna laikraštį už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida.

Kas prisius 4 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 9 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol. . ,

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iŠ kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama Ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 WiRougliby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Praftau durti DARBININKĄ metam

Adresas_______________.....-------------------------------------------- -------------------

LaikrattJ užsakft __________

Siunčiu ui prenumerata S.... ......, aukų |..._...........viso S___________

daOINinkas 5

IS VISUR

K. VaGuškione,
PorHand, Maine

Matulaičio namai 
jau tikrove

Kovo 10 Putnamo Seselių so
dyboje įvyko Rėmėjų centro v- 
bos nepaprastas posėdis. Nepa- į 
prastas, nes jame dalyvavo ir 
rėmėjų skyrių valdybų atsto
vai bei skyrių įgaliotiniai. Ne
paprastas dar ir dėlto, kad po
sėdžio dalyviai ten išgirdo kon
gregacijos vadovės motinos M. 
Aloyzos reikšmingus džiaugs
mo žodžius: “Už mėnesio laiko 
rangovas perduos seselėms Ma
tulaičio namų raktus ir namų 
durys bus atidarytos seniai 
laukiantiem tų namų gyvento
jam”. Tai didelis džiaugsmas se
selėm, rėmėjam ir visiem lie
tuviam, sulaukusiem gražių

- bendro darbo vaisių.
Posėdžio dalyviai turėjo pro- 

! gą apžiūrėti jau visai baigia
mus įrengti namus. Namai di- 

’ deli, gražūs ir, atrodo, gyvenan
tiem bus patogūs.

Rėmėjų posėdžiui vadovavo 
ilgametis Rėmėjų centro valdy
bos pirmininkas prel. Pr. Ju
ras.

Bendrą statybos finansinę a- 
: pyskaitą pranešė finansų tvar- 
, kytoja sesuo M. Augusta. Ma- 
i tulaičio namai, įskaitant koply

čią ir ten dirbančiom seselėm 
i kambarius, kainavo virš milijo- 
> no dolerių. Liko nemaža skola 
į draugijom, atskiriem asmenim 

ir bankui. Atrodo, drąsią kon
gregacijos vadovybę didelė sko
la perdaug negąsdina. Seselės 
tikisi, kad bendromis lietuvių 
pastangomis ir šis sunkumas 
bus nugalėtas.

Posėdyje svarstyta šiais me
tais! sueinąs kongregacijos 50 
meti} jubiliejus, jaunimo stovy- 

' klos ir kiti aktualūs reikalai. 
Svarbiausia — Matulaičio na
mų šventinimas. Aptarta šven
tinimo programa bei tvarka. 
Matulaičio namai bus šventi
nami gegužės 19. Garbės sve
čiais numatoma vysk. V. Hines, 
gubernatorius ir kt. Tikimasi, 
kad šventinimo iškilmėse daly
vaus ir vysk. V. Brizgys.

Seselės planuoja išleisti Ma
tulaičio namų šventinimo leidi-

Į šventinimo iškilmes kvie
čiami ne tik Naujosios Angli
jos, bet ir tolimųjų vietovių lie
tuviai. Jau seselės gavo prane
šimą, kad i šventinimą atvyks 
lietuvių net iš Chicagos.

Bridgeport, Conn^ Lietuvos nepriklausomybės minėjime kalba burmistras H. Gurrau; sėdi ii k. j d. A. Mitkus, 
kun. P. Pranokus, kongresai. D. Irvin, A. Milukas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS
Vasario 18 d. minėjimas pra

sidėjo su 11 valandos pamaldo
mis. Prieš pamaldas Bridgepor- 
te vysk. W. Curtis atlydėjo Į 
bažnyčią bažnytinė procesija, 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios moterys ir Vasario 16 
Rengti Komitetas. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė kleb. ku
nigas P. Pranokus ir vysk. W. 
Curtis.

Po pamaldų 3 v. minėjimą a- 
tidarė ir jam pirmininkavo L. 
B. pirmininkas A. Mitkus. Mi
nėjimas pradėtas kun. P. Pranc- 
kaus malda.

Salėje pirmas kalbėjo kong- 
resmanas D. Irwin. Jis apgai
lestavo, kad negali pristatyti sa-

BRIDGEPORT, CONN.

Jau dabar laikas kalendoriu
je pasibraukti gegužės 19 ir tą 
dieną skirti didelei N. Angli
jos lietuvių džiaugsmo šventei. 
Tą dieną N. Anglijoj jokių pa
rengimų neplanuoti. Gausiu da
lyvavimu parodysime susidomė
jimą šios naujos įstaigos tauti
ne ir religine svarba. Parodysi
me, kad įvertiname seselių drą
są, ryžtą, if darbą, čia yra 
mums puiki proga gausiu daly
vavimu parodyti, kad ši nauja 
kongregacijos įstaiga yra lie
tuvių įstaiga.

Posėdį baigiant, motina M. 
Aloyza padėkojo posėdžio daly
viam ir visiem rėmėjam. Rė
mėjų skyrių valdybas prašė sa
vo kolonijose organizuoti lietu
vius gausiai dalyvauti Matulai
čio namų šventinimo iškilmėse.

Posėdis baigtas Matulaičio 
namų kapeliono kun. V. Zaka
ro atkalbėta malda. P.K.

vo rezoliucijos teksto. Po to jis 
pažvelgė į JAV politiką, kuri 
suformavo visą pokarinę pasau
linę situaciją. Baigdamas 
kongresmanas nurodė savo pla
nus tautom laisvinti.

Miesto majoras Hugh C. Cur- 
ran prisiminė savo jaunystę 
Bridgeporte, kada jis, mažas 
būdamas, bėgiojo po “South 
End” — lietuvių apgyventą 
miesto dali. Lietuviai tais lai
kais šiai gražiausiai miesto da
liai davė dideli indėlį, kuris 
prisidėjo prie miesto plėtimosi. 
Jie ir tada buvo lyg drąsūs ži
bintų nešėjai tamsoje. Jie yra 
tokie ir šiandien. Palinkėjo vi
sada nešti tuos žibintus ir kuo 
greičiau atgauti tėvynės laisvę.

Paskutinis kalbėtojas Alfon
sas Milukas pasidžiaugė, kad vi
si lietuviai bendradarbiauja lie
tuves laisvinimo reikale. To
liau kalbėjo angliškai. Nupasa
kojo savo pergyvenimus Sovie
tų pavergtoje Lietuvoje, Sovie
tų koncentracijos stovyklose ir 
vargus sugrįžus į Lietuvą.

Męninėje dalyje Waterburio 
tautinių šokių grupė “Suduva”, 
.vadovaujama G. Maurutienės, 
pašoko “Landytis”, “Rugučiai” 
ir kitus tautinius šokius. Po to 
Aldona Rygelienė padeklamavo 
Fausto Kiršos ‘Wooden Čhrist.’

Minėjimas sutraukė daug 
žmonių į bažnyčią ir salę. Da
lyviai pasireiškė dideliu dosnu
mu. Viso suaukota 638.15 dol., 
213.09 buvo surinkta bažnyčio
je, 275.06 salėje surinkta aukų 
lapais ir 150 buvo paaukota 
atskiroms aukoms.

Aukotojai: Development Di- 
rection Ine. (A. Mitkaus darb
davys) — 150 dol.; Jaunų Vy
rų klubas — 50 dol.; po 20 
dol.: J. Butkus, Rygeliai, O. Ter- 
cijonienė už save ir už savo vy
rą dr. Tercijoną; 12 dol. Ja
niūnai; po 10 dol.: Kun. P. 
Pranckus, Bkynas, F. Mockai- 
tis, Stasiukaitis, Lazdauskas, 
Ivaškai, J. Balčius, Do'meika, 
Bariai ir Mitkai; po 5 dol.: 
Marcavage šeima, Armonienė, 
Rastas, Baranauskienė, Bagdo
nienė, Rastas Jr., ir A. Skirka; 
mažesnėms sumoms suaukota 
68 dol. J.R.

• ■ ■ — -

TARĖSI BENDRUOMENES VADOVAI
1968 kovo 16-17 Chicagoje į- 

vyko Bendruomenės vadovų pa
sitarimas, kuriame dalyvavo: 
PLB valdybos nariai St. Barz-

LB valdybos nariai pirm. Br. 
Nainys, J. Borevičius, St Džiu-

Kavaliūnas, A. šantaras, D. Tal- 
. lat-Kelpšaitė, P. žumbakis, Ka

nados LB valdybos nariai pirm. 
A. Rinkūnas ir S. Kairys, JAV 
LB prezidiumo pirm. J. Kapo
jus, PLB III-jo seimo komite
to atstovas LB New Yorko apy- 
gard. pirm. A. Vakselis, PLB 
Jaunimo sekcijos atstovai A. 
Saulaitis ir R. Domarkaitė, JV 
LB V-bos reikalų ved. K. Barz
dotas.

Pasitarime buvo svarstyti šie 
klausimai:

PLB ni-jo seimo darbotvar
kė, sąmata, studijinių komi
sijų sudarymas.'

Sukaktuvinių 1968 progra
mos vykdymas — lėšų rinki
mas ir bendruomeninės jų da
lies pasiskirstymas (sutarta vi
sais galimais būdais remti 
Jungtinio Finansų Komiteto 
darbą), menininkų išvyka į

Pietų Ameriką ir jos finansavi
mas, jaunimo vadovų priešsei- 
minė stovykla ir kiti PLB Jau
nimo sekcijos darbai. JAV LB 
ir Kanados LB atstovai atskirai 
dar tarės JAV ir Kanados lie- , 
tuvių IlI-sios tautinių šokių 
šventės reikalais su šios šven
tės komiteto pirm. dr. L Kriau- 
čeliūnu ir kai kuriais kitais jo 
nariais.

Bendruomenės ir Vliko bend
radarbiavimas. šiam klausimui 
iškylant platesniu mastu, su
tarta ieškoti jam vietos ir PLB 
seimo svarstymuose.

Bendrųjų ateities darbų pla
navimas — ketvirtoji JAV ir 
Kanados lietuvių dainų šventė, 
lietuviško ugdymo metai, kul
tūrinė parama Pietų Amerikos 
lietuviams ir kt.

KE ABNT. N. I.
Mėgo lietuvišką —- katalikiš

ką spaudą. Buvo ilgametis Dar
bininko skaitytojas. '

Didelį įspūdį jam buvo pa
darę mišios, laikomos lietuviš
kai. Jų jis čia nepraleido. Bet 
paskutinį kartą — kovo 4 Šv. 
Kazimiero lietuviškai laikomų 
mišių jau nebepajėgė išklausy
ti. Sielodamasis išsireiškė: La
bai ir labai norėčiau nors pas
kutinį kartą šiose mišiose daly
vauti, bet jau nebepajėgiu. Ki
tą dieną jis ir mirė.

Kilimo buvo suvalkietis— iš 
Virbalio-Kybartų apylinkės. Pa
liko liūdinčią žmoną Mariją ir 
tris sūnus. Vienas jų, Bernar
das, chemijos mokslų dakta
ras Philadelphijos universitete.

Po gedulingų trijų mišių So
pulingosios Dievo Motinos baž
nyčioje kovo 9 palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse N. Arling- 
ton, New Jersey.

Ilsėkis ramybėje, gerasis An-
parengimų bei susirinkimų. Vi- tanai! 
sada pasakydavo savo svarų žo
dį. ii

Sielojosi taip pat finansiniu 
pajėgumu, steigiant savas drau-
gijas pinigam skolinti ir taupy- Mielas lietuvi, paremk lietuvių prancis- 

konę pastangas pastatyti KULTOROS 
ŽID1NI New Yorke. Įsigy tas žemės skly-

Lietuvio ženklelio platini- gijos direktorium. Draugija da
mas — ženklelis, turėdamas bar yra išaugusi į milijoninę į- 
ugdomosios tautinio solidarumo staigą.
reikšmės, ko plačiausiai pa- A. Gerulis buvo labai gera 
skleistinas tarp visų laisvojo 
pasaulio lietuvių. .

I pasitarimą taip pat atsilan
kė ir jį pasveikino Alto pirm. 
E. Bartkus. Malonaus šeiminin
ko pareigą atliko apyg. pirm. 
S. Ingaunis. PL

Ir vėl į amžinybę vienas 
nuoširdus lietuvis

Kovo 5 mirė Antanas Geru
lis, išgyvenęs 88 metus.

A. Gerulis vertas plačiau pri
siminti. Tai buvo neeilinis žmo
gus. Skyrėsi iš kitų savo gera 
širdimi, blaiviu protu ir didele 
meile savo tautai ir tikėjimui.

Šį kraštą pasiekė dar pačioje 
jaunystėje. Gyvenimo audrų su
pamas, nepalūžo ir savo tvirtą 
būdą ir nusistatymą išlaikė ligi 
amžiaus pabaigos.

Gyvendamas ilgus metus 
Kearny, buvo tampriai susiri
šęs su savo tautiečiais, draugi
jomis ir parapija. Uolus ir ilga
metis Lietuvių Sv. Vardo dr- 
jos narys. Kai kūrėsi Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas (da
bar Lietuvių Kataliką Bendruo
menės Centras), jis buvo pir
masis vadovaujamose vietose. 
Kol dar buvo pajėgus, nie-

— C leve lando Alto skyriaus 
atstovų metinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 7, sekmadienį, 
12 vai. Lietuvių klubo apatinė
je salėje, 6835 Superior Avė. 
Dienotvarkėj metinės veiklos 
apyskaitos, pranešimai ir nau
jos valdybos rinkimai. Organi
zacijos siunčia į susirinkimą 
ne daugiau kaip tris atstovus.

— Philadelphijos — Pietinės 
Jersey Jubiliejinių metų komi
teto darbų išdavoje Helen Stai- 
ley, trečios kartos Amerikos 
lietuvė, iš “Darbininko” admi
nistracijos užsisakė knygų ir 
plokštelių už 43 dol. Prieš 
šiuos metus ji neturėjo jokių 
kontaktų su lietuviais.

— MAS centro valdybos ryty 
atstovybė praneša, kad iš šiais 
metais vyresniųjų ir jaunes
niųjų moksleivių ateitininkų 
(berniukų ir mergaičių) vasaros 
stovykla įvyks gražioje tėvų 
pranciškonų sodyboje Kenne- 
bunkporte, Maine. Stovykla 
prasidės rugpiūčio 4 popiet, 
baigsis rugpiūčio 18. Prašome 
visus rytinio pakraščio moks
leivius ateitininkus rezervuoti 
tą laiką bendram poilsiui, dar
bui ir dainai ant ošiančio At
lanto kranto.

— Lituąnus" žurnalo fonda- 
cija siuntinėja kalendoriukus, 
už kuriuos prašo atsiųsti dides
nę ar mažesnę auką žurnalo 
paramai. Pridėtame rašte be 
kitko rašoma: “Mūsų veiksniai 
ir bendros institucijos sąmo
ningai nepamiršo įtraukti “Li- 
tuanus” žurnalo svarbą į bend
rąjį Laisvės kovos metų kalen
dorių, nes žino, kad laisvoji lie
tuvių studentija ir jaunoji kar
ta supažindina kitataučius su 
Lietuva, jos dabartine padėti
mi ir jos įvairių gyvenimo sri
čių kūrybinėmis pastangomis, 
per “Lituąnus” žurnalą. Tryli
kos metų palankūs atsiliepimai 
ir nuolatos didėjantis susido
mėjimas “Lituąnus” žurnalu 
liudija šio darbo prasmingumą 
ir naudą”, šiuo metu be užmo
kesčio laisvojo pasaulio biblio
tekom, kultūrinėm įstaigom, 
politikam ir visuomeninkam 
yi;a siuntinėjama 5,0 0 0 egz. 
Laisvės kovos metuose tiražą 
norima praplėsti. “Lituąnus” 
žurnalas gavo “non profit” sto
vį. Aukotojai bei rėmėjai metų 
gale auką gali nusirašyti nuo 
mokesčių, pažymėdami Reve- 
nue Code CHI-EO 67438. Au
kas žurnalui paremti siųsti ad
resu: “Lituąnus”, P. O. Box 
9319, Chicago, III. 60690.

— Liefuvię Fondo nariai sa
vo Įnašus papildė: Kazys Alge- 
nis, Brooklyn, N.Y., nuo 100 
dol. iki 300 dol. Kazys ir Sta
sė Tamošaičiai, Boston, Mass., 
nuo 200 dol. iki 600 dol. Čekį 
400 dol. atsiuntė per LF įgal. 
inž. A. škudzinską. Jonas ir E- 
lena Vaičiai, Albion, N.Y., nuo 
125 dol. iki 150 dol., Antanas 
ir Regina Pūrai, Richmond 
Kili, N.Y., nuo 100 doL iki 125 
dol. Lietuviu Fonde Įamžinta: 
dr. Jonas Jankauskas, Berke- 
ley Hts., N.J., įamžino LF savo 
mirusią motiną A.A. Elzbietą 
Jankauskienę-Juknytę su 50 0 
dol. įnašu. LF adresas: 6643 S. 
Map1ewood Avė., Chicago, m. 
60629.J. Mel

pas Highland Blvd., Highland Parke. 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatų 

širdies. Atjausdavo mūsų vargs- planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
tančius tautiečius ir kiekviena M ■
proga jiem padėdavo. Nebuvo 
tokio įvykio, kad paprašytas 
neduotų aukos. Jis pats primin
davo, ar lietuviški reikalai nė
ra pamiršti.

siusti lietuviu pranciškonų vienuolynui 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y. 11221
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Philadelphijos burmistras James H. J. Tate kalba pabaltiečių bankete kovo 9

Vainikas prie Laisves Varpo

Philadelphijoje pabaltiečiai drauge minėjo savo valstybių ne
priklausomybės 50 metų sukaktį. Dalyvavo trijų tautų diplo
matiniai atstovai, miesto burmistras. Pagerbti laisvės rėmėjai.

Visos nuotraukos V. Gruzdžio

Spaudos konferencijoje pabaltiečių diplomatai Washingtone. Iš k. j d. Lie
tuvos atstovas Juozas Kajeckas, Latvijos — dr. A.rnold Spekke, Estijos — 
Ernest Jackson. r

Philadelphijoje šiemet paro
dyta ypatingai daug veiklumo. 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis rado atgarsio vietos 
spaudoje, televizijoje, radijo 
stotyse, priimtos specialios re
zoliucijos, surengtos parodos. 
Tam judriam ir veikliam komi
tetui vadovauja jaunieji, pasi
telkę tokius pat bendradarbius.

Koncertas per radiją
Be anksčiau minėtų progra

mų kovo 5 per WFIL-FM radi
jo stotį, 8 v.v. buvo valandos 
programa, skirta Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai. Bu
vo muzika, komentarai. Pro
grama duota iš Philadelphia In- 
ąuirer laikraščio žinioje vei
kiančios radijo stoties, ir už ją 
nereikėjo mokėti. Programą pa
rengė jubiliejinių metų komite
to pakviestas amerikietis M. 
Bear.

Pabaltiečių bendras 
minėjimas

Kovo 9 bendras Baltų komi
tetas surengė čia didelę šven
tę, kuri buvo plačiai spaudoje 
paminėta. Šventė rengta ry
šium su Estijos, Latvijos, Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
timi. Į ją sukviesti tų kraštų 
atstovai Washingtone, vietinės 
valdžios atstovai, kongresma- 
nai, pasižymėję amerikiečiai. 
Šventė turėjo tris dalis: spau
dos konferenciją, padėtas 
vainikas prie Amerikos laisvės

varpo, vakare Sheraton vieš
butyje įvyko bendras banketas 
su kalbom ir menine programa.

Spaudos konferencija
Sheratono viešbučio Consti- 

tution kambaryje 1:30 v. po
piet buvo sukviesta spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
visi trys Washingtone esą bal- 
tiečių diplomatai Estijos — 
Ernst Jaakson, Latvijos — dr. 
Arnolds Spekke, Lietuvos Juo
zas Kajeckas.

Spaudos konferencijoje bu
vo paliestas Baltijos valstybių 
padėties klausimas, dabarties 
gyvenimo sąlygos pavergtuose 
kraštuose.

te, Vincent A. Carroll, radijo 
ir televizijos stočių direktorius, 
darbuotojus ir k.

Šventės proga buvo išleistas 
informacinis biuletenis, kuria
me supažindinama su šventės 
programa, atkreipiamas dė
mesys j garbės komiteto narius 
ir k.

Pabaltiečių bankete kalba Lietuvos atstovas Juozas Kajeckas. šalia (d.) 
banketo vedėjas adv. St. Mankas.

Spaudos konferencijoje

Vainikas prie Laisvės varpo
Tarp Philadelphijos bran

giųjų istorinių vietų yra Lais
vės salė, kur buvo paskelbta 
Amerikos nepriklausomybė, ir 
Amerikos Laisvės varpas, jau 
pasenęs ir suskilęs. Ir Ameri
kos lietuviai atsistačiusiai ne- 
prik. Lietuvai buvo dovanoję 
varpą, visai panašų Į ši istorinį 
Amerikos varpą. Tad nenuosta
bu, kad prie varpo susirinko ir 
visų trijų tautų atstovai.

Visų trijų tautų diplomati
niai atstovai pasakė atitinkamas 
kalbas. Prie varpo padėtas vai
nikas, pagerbiant tuos, kurie 
žuvo už Amerikos laisvę ir už 
Baltijos valstybių laisvę.

Puošnus banketas
Vakare to paties viešbučio 

didžiojoje banketo salėje buvo 
Baltų draugystės didelis banke
tas. Dalyvavo apie 1000 žmo
nių. Invokaciją sukalbėjo liute
ronų kunigas Juhan Suurkivi, 
himną sugiedojo Ona Pliuško- 
nienė, akompanavo Agita A- 
bens.

Visus pasveikino Baltų komi
teto pirm. Algis Gečys. Toliau 
visai programai vadovavo Sta
sys F. Mankas. Banketu buvo 
pagerbti keturi Baltijos kraštų 
laisvės rėmėjai: Philadelphijos 
kardinolas J. Krol, kongresma- 
nas D. J. Flood. Pennsylvani- 
jos universiteto prezidentas dr. 
G. P. Harnvvell, žurnalistas 
Paul Jonės (iš Philadelphia E- 
vening Bulletin). Jiem įteik
ti specialūs atžymėjimai.

Sveikinimo kalbas pasakė vi- • 
si trys Baltijos valstybių atsto
vai. Pagrindiniu kalbėtoju 
vo kongresmanas Daniel 
Flood, iš Pennsylvanijos 
distrikto. Jis kalbėjo apie
sisprendimo teisę ir demokra
tinius principus.

Trijų tautų programa
Banketo metu visų trijų tau

tų atstovai atliko programą. 
Pašoko lietuvių tautinių šokių 
grupė — Žilvinas, vadovauja
mas Vilties Puzinienės. Toliau 
dainavo latvių tautinis ansam
blis “Dainuvite”, vadovavo E- 
dite Zeile, latvių tautinių instru
mentų ansamblis, vadovauja
mas Valdis Karklis, estų tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
Fred Rikka.

Kostiumų spalvingas Įvairu
mas, įvairūs šokiai ir dainos 
derinosi prie vakaro pakilios 
nuotaikos.

Po banketo buvo šokiai, ku
riem grojo Joe Martin orkest
ras.

Garbės komitetas
Plėsdami savo veiklą, komi

teto nariai į garbės komitetą 
sukvietė visą eilę žymių žmo
nių. Jų tarpe, be visų trijų at
stovų VVashingtone, randame, 
kardinolą Krol, Philadelphijos 
miesto burmistrą James H. Ta-

bu- 
J. 
11 

ap-

Prie Amerikos Laisvės varpo pabaltiečių atstovai padeda vainiką. Kalba — Juozas Kajeckas.

Pabaltiečių bankete Philadelphijos miesto burmistras James H. J. Tate su žmona ir kongresai. Daniel J. 
Flood su žmona.

Žilvinas, Philadelphijos tautinių šokių grupė, šoka pabaltiečių bankete
Dalis garbės svečių: iš k. j d. P. Mankienė. T. Gečienė kun. F. X. Keul — redaktorius “Catholic Standard



1330 KŪL 97.9 Mg- Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schiei- 
fer Rd- Hillside, NJ. 07205; tel. 291- 
289-6878.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

bus, P. Tyla ir B. Kovas-

BOSTON- 9A$B 
Vedėjas

STEP. M1NKU8 
WLYN — 1360 kitocydes 

k EB 101.7 banga

Tumas, Lawrence White, Robert Wintbrop, David C. Ahearn, J. Stra šunskas, E. MactyKenė, Robert Paduette^ E. Tamultonis, J. Marty-
Nuotr. Eugene McLean

BABIJO rBObRIMOS
Lietuvos Atsiminimų Radto Valanda 

< węw YORKE

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir sagių kalbomis sdma- 
dieniais, 9-10 vaL ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Macei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 60th PL, Middte VU- 

,lage,.lf.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTEB 
BROCKTON, ' 
Vedėjas Pi VIŠČINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Masu.
' TėL JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WK0X, Framingham, Masa, 

Sekmadieniais 8 - 9 vaL ryte 
. WH|L - 1430 kil. Medford, Mase.

RADIO VALANDA

Detroito. Stoties WJLB-AM -1400 
Pranešėjai: Patripįa Bandža ir 

' AĮgįs Zaparapljas; vedėjas — Ralph 
• VąĮąUūB. 1575$ Lė^me, Detrott, Mich. 
‘4^27;'teL2P8-2224. x
t' 1., ''

' HARTFORD, CONN.
/Ved. ĄLG. DRAGŪNAVICIUS

WBMI?FM95.7
273 VictoriaRd,Hartford 14, Conn.

Teki 249-4502
1?"' Sekmadieni — nuo 12 iki 1 p4>.

fernrsBURGH, pa.
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
52 Shady . SL W. Pghu, Penna. 15228

" Tel. 5Š3-Ž754 ’
BėkmadienbRS12:00 iki 12:30 v. pąt.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kiidcycles

. BENDRUOMENES BALSAS
4 1203 Green St, Phila, Pa. 19123

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

Inkorporuotas 1863 ;

_ 460 West Broadway, South Boston Massachusetts *

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
ALFRED W. ARCH1BALD

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš 6132,000,000 »

Current dividend 5% on all accounts.
Dabar moka 5% taupomus pinigus.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: 867-3680

EXP OPERATORS 
ON MENS JACKETS

Steady work all year round nice 
working conditions E. BONELLI & 
COMPANY 692 Broadway near 4th 
Street, N. Y. C.

Auksinio jubiliejaus minėjimas
Alto skyrius Lietuvos nepri- 

. klausomybės atstatymo auksinį 
jubaliėpi iškilmingai atžymėjo 
vasario 25. “ . »

10 vai. ryto įvyko iškilmin
gos pamaldos lietuvių šv. Jur
gio bažnyčioje už žuvusius ir 
kovojančius dėl Lietuvos lais
vės. Mišias aukojo kun. A. Ja
nušonis ir pasakė patriotinį pa
mokslą. 2 vai. p.p. buvo pa
maldos prašant Dievą Motinos 

'užtarimo.
Tolimesnis iškilmingas minė

jimas įvyko 3 vaL p.p. lietu
vių svetainėje. Vadovavo Alto 
skyriaus pirmininkė Emilija 
Martyšienė. Vėliavų paradą baž-

NORWOOD, MASS.

nyooje ir svetainėje sudarė 
Bostono LJS Nemuno tuntas. 
Po JAV ir Lietuvos himnų, jū
rų skautui Jonui Kriaučiūnui 
trimituojant gedulo trimitu, bu
vo pagerbti abiejų šalių kariai 
— partizanai, žuvę laisvės ko
vose.

Garbės svečiai ir savieji: kle
bonas kun. A. C. Abračinskas, 
Mass.* senatorius John M. 
Quinlan, Rep. David C. Aheam, 
LRK Fed. 10 sk. pirm. Vincas 
Kudirka, NLAP Bendrovės pir- 
min. John Phillips, buvęs ilga
metis Alto skyriaus pirm. Jo-

tyšienė. Didelę moralinę 
mą suteikė kleb. kun. A. C. Ab-

para-

Lietuvos laisvinimo reikalam 
surinkta 404 dol. ir visi pasiųs
ti Alto centrui, šv Jurgio baž
nyčioje surinkta aukų 136 dol., 
po 50 dol. aukojo N.L.A.P.. B 
drovė ir Emilija ir Jonas Marty- 
šiai.

Alto skyrius nuoširdžiai vi
siem už viską dėkoja. B. K.

WATERBURY, CONN.
. WWČO - AM - 12« 

" * Ved. ANT. PALIULIS
Lietuvos prisiminimai

Kultūrinė - komercinė programa 
fti,;-r9okaĮUML0^4k\Uk30oto t

NewY«ke
• ’’ Movo 30 — Pianistės Aldonos Ke- 

palaitės koncertas Tdwn Hali, New 
York, 5:30 vai.

Kovo 31 — P. K. Motuzų filmai 
rodomi V. Belecko svetainėje, 1883 
Madison St., Ridgewood, N.Y. Pra
džia 4:30 vaL popiet Rengia K. Mo
tuzas. Bus parodyti filmai iš N. Y.

Balandžio 14 — Jaunimo “Disco- 
theque” šokiai.

Balandžio 20 — Jaunimo simpo
ziumas: “Hippies”, jų filosofija ir 
praktika. Rengia A.L.T. Są~gos I-sis 
skyrius New Yorke.

Balandžio 20 - 21 — Vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų studijų die
nos Patersone, N J". Rengia rytinio 
pakraščio moksL ateitininkų vado
vybė. ir-

Balandžio *21 — Velykų stalas, 1 
‘ ▼; popiet, Apreiškimo parapijos salė
je. . Rengia Liet. Kat. sąjungos 29 

.. kuopa. ' . . .
Balandžio 21 — Velykų stalas ir 

paskaita, Knights of Columbus sa
lėje, 616 Jamaica ir Hale. Avė. kam-

RCngid lJeL Moterų Fed. Klubas 
NevYcrtk .-v?

Balandžio 27 — šeštadienio popiet 
tę, Pabaltijo Moterų Tarybos minė
jimas.

.Balandžio 27 — 1968 Metų pinė- 
■ jidįli^Bengia. Pabaiąjo Moterų Ta-

"Balandžio.ŽTd. — Operetės Choro 
koncertas šeštadienį 7 v.v. 

Kziights <A. Columbus salėje 86-22 
. SStta Street, VVoodhayen.

ąįalandšio 28 — Lietuvių Kat Mo
terų Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos 45-ių metų sukakties minėjimas.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas, Town 
Hali, New Yorke, 5 vai 30 min.
* Gegužės 4 — šeštadienį, 7 v.v. 
pavasariniai šokiai, Knights of Co- 
lumbus salėje, 616 Jamaica Avenue, 
Brooklyne. Rengia Moterų Vienybė.

- Gegužės 5 — Stipendijų popietė, 
.Maspetho parapijos salėje 4 v. po
piet Rengta Liet. Kat Moterų Kul
tūros draugija.

Gegužės 18 — A. Olio 10-ties me
tų mirties minėjimas; Rengia L. T. 
Są-goš I-sis skyrius New Yorke.

Gegužės 18 -— Vyrų choro koncer
ną Franklin K. Lane mokyklos sa- 
Įėję, 4 v; popiet Rengia New Yorko 
Vyrų choras.

" Gegužės 25 — Pavasario balius 
Maspetho salėje. Rengia skautams 
remti komitetas.

Birželio 2 — Chicagos Liet. Ope- 
z*ros "Gražina'* pastatymas koncerti- 

, nėję formoje. Rengia “Laisvės 21- 
burto" Radijo Klubas.

Numatomus psrengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
Ir informacijos vadovui V. Radzlva- 
nul, 84-16 110th Street, Rlchmond 
HUI, N. Y. 11418. Totef. Hl 1-W»

nas Pečiulis, Amerikos Legi- 
jono Nr. 7Q vadas Robert 
Paųuette ir Kazys Šimėnas pa
sakė šiltas sveikinimo kalbas, 
linkėjo lietuvių tautai nepalūž
ti kovose dėl nepriklausomy
bės. Kalbėjusieji priminė, kad 
1940 Sovietų Rusija, sulaužiusi 
visas nepuolimo sutartis, gink
luotu įsiveržimu sunaikino Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybes ir vėliau tų tau
tų šimtus tūkstančių nekaltų 
gyventojų ištrėmė žiaurion ver- 
gijon Sibiran ir į kitus Rusijos 
plotus.

šiam lietuvių tautos naikini
mui sustabdyti Lietuvos sūnūs pats' minėjimas, kuriam vado

vavo Elena Vasyliūnienė. čia 
maldą sukalbėjo kleb. kun. S. 
Saulėnas. Mokinių choras su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir keletą lietuvišku 
giesmelių. Pianu palydėjo pia
nistas Vytenis Vasyliūnas. čia 
buvęs vikaras kun. V. Valkavi- 
čius- atvyko iš Brocktono ir 
dalyvavo programoje. Izidorius 
Vasyliūnas, Vytenis Vasyliūnas 
ir svečias kunigas sudarė trijo. 
Jie atliko dvi dainas. Solistas 
Benediktas Povilavičius padai
navo dvi dainas, akomponavo 
V. . Vasyliūnas. Kalbą pasakė 
kleb. kun, Saulėnas. Aukų su
rinkta arti šimto dolerių.

Kleb. kun. Saulėnas buvo iš
vykęs trumpų atostogų į Flo
ridą.

Kardinolo fondui iki šiol tu
rime surinkę 28,480 dol. Ku
rie pasižadėjo paaukoti tam tik
rąsumą, savo įnašus padarys 
pertrejus metus. Elena Jankū- 
naitė iš Wateriown kardinolo 
fondui paaukojo 240 dol.

Parapijos moterę klubas

Cambridge, Mass.
Lietuvos .. nepriklausomy

bės atstatymo sukaktis buvo 
paminėta vasario 11. Bažnyčio
je kun. Simonas Saulėnas au
kojo mišias už kenčiančią Lie
tuvą. Salėje 2 v. popiet buvo

STEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thursday; for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM' 
to 11 PM. Leonard Beckford Finish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. between 124 and 125 Streets" 

Tel. LE 4-9686

JIMMY’S GARDEN CENTER
Open 7 days a week- One stop shop- 
ping center for aB your garden sup- 
phes — f eaturing beautiful garden 
plants for EASTER. Formerly of 
Brookhaven now at South Haven. 
Call 516 - 286-9816

May we Service your eųuipment in 
the LI areą? We have the trucks, 
men, eąuipment and know-how to 
handle the complete electrič line, air 
compressors, licensed electricians — 
air lines, eąuipment for all industry. 
Danco Maintenance Ine. 468 Central 
Avė., Bohemia, N.Y. (516) LT 9-7447

OPERATORS EXP. 
ON MEN’S PANTS

Section work, nice working condi- 
tions steady fringe benefits work 
near home PICCIRILLO PANTS — 

817 Broadway N. Y. C.

HOUSES VVANTED
We buy houses for loftg term in- 
vestment. Highest price paid. lin- 
mediate cash available.
Call V. & F Investors Corp. 525-6128

BAKER EXP ON BREAD 
Work near Home 

BELLE BAKE SHOP 
1180 Deer Pąrk Avenue 

North Babylon 
Call 516' MO 7-4777

WANTED—STITCHERS

apply

267 St. Nichdas Avė., Ridgewood, N.Y.

tu lošimo vakarą. Pelnas skiria-

VHbfiūntenė, Jurgis

NAUJA KNYGA APIE KAUKĄ gom.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVĘR 

Mlchigan 2-4130

DEXTER PARK

Ettore Galeno,

Knyga gaunama Londone *«■ plutonu bet tor. Pagrindinė įs-

305 StVENTH AVE.(cor.ž7ihST),/VFW Y0RK,MY 10001
laidą.

nėr- 1232 N. Weliwood Avė., Pine Lawn 
(Pr) (vU W Bab>’ton PO )- LI-

ir dukros partizanų eilėse did
vyriškai kovojo, bet vakarų pa
saulis jų pastangom buvo kur
čias. - '

Minėjimo ;fhetu Norwoodo 
miesto rioktipiąi, r (posėdžiavo 

, svarbiais gaišto -reikalais) pri
siuntė gražų sveikinimo laišką, 
kuriame iškėlė lietuvių didį įna
šą į miesto gerbūvį ir palinkė
jo sėkmės Tėvynės išlaisvini
me. ... _•

Pagrindinis , kalbėtojas inž. 
Kazys Barūnas..kalbėjo apie 
praeito ir šio amžiaus lietuvių 
judėjimą — tautinį atgimimą, 
nepriklausomybės laikus.

Minėjimo metu priimta re
zoliucija; prašant JAV vyriau
sybę padėti Lietuvai išsilaisvin
ti iš Sovietų Rusijos.

Meninėje dalyje solistas Be
nediktas Povilavičius, akompa
nuojant Vyteniui Vasyliūnui, 
puikiai išpildė ‘‘Kur bakūžė sa
manota” “Tykiai tykiai Nemu
nėlis teka” ir. kit. Sesutės Ra
sa ir Ramunė Jauniškytės gra
žiai padeklamavo “Debesėliui” 
ir “Gintarėlių šalis”.

Po minėjimo Alto skyrius vi
sus dalyvius -pavąišino. Vai-

MARGEE LEITE 
Now located at 

BEAUTY BOŪTIQUE 
167-06 Hillside Avė Jamaica L.I. 
Formerly of 6-3 Beatuy Salon 

Phone 523-4470

IMMEDIATE OPENINGS 
2nd Shift 4:30 - 9.00 PM

Excellent benefits— Good starting pay

MALDEN KNITTING MILLS
303 Eastern Avė., Malden, Mass.

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENĖ — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

šėm daugiausia rūpinosi Ęm. Sąvo šuririnUm turėjo Lie- 
Razulevičiene, Audronė Marty- tuvos vyčiai ir Moterų Sąjun- 
šytė, o talkiusicJ. Strašunskas 4 kuopa.
ir J. Svidras. šiam parengi- ... ,

Fifffi
Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 

paliudijimas.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

"Prayint Hands" 
b, Albrecht Darer

. Į

Or ” *
'W'’' .fe'

iLr

' - m ■'

Greit išeis iš spaudos lenkų *

kūly linksmiau.
buvusio br o* attache Lietuvo
je 108-1939.

Knyga, pavadinta “Kauno

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

koks 
atkreipė univeręal

FVNBtM. CHUPO, lWC.

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN. N". Y.

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y.

DA 6-2123
W. Biclanski - C. Kardovich

E. Novak

bei ūkinį vystymąsi
Be to, autorius atidžiai ste- ve vyrą ir šviežiai iškeptą keps* 

bėjo politinių įvykių eigą Euro- nį. Vyrąs toks apsirijėlis. Kad

1938-1939.
Knyga iškelia Lietuvos ka

riuomenės 1M8 m. ypatybes

Ray Kerbelis, Oir.
PL 3-5300

/2-6 • (212)2^ - 1M6 ♦ 
Scuid&r3ur^fic.

GERBUSI hAIUAI 
ŽAVĖTINAI HIOSNOS
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DARBININKAS
NAUJIENOJ

Angelu Karalienės parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
pradedami kovo 31, sekmadie
nį, per sumą 11 valandą, o bai
giami antradienį, balandžio 2 
7:30 vai. vak. Mišios bus pir
madienį ir antradienį 9 vai. r. 
Mišparai — sekmadienį, pir
madienį ir antradienį 7:30 v. 
vak. Pamokslus sakys tėvas 
pranciškonas. Visi kviečiami da
lyvauti.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
piano rečitalis bus kovo 30, 
šeštadienį, 5:30 v.v. Town Hali. 
Programoje Schumanno, Cho- 
pino, Mendelssohno, Faure,
Prokofievo kūriniai.

Aukotoju sąrašai, pristatomi 
organizacijų, komitetų ar pri
vačių grupių, laikraštyje spaus
dinami kaip apmokami skelbi
mai, su administracija iš anks
to susitarus.

A. A 
Prof.

Stepono Kolupailos
ketverių metų mirties sukaktį 
minint, šv. mišios bus atnašau
jamos balandžio 6. šeštadieni. 8 
vai. ryto tėvų jėzuitu koplyčio
je, Chicago, III.; balandžio 13, 
šeštadienį, 7:30 vai. vakaro šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Paterson, 
N.J., ir Farmingdale, L.I., N.Y. 
Gimines ir pažįstamus prašome 
prisiminti jį savo maldose.

šeima

Mirus
A t A

prof. dr. V. KANAUKAI,
jo žmonai Onai Kanaukienei. sūnui Algirdui ir dukrai 
Aldonai nuoširdžią užuojautą reiškia

Ingelevičių. Vygantų. Kudžmii
ir Rytėnų šeimos

A f A

Prof. med. dr. Vincui Kanaulcai
mirus, jo žmonai Onai, dukrai Aldonai Naudžiuvienei, 
sūnui JAV aviacijos majorui Algiui, broliui Kostui ir jų 
visų šeimoms reiškia gilią užuojautą

New Yorko Sandaros ir 
Liaudininkų Kuopos

Vienuolynas---------- G L 5-7068

Spaustuve....... ........ GL 2-6916

Administracija____ GL 2-2923

Redakcija ........ ...... GL 5-7281

Apreiškimo parapijos cho
ras balandžio 7, sekmadienį, 5 
vai. popiet bažnyčioje išpildys 
Theodore Dubois “Septynis 
Kristaus žodžius”. Su choru gie
dos solistai: Louise Senken, 
Frek Lucką ir Liudas Stukas. 
Diriguos muz. A. Kačanauskas.

Darbininko skaitytojai ran
da progą kitiem užsakyti laik
raštį: J. Rogers motinai Elž
bietai, abu iš Amsterdam, N.Y.; 
R. Svioklis motinai A. Gaidie
nei, abi iš Nashua, N.H.; S. Jo- 
seph motinai A. Masiulienei, a-
bi iš Brooklyn, N.Y.; ' E. John
son, Richmond Hill, N. Y., sa
vo tėvam Ch. Podgems, Wood- 
haven, N.Y.
Ta pačia proga visi Darbininko 
skaitytojai kviečiami ypač šiais 
laisvės kovos metais paieškoti 
naujų skaitytojų Darbininkui. 
Naujiem skaitytojam pirmoji 
metinė prenumerata tik 5 dol. 
Naujų skaitytojų adresus siųst: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. 11221.

Darbininko skaitytojai, norė
dami atsiteisti už įvairius pa
tarnavimus administracijai ar 
sumokėdami prenumeratą, 
prašomi nesiųsti pinigais. Pra
šom pasinaudoti čekiais arba 
pašto perlaidom, nes paskuti
niu laiku bent keletą kartų pa
sitaikė, kad vokai su pinigais 
administracijos nepasiekė.

Tik ką iš spaudos išėję lei
diniai: Sąmokslas, Vytauto Vo- 
lerto premijuotas romanas, kai
na 3.50 dol., Iš Sutemų į auš
rą, Antano Ramūno prisimini
mai iš lietuviško pasaulio, kai
na 6 dol., Atsiminimai iš Balfo 
veiklos, prel. J. B. Končiaus 
įdomi knyga ypač stovyklose 
buvusiem lietuviam, kaina 5 
dol. šios bei kitos lietuviškos 
knygos gaunamos Darbininko 
administracijoje.

Vaizdas iš pavasario madų parodos, kuri vyko kovo 2 4 Le Cordon Bleu salėje Woodhavene. Modeliuoja Ni
jolė Manelienė. Nuotr. V. Maželio

Pavasario madų parodoje pademonstruota per 100 drabužių
Apie 500 žmonių susirinko i 

La Cordon Bleu salę kovo 24 d. 
2 vai. popiet. Tai buvo tradici
nė pavasario madų parodą, 
kurią-rengė specialus moterų 
komitetas ir kurios pelną ski
ria kokiam nors labdaringam 
tikslui. Šį kartą — New Yorko 
projektuojamam ir pranciš
konų statomam jaunimo cent
rui — kultūros židiniui.

Rengimo komitetas organiza
vo planingai ir tvarkingai, ne
sigailėjo reklamos, sutraukė į- 
vairių profesinių modelių, su
telkė ir dideles drabužių kolek
cijas. Tai tų drabužių ir pa
čių modelių pasižiūrėti ir su
ėjo publika. Nestigo ir vyrijos.

Rengimo komiteto pirminin
kė A. Kazickienė parodą pra
dėjo trumpu žodžiu, nupasako
dama jos tikslus ir pakviesda- 
ma toliau vadovauti Birutę Plio- 
plienę. Ši ir perėmė mikrofo
ną ir iš didelės užrašų knygu
tės skaitė. Ir kiek ten buvo 
surašyta: kiekvienas modelis, 
kiekviena suknelė, kas ją pro
jektavo. kas siuvo, kokios me- 

. džiagos.

Jei nuobodžiaujate, tai žiūrė
kite spalvotos televizijos arba 
klausykite stereo muzikos. Ka
talogų reikalaukite: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr.. E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 
757-0055.

NAUJA KNYGA
Amens In Amber, Leonardo 

Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Modeliavo visa eilė modelių.. 
Modelių tarpe buvo vaikučių, 
kurie rodė mamyčių ar draugų 
pagamintus retus ir brangius 
drabužius. Elegantiški profesi
niai modeliai demonstravo ži
nomų madų kūrėju drabužius. 
Ir nustebai tų drabužių neiš
senkama fantazija, jų “supry- 
zais”, kirpimais, atidengimais, 
uždengimais. Kokios medžia
gos, spalvos, pagražinimai! Štai 
drabužiai popiečiui, kokteiliam, 
svečiam priimti, baliui. Taip 
nejučia pasijauti patekęs lyg į 
pavasario paradą, kur pro akis 
eina ir eina nauji drabužiai, 
naujos formos, vis naujos ir 
gražios moterys.

Tarp tų gausybės įvairiausių 
drabužių atkreipi dėmesį į pa
čių lietuviii moterų sukurtus ir 
pasiūtus drabužius. Ir pasi
džiaugi, kad ir tuose drabužiuo
se randi daug elegancijos ir 
skonio. Tos moterys sukūrė 
drabužius, nebaigę jokių spe
cialių mokyklų. Tik pomėgis 
skoningai rengtis jas nuvedė į 
šią išradinga sritį.

Pademonstruoti ir brangūs 
kailiai, minkai. Juos pristatė 
Sandor Furs bendrovė. Ir čia 
daug grožio, skonio, na, ir daug 
pinigų.

Visa laiką parodą palydėjo 
piano muzika. Prie stalų duo
ta kava ir pyragaičiai. Pertrau
kos metu rengėjos platino lai
mėjimo bilietus. Laimėjimam 
buvo leidžiama dail. K Žoroms- 
kio paveikslas ir skulptoriaus 
Vytauto Raulinaičio dovanota 
skulptūra.

Laimėjimų traukimas buvo 
pačiam gale. Kai didžiajame pa
radiniame take susirinko visi 

modeliai, visi jie buvo apdova
noti gėlyte. Publika nuoširdžiai 
paplojo už didelį triūsą. Tada 
buvo ir laimėjimų traukimas. 
Be paveikslų dar laimėjimam 
buvo leista keletas dekoratyvi
nių pagalvių. Visą parengimą 
baigė pirmininkė A. Kazickie
nė, dėkodama už dėmesį ir at
silankymą.

Tikiuos, kitam numeryje bus 
proga suminėti ir modelius ir 
tas moteris, kurios tiek dirbo 
šiai parodai, (p.)

Cypress Mills sekcijoje iš
nuomojamas gražus butas iš 5 
kambarių. Pageidaujama nuo
mininkai, kurie galėtų prižiū
rėti namą. Pigi nuoma, prie ge
ro susisiekimo. Tel. MI 2-2970.

Greenpoint sekei jojeĮ Brook- 
lyne parduodamas namas iš 
dviejų apartamentų, kurių vie
nas neapgyventas su 4 krautu
vėmis ir 2 ofisais, apšildomas, 
su naujai uždėtu stogu bei a- 
liumininiais langais. Kaina 13, 
500. Skambinti GE 4-8808.

Williamsburg sekcijoje, lietu
vių apgyvendintame n a - 
me išnuomojami 2 butai pir
mame ir trečiame aukšte iš 4 
kambarių su apšildymu ir šiltu 
vandeniu. Pageidaujama lietu
viai, nes duodama už labai pri
einama kainą. Teirautis tel. SP 
6-3843.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
atlikti švaros darbus privačia
me bute iš 6 kambarių ir krau
tuvėje su dviem mažais kam
barėliais Woodhavene. Susita
rimui tel. 849-7240.

Bostono sendraugių ateiti
ninkų susirinkimas kviečiamas 
kovo 30, šeštadienį, 4 vai. va
kare S. Leimonienės bute, 
23 Thomas Park, So. Boston, 
Mass. Darbų tvarkoje numaty
ta kun. prof. Stasio Ylos pa
skaita apie arkiv. Jurgį Matulai
tį (šiemet sueina 40 metų nuo 
jo užėmimo Vilniaus vyskupi
jos sosto), gegužės 5. Bostone 
rengiama ateitininkų pavasario 
‘šventė ir einamieji reikalai.

Adv. M. Šveikauskienės su
rašytu testamentu, lietuvis, 
gyvenąs Newton, Mass., pa-, 
skirstęs savo turtą 50,000 dol.: 
Lietuvių Fondui — 25,000 dol., 
tėvam pranciškonam Kenne- 
bunkport, Maine — 15,000 dol. 
ir lietuvaitėm seselėm Putna- 
me, Conn. — 10,000 dol.

Šv. Patriko paradas buvo 
kovo 17, sekmadienį. Oro pra
nešėjai pranašavo nešaltą ir ne
blogą orą. Jau nuo pat ryto 
So. Bostonas užsikimšo žmonė
mis. Veik tuo pačiu laiku kada- 
turėjo prasidėti paradas, ėmė 
lyti. Parade žygiavo ir broliai 
Kennedžiai. Kaip laikraštis 
“The Boston Globė” kitą dieną 
rašė, jiem šaukė ir plojo tik 
jaunimas ir moterys, nes Mas- 
sachusetts demokratai pasisakė 
už Johnsoną.

Inž. Ramūnas Kalvaitis, šį pa
vasarį gaunąs magistro laips
nį iš elektronikos Northeastern 
universitete, kovo 16 kultūri
niam subatvakary skaitė pa
skaitą apie radaro aparatus ir 
jų veikimą. Po paskaitos atsa
kinėjo į klausimus.

Alė Santvarienė, rašyt. St. 
Santvaro žmona, jau keliolika 
metų dirba John Hancock 
draudimo bendrovėj, turinčioj 
savo skyrius visoj Amerikoj . 
Neseniai ji buvo paskirta tos 
bendrovės skyriaus viršininke 
(Head Supervisor). Jos prie
žiūroje dabar yra skyrius, ku
riame dirba 10,000 nuolatinių 
gydytojų ir skyriaus tarnauto
ju.

Mirus Lietuvoje
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TEOFILEI ADOMAITYTEI - BURŽINSKIENEI
jos seseris — Emiliją Vilutienę ir Adą Švelnienę nuošir
džiai užjaučiame.

ALKSNINIAI ir KALNAI

ė Pasauliniy Parody aplankymas - revi- : 
J zitavimas — MATUZŲ FILMAI : 
| KANADOS EXPO 67 • NEW YORKO PASAULINĖ ;
f PARODA 1964-1965 su didinga Lietuvių Diena • NEW - 
j YORKO PASAULINĖ PARODA 1939-1940 su Lietuvos ; 
f pavilijonu ir milžiniška Lietuvių Diena. Kuri iš jų buvo ; 
| gražiausia9 2
2 Sekmadienį, kovo 31 d., 4:30 vai. popiet V. Belecko Winter I 
2 Garden salėje, 1883 Madison St.. Ridgewood. N.Y. 2
2 Sekmadienį, balandžio 7 d.. 4 vai. popiet Šv. Jurgio Dr-jos I
2 salėje, 180 New York Avenue. Newark. N.J.
f Įėjimas 1.50 dol. • studentam 1 dol. • vaikam 50c

Izidorius Vasyliūnas (smui
kas) ir Vytenis M. Vasyliūnas 
(pianas), kovo 17 Jordan Hali, 
Bostone, atliko Gražinos Bace
vičiūtės, Juozo Gruodžio ir An
tano Račiūno kūrinius. Tai jau 
trečias Vasyliūno koncertas šia
me sezone. Ketvirtasis įvyks ge
gužio 5, 3 vai., toje pačioje sa
lėje. Programa susidės iš kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio kū
rinių. Sunku rasti kitą tokį e- 
nergingą muziką, kaip Izido
rius Vasyliūnas. Jis rengia kon
certus ne tik Bostone, bet ir 
kitur. Jo programoje dažniau
siai yra lietuviai kompozitoriai. 
Tenka stebėtis ir jo sūnum 
Vyteniu, kuris yra fizikos pro
fesorius M.I.T. universitete, bet 
visada randa laiko ir muzikai. 
Jis ne tik palydi pianu tėvo 
smuiką koncertuose, bet akom- 
ponuoja ir kitiem solistam ar
ba atlieka vargonų partijas.

Petro Vaškio 
skulptūros paroda 
Bostone
LB Bostone kultūros klubo 

rūpesčiu surengta skulptoriaus 
Petro Vaškio skulptūros paro
da tautininkų namuose. Paroda 
atidaryta kovo 23. Išstatyta per 
60 įvairių keramikos darbų: 
puodų, puodelių, servyzų, vazų, 
vazelių, dekoratyvinių vazų ir 
skulptūrų.

Paroda tęsis iki šio penkta
dienio, kovo 29. Uždaroma 
penktadienio vakare 10 vai.

Parodos atidaryme svečią 
pristatė klubo pirm. Beatričė 
Kerbelienė, apie skulptūrą kal
bėjo pats autorius. Nežiūrint 
labai blogo oro, į atidarymą 
atsilankė nemažai žmonių.

Skulptorius Petras Vaškys 
gyvena Philadelphijoje, kur 
meno mokykloje dėsto keremi- 
kos meną. Savo keramikos ir 
skulptūros parodas yra suren
gęs Philadelphijoje, Nevvarke , 
New Yorke. Philadelphijoje jis 
yra atlikęs visa eilę didelių už
sakymų. Vienas iš įdomesnių 
užsakymų — padarė vaško mu
ziejui visą eilę Amerikos įžy
miųjų žmonių.

Kurdamas pritaikomuosius 
indus ir dekoratyvines . vazas , 
skulptorius yra parodęs didelį 
išradingumą ir jautrų skonį.

A f A

Dr. VINCUI KANAUKAI

mirus, jo žmoną Oną Pauliną, dukrą Aldoną, sūnų Algį, 
brolį Kostą ir visus_fertimuosius giliai užjaučiame

Birutė ir Antanas Novickiai su šeima

Gerb. Profesoriui
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Dr. VINCUI KANAUKAI
mirus, mielai žmonai Onai, dukrai Aldonai ir sūnui 
Algiui nuoširdžią užuojautą reiškia

S. ir J. MAKAUSKIAI
Profesiniai modeliai madų parodoje. IS k. j d. Regina Rūta Žymantaitė i« New Yorko, Nijolė Manelienė ii 
Chicagos, Audronė Butvydaitė ii New Yorko Nuotr. K. Kisieliaus
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N.Y. lietuvių jaunimo ATŽALYNAS .atstovai iš visų Nevv 5 or- E 
£ ke veikiančiu jaunimo organizacijų: Skautu. Skautų Akademikų.

I
* Ateitininkų. Vvčių ir Neo-I.ithuanijos) rengia A.

ŠOKIUS su psychadeliška atmosfera į 
Balandžio 1 l — Velykų sekmadienį

<g> 7:00 v. v. •;
g :
| ST. MATTHIAS PARAPIJOS SAIT.JF. Į.

58-15 Catalpa ?\ve Ridgexvood. N.Y. (netoli Myrtle Avė > •

S PROGR AMO j 1-.. šokių konkursas D.iting Game kaip telrvi- 
zijoj Balionų šokis Kiti netikėti nairum.it \ <iks užkan-

% tižių ir gėrimų baras Puikus orkestras Elektrinis cirkas su Į 
S sviesos riektais • įėjimo auka: $1.75 ,užkandžiai nemokamai. Į 
Į Pelnai \kmarna\ /<ninimi> Kultū’a* židinie itatvht" fenilui Į
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