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DARBININKAS
Staigmena po staigmenos kai ką pasako 
Žaidimas politinių jėgų, kurios privertė paštų valdy
toją trauktis iš pareigų su ašarom ...
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Lapkr. rinkimuose Nixonui teks rungtis su
Viduje riaušes aprimo, derybos su Vietnamo komunistais dėl 
susitikimo nejuda iš vietos, dėmesys krypsta į rinkinių kovą

Gallupas balandžio 6-11 rado, 
kad bendroje opinijoje Nixo- 
nas lenkia visus demokratę ga
limus kandidatus. Nixono—Mc- 
Carthy — Wallace kombinaci
joj už Nixoną 41 proc., už 
Kennedy 38, Wallace 10. Nixo- 
no — Humphrey — Wallace 
kombinacijoje už Nixoną 43, 
Humphrey 34, Wallace 9.

RESPUBLIKONAI dėl teorijų
Respublikonų partijos vado

vybė balandžio 17 pasmerkė 
LBJ kariavimo būdą “gradua- 
lizmą”. Esą jis tevedė į karo 
didinimą ir naują pasaulinį ka
rą. “Gradualizmo” teorija ki
lo 1961 JFK prezidentaujant. 
Pasmerkė ir kitą teoriją — 
“lankstaus gynimosi strategi
ją“ — užuot sutikus grėsmę su 
tinkama jėga ir tą grėsmę tuo
jau likvidavus. Abidvi teorijos 
kaltos dėl karo didėjimo ir tau
tos suskaldymo.
AMERIKOS DUKROS — už ką 
jos?

Amerikos Revoliucijos Duk
ros balandžio 17 pasisakė už 
griežtą Įstatymo vykdymą riau
šėse. “Ko kraštas reikalingas 
— tai ne daugiau įstatymų, bet 
drąsių vyrų ir teisėjų įstaty
mam vykdyti“. Pasisakė prieš 
Rytų-Vakarų prekybą, prieš a- 
tominę sutartį, prieš mokesčių 
kėlimą, kol nebus mažinamos 
išlaidos. Pasisakė taip pat prieš 
valstybinių istorinių švenčių 
perkėlimą į pirmadienį ir prieš 
siuntimą vyrų į karą, jei jame 
nesiekiama “laimėjimo”.
VĖL VYR. TEISMAS

Vyr. teisme šią savaitę bus 
svarstoma New Yorko valstijos 
byla dėl valdinių vadovėlių sko
linimo nevaldirlėm mokyklom. 
Įstatymas tam pritarė. Apeliaci
nis teismas 4:3 balsais patvir
tino, kad čia valdžios parama 
reiškiasi ne konfesijai, bet vai
kam. N. Y. Times deda dar vil
tis į vyr. teismą.

KAS NUŽUDĖ?
— Dr. Kingo žudiku FBI lai

ko James Hari Ray, kuris 1967 
balandžio 23 pabėgęs iš Misou- 
ri kalėjimo atsėdėjęs 7 metus 
iš jam skirtų 20 metų. Jis at
pažintas esąs iš pirštų nuospau
dų, FBI pareigūnam tekę žudi
ko paliktas nuospaudas lyginti 
su 50,000 kitų, kurios yra FBI 
rankose. Tačiau FBI paskelbtas 
žudiko paveikslas nesąs pana
šus i tą asmenį, kuris buvo ka
lėjime. Paslaptis tebegaubia 
nusikaltimą.

— Laikraščių 80 proc. pasa
kė savo tokią opiniją dėl kan
didatų į prezidentus: varžovai 
būsią Humphrey ir Nixonas. Pa
gal juos konvencijoje Humph
rey gaus 46 proc., Kennedy 
20. Nixonas 62, Rockefelleris 
14.

— Šen. Kennedy propagando
je dirba 20 valstybės apmoka
mu senato tarnautojų senato
riaus propagandos būstinėje.

— Dr. Kingo Įpėdinis Ralph 
I). Abernathy paskelbė, kad 
rengs neturtingųjų žygius į ei
le miestų. Į VVashingtoną at
vyks gegužės 30. Tai būsiąs “di
džiausias istorijoje masinis ir 
kovingas nesmurtinis sąjūdis”.

Iš ankstesnės anketos sti ■ 
priausias tarp demokratų kan
didatų aiškėjo R. Kennedy: už 
Kennedy 35 proc. demokratų, 
už Humphrey 31, už McCarthy 
23.

Už Nixoną pasisako 80 proc. 
respublikonų, 18-15 proc. demo
kratų, 38-48 proc. nepriklauso
mų.

VLIKO TARYBOS POSĖDY—apie pinigus, memorandumą,
Balandžio 20 įvykusiame Vil

ko Tarybos posėdyje prel. J. 
Balkūnas, Tautos Fondo ir 
Jungtinio Finansų Komiteto 
pirmininkas,, pateikė šių metų 
paprastajai ir nepaprastajai są
matai įvykdyti reikiamų lėšų 
telkimo eigos vaizdą, rodantį, 
kad lėšų telkimas vyksta gana 
gyvai, tačiau dar nėra pasie
kęs numatyto ir reikiamo įsi
bėgėjimo. Pabrėžė, kad lėšų 
telkimo talkininkams ir ypač 
Vliką sudarančių organizacijų 
vadovybėms būtina labiau tuo 
susirūpinti ir imtis atitinkamų 
priemonių.

Vliko pirmininko kelionės 
metu pirmininko pareigas ėjęs 
dr. B. Nemickas smulkiau pa
informavo tarybą apie Vliko 
kreipimąsi į Lietuvai draugin
gų valstybių vyriausybes su me-

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo delegacija 1968 balandžio 3 lankė Washingtone Kongreso narius. 
14 k. j d. Vaclovas Sidzikauskas—Lietuvos delegacijos PET pirmininkas, Birutė Sidzikauskienė, kon- 
gresmanas Frank Morton, dr. Josef Lettrich (Čekoslovakija), Vasyl Germenji (Albanija).

Laikas dabartinius rezulta
tus gali labai pakeisti. Dėl to 
ir eina kova, šioje kovoje 
Nixonas paliko gerą įspūdį 
spaudos konferencijoje — ne 
tiek savo kalbom, kiek savo at
sakymais į paklausimus. Savo 
taktika Nixonas pasirodė kaip 
valstybės vyras — balandžio 19 
jis atsisakė reikšti kritiką dėl 

morandumu, kuriame prašoma, 
kad tų vyriausybių delegacijos 
iškeltų Lietuvos padėties klau
simą žmogaus teisių deklaraci
jos sukakčiai atžymėti šaukia- 
moj konferencijoj Teherane. 
Konferencija numatyta įvyk
sianti balandžio 22 — gegužės 
13 d. Joje dalyvaus tik Jungti
nių Tautų Organizacijoj daly
vaujančių valstybių ir pataria
mąjį statusą prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos turinčiųjų 
organizacijų delegacijos.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas painformavo tarybą 
apie savo ką tik baigtą kelionę 
į Tolimuosius Rytus. (Po Korė
jos, Taivano, Filipinų ir Austra
lijos, Vliko pirmininkas dar 
lankėsi Hong-Konge ir Tehera
ne, o Europoj dar buvo susto
jęs Romoje, kur turėjo pasita- 

Vietnamo politikos, nes tai ga
li pakenkti prezidento LBJ de
rybom. Tuo tarpu agresyvios li
nijos laikosi šen. McCarthy. Jis 
balandžio 21 ne tik kritikavo 
Vietnamo politiką, bet siūlė tuo
jau pat pakeisti valstybės sek
retorių Rusk daugumos vadu 
Mansfieldu, atleisti iš pareigų 
FBI direktorių Hooverį, priim
ti š. Vietnamo siūlomą dery
bom vietą Varšuvą. Šen Ken
nedy stengiasi nepasisakyti, bet 

rimą su Lietuvos diplomatijos 
šefu min. S. Lozoraičiu).

Taryba -sveikino pirmininką 
už veiklų ir sėkmingą šios ke
lionės panaudojimą Lietuvos 
laisvės bylos labui ir nuošir
džiai dėkojo už dvigubą pasi
šventimą: už gerai atliktą dar
bą ir su tuo atlikimu susiju
sių išlaidų savo lėšomis apmo
kėjimą.

Vliko politinės ir teisių ko
misijos pirmininkas St. Lūšys 
referavo tarybai tos komisijos

Vietname—kariauja, derybų nematyti
... — Apsaugos sekretorius Clif- 
ford balandžio 22 aiškino, kad 
Amerika galės dalim atitraukti 
savo kariuomenę iš P. Vietna
mo, kai P. Vietnamo karinės

Kennedy?
jo ankstyvesni žodžiai reiškė jo 
nusistatymą derėtis su vietkon- 
gais ir pasisakymą už koalici
ją su komunistais. Humphrey 
dar viešai nepasiskelbė eisiąs į 
rinkimus.

— H. H. Humphrey balan
džio 22 pradėjo tiesti kelius sa
vo rinkiminei programai —pa
sisakė už “taikos tiltus į ko
munistinę Kiniją”, už “atviras 
duris” vietoj “geležinės uždan
gos”.

pirmininko kelionę 
svarstytus Vliko statuto keiti
mo pasiūlymus. Taryba svarstė 
ir -priėmė tik statuto 30-tojo 
straipsnio pakeitimą, patiksli
nantį rotacinę tarybos pirminin
kų keitimosi tvarką.

Šiame tarybos posėdyje da
lyvavo Kanados LB pirminin
kas A. Rinkūnas ir PLB ryši
ninkas K. Miklas.

Posėdžiui pirmininkavo To
mas Sp-erauskas (LTS), sekre
toriavo V. Banelis (CP).

(Elta)

jėgos bus pakankamai sustip
rintos. Tai prasidėsią nuo 1969 
metų.

— Šen. Fulbrighfas siūlė pri
imti Hanoi siūlomą vietą pasi
tarimam — Cambodiją. Chr. 
Sc. Monitor vedamajame siūlė 
priimti ir kitą Hanoi vietą — 
Varšuvą. Girdi, galima išrei
kalauti pažadą iš Lenkijos ko
munistinio režimo, kad jis ne
trukdytų susisiekti (Yra žmo
nių tebetikinčių komunistinio 
režimo pažadais!).

— Vietname apie pasitarimų 
tarp Amerikos ir š. Vietnamo 
vietą taip ir nutilo, nors Ame
rika pasiūlė daugiau kaip 10 
neutralių valstybių. Hanoi kie
tai tebesilaiko savo dviejų pa
siūlymų — Cambodijos ir Len
kijos.

Amerikos aviacija paskuti
nėm dienom sustiprino bom
bardavimą iki 19 paralelės š. 
Vietname. P. Vietname bom
bonešiai B-52 daužė priešo tel
kinius Ashau slėny — į vaka
rus nuo Hue.

Sovietų pilietis atsisako pilietybės
Sovietų rašytojas Juri V. Malt- 

sev. 36 metų, kreipėsi į Jung
tines Tautas, pranešdamas, kad 
jis atsisako nuo Sovietų pilie
tybės. ir prašydamas, kad pa
dėtų jam iš Sovietų emigruoti. 
Jis pasirėmė J. Tautų deklara
cija, kurioje sakoma: Niekam 
negali būti paneigta teisė pa
keisti savo pilietybe". O kadan
gi deklaraciją yra pasirašiusi

Staigmena buvo ne tai, kad 
Robert McNamara išėjo iš vy
riausybės ir buvo paskirtas Pa
saulinio Banko valdytoju. 
Staigmena, kad McNamara da
vėsi Įtraukiamas i šen. R. Ken
nedy rinkimu propagandą. Tuo 
pasipiktino ne tik Kennedy 
konkurentas šen. McCarthy, 
demokratas, bet ir šen. T. B. 
Morton, respublikonas libera
las, prezidento politikos kriti
kas. McNamara — Pasaulinio 
Banko valdytojas, respubliko
nas ir staiga — rinkiminis agi
tatorius. To buvo perdaug ir 
N. Y. Times, linkusiam į psicho
logiškai paruoštą įvykių eigą, 
o ne į toki vertimąsi per gal
vą.

Ši staigmena atrišo burnas ir 
tiem, kurie anksčiau McNamara 
buvo vadinę vos ne “karo ge
nijum” ir visą Vietnamo karą 
buvo vadinę “McNamaros ka - 
ru” .. . Buvo žinoma, kad Mc 
Namara nesutaria su kariniu 
štabu. Bet buvo tikima, kad ka
riuomenė turi būti civilinio as
mens rankose, kitaip gali įsiga
lėti karinė diktatūra. Dabar 
išaiškėjo, kad to civilinio as
mens karinė strategija — nors 
ir vadinta skambiu žodžiu 
Cgradualizmas”) — buvo išti
sai klaida — jei nevartosim 
stipresnio žodžio. Šios klaidos 
vaisiai buvo žiaurūs — dešim
tys tūkstančių gyvybių, bilijo
nai dolerių ir ateitis tik tokia, 
kad Ho Chi Minh galėjo kal
bėti, jog Jungtinės Valstybės 
pirmu kartu savo istorijoje pra
laimės didesnį karą ...

O jei vertinami McNamaros 
nuopelnai visai Amerikos ka
rinei jėgai, tai N. Y. Times ka
rinis korespondentas Baldwi- 
nas tiesiai pasakė, kad J. Vals
tybių karinė pajėga ateinant 
McNamarai buvo reliatyviai (pa
lyginti su Sovietais) didesnė ne
gu jam išeinant.

Šioje laikraščio vietoje kovo 
29 buvo pasakyta, kad tikrų 
karo nesėkmės kaltininkų gal 
ir nepatirsim, bet atrodo, kad 
McNamara, o juo labiau gen. 
Westmoreland yra daugiau at
pirkimo ožiai. Dabartinė staig
mena tą spėjimą sutvirtina ir 
duoda pagrindo spėti, kur yra 
tikrieji kaltininkai, įtraukę Mc- 
Namarą. klaidinę prezidentą, 
žaloję Ameriką. Tokį spėjimą 
sutvirtina kitos staigmenos.

SAIGONE ALIARMAS
Š. Vietnamo pulkininkas, per

bėgęs į P. Vietnamo pusę, pa
reiškė, kad komunistai, apie 
10,000, rengia antrą puolimą į 
Saigoną. Ta žinia Saigonas ir 
tegyvena.

— Perbėgėlių iš komunistų 
pas pietiečius skaičius nuo šių 
metų komunistų ofenzyvos su
mažėjo: 1967 kas mėnuo buvo 
iki 2,300, dabar, vasario mėn., 
buvo trečdalis to. Esą baimina
si, kad staiga užėmę miestą ko
munistai gali perbėgėliam at
keršyti.

— Varšuvos studentai susi
laikė nuo demonstracijų balan
džio 22. nes valdžia pagrasino 
universitetą visai uždaryti. Lig 
šiol yra uždaryti 9 skyriai, ir 
1300 studentų turi paduoti pra
šyti į universitetą iš naujo.

—Telefono tarnautojų strei
kas prasidėjo balandžio 18. 
Streikuoja 178.000.

Sovietų Sąjunga, tas rašytojas 
ir nori deklaracijos teise pasi
naudoti.

Jau 1964 jis rašęs Sovietu 
vyriausybei, kad jis netiki ko
munizmu, kuris jam rodosi tik 
abstrakcija; dėl to krašte, ku
riame yra privaloma komunis
tų partijos linija mene, jis 
esąs pasmerktas dvasinei prie
vartai.

Staigmena dar keistesnė ir 
dar labiau pirštu rodanti —paš
tų valdytojo Larry O'Brien pa
sitraukimas ir perėjimas į se
natoriaus Kennedy rinkimų ak
cijos štabą. Atrodo, kad prezi
dentas savo artimųjų bendra
darbių tarpe turėjo ir antrą Mc 
Namara? Jo istoriją atskleidė 
Drew Pearson ir Jack Ander- 
son (N.Y. Post balandžio 15).

Jie tie du korespondentai tie
są rašo, tai O’Brien buvo taip 
susuktas ir taip spaudžiamas 
pasitraukti iš paštų valdytojo 
pareigų, kad sykį jis buvo pa
veiktas iki ašarų. “Jis sakė 
draugam, kad šio sprendimo 
(pasitraukimo) jis niekad nebū
tų padaręs, jeigu prezidentas 
Johnsonas nebūtų nusprendęs 
trauktis su šios kadencijos pa
baiga. Jis jautėsi labai lojalus 
Johnsonui, kuris jį iš Baltųjų 
Rūmų padėjėjo pakėlė į garbin
gą vyriausybės postą. Tai buvo 
garbė, kurios jis niekad nesi
tikėjęs pasiekti, ir dėl to jis bu
vo dėkingas ir lojalus”.

“Tačiau O'Brien šaknys yra 
Massachusetts, ir jis į Washing- 
toną atvyko su John F. Ken
nedy; taigi kai Bobby Ken
nedy paspaudė, jis galų gale ka
pituliavo”.

“Spaudimas buvo stiprus, 
nors vieną sykį O’Brien prisipa
žino draugam, kad jis laiko vi
ceprezidentą Humphrey labiau 
esant kvalifikuotą į Baltuosius 
Rūmus, negu tą vyrą, už kurį 
jis turi kovoti”.

Esą ir unijų vadai raginę 
O’Brien laikytis su Humphrey 
ir net jo žmona.

Tačiau ...
“Kokios priemonės buvo ku

rias Bobby Kennedy pavartojo 
O’Brien paspausti, nėra žino
ma, bet dėl jų paštų valdytojas 
galų gale ryžęsis pasitraukti iš 
vyriausybės ir dirbti Bobby”.

★

Staigmena — labai konkre
ti — buvo to paties laikraščio 
pranešta apie kongresmaną Ri- 
chard McCarthy, N. Y. dem., 
kuris visada rėmė Johnsoną. 
Dabar esą jam paskambino iš 
Buffalo New Yorko universite
to vieno skyriaus dekanas dr. 
Fred M. Snell, kuris yra sy
kiu ir pirmininkas Niagaros de
mokratų, sudariusių organizaci
ją Johnsonui nuversti.

“Mes suinteresuoti, kokis jū
sų nusistatymas dėl demokratų 
parinkimo į prezidentus”.

“Aš nesu įsipareigojęs”, atsa
kė McCarthy.

“Gerai, — sakė Snell šiurkš
čiai, — jeigu jūs neparemsite 
mūsų pirmo parinkimo šen. Mc 
Carthy ar šen. Kennedy, mes 
statysime kandidatą prieš jus 
pirminiuose ar lapkričio rinki
muose”.

★

Jei tas pasikalbėjimas tei
singai perduotas, jis rodo, ko
kios rūšies spaudimai vartoja
mi ir kas juos vartoja. Iš laik
raščio tiesioginių pasisakymų, 
atrodo, kad tie spaudimai eina 
iš šen. Kennedy. Betgi visa in
formacijos atmosfera verčia 
galvoti, ar pats šen. Kennedy 
nėra "spaudžiamas"? ar jį ne
nori laikyti įrankiu tam tikra 
grupė, kuri spaudė prezidentą 
J. F. Kennedy, spaudė prezi
dentą LBJ, spaudė McNamara, 
spaudė O'Brien?

Laikraštis tik aprašomuoju 
būdu nurodo į tą grupę —juk 
šen. McCarthy ne kas kitas pa
rinko kaip Americans for De- 
mocratic Action. kurios vicepir
mininkas yra “pagarsėjęs” Sch- 
lesingeris. Grupė spaudžia “de
mokratinės akcijos" vardu, bet 
nedemokratinėm priemonėm— 
kokias vartojo naciai, kokias te
bevartoja komunistai, siekdami 
mažumas valia primesti daugu
mai.
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munistų spauda, kaip Travda’, 
“Agitator” nurodė, kiek dvasi
ninkų seminarijų buvo uždary
ta, kiek jų dar palikta, kiek 
bažnyčių komunistiniuose kraš
tuose uždaryta ir pan. Jis taip 
pat pacitavo oficialų religinės 
laisvės apibrėžimą: "išlaisvinti 
piliečius iš rebgiįos". Į žurnalis
to klausimą: “Ar Tamsta ma
nai, kad ateistinis pasaulis grįš 
prie religijos?”, redaktorius at
sakė: “Nesu toks naivus. Ate
izmas žus tada, kai jis nustos 
buvęs kovojantis. Ir ne pir
miau. Jo egzistencijas sąlyga— 
pastovus ideologinis antagoniz
mas religijai. Net ir tada, kai 
ateizmas pakeičia taktiką, jis 
neatsisako savo tikslo. O tiks
las labai aiškus: visiškai likvi
duoti religiją žmonių bendruo
menėje. Neseniai Austrijos ku
nigų ir katalikų žurnalistų de
legacija aplankė Maskvoje ren
ginių reikalų sovietinį ministe- 
rį. Jis, paklaustas apie religinę 
laisvę, taip atsakė: “Religinė 
laisve yra išlaisvinimas liau
dies iš religijos”. Kokia tad 
yra priežastis kartais pastebi
mo pasikeitimo? Tikroji takti- ' 
kos pakeitimo priežastis yra ta, 
kad jau pastebėta, jog pasaulis 
atsidūrė akligatvy. Visuotinė 
baimė verčia suartėti. Kai lai
vas skęsta, niekas nesidomi ki
tų nuomonėmis, bet siunčiamas 
SOS signalas. Tokia šiandien 
yra ateizmo ideologijos padėtis 
religijos atžvilgiu. Mes šiuo 
atžvilgiu neturime jokių iliuzi
jų”.

"O kokia yra Bažnyčios pa
dėtis Sovietu Sąjungoje?" — 
klausia žurnalistas. Tėvas Cuk 
atsako: “Bažnyčia Sovietų Są
jungoje miršta” ir paduoda vi
są eilę skaitmenų, skaičių, pa- - 
imtų iš sov. šaltinių, iš ko maty-

nigų ir atvirų bažnyčių, o kiek
jų buvo anksčiau.

, i "O ką manote apie dialogą
• su ateistais?"—vėl klausia žur

nalistas.
“Man yra aišku, kad yra sun

ku surasti bendra kalba ten,

Šiandien metamas šūkis: nežiū
rėkime į tai, kas mus skiria, 
bet ieškokime to, kas mus jun
gia. Bet ar mes galime atsisaky
ti kaip tik to, kas mus skiria? 
Šiandien šis klausimas yra su
dėtingas ir sunkus, tai gerai su
prantu. Dialogas gal ir rei
kalingas, tačiau iš tuščiažodžio 
dialogo neturėsime jokios nau
dos. Negaliu pramatyti ryto
jaus, žinau tik tiek, kad Die
vas veikia, paprastai nemato
mai, paslaptingai. Bet ir vel
nias nemiega. Sakoma, kad ra
mybė paprastai yra prieš aud
rą. Neturėtų visada taip būti. 
Jeigu pasitikime tokia galimy
be, tai galime turėti vilties 
ir rytojui”.

Drąsūs ir aiškūs Tėvo Cuk 
žodžiai sukėlė Belgrado komu-* 
nistų režimo reakciją. Komu
nistinei valdžiai atrodė, kad jau 
atėjęs laikas nutildyti tą nepa
togų, nes laisvą ir nepriklauso
mą, balsą. Reikia žinoti, kad 
ir Jugoslavijoje spaudos laisvė 
yra tik vienos krypties. Teis
mai Maskvoje, Varšuvoje, Pra
hoje ir nubaudimaas rašyto
jų bei intelektualų, kurie pra
dėjo galvoti savu protu, yra 
visai panašūs į Gilas, Michailov 
ir dabar Cuk nuteisimą. Kaip 
kituose komunistiniuose kraš
tuose, taip ir Jugoslavijoje, jei 
tik kas bando ištarti laisvesnį 
žodi ne pagal kompartijos re
žisūrą, tuojau metamas lauk 
iš partijos ir atsiduria teisme.

Vasario mėn. gale buvo išmes
ti iš Jugoslavijos kompartijos 
du žinomi rašytojai ir žurnalis
tai, nukrypę nuo partijos lini
jos: Tanasije Mladenovič, ži
nomas poetas ir “Knyževne No- 
vine” redaktorius, ir Liubisa 
Man o j 1 o v i č, humoristas 
ir humoristinio ž u r n a - 
lo “Jež” redaktorius. Pastara
sis dar apkaltintas, kad bend
radarbiavęs “Knyževne Novi- 
ne” (tas literatūros žurnalas pa
staruoju metu apkaltintas “nu- 
krypimu”), kuris pastaraisiais 
metais dėjęs politiką kritikuo
jančių straipsnių ir polemiza
vęs su kitais laikraščiais, pava
dindamas juos “režimo ver-

palenkti kompartijos kontrolei.

ka, yra visaip trukdoma konfis
kavimais, viešais ar paslėptais 
grasinimais. Komunistinis reži
mas bando dar išvengti viešo 
skandalo ir atviro stojimo prieš 

Tėvo Cuk 
užgniauž- 
kito lais- 

i tuo tar- 
neskaito-

katalikus. Betgi 
atvejis rodo norą 
ti vienas po 
vesnius balsus. Kai 
pu skurdūs, katalikų 
nū “kunigų patriotų” laikraštu
kai gauna valdžios subsidijas ir 
paramą.
AR VATIKANAS 
INTERVENUOS?

Jugoslavijos katalikai dar ti
kisi, kad šv. Sostas per savo 
atstovą Belgrade laiku interve- 
nuos visu savo svoriu ir mora
line jėga. Kitaip, sako jugo
slavai katalikai, bus laisvės pra
laimėjimas prieš diktatūrą ir

"GUcnik $v. Antuna" reddcto- 
riaus nuteisimą.............

Bet smūgis, suduotas įtakin
gam katalikų laikraščiui Jugo
slavijoje, nėra vien tiktai spau
dos laisvės varžymas, tai yra 
varžymas , kad katalikų Baž
nyčia ir jos atstovai negalėtų 
reikšti savo nuomonės, nega
lėtų formuoti ir informuoti vie
šąją opiniją ir pasisakyti svar
biais klausimais, kurie domina 
katalikus ir nekatalikus Jugos
lavijoje ir pasaulyje. Dėl to 
paskutiniu metu neatsitiktinai 
katalikų spauda Jugoslavijoje, 
tiesa negausi, bet labai vitališ- melą. Ar tai įvyks, kada žūt būt

“Laisvės žiburio” radijo rtmėję -— Lietuvių Radijo Klubo — naujoji vadovybė, l-je eilėje iš k. į d.: N. Um- 
brazaitė, R. Kezys, J. Klivetka, A. Mažeika, G. Mažeikienė; ll-je eilėje: A. Balsys, A. Reventas, D. Kezienė, 
Z. Dičpinigaitis, B. Macijauskienė, V. Padvarietis, V. Daugirdas. Didžiausias klubo valdybos rūpestis yra 
tinkamai suorganizuoti Chicagos Lietuvių Operos pas! rodymą birželio 2 d. New Yorke. Nuotr. V. Maželio

_ ... ... ... ■ . -----------—-------------------- --------- iijL.iI.iLi1 — ----------- l ■  ----------- -—=—■■
goslavųoje, bet ir kanose ko- MATTHEW R. BALLra IYJNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
munisrininnsp kraštuose, kada A-Ji- *** Notyy 660
persveria “bendrieji“ interesai”, "* ”"“***“ 
kuriems paaukojami ‘‘atskiri at
vejai”, nesideriną su bendrąja 
politika”...

Kai kas kaltina Tėvą Cuk 
naivumu, nes jis tikėjo, kad 
galima užmegsti taip labai da
bar linksniuojamas dialogas su 
užsienio žurnalistu ir ta proga 
pasakyti savo nuomonę. Tie
sa, nuomonė būtų išgirsta ir į- 
vertinta... kalėjimu. Naivu 
buvo tikėti, kad komunizmas 
priims tiesos žodį. Tiesa komu
nistams yra tik viena: toji, ku
rią jie skelbia savo propagando
je. Kas kitaip kalba, rašo, gal
voja, nusikalsta “valstybės in
teresams” ir “drumsčia viešąją 
tvarką”. Tuo kaip tik buvo ap
kaltintas Tėvas Cuk. DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius —

Dr. V. Mar. jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17

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

dend koplyčia. 423 MstrogoiitSR Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOLINN1N, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7t£ Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
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. 11208; 
tek 277-5604.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgevrood, N.Y. 11227. TeL EM 6-3200.

SIMONSON Fanerai Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simou- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond HU1, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONA8 FUNERAL HOME — 280 CHEŠTNUTSTREET, NE W

BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N J. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BAND2IUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
- ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
įr 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 ORM AN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pa reiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pag;^ 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 SL Ridgeyood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

KAIP SU ŽYGIU PAS ŠVENTAI T£V|
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Stlver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

Ateitis Nr. 2 pranešė, kad 
Moksleivių Ateitininkų S-gos 
sugalvotas žygis j šventoji Tė
vą dėl vyskupo Amerikos lietu
vių parapijom buvo referuotas 
LRK Federacijos posėdžiuose. 
Reikalo eigą laikraštis vertina: 
“Dalyko eiga, atrodo, vyksta lo
giškai: pirma katalikiškosios or
ganizacijos susitaria, o po to 
jau einama į visą lietuvių vi
suomene. Tačiau kyla klausi
mas, kaip efektingai ir greitai 
ALRK Federacija šį klausimą 
spręs?”

Laikraštis baiminasi, kad jei 
bus atiduota kokiam komitetui 
svarstyti, tai “tuo viskas pasi
baigs. Jeigu taip Įvyktų, tai 
būtų gaila visų pastangų, ku
rias moksleiviai ateitininkai lig 
šiol parodė. Tada reikėtų per
žiūrėti visą eilę santykių tarp 
ateitininkų ir visų tų, kurie bi
jo ką nors supykinti... Mūsų 
tautos visa egzistencija daug ką 
pykina; bet mums šioje vietoje 
atrodytų, kad yra vienintelė 
proga veikti, ir atsakomybę už 
šį žygį neša ALRK Federacija.”

Šia proga primintina. kad 
nėra jokių žinių apie naujo vys
kupo skyrimą vietoj a.a. vysku
po Pr. Brazio, kurio žiniai bu
vo pavesta lietuvių už tėvynės 
ribų Europoje dvasinė globa. 
Nėra žinių taip pat, ar kas nors 
Europos lietuvių daroma tam 
reikalui teigiama linkme paska
tinti.
Jėzuitę provinciolo pareiškimai

Kai Chicagoje tebėra opus 
lietuviškų kapinių reikalas ir 
žmonės baiminasi, kad lietuvių 
sukurtos religinio pobūdžio Įs
taigos nepereitų į svetimas ran
kas. aktualu pakartoti jėzuitų 
naujojo provinciolo Gedimino 

Nuotr. V. Maželio Kijausko, S. J., pareiškimus iš

tūlės mūsų tautos padėties, vi
sais būdais siekti pavergtam 
kraštui pilnos laisvės”.

O dėl jaunimo centro liki
mo: “Lietuviai jėzuitai, gyveną 
Chicagoje, turi savo korporaci
ją, kuriai priklauso visa jų nuo
savybė. Taigi, jos negali liesti 
nei vyskupo kurija, nei Chica
gos jėzuitų provincija, nei pats 
T. Generolas. Panašiai yra sau
gojama mūsų nuosavybė Ka
nadoje ir Pietų Amerikoje. Tos 
nuosavybės savo laiku bus per-

x f ?

. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į

“Trakai”, “Bočių
susitarus.

G. A- MMNHT — UnWB ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

Uaisa Tears egatatuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36

aname ir mūsų kvalifikuotam Stabui išpildyti visa*

mutinių lietuvių kalbinifekų)

je”. Midaus

Vienas 
pavasa- 
(Elta)

Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
* | nurodyta vieta arba namus. Savininkai — 
Iširi kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avcnuc Rich- 
641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferta Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

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

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. VVestern Avė, Chicago, I1L 60636 (312) 476-2242. _____

kraštotyros draugijos sekcija mvtmą. 
Vilniuje kovo 9 paminėjo 60 ast—'B 
metų sukaktį nuo kun. dr. Ka* "***! F*

ras CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
14th Street (arti 6th Avė.) New York, N. Y. 
ne siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 

. akalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, “Dollar 
ir LL Yluos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi

paita išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna- 
turlme Adelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Uidon Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms._______________

6 A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.

kur yra esminiai priešingumai.

1 raat 36th 8L N«w York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skvrius: Chicago.
344 North La Brea

GA siunčia dovanų 
geros rūšies prekių 
sudaromi siuntiniai 

vąiilkt Automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
rBirtūd ir nylon’o lietpalčiai. Parūpinami "dolerio 
BVMįn Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

“Laiškų Lietuviams” (sausio 
mėn.).

Provinciolas savuosiuose, sa
vo vadovaujamos provincijos ir 
kartu lietuviškos bendruome
nės tiksluose pabrėžė lietu
viškumą ir Lietuvos laisvę: 
“Bendruosius tikslus ..., ma
nau, būtų galima suvesti į pa
stangas kurti gyvą lietuvių 
bendruomenę, kuri būtų susi
pratusi krikščioniškai, tautiš
kai ir kūrybiškai. Antra, nie
kuomet neišleisti iš akių dabar- vos jėzuitams”.

8UPERIOR PIE££GGODS CORP. 200 Orcbard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. VBnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

fondas pasistatydino Palangoj los pradininkas i 
naujus didelius keturių aukštų tose aplinkybėse 
namus. Anot Tiesos (bal. 4), lūs savininkas), 
“šiomis dienomis juose apsigy
veno pirmieji naujakuriai. Jie 
atvažiavo čia iš įvairių Tarybų 
Sąjungos kampelių... Numato
ma, jog kasmet juose kūry
biškai dirbs apie 160 dailinin-

Pavasaris New Yorfca

ti atostogas“.

Anksčiau rusai 
buvo užėmę buv. Tiškevičiaus 
rūmus. Jų nepakako, ir jie ne
buvo pritaikyti atostogautojam 
su šeimom. Dabar Tiškevičiaus 
rūmai perleisti Gintaro muzie
jui. Bet lietuviai dailininkai sa
vo židinio Palangoj kaip netu
rėjo, taip ir neturės, 
kitas gal bus priimtas 
roti rusų minioj.

Midus
Stakliškėse, Dzūkijoj, jau 

kuris metas yra midaus gamyk
la. Gamykla turi ir direktorių. 
Tai A. Sinkevičius, kuris, atro-

ir jo mokslinį darbą skaitė do
centai V. Drotvinas ir V. Gri- 
naveckis. (E)
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CoĮoZoffiot'

IR KAUNO “BALTOJI GULBĖ” 
APDRASKYTAL. ir M. (Vilnius, kovo 30) rašo, kad “Vienas Kauno senamiesčio kampelių labai įspūdingai atgimė — čia restauruoti Perkūno namai. Įdėta daug darbo, daug subtilios kūrybinės meilės.” — “Bet iš viso Kauno senamiesčio komplekso restauravimo klausimas kelia tam tikrą nerimą. Pvz., Rotu

šės likimas.“Maždaug prieš trejus metus buvo sumanyta ją restauruoti. Šio darbo turėjo imtis SMRG dirbtuvės. Bet kažkodėl Rotušės pastatas buvo paliktas ‘dievo valiai’: iš esmės restauravimo darbai ligi šiol čia dar nevykdomi. O per 2-3 metus šis pastatas smarkokai apgriautas. Kadangi jo niekas specia

liai nesaugo (nėra nei naktinio, nei dieninio sargo), per ra laiką daug kas išgrobstyta. Dabar, žiūrint Į Rotušės langų kiaurymes, į apdraskytas sienas, išlaužytas duris, ir graudu, ir skaudu” ...Prieš daugiau kaip 40 metų Vaižgantas — pavadinęs Kauno rotušę ‘Baltąją Gulbe“ — šaukėsi Į miesto ir valstybės valdžias, kad rūpestingiau ją prižiūrėtų. Tada tas balsas buvo išgirstas. Dabar Maskvoj cenzūruojamame biudžete atsirado lėšų viešbučiui turistams iš Rusijos Lampėdžiuose statyti, o Baltajai Gulbei nuo šalčių, audru ir vandalų apsaugoti jų neliko. (Elta) švč. Trejybės bažnyčia paversta šokių sale

Kauno miesto rotušė — Baltoji Gulbė

KULTŪRINIS GENOCIDAS KAUNE

Įgulos bažnyč ta paversta muziejumi šv. Jurgio, Kauno kunigų seminarijos bažnyčia, paversta sandėliu

Kaune 1940 metais buvo 17 bažnyčių ir 13 koplyčių. Bolševikai uždare visas 
koplyčias ir 8 bažnyčias. Pavertė jas šokių salėm, sandeliais, muziejais . . . 
Senos istorines bažny čios apleistos ir neremontuojainos. — Apleistas, ne
remontuojamas ir Kauno gražusis meno paminklas 4wBaItoji gulbė**. %

užimta kariuomenės. Kair.—vyskupų rūmai, taip pat užimti kariuomenėsKauno kunigų seminarija

Prisikėlimo bažnyčioje įrengtas televizijos fabrikas Pažaislio vienuolynas prie Kauno, paverstas psichiatrine ligonine, bažnyčia — muziejumi.
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KENNEBUNKPORT, ME.

kės gimnazijų mokiniai bet mo
kytojai. Bus išpūdami daugiau-

šv. Ąntano gimnazijoje daug 
dėmesio kreipiama j mokinių 
lietuvišką švietimą. Tam tiks
lui ruošiami gimnazijoje aukš
to lygio koncertai, kviečiami

ųuette Parko lietuvių parapijos 
salėje ruošiamas šv. Antano

Lietuviškų tokių pamoka iv. Aatano gimnazijoje. Akordeone groja Vytautas DMtaas. tokių moko 
Ona Ivatkienė. Nuotr. Tėv. J. Bacevičiaus, O.F.M.

jos mokiniams apie Rytų Euro-. 
pos rašytojus.

Mokslo metai baigiasi birže
lio 9. Abiturientų išleistuvėse

televizijos programoje. J paren
gimą vyksta keli mokiniai iš 
gimnazijos atlikti progra
mos. Koresp.

tėvaš, kurių sūnūs mokosi šio
je gimnazijoje. Mokinių iš Chi- 
cagps šiais metais yra 30, o a- 
teinančiais metais bus 40. Pa
rengime dalyvauja pranciško
nų provincijolas. Jis taip pat

Į IŠ VISUR

Šio pavasario šv. Antano 
gimnazijos švietimo programa 
tokia:

Balandžio 21 mokinių cho
ras koncertuoja Bostone Han
cock salėje.

Balandžio 26-27 skautų jauni
mo studijų dienos ir šventė 
gimnazijos patalpose. Suvažiuo
ja rytinio Atlanto pakraščio 
skautai bei skautės — apie 200 
asmenų.

Gegužės 5 d. 4 vaL Melrose 
Simfonijos orkestro koncertas 
gimnazijos patalpose, diriguo
jant komp. Jeronimui Kačins
kui. Bus mokiniams specialiai 
pritaikyta programa. Dalyvaus 
Portlando vyskupas ir apylin-

Čiurlionio, simfoniniai kūri
niai. 5

Gegužės 12 šv. Antano gim
nazijos mokinių ekskursiją į a- 
teitminkų šventę Putname Ma
rijos Nekalto Prasįdėjimp Se
selių vadovaujamame lietuvių 
mergaičių bendrabuty.

Gegužės 25 rašyt. Algirdo

kys pamaldas ir įteiks gimnazi
jos baigimo diplomus. Numaty
tą koncertinė mokinių progra
ma. Organizuojasi lietuvių 
ekskursijos iš New Yorko ir iš 
Bostono.

Balandžio 27 Chicagoje Mar-

Lojalumo dienos paradas Hartforde
nergingos ir nepailstančios pir
mininkės Agnės Stankevičie
nės vadovaujamas, sulaukė vie- 
nerių metų sukakties. Ta pro
ga N. R. kovo 31 L.A.P. klubo

Gegužės 5, sekmadienį, 1 v. 
popiet, Amerikiečių Veteranų 
Sąjunga organizuoja lojalumo 
paradą Hartforde, Conn.

- L. D. Connecticuto apygar
da priėmė kvietimą parade da- patalpose surengė puikų pobū- 

vi — pietus su įvairenybėmis.

Iškilmės prasidėjo 1 vai. po
piet L.A.P. klubo antrojo aukš
to salėje. Už baltai apdengtų 
ir gėlėmis papuoštų stalų susė
do per 80 narių ir svečių. Po
būvį atidarė N.R. pirm. A. 
Stankevičienė, padėkodama ra
telio nariam ir svečiam už 
gausų atsilankymą, o komiteto 
nariam ir talkininkam — už 
pasidarbavimą rengiant šį meti
nį N.R. minėjimą. Sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

Skaniai pavalgius, prasidėjo 
kalbos. Kalbėtojus pristatė pir
mininkė. Kalbėjo Vladas če- 
kauskas (Walter Chase), Stasys 

katu. Talkon kviečiami ir kai- Srupšas, L.A.P. klubo šeimi
ninkas Adolfas Maslauskas, Ju-

lyvauti. Lietuviai žygiuos at
skira diviziją. Rengėjai rūpina
si propaganda ir publikos — 
žiūrovų sutelkimu. Mums belie
ka pasirūpinti tik savo dalyva
vimu.

Turėtų dalyvauti atstovai iš 
kiekvienos mūsų kolonijos — 
su atitinkamais plakatais ir JV 
bei lietuviškomis vėliavomis. 
Pageidaujama, jog kiekviena 
lietuvių organizacija ir klubas 
Connecticute pražygiuotų kaip 
atskiras vienetas — su plaka
tais ir vėliavomis. Kviečiama 
pasirodyti su tautiniais drabu
žiais, kas tik juos turi. Pagei
daujama ir ko daugiausia ma-

myninių valstijų lietuviai.
Rengėjai aiškina, jog lojalu- B® Baltulionis, šių eilučių au- 

mo diena pradėta rengti kaip torius ir kiti. Kalbėjusieji lin- 
priešpuolis prieš komunistų ir kėjo N. Rateliui augti ir stip

rėti, o nariam ugdyti savyje sa
vitarpinės pagalbos sampratą.

Po to pirmininkės sesuo Ona 
Medonienė padeklamavo gana 
ilgą ir įdomų eilėraštį, kuria
me palietė Lietuvos ir lietuvių 
vargus okupacijose. Paskui ji 
užtraukė dainą, kurią visi su
tartinai padąinąyo.

Po vaišių vši skirstėsi labai 
patenkinti ir sotūs.

Minėjimą surengė, valgius 
gamino ir svečius vaišino ko* 
mitetas ir talkininkai: Agnė 
Stankevičienė, Katarina Degu
tienė, Katarina Kasmanaitienė, 
Marcelė Pilkauskienė, Ona Ju- 
sinienė, Ona Jurgelienė, Helen 
Korren, Juozas Leonaitis ir

kitų prieš Ameriką nusistačiu- 
siųjų demonstracijas gegužės 1- 
sios proga, šio parado tema— 
Lojalumas reiškia laisvę (Loy- 
alty means Liberty). Tai meilė 
kraštui, ištikimybė Amerikos i- 
dealam ir tikėjimas į Dievą.

Mes, žinoma, prie šios te
mos prisidėsim komunizmo pa
smerkimu ir reikalavimu Lais-
vės Lietuvai!

Smulkesnių informacijų bus 
pateikta vėliau. Organizacijom 
atskirų kvietimų nebus siunčia
ma. Informacijai skambinti Z. 
Strasdui: 529-4672, Hartford, 
arba V. Bražėnui: 274-5247, Wa- 
tertown.

Lietuviy Fondo 
nariai

Vasario ir kovo mėn. į Lie
tuvių Fondo narius įstojo: po 
1000 doL a.a. Janinos Kašiubie- 
nės atm. įnašas, paaukojo To
mas Kašiuba; Ona Ivaškienė; 
Petronėlė Orentienė (įrašė sū
nus Vytautas E. Orentas); po 
500 dol. a.a. Aleksandro Bran
kaus atm. įn. (įrašė Pranciška 
Prąnkus), a.a. Onos Petrauskie
nės atm. įn.; 339 doL — žuvu
sių lietuvių lakūnų atm. įn.; 
305 dpi. — a.a. Agnietės šaikū- 
nienės atm. įn. (įrašė Jonas šai- 
kūnas), 250 dol. —X (prašė pa
vardės neskelbti); po 200 dol.: 
Mečys ir Elena Krasauskai, Jo
nas ir Elena Gaižučiai, Jurgis 

~ ir Veronika Bubniai; 167 dol.
—•_ LB San Francisco apylinkė; 
140 dol. a.a; K. Navasaičio at- 
min. įn.; 132 dol. — a.a. Ipolito 
Tvirbuto atm. įn.; 120 a.a. kun. 
Liongino Jankaus atm. įn.; 111 
dol. Stasys Garsas ir 101 dol. 
Vladas ir Eleonora Velžiai; po 
100 dol.: Adolfas ir Leonora 
Trinkūnai, Darius ir Jūratė 
Gvidai, a.a. Mečislovo Kava
liausko atm. įn., X. (pavardės 
prašė neskelbti), Jonas ir Bro
nė Venckai, Juozas ir Aldona 
Rimkevičiai, Savanoris —kūr. 
Vyties Kryžiaus Kavalierius (pa
vardės prašė neskelbti), a. a. 
Jurgio Gedimino Kisieliaus at- 
mią. įn., a.a. Viktoro Izokaičio 
atm. įh., Brightbn Parko Na
mų Sav. D-ja, Tadas Kęstutis 
Rūta, Monika ir Stasys Iva
nauskai, Milda ir Viktoras Les- 
niauskai, Vincas Mickus, Ange- ‘ 
las ir Milda Matuzai, Petras ir 
Vytautas Petras Lalai, dr. Vio
leta Juodakytė, JAV preziden
tas Woodrow Wilsonas (įrašė 
Aurelia Bartkus, M.D.), LRKS 
42 kuopa, Antanas ir Angelė 
Norbutai, inž. Albinas ir Eu
genija šatraičiai, kun. Vytau
tas Balčiūnas, a.a. Antano Ku
taičio atm. įn., Elzbieta šerkš
nas, K.S. 41 kuopa, Antanas ir 
Eleonorą Gantautąi, Angelė J. 
Raulinaitis, Bostono skautų Žal
girio tuntas, Vladas ir Adelė 
Mickūnai, Aleksas Kraučenka, 
Algimantas Jurgis Didžiulis(Co- 
lombia), Juozas Blažys, a.a. 
Juozo Venciaus atm. įn. (įnešė 
Ona Vencienė), Juozas ir Mari
ja Jonaičiai. Adelė ir Kazys

Joseph Valantines

ponaičiai, a.a. kun. Pijaus A- 
leksos atm. įn., Balys ir Birutė 
Čiurlioniai, Kostas Liaudans- 
kas, kun. Kazimieras Steponis, 
Juozas Tininis, Antanas ir Kon
stancija Stankai, Aleksandra 
Buivydienė, Rimantas Liubar
tas Bakaitis, Petras Dimgaila, 
Richardas Povilas Tauras, Kos
tas ir Kotryna Repšiai, Jonas 
ir Stefa Juškaičiai, Mark ir Ona 
Jurgučiai, Adelė Verbickas, a. 
a. Vytauto Galinio atm. įn., 

. Bronius ir Stasė Prialgauskai, 
Vincentas ir Marija Grebliūnai, 
Bronius ir Marija Macevičiai, 
Danutė ir Antanas Viktorai, 
Vytautas ir Elena Pagiriai, Pet
ras ir Emilija Trainauskai, Pet
ras Želvys, Pranas Nedas, 
Antanas Marma, Justinas ir Ma
rija Palubinskai, Vincas ir O- 
na Urbonai, Eugenija Izokaitie- 
nė, A. Viržintas, Jonas Sakas, 
Petras Spetyla, Itn. Antanas Ša
rūnas Vadopalas, Edmundas 
Jankauskas, Jonas ir Eleonora 
Giečiai, Marius P. ir Emilija 
Kielai, Stasys ir Akvilė Ru
džiai, a.a. vysk. Vincento Bori- 
sevičiaus atm. įn.,’ a.a. vysk. 
Pranciškaus Ramanausko atm.

(t»r. • ptf.)

(šiuos tris vysk. įrašė ir įnašus 
aukojo Antanas Virkutis), a. 
a. Vinco ir Anastazijos Būdų 
atm. įn., Bronius Macianskas, 
Kasperas Radvila, Ignas Navic
kas, dr. Albinas Grigaitis (pen
sininkas), Stanley ir Irene Bal- 
zekai, Jr., Bronius ir Bronė Nai
niai, Kazys ir Irena Barzdukai, > 
Simas Kašelionis, Petras ir Bro- j 
nė Martinaičiai, inž. Pranas ir 
Antanina Urbaičiai, Vytautas, 
Stasė ir Aleksandras Mažeikai, 
Bronius ir Aurelija Polikaičiai, 
Juozas Stulga, Vincas ir Vanda 
Simanavičiai, inž. Gedim. Bis- 
kis, Casimir G. Oksas, a. a. 
Antano Žmuidzino atm. įn., 
Vincas Degutis, Ona Rumbu- 
tienė, Vytautas Biliūnas, Paul 
Vileita, Pranas ir Bronė Mai- 
neliai, Vincas, Vincenta ir Au
dronė Pavilčiai, šventos Trejy
bės vyrų klubas, Marcei ir Kris
tina Senuliai.

pačiu laiku savo įnašus 
padidino: dr. Gediminas ir Van
da Balukai iki 2000 dol., dr. Ba
lys ir Nijolė Poškai iki 1,500 
doL, dr. Pranas ir Danutė Ja
rai iki 1,300 dol., dr. Kazys ir 
Marija Ambrozaičiai iki 1,100 
dol., Juozas Vaineikis iki 1,100 
dol., dr. Augustinas Laųcis iki 
900 dol., dr. Pranas ir Ada Sut- 
kai iki 1000 dol., Julius Pakal
ba iki 1,000 dol., dr. Henrikas 
ir Elena Armanai iki 1,000 dol., 
Bronius ir Anastazija Drauge
liai iki 1,000 dol., Pr. Totilas 
su šeima iki 1,000, dr. Leonar
das Plechavičius iki 800 doL, 
Nežinomo Lietuvos kario įna
šas iki 781.80, Petronėlė ir Ka
zys (miręs) Seniūnai iki 600 
dol., Tauragės Lietuvių klubas 
ilti 600, LB Los Angeles apy
linkė iki 600 dol., Jonas Jan
kauskas (gyv. Floridoje) iki 
550 dol., Marųuette Parko litua
nistinė mokykla iki 531, Adol
fas ir Stefa Dimai iki 500, 
Antanas Kareiva iki 500, a.a. 
Itn. Valerijono Vizgirdos atm. 
įn. iki 415. Antanas ir Polė 

Nuotr. R. KMeitaus Rėklaičiai iki 400, LB Melrose

— metinė šventė, įvyks balan
džio 28. Po pamaldų bus iškil
mės didžiojoj Prisikėlimo sa
lėj: jaunimas duos įžodį, pasi
rodys su menine programa, kal
bės naujasis Ateitininkų Fede
racijos vadas prof. J. Pikūnas.

— "Lituanus" fundacijos 
direktorių tarybą baigia for
muoti Lietuvių Studentų Sąjun
gos centro valdyba. Iki šiol na
riais pakviesti: dr. V. Vygan
tas, dr. L. Sabaliūnas, dr. K. 
Keblys, M. Dranga, A. Astašai- 
tis, P. Žygas (kaip Sąjungos pir
mininkas). Fundacijos pirminin
ko pareigas eina Algis Zapa- 
rackas.

— Dr. Domas Jasaitis pasi
traukė į pensiją ir iš Tampos, 
Fla., persikelia į New Rochelle, 
N.Y., kur gyvena jo duktė Ele
na ir žentas dr. K. Valiūnas.

— Literatūros vakaras Phila- 
delphijoje įvyks gegužės 18. 
Atvyks J. Aistis, O. Balčiūnie
nė, A. Landsbergis. Kitų auto
rių kūrybą skaitys D. Jakienė, 
I. Majauskienė ir B. Balčiūnas. 
Dainuos O. Pliuškonienė ir Pu- 
zinaitė (iš Washingtono). Meni
nis scenos apipavidalinimas 
skulptoriaus P. Vaškio^ . ;

— Kazio Jonušio ar jo Įpė
dinių dėmesiui. Prieš trejetą 
metų miręs Joseph Cherry yra 
užrašęs dešimtį tūkstančių do
lerių Kaziui Jonušiui prieš Lie
tuvos okupaciją gyvenusiam 
Kupiškio apylinkėje.

Jis pats arba apie jį žinan
tieji prašomi rašyti Lietuvos ge
neraliniam konsulatui New Yor
ke: Consulate General of Lith- 
uania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

— Domininko Jakelio gimi
nėms. Pereitų metų rugsėjo 
mėn. J.A.V-bėse miręs Domi
ninkas Jakelis paliko apie de
vynis tūkstančius dolerių, kurie

- turėtų tekti jo giminaičiam. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvoj apie 
1890, į JAV atvyko 1924, gy
veno Connecticut valstijoj. Do
mininko Jakelio giminės arba 
juos žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos generaliniam kon
sulatui New Yorke: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N. Y. 
10024.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės krašto tarybos rinki
mai visos Kanados mastu į- 
vyks gegužės 12.

— A. Laurinčiukas vėl atsiųs
tas. Sovietinė žinių agentūra 
Vilniuje balandžio 3 d. prane
šė, kad “Nuolatiniam žurnalis
tiniam darbui į Jungtines Ame
rikos Valstijas šiandien išvyko 
žurnalistas A. Laurinčiukas su 
šeima”.

Jau pernai rudeniop Vilniu
je kalbėjo,' kad R. Žiugžda bū
siąs iš New Yorko atšauktas ir 
jo vieton grįštąs Laurinčiukas, 
anksčiau New Yorke buvęs 
Maskvos “Selskaja Žizn” (Kai
mo gyvenimas) koresponden
tas. Tada Laurinčiukas buvo 
dar negrįžęs iš Montrealio pa
rodos, kur ėjo iš Lietuvos at
siųstų menininkų politinio pri
žiūrėtojo pareigas. Po to Lau
rinčiukas dar buvo išsiųstas 
pavažinėti po Afriką.

(Elta) 
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Pagerbiamas aktorius Juozas Olšauskas 
zikos pas komp. Aleksandrą Ka- 
čanauską. Vėliau lankė Nauja
lio vedamus vargoninkų kursus 
Kaune. Vargoninkaudamas Pa- 
žėriuose, Juozas pirmą kartą į- 
žengė į sceną, vaidindamas ir 
kartu režisuodamas “Amerika 
pirty”.

Kilus pirmam pasauliniam ka
rui, jis pasitraukė į Petrapilį, 
kur dainavo komp. C. Sasnaus
ko vedamam profesionalų cho
re. Iš ten, susitaręs su K. Sku
ču, vėliau generolu ir vidaus 
reikalų ministeriu, grįžo į Lie
tuvą. Čia jo draugas A. Vana
gaitis, raginamas prelato Miro
no, prikalbėjo jį persikelti į 
Daugus, vargoninkauti prelato 
parapijoj.

Bet Juozą labiau traukė sce
na. Nuvykęs į Kauną, tuoj pat 
įsijungė į Tautos Teatrą. Lankė 
dramos studiją, vedamą Sut
kaus, ir įsijungė į besikuriantį 
Vilkolakį — satyrinio teatro 
grupę. Kartu lankė muz. Nau
jalio vedamą aukštesniąją mu- 

: zikos mokyklą, vėliau pasivadi 
[ nusią konservatorija ir dėste jo

je tarimą. Operos solistės lep
ras Petrauskas tuo metu rim- 

! tai skatino Olšauską pradėti 
; studijuoti operą. Bet jis, susi

taręs su A. Vanagaičiu ir V. 
! Dineika, patraukė į Ameriką.

Amerikoj jie sukūrė grupę, 
• pasivadinusią Dzimdzi-Drimdzi, 

ir jau tais pačiais metais, 1924, 
' aplankė daug lietuviškų koloni

jų, džiugindami ir juokindami 
lietuvius.

Be viso to, Juozas Olšauskas 
dar vargoninkavo keliose para
pijose. Ilgiau buvo apsistojęs 
Detroit, Mich., New Britain, 
Conn. 1936 apsistojo Amster
dame, kur ir dabar tebegyvena.

Atvyko į Ameriką...” paga
liau Olšauskas, Tautos Teatro ir 
Vilkolakio artistas. Tai moder
nistinės srovės aktorius, pasie
kęs gana aukštos teatro tech
nikos; jo vienminčiai, netekę 
jo, labai daug nustojo ..(Gar
sas, .1924-11-20).

Šiais žodžiais sutiko į Ameri
ką atvykusį Juozą Olšauską lie
tuviškoji spauda. Tiesa, jo vien
minčiai daug nustojo, tačiau lie
tuviai Amerikoje turėjo {daug 
progų, per eilę metų, pasi
džiaugti jo dainom, kanklių 
skambėjimu ir vaidinimais.

Prof. Juozas Olšauskas gimė 
Dzūkijoj 1893 m. Būdamas tik 
14 metų, pradėjo mokytis mu-

Juozas Olšauskas

Parko apylinkė iki 400, Zigmas 
ir Žibutė Brinkiai iki 400, Jo
nas ir dr. Rožė Tijūnai iki 
400, a.a. inž. Jurgio Pauliko 
atm. įn. iki 315, LB St. Louis, 1948 J. Olšauskas ir adv. A. 
Mo. apylinkė iki 310, dr. Osval
das Nakas iki 350, Lietuvių 
Moterų klubas Waterbury iki 
300, Jonas Belinis iki 300, Vla
das ir Alfonsą Pažiūrai iki 300, 
Juozas ir Stefa Fabijonai iki 
300, Antanas Kruklys iki 300, 
Fabijonas ir Severiną Valins
kai iki 300, Vaclovą Bagdana- 
vičienė iki 300, Pranas ir Pet
ronėlė Atkočaičiai iki 300, Vin
cas ir Aldona Kačinskai iki 300, 
Bronius Liškus iki 300, dr. Al
fonsas ir Kotrina Mantus iki 
300, a.a. vysk. Kazimiero Pal
taroko atm. įn. iki 295, Anta
nas Kazilionis iki 250, Vytau
tas ir Romaina Jonaičiai iki 
200, Juozas Bubelis iki 200, Ca- 
simir Kupetis iki 200, a.a. Eu- 1 
genijos Kasnickienės Ratkevi
čiūtės atm. įn. iki 200, Pranas 
Kestauskas iki 200, Julius ir 
Adelė Balsiai iki 200, Aleksas 
ir Laima Kulniai iki 200, Pet
ras ir Elzbieta Anužiai iki 
200, Nikodemas ir Regina Rei
kalai iki 200, Jonas Litvinas 
iki 200, Zenonas Samuolis iki 
200, Jonas ir Leokadija Dai- 
nauskai iki 200, Adolfas ir Leo
nora Trinkūnai iki 200, Izido
rius Straukas iki 200, Joseph A. 
Petkūnas iki 200, Pranas Stan
kus iki 200, šv. Antano gim- 
naėija Kennebunkporte iki 150 
ir East St. Louis; III., lietuvių 
mokykla iki 150.

Stokna Amsterdame įsteigė 
lietuvišką radijo programą, ku
rią labai sėkmingai vedė 12 
metų.

1938 Metu vos vyriausybė ap
dovanojo prof. J. Olšauską D. 
L.K. Gedimino 4-to laipsnio or
dinu.

Amsterdamo Amerikos Lie
tuvių Klubas ir visi apylinkės 
lietuviai tikrai daug nusipelniu
siam Juozui Olšauskui ruošia 
pagerbimo pobūvį, kurio metu 
bus atšvęsta jo 75-ji gimimo 
diena. Pobūvis įvyks balandžio 
27, 7 vai. vak., American Li- 
thuanian Club salėje, 17 Liber
ty St., Amsterdam, N.Y.

ALK.

Mielas lietuvi, paremk lietuviy pranciš
konų pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatų 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vienuolynui 
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221
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šv. Kazimiero «e*erą rėmėjų seimam Newtown, Pa., bus balandžio 28. Programą atlikt “Aųtia Sting Band”, iš 
Philadelphijo*, kuriam vadovauja Edvardam Venckus, laimėjęs pirmų vietą Naujųjų Metų parade. 

Nuotraukoje orkestram išpildo programą praeitų metų seime.

PASAULIETES VIENUOLYNO
Labai nedaug žmonių savo 

- gyvenime atlieka kokių dides
nių ir reikšmingesnių darbų. 
Paprastai daugumos gyvenimas 
sutirpsta kasdienybės rūpes
čiuose. Ir svarbiausia, kad la- 

•, bai sunku iš tos kasdieninės ru
tinos išsiveržti. Tačiau — ne 
vien duona žmogus gyvena. 
Tie žodžiai dažniausia nuskam
ba, kaip tolimas aidas: ausys 
girdi, bet širdies nepabudina. 
Bet ačiū Dievui, kad yra insti
tucijų, kurios tą aidą kasmet 
vis pakartoja.

Putnamo seselių vienuolyne 
jau prieš 25 metus pradėta 
rengti uždaros rekolekcijos 
mergaitėm ir moterim. Pa-

prastai rengiamos grupėmis pa
gal amžių: jaunom mergaitėm 
iki 17 metų, studentėm ir dir- 
bančiom mergaitėm virš 18 m. 
ir moterim.

Per tuos 25 metus tomis dva
sinėmis pratybomis pasinaudo
jo per 2000 mergaičių bei mo
terų.

Tiesa, prie šio skaičiaus dar 
tenka pridėti susikaupimo die
nas angliškai kalbančiom arti
mos apylinkės mergaitėm ir 
moterim.

Taigi, Putnamo seselės, dirb
damos lietuvybės srityje, drau
ge kreipia savo žvilgsnį Į veik
lą dvasinės gerovės srity. Rei
kia pabrėžti, kad uždaros reko-

INŽ. ANTANO MAZALO VEIKLA
Didesnėse lietuvių kolonijo

se, kur prie bažnyčiiK veikė li- 
ir la

bai kuklios, randame daugiau 
lietuvių jaunosios kartos sukur
tų šeimų ir daugiau lietuviškai 
kalbančių bei rašančių lietuvių. 
Jų randame ir Hartforde. Tai 
nuopelnas a.a. prelato Jono 
Amboto, kuris prieš 48 metus 
nupirko didelį mūrinį keturių 
aukštų pastatą, jame įkūrė li
tuanistinę mokyklą ir vėliau 
gimnaziją. Lituanistinė mokyk
la paruošė nemažą būrelį lie
tuvių jaunuolių, sukūrusių lie
tuviškas šeimas.

Turime keletą profesionalų 
— pavyzdingų lietuvių, jų tar
pe operos solistę Onutę Kas- 
kas, juristą-teisėją Frank Mon- 
chun (Mončiūną), inž. Antaną 
Mazalą, adv. Leoną Mazotą, dr. 
GaiUūną ir jo žmoną. Jie reiš
kiasi amerikiečių ir lietuvių gy
venime, apie juos rašoma ir a- 
merikiečių spaudoje. Bet mūsų 
korespondentai labiau domisi 
tais intelektualais, kurie reiš
kiasi politinėj arba kultūrinėj 
srity. Mažiau dėmesio jie krei-

tuanistinės mokyklos,

Inž. Antanas Mazalas

TYLOJE
lekcijos įgyja ypatingos reikš
mės šiuo metu, kai po n Vati
kano susirinkimo Bažnyčioje 
padaryta daug liturginių pa
keitimų. Taip daugelis tikinčių
jų,. galima sakyti, yra pasime
tę. Esminius dalykus sumaišo 
su antraeiliais ir iš to daro klai
dingas išvadas. Tad rekolekci
jų metu yra proga suvesti sa
vo sielos reikalų balansą, bet 
taip pat galima išsiaiškinti ir 
kitus rūpimus klausimus.

Rekolekcijom vesti seselės 
kviečia patyrusius dvasiškius. 
Laimingu atveju tokių turi ir 
pačiame Putname. Vienuoly
ne šiuo metu gyvena prel. V. 
Balčiūnas, prof. St. Yla, kun. 
V. Zakaras.

šių metų moterų rekolekci
jos įvyko kovo 22-24 savaitgalį. 
Dalyvių buvo per 40 iš Wor- 
cesterio, Hartfordo, Brocktono, 
Bostono. Turbūt sunkiausia at
vykti pirmą kartą. Bet kas jau 
tą “pirmą žingsnį”' padaro, tai 
kartoja ir kitais metais. Yra da-

AUKOS 
JUNGTINIAM FINANSŲ

KOMITETUI IŠ LB Ir KITŲ
" ORGANIZACIJŲ

Detroito LB Fininsų k-tas 
(J. Mikaila) — 2,000 dol.

'Hartfordo, Conn. LB apylin
kė — 1,110.06 dol.

Philadelphijos LB apylinkė 
— 1,000 dol.

New Jersey apygarda (V. Di- 
Us) — 1,000 doL

Oueens, New York, LB apy
linkė — 426.50 dol.

Baltimorės LB finansų ko
mitetas (Kudla) 400 dol.

New Haven, LB apylinkė — 
307.41 dol.

Great Neck LB apyl. 297.50 . 
dol.

Phoenix, Arizona LB —257 
dol.

Omahos, Nebraska, Lietuvių 
komitetas — 100 dol.

Los Angeles LB apyl. — 100 
dol.

LMKF New Yorko Moterų 
klubas — 100 doL

Worcester, Mass., LB komi
tetas — 100 doL

Amerikos Lietuvių klubas, 
Beverly Shores, Indiana, 9 9 
dol.

Easton LB apylinkė, Pa., 
(kun. A. Babonas) — 90 dol.

Lietuvių grupė Lake Worth, 
Fla. (per kun. A. Senkų) —57 
dol.

Auksinio Trikampio LB apy
linkė, Fla. — 40 dol.

Turime pastebėti, kad dalis 
išvardintų organizacijų savo 
iniciatyva atsiliepė į Jung. Fi
nansų k-to atsišaukimą ir su
dėjo aukas, nelaukiant spec. 
prašymo ar instrukcijų.

Jungtinio Finansų komiteto 
valdyba reiškia nuoširdžią pa
dėką.

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM

RELIGIJA, FILOSOFIJA

Mano katekizmas, vaikučiam, spalvotas 
šv. Pranciškau* pėdomis. III ordino vadovėlis 
Tikybos vadovėli*, katekizmas paauouėiem 
LekNios ir EvaanelUo* sekmad., šventad. 
šv. Kazimieras, dr. 7. Ivinskio 
Aep>***< m*n**o. T*v. K. Bučinio, O. F. M. 
šv. Pilus X. kun. J. Petrėno 
šv. Pranciškaus reoula ir konstitucila 
Kova nrleš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 
Kst«'lkai. nasanHžHira Ir nolitika 
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 
Marijos ansireiškima* Liurde. vysk. P. Bučio 
Pranašvstės anie oasaulip oabaiga 
šv. Antanas Paduvietis, Neito Vien 
Neoesinkime aukuru, vysk. V. Brirnio 
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. P r. Gaidos 
Prie vil*ie< krvžiaus. dr. J. Prunskio 
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 
Išganymo Kelias, šv. Pranciškaus filioteja 
Tautinis auklėjimas šeimoje. V. čižiūno 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomar 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko. 11 tomas 
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko
šv. Raštas. Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5.00 
Ateitininku vadovas, kun.. St. Ylos 
Didžioji, padėjėja, dr. A. Maceinos 
šv. Pranciškus Asižieti*. T. D. Daveau, O. F. M. 
Serafiškuoiu keliu. Mastymai, T. Hasenoehrl 
Serafiškuoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 
šv. Jono Bosko, Jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai I tom. 
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi, 
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 
Negesinkime aukurą, vysk. V. Brizgio 
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietį
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NAUJAS "Į LAISVĘ" 
NUMERIS

“Į Laisvę” politinio žurnalo 
naujas numeris jau paruoštas, 
baigiamas atspausti ir netru
kus bus išsiuntinėtas prenume
ratoriam ir platintojam. Sis 
numeris ir aktualus ir įdomus. 
Jame rašo: dr. K. Ambrazaitis, 
dr. J. Balys,vV. Bražėnas, dr. 
Z. Brinkis, dr. A. Damušis, J. 
Kojelis, dr.P. Pamataitis, dr.

"Toks musę likimas" — nau
ja dainų —- muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys. Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu 
na. Laukiu tavęs ir kitas 
demiškas dainas. Kaina: 
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 
Liepšnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis. Kartą karalaitis. Tindy. 
Žiema, Miegoti, vaikeli. Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 50^.

"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- 
mesysv, Baltos rožės. Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvas 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 šilelį 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
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI

Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis 
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis 
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienės 
Kas gražu, vaikams piešinėliai 
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka 
Dvylika, brolią juodvarniais lakstančią, angliškai 
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 
Gintaras, J. Plačo 
Tėvą šalis, S. Jonynienės 
Gintaras, J. Plačio, VIII skyriui skaitymai 
Saulės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 
Meškiukas Rudnosiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida 
Senolės pasakos, S. Tomarienės 
Keturi valdovai, S. Džiugo 
Neklaužados, S. Džiugo 
Didysis reizas, P. Gavėno 
Ūkė Wagūu, P. Gavėno vertimas 
Labas rytas vovere, J. Mingėlos 
žaižaras, D. čibo pasaka mažiems 
Snaigią karalaitė, J. Narūnės, pasaka 
Gintaro takais, J. Narūnės, eilėraštukai mažiems 
Jaunieji daigeliai, J. Narūnės, eilėraščiai vaikams 
Tėviškės sodyba, J. Plačo, III skyriui skaitymėliar 
Algis ir Alytė, spalvavimo knygutė 
Su Trispalve, mintys vaikams 
Lietuvią kalbos gramatika, J.A. ir J.2., l-ji dalis 
Kaip Algiukas vėjo ieškojo, N. Jankutės 
Su lietuviškais viršeliais sąsiuviniai — kiekvienas po
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sunkiai berandamos. Nauj a s 
2joq rinkinys kišeninio formato,
0.50 351 psl., atspausdintas ant ge-
2^ ro popieriaus. Dainas surinko
2.50 
045

0.75
lyvių, kurios čia atvyksta 15-tą p.V. Raulinaitis, dr. A. Ramū

nas ir dr.V. Vardys. Duoda
mas pasikalbėjimas su kun. J. 
Jutkevičiumi, LB JAV-bių Ta
rybos prezidiumo vicepir- 
ninku ir Lietuvos Vyčių orga
nizacijos vienu iš didžiųjų vei
kėjų. Tame pasikalbėjime kun. 
J. Jutkevičius pasisako LB klau
simais ir vietinių lietuvių į ją 
įtraukimo reikalu. Kun. J. Jut
kevičius kviečia LB skirti dau
giau dėmesio kovai dėl Lietu
vos laisvės. Kazys Škirpa, Lie
tuvos kariuomenės generalinio 
štabo pulkininkas, diplomatas,

ar 20-tą kartą. je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 

, dainuojamų dainų skyrius. Rin-
540 kinio kaina 2 doL
6.oo "Peilio ašmenimis", rašytojo

Šiemet moterim rekolekcijas 
vedė prel. V. Balčiūnas. Konfe
rencijų tema — “Krikščioniš
koji meilė”. Atrodo, kad ta 
pati tinkamiausia tema šių lai
kų “surizgusiame, pavojinga
me ir besiblaškančiame moder
niajame pasaulyje”. Kiek ribo
tas laikas leido, po kiekvie
nos konferencijos dalyvės kėlė 
įvairius klausimus, kuriais pa
liesta ir liturginių pasikeitimų 
problema.

Kad geriau susipažintų su 
Vatikano n susirinkimo nuta
rimais, beveik visos rekolekci
jų dalyvės, prel. V. Balčiūno 
paskatintos, užsiprenumeravo 
“Krikščionis gyvenime” knygų 
seriją.

Prieš išvykdamos namo, re
kolekcijų dalyvės turėjo pro
gos susipažinti su baigiamais į- 
rengti arkivyskupo Matulaičio 

’ poilsio namais. Tikrai yra kuo 
pasidžiaugti.

3.00
340 Jurgio Jankaus trijų veiksmų 

drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi

MENAS, MUZIKA

Art Collection, pranciškoną meno galerija
Lietuvos vaizdą albumas, V. Augustino
Mūsą šokiai, II tautinią šokią šventės repertuaras
Lietuviška muzika, C. Sasnausko
Kalėdą balsai, mišriam chorui 100
Liaudies dainos, K. Banaičio 1-00
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 300 
Lietusiais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvią dainynas dai

navimui arba pianui, kietais viršeliais 4.50
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 
Dainos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno 
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui 
Dainos Lietuvai, S. čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50ę 
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks

tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 doL

"Tauto* 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

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais

8.oo 
340 
2.00 
1.00 
1.00 
030

paklausiau: “Antanai, sakyk, 
kaip išlikai nenutautėjęs, nuo
lat amerikiečių draugijoj bebū
damas ir akademinį darbą dirb
damas amerikietiškoj mokyk
loj?”

Antanas nusišypsojo ir pa
reiškė: “Augau lietuviškoj ap
linkoj, tėvelis tiktai lietuviškai 
į mane kalbėjo ir prašė lietu
viškai su juo kalbėti. Tėvelis ' 
skaitė vyskupo Valančiaus raš
tus, taip pat Simano Daukanto 
ir kai kada dr. šliupo, ir ska
tino mane jų raštus skaityti. 
Su lietuvių literatūra susipaži
nau dar šv. Trejybės parap.

teris pirmininkas, duoda iš
trauką iš savo paruoštos atsi
minimų knygos — “Po LA.F. 
Vėliava”. Toje ištraukoje palie
čiami įvykiai po komunistų in
vazijos į Lietuvą 1940 metais.

“Į Laisvę” žurnalą redaguo
ja Leonardas Valiukas. Admi
nistracijos reikalais rašyti žur
nalo administratoriui: Mr. A- 
leksas Kulnys, 1510 East Mer- 

Palikome pavasarėjantį Put- ce<j Avenue, West Covina, Ca- 
namą su dėkingom širdim:

Inž. A. Mazalą pažįstu nuo jo preL V Balčiūnui už dvasios mokestis metams 15.00 (JAV-se
jaunystės dienų. Matydavau jį dami čFa ir gūdi pSlaptL Į*"*’ ^ėms iiž malonią g!o- u- Kanadoje), visur kitur - 
su tėveliais einantį į bažnyčią, mano nenutautejHn0”. J*' ^ °°-
veikiantį vyčių sporto ratelyje, Nesistebėjau, nes žinojau, 
baigiantį gimnaziją ir univer- j0 tėvelis buvo taurus že- 
sitetą, dirbantį pedagoginį dar- maitis. Man buvo aišku, kad 
bą elektronikos ir matemati- jnį Mazalas paveldėjo tėvo 

būdą. iš Maskvos kumščio. Generolas
Prieš porą metų jis įkūrė pažino Sibirą, nuolatinius kom- 

yyčių kuopoje, savo profesinė- jųew England Tech . Electro- partijos nukraujavimus, žmogų 
je sąjungoje ir Conn. valstijos nįc institutą. Si aukšto lygio biauria rūdimi ėdantį nepasiti- cionaliniams iššokiams”.

pia į akademinį darba dirban
čius asmenis. Prie tokių asme
nų priklauso inž. Antanas Ma
zalas.

kos srityse, dalyvaujantį lietu
viu klube, jaunų vyrų klube,

Gen. Žemaitis
(atkelta# 3 psl.)

lifomia 91790. Prenumeratos

siu, Liudas Dovydėnas baigia 
tokia pastaba:

“Generolą žemaitį — Baltu
šį tyliai išvežė atgal į Rusiją. 
Jam NKVD pritaikė kaltinimą

je sąjungoje ir Conn. valstijos 
t

MALDAKNYGĖS

Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Romo* kataliką naujas mišiolas

Didžioji savaitė /

Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi, 
šventa* Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
švento* Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė

2.00 
9J»
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140 
140 
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Vadovėli*, preL K. kryžiau* kelias, graudūs verksmai etc. 140

įVAIRIOS

Sodybą pievelė*, A. šeštoko, pievą priežiūra 
Valgią gaminimas, pusL, kietai* viršeliais 
Lietuvią kalbos vadovas, P. Skardžiau* ir kt. 
Dabartinė* lietuvią kalbos žodynas, J. Balčikonio 
Lietuvią Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V

Lietuva

145 
730 
4.50 

1240 
10.00
130 
2.00

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

DARBININKO ADMINISTRACIJA

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE

Brooklvne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

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

ŠV. PETRO BAZILIKOJE gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 

tekti į šią mokyklą gali būti Kremlius, geriau sakant, jį su- mechanizmo rateliu, kuris milži- Lietuvių tautos Kankinių atminimui Aušros Vartų §v. Marijos kontržvalgybos veiklą Lietuvo- 
kos specialistas. Už nuopelnus patenkinami. rijo iš Maskvos suplūdę dzer- niško volo jėga, suprosavęs Ru- __Gailputingiimo Motinos koplyčin* darbai jau praduti Roply- je. netrukus po nepriklauso-

žinskio, berijus, sierovo pro- sijos vergą, atsirito suprosuoti čia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi mybės atgavimo. Šnipų ir ki- 
’ ‘ _ , baltiečiai lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vaikai, prisidėkime savo auka tų įtartinų asmenų sekimas ir

si profesinę kamerą ir kartu iš- kito rijimu atstumti kartuvių buvom kelyje su 12 mil. uk- prie šio mūsų Tautos Kankinių paminklo. Aukoms adresas 
’ ” rainiečių, kelyje su totorių res

publika. Pavolgio vokiečiais.

H pašau!, karo metais inž. A. valstijoj, turi didelį pasisekimą, patvirtino ir generolo Baltušio tėvų žemę, gal būt, panūdo bū- 
Mazalas tarnavo JAV aviacijoj ir nevisu studentų prašymai pa- žemaičio likimas — jį atšaukė ti žmogumi, ty. atsisakė būti 
kaip elektronikos ir matemati-

ROMOJE

tarnvboi buvo apdovanotas Vietos lietuviai didžiuojasi, , , . _____
garbės dekoracii^mis Britanijos matydami savo tautietį sukūru- dūktai. Azijos-Rusijos dėsnis: Baltijos tautų. Mes,
ir JAV vyriausybių.

Inž. A. Mazalas yra rašytojos 
Nelės Mazalaitės giminaitis. Ra
mus, bet giliai mąstąs, neišdi- 
dus, visiem prieinamas ir visų 
mėgiamas žmogus. Kartą aš jį

kilusį amerikiečių ir lietuvių kilos nuo savo kaklo.”
visuomenėj. Šiemet jis išrink- ’ _
tas liet, karo veteranų Sabonio su tėvynainiu, visą nepriklauso- Gal būt, reikia tikėti stebuk- 
posto vyr. komendantu. mybės laikotarpį išgyvenusiu Jais, kai mums pavyko išveng-

VJAK. Sovietų Sąjungoje ir jai dirbu- ti anųjų likimo”.

Skyrelį apie savo susitikimą LITHUANIAN MARTYRS’CHAPEL FUND 
2701 W. 68th Street, Chicago, UI 60629 

Amerikoje aukot yra nurašomo* nuo mokeašlų (tax deductible)

jų kenksmingij siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi 
ninko administracijoje.
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žinios

Elenos Vaitiekūnienės, Dar
bininko skaitytojos iš Brookly- 
no, sūnus Antanas M. Vaitie
kūnas, kuris tarnauja Air For- 
ce tarnyboj Washingtone, iš 
majoro pakeltas leitenantu — 
pulkininku. Motina ir kiti drau
gai džiaugiasi jo paaukštinimu 

: ir linki kopti Dėdės Šamo tar
nyboje dar aukščiau.

60 mėty lietuviu katalikių 
moterų veiklos minėjimas į- 
vyks šį sekmadienį, balandžio 
28 d., Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Pradžia 4 v. po
piet. Programoje dalyvauja jau
nos ateitininkės: S. Gedvilaitė, 
V. Lušytė, A. Uknevičiūtė, I. 
Sandanavičiūtė, J. Balsytė ir 

. R. Navickaitė, Apie lietuvės ka
talikės įnašą ir Lietuvos nepri
klausomybės gyvenimą kalbės 
sesuo Augusta iš Putnamo ir 
O. Bačkienė iš Washingtono. 
Po minėjimo — vaišės.

N. Y. studentai ir mokslei
viai ateitininkai gegužės 11 
Maspetho liet parapijos salėje 
rengia gėlių šokius, kurie tęsis 
nuo 8 iki 12 v.v. Įėjimas —r2 
dol.

MOTINOS PRIMINIMAS
Gražiame gegužės mėnesyje 

kilni siela garbina dangiškąją 
Motiną Mariją. Ta pati kilni sie
la pasiskyrė dieną prisiminti ir 
pagerbti savo gimdytoją Moti
ną. Ta motinos diena yra labai 
brangi lietuviui, todėl lietuviai 
pranciškonai Brooklyne/ ruošia 
ypatingą šventų mišių ir maldų 
noveną į motinų Motiną 
ją už mūsų žemiškąsias 
nas.

Melskimės už jas visą

Mari- 
moti-

Maironio mokyklos tėvų susirinkimas balandžio 6 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

gegu
žės mėnesį, bet ypatingai no- 
venos metu, kurią pradėsime ge
gužės mėnesio trečią dieną ir 
baigsime Motinos Dieną gegu- 

____ _____ _____ žės dvylikta Brooklyno vienuo- 
Antaną Bagdoną East New Ivne (anksčiau buvo laikoma 

Yorko kvartale užpuolė keturi Greene, Me.). Kasdien bus laiko 
negrai, pirma primušė, paskui mos šventos mišios ypatingos 

pamaldos, palaiminimas ir vi
sos vienuolių maldos auko
jamos ta intencija.

žinome, kaip Jums yra bran
gi motina, norime tat ir ji į- 
jungti i šia eilę šventų mišių 
ir maldų. Malonėkite jos var
dą prisiųsti iki eegužės trečiai 
dienai adresu: Franciscan Mo- 
nastery, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

negrai, pirma primušė, paskui 
apiplėšė. -

N.Y. Operetės choro metinia
me koncerte, kuris įvyksta ba
landžio 27, 7 vai. v. Knights of 
Columbus salėje, 86-22 85th 
St. Woodhavene, dalyvauja Dar
bininko spaudos kioskas su nau- 

' jais knygų bei lietuviškų muzi
kos plokštelių leidiniais. Ta 
pačia proga bus priimamos ir 
Darbininko prenumeratos bei 
gaunami tik ką iš spaudos iš
ėję leidiniai: Sąmokslas, Vytau
to Volerto premijuotas roma
nas, kaina 3.50 dol., Iš Sute
mų Į aušrą, Antano Ramūno 
prisiminimai iš lietuviško pa
saulio, kaina 6 dol., Atsimini
mai iš Balto veiklos, prel. J.B. 
Končiaus įdomi knyga ypač sto
vyklose buvusiem lietuviam,

NESUTARIMAI MAIRONIO MOKYKLOJE
Maironio mokyklos tėvų su

sirinkime balandžio 6 buvo iš
keltas klausimas dėl Maironio 
mokyklos perkėlimo į Woodha- 
veną. Nesuprantu, kodėl toks 
klausimas yra keliamas ar dis
kutuojamas, juk mokyklos iš 
Apreiškimo parapijos, niekas 
nevaro. '■

Per aštuoniolika metų Ap
reiškimo parapijoje, Maironio 
mokykloje, šeštadieniais aidėjo 
lietuviškas žodis, lietuviška dai
na, sukosi lietuviškų tautinių 
šokių grupės ir graudžioj mū
sų likimo istorijoj liejosi lietu
viško gyvenimo gyvastis, lietu- lietuviškos parapijos globoja- 
viška malda, kad lietuviškoji ; 
kultūra šviestų ateities kartom.

Šis kultūrinis židinys čia tu
ri puikias sąlygas ir puikią pa
stogę dėka buvusio parapijos 
klebono kun. N. Pakalnio ir 
dabartinio klebono kun. 
Aleksiūno. Jie tai daro, iš

ro, kada atsidūrėme laikinai 
svetimoje mokykloje.

Ar nebūtų geriau, dar porai 
metų pasilikti Apreiškimo pa
rapijoje ir vėliau perkelti mo
kyklą į pranciškonų Kultūros 
Židinio patalpas, o pinigus, ku
riuos dabar išmokėtume valsty
binės mokyklos mokesčiam, pa
taupyti ir paaukoti Kultūros Ži
dinio statybai.

Dar vienas labai svarbus į- 
spėjimas tėvam. Neatitraukime 
savo vaikų nuo lietuviškų para
pijų! Nes iš praktikos žinome, 
kad tie jaunuoliai, kurie maišo-

NEWARK, N.J.

Šv. Jurgio pašalpinė draugija 
balandžio 28 minės savo globė
jo — šv. Jurgio šventę. Švč. 
Trejybės bažnyčioje 12 vai. bus 
išMmingos pamaldos. Mišios raokkIos neturėdal 
aukojamos už mirusius draugi- Mmeniško ar
jos narius. Po mišių tuoj bus pe|n0 

kaina 5 dol. šios bei kitos lie- švente ren- Mokyklai atsidūrus svetimo- Rės, gal daugumai tėvų leng-
tuviškos knygos gaunamos Dar- draugijos pirmininkė Mrs. se patalpose, pirmiausiai mo- viau pasiekiamos, bet jos ne- 
bininko administracijoje. . v kvklos mokestis turės būti ?an butų savos. Jose neturėtu vie-Eva Sharon. Nariai prašomi su- KyKIUS mokestis turės uuu gan . *

žymiai pakeltas. Pinigai, ku- l°s musų skautai, ateitininkai, 
riuos buvę tėvų komitetai savo tautinių šokių grupės ir t. t., 

. kruopščiu darbu per eilę metų ° jei būtų, tai už viską reikėtų 
mokėti.

moję lietuviškoje mokykloje, 
tautinių šokių grupėje, jie ir 
vėliau Įsijungia Į katalikišką 
veiklą ir lietuvišką visuomeni
nį darbą.

Maironio mokyklos perkėli-
J. mas Į valstybines mokyklos 

lai- patalpas atitrauktų mūsų vai- 
jo- kus nuo lietu^Sicos parapijos, 

parapinio valstybinės mokyklos patai - 
pos gal būtų gražesnės, erdves-

Lilija šukytė, Metropolitan o- sirinkti prieš pamaldas 11:30 v. 
peros solistė, balandžio 20 dai
navo Frasųuite rolę “C.arinen” 
operoje. Opera buvo transliuo-

prie salės. F .V.

Bay sekcijoje Brooklyne par- sudėjo, nueis Į svetimųjų kiše- 
jama per W0R ir WQXR radijo duodamas 2 šeimų mūrinis na- nes- 0 Ui mes jau Patyrėme Todėl girdėdami kalbas apie 
stotis. Tai buvo paskutinė šio mas iš 10 gražių kambarių su P° Apreiškimo mokyklos gaiš- bėgimą iš savosios pastogės Į 
sezono opera, transliuota per dviem garažais. Vienas butas t < 
radiją iš Metropolitan operos yra laisvas. Kreiptis tarp 7:30- -*T »

9 vaL vak. Tel. 499-2302. ELIZABETH. N. J.rūmu.

Katalikių Motery veiklos 60 mėty ir
Lietuvos nepriklausomybes

atstatymo 50 mėty

Bendruomenės Žinios
Balandžio 17 Lietuvių Lais

vės salėje Elizabethe naujai iš
rinktieji L.B. valdybos nariai 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Antanas Pocius, vicepir
mininkai - ..........„......... ......
ir Jonas Švedas, iždininkai Vin-

balandžio 28 d. 4 vai. p.p. Maspetho liet, parapijos salėje, 
64-14 56th Road, Maspeth, N.Y. Programoje: 1) Lietuvės 
moters įnašas lietuvių tautos gyvenime; 2) Nepriklauso
ma Lietuvos valstybė ir tautos galių pasireiškimas lais
vėje; 3) Meninė dalis, kavutė. Auka — $3.00.

Lindeno, Kearny, Jersey City, 
Newarko ir Patersono apylin
kių. Tuoj po suvažiavimo, 6 v. 
didžiojoje salėje Įvyksta Juzės 
Augaitytės dainavimo studijos 

___................................mokinių koncertas. Laukiama 
— Juozas* StriiStis sėkmingo dainininkių pasirody- 

‘ -........... . ... - ’P0- to’ Prieš koncertą vyks
cas Misiūnas ir Petras Lanys, Paryžiuuje gyvenančių mūsų 
sekretorius Kazys Bartys ir ria- menininkų Antano Mončio, ži- 
rys spaudos reikalam Julius bunto Mlkšl° ir Prano GaiUaus 
Veblaitis. Naujoji valdyba pasi- paroda. Bus išstatyti la- 
ėmė šias pareigas nuoširdaus ba* įdomūs kūriniai. Tai reta 
bendradarbiavimo ženkle. De- Pr°£a vienu dalyvavimu išgirs- 
ja, tenka apgailestauti, kad dau- _*con^r^ ’r kart” pamatyti 
gelis mūsų tutiečių šioje apy- mūsų iškilių menininkų paro- 
linkėje vis dar serga abejingu- da- *-v‘
mo liga ir riuo bendruomenės 
laikosi nuošaliai.

J. Stankū-
Augaitytės

mokinių
28 Eliza*

— Kompozitorius 
nas akomponuos J.

L. B. apygardos suvažiavi* dainavimo studijos 
mas įvyks balandžio 28, 3 vai. koncerte balandžio 
p.p. Lietuvių Laisvės salėje, E bethe. Lietuvių Laisvės salėje,
lizabethe. Laukiami dalyviai iš Koncerto pradžia 6 v.v.

svetimą, prieiname išvados, 
kad jau pradedame išpuikti. O 
lietuviška patarlė mus perspė
ja: “Kas aukštai šoka, tas že
mai tūpia”...

Mieli Maironio mokyklos vai
kų tėvai, prieš užpildydami bal
savimo lapelį, pagalvokite, ar* 
dabar yra laikas mokyklą per
kelti, ar Woodhavenas yra tin
kama vieta?

Trijų mokinių tėvas

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.

Greitoji pagalba. Nenusi
mink, gausi pagalbą. Ilgai lauk
ti vaistai nuo reumatizmo, ran
kų, kojų nutirpimo ir skaudėji
mo jau gaunami. Tai Deksnio 
mostis, dabar vadinama “Ree- 
Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 
— 3 doL 8 uncijų — 5 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Kreiptis: Royal Products, 
North Sta., P. O. Box 9112, 
Newark, N.J. 07104, arba į Dar
bininko administraciją, 910 
Willoughby Avenue, Brook 
lyn, N.Y. 11221.

Jei nuobodžiaujate, tai žiūri 
kitę spalvotos televizijos arb 
klausykite stereo muzikos. K: 
talogų reikalaukite: J. L. Giec 
raitis, 10 Barry Dr., E. Nortt 
port, N.Y. 11731. Tel. (51f 
757-0055.

Kultūriniai subatvakariai ren
giasi jau dešimtam sezonui. Jų 
rengimo komisija ir ateinan - 
tiem‘metam pasiliko ta pati: 
pirm. E. Cibas, nariai: Ona Vi- 
leniškienė, A. Vileniškis, A. 
Griauzdė, L. Lendraitis, V. Mic- 
kūnas ir S. Santvaras.

Inž. Vylimantas Vaitkevičius 
su šeima, ilgesnį laiką gyvenęs 
Filipinų salose, atvyko aplanky
ti motinos Magdalenos Vaitke
vičienės ir uošvių Simavičių. 
Dabar jau nebegrįš į Ramųjį 
vandenyną, o išvyksta į Pietų 
Ameriką.

Bostono jūrų skautų tėvų ko
mitetas balandžio 27 d. 6 vai. 
vak. Tautinės S-gos namuose 
rengia skautininkui Mykolui 
Manomaičiui pagerbimą.

Mykolaičio-Putino minėjimas 
rengiamas L B. Kultūros klu
bo, bus balandžio 27, šeštadie
nį, 8:30 vai. vak. Tarptautinio 
Instituto patalpose, 287 Com- 
monwealth Avė., Bostone (nuo
latinėj vietoj). Prelegentas-ra- 
šytojas, Draugo priedo redakto
rius Kazys Bradūnas. Meninėj 
daly: Teresė Durickaitė, Giedrė 
Karosaitė, Kazys Barimas, Fe
liksas Kontautas, Algis Lapšys 
skaitys Putino kūrybą.

Dr. J. Leimonui pagerbti a- 
kademija rengiama gegužės 5. 
Jis buvo Pavasario sąjungos, a- 
teitininkų veikėjas, redagavo 
Lietuvos vyčių leidžiamą “Vy
ti”, mirė prieš penkerius me
tus. Šia akademija ir bus prisi
minta sukaktis. Šv. Petro baž
nyčioje pamaldos bus 10 vai. 
Pats minėjimas bus Liet. Pilie
čių draugijos salėje 5 v. popiet. 
Paskaitą skaitys prof. Simas 
Sužiedėlis. Meninėje programo
je dalyvauja smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas, poetas Sta
sys Santvaras ir poetė Aldona 
Kairienė-Baužinskaitė; kuri ne
seniai išleido savo eilių rinki
nį. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti. Adademiją rengia vie
tos ateitininkai.

šv. Petro parapijos parapinė 
mokykla balandžio 36 ruošia 
pavasarinį festivalį. Parengi
mas įvyks So. Boston aukštes
nės mokyklos salėje, Thomas 
Park. Parengimo pradžia 3 v. 
popiet

Pirmoji Komunija šv. Petro 
parapijoje bus gegužės 5.

Kun. Albertas Kontautas *r 
kun. Albinas Janiūnas gegužės 
6 švenčia 20 m. savo kunigys
tės sukaktį. Kun. Kontautas mo
kytojauja šv. Sebastijono aukš
tesnėje mokykloje ir yra Cenac- 
le seselių vienuolyno kapelio
nas. Kun. Janiūnas yra šv. Pet
ro parapijos vikaras So. Bos
tone. i

"Dvi Mamytės ir Dvi Duk
rytės" plokštelių žvaigždės iš 
Matawan, N.J., balandžio 28 da
lyvaus seniausios lietuviškos ra
dijo programos 34 metų sukak
tuvių metinėj talentų popietėj 
ir baliuje Veronikos šnekuty- 
tės garbei. Visa vyks So. Bos
tono Lietuvių Piliečių klubo sa
lėje trečiam aukšte, 4 vai. po
piet. šiame parengime daly
vaus ir Onos Ivaškienės vado
vaujama Bostono lietuvių tauti
nių šokių suaugusių grupė.

Išrinkti geriausius talentus ir 
geriausius šokėjus komitete 
šiemet apsiėmė dalyvauti: Ona 
Ivaškienė, Irena Mickūnienė, 
Juozas Rentelis, Justinas Vai
čaitis ir Elena Valiukonienė. 
Šokiam gros Ferdinando Smito 
orkestras, šeimininkės, kurios 
norėtų paremti šią radijo prog
ramą, prašomos iškepti kas 
Jum geriausiai sekasi ir atnešti 
į šį parengimą. Įėjimas suaugu
siom 2 dol., vaikam 1 dol. Tar
kitės su savo giminėm, drau
gais ir gerais šokėjais susitikti 
balandžio 28 šiam smagiam pa
rengime. Dalyvaudami gražiai 
ir linksmai praleisite sekma
dienį ir paremsite seniausią lie
tuvišką radijo programą Naujo
je Anglijoje. Visus kviečia Ste
ponas ir Valentina Minkai.

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS

36-tasis Baltų Draugijos Bos
tone koncertas Įvyks balandžio 
26, penktadienį, 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje (netoli Mass.

Parduodama vaistų laborato
rija ir ofisas. Plačiai žinomi 
vaistai bei mostis nuo reuma
tizmo. Labai pelninga įmonė. 
Rašyti: P. Deken, North Sta., 
P. O. Box 9112, Newark, N. J. 
07104.

ir Huntington Avė. kampo). 
Paskutinį šio sezono baltų kon
certą išpildys žinomas pianis
tas prof. Andrius Kuprevičius 
iš Clevelando. Jis atliks lietu
vių kompozitoriaus Jono šve
do du preliudu, S. Prokofjevo 
Sonatą No. 8 ir Chopino Scher- 
zo No. 4, 2, 3 ir 20. Po kon 
certo rengiamas pianistui A. 
Kuprevičiui priėmimas įvyks 
So. Bostono Lietuvių Tautinės 
S-gos namuose (484 E 4th St.). 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Baltų Draugijos metinis ban
ketas Įvyks gegužės 11, šešta
dienį, 6 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 3- 
čio aukšto salėje. Bankete ypa
tingas dėmesys bus skiriamas 
visų trijų tautybių bendrinių or
ganizacijų atstovam.

Vyt. Izbickas

FILATELISTAI J
Siunčiame Lietuvos pašto Aktorius Vitalis Žukauskas daly- 

Ženklus JŪSŲ pasirinkimui. Ra. vau« Operetės choro koncerte, ku- 
i... —_____D n A— ris bus *j težtadienj, balandžio 27Svn. Baltic otatnps, t*, V. BOX d Kolumbo vyčių salėje Woodha- 
127, Toronto, 19, Ont., Canada. vene. Nuotr. V. Maželiovene.

New Yorko Operetes Motery Choro
METINIS KONCERTAS

balandžio 27 d
KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE

86-22 85th Street, Woodhaven, N. Y.

Programoje:
solistas BENEDIKTAS POVILAVIČIUS 
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 
OPERETĖS MOTERŲ CHORAS, 
vadovaujamas Mykolo Cibo
Solistui ir chorui akomponuos pianistė 
ALDONA KEPALAITĖ

---------  Įėjimo auka 2 ir 3 dol. ---------
šokiams gros Algio Starolio orkestras. — Veiks bufetas. 
Darbininko spaudos kioskas su naujais leidiniais ir plokštelėmis.

S.m. balandžio mėn. 27 d. 
7:30 vai.
International Institut patalpose 
287 Commonwealth Avė.
Boston
L. B. BOSTONO KULTŪROS 
KLUBAS 
rengia

PUTINO
MINĖJIMĄ
Programoje apie Putinu ir- jo 
kūrybą kalbės svečias i* Chica- 
gos — poetas Kazys Bradūnas. 
Ištraukas iš Putino kūrinių pri
statys: Giedrė Karosaitė. Tere
sė Durickaitė. Kazys Šarūnas. 
Feliksas Kantautas ir Algis 
Lapšys.
Bostono ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami pagerbti 
mūsų didį poet^-rašytoju 
savuoju atsilankymu.

LR Bostono 
Kultūros Klubo

Valdyba


