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Žydai, negrai ir majoras J. Lindsay ... 

Mažai keno pastebėta įtampa tarp negru ir žydų dėl 
mokyklos. Majorui Lindsay svyrant į negrų pusę

Ką galvoja viršūnės ir apačios po negrų riaušių
Tarp negrę vadų stiprėja jėgos pajautimas, negrę masėje — riaušiy baimė. Tarp 
baltyjy — reformy reikalas, masėje — susirūpinimas savisaugos priemonėm

Po riaušię tarp juodųjų va
dų eina karšti ginčai dėl toli
mesnio kovos metodo: ar jis 
turi būti “nesmurtinis” ar 
“smurtinis”. Sustiprėjo smur
tinės “juodosios jėgos” padė
tis. Juodosios jėgos prieky te
bėra Carmichaol, 26 metų. Jis 
didžiuojasi, kad riaušės įrodė, 
jog tik smurto keliu gali būti 
pasiekti negrų tikslai. Arti jo • 
nuomonės yra ir Floyd Kissik, 
"Rasinės lygybės kongreso" di
rektorius. Jis skelbė, kad “ne
smurtinė filosofija mirė su dr. 
Kingu”.

Kiti — kaip Whitney Young 
ir Ralph Abemafhy (kuris yra 
Kingo įpėdinis), pasisakė už ne- ‘ 
smurtinį kelią. Tačiau ir Young 
pripažino, kad “nuosaikiųjų 

. nebėra; visi yra kovotojai; skir
tumas tas, kad vieni stato, ki
ti degina”. Nuosaikiausias tebė
ra didžiausios organizacijos 
“National Association for the 
Colored People” direktorius 
Roy Wilkins, kuris atmeta‘juo
dąją jėgą’ ir mano, kad ji ir 
jos vadas Carmichael tėra pa
daras korespondentų ir televi
zijos kamerų. į

Tarp tokios rūšies negrų vei
kėjų eina kova atskiruose mies
tuose. Pranešama, kad Watts, 
Los Angeles, masė esanti 
prieš smurtą, nes jis neapsimo
ka — negrai daugiausia nuo 
riaušių nukenčia. Philadelphi- 
joje nuosaikieji vadai taip pat 
persvėrė. Newarke negrų vadai 
tikino, kad “šiame mieste bal
tieji agitavo kelti gaisrus”.

TARP BALTŲJŲ VADŲ ei 
na ginčas taip pat dėl meto
do: ar smurtą toleruoti, ar 
smurtininkus sudrausti pagal į- 
statymo numatytą tvarką? Ki
tas klausimas: kaip išspręsti ra
sinę problemą — čia auga opi-

MASĖJE kitas rūpestis — 
baimė dėl savisaugos. Pagal 
Louis Harris tyrimus po riau
šių amerikiečių opinijoje su
stiprėjo palankumas, kad gink
lų pardavimas būtų kontroliuo- 

nija rūž" paskubintą "juodojo iamas- Tos rūšies jstatymasjau 
žmogaus profesinį ir kultūrinį visi metai Kongrese, bet suti- 
paruošūną. ko vis didelio pasipriešinimo.

Dabar opinijoje 61:31 pasisakė 
už kontrolę.

Namuos* ginklus turi 51 

proc. gyventeįę, ° kaimuose 
tas procentas pakyla iki 78. Bal
tieji, kurių pajamos yra per 
5,000, ginklų turi iki 55 proc., 
kurių mažesnės — 47 proc. 
Juodieji ginklų turi iki 36-32 
.proc.

Maskva stiprina represijas nusikaltusiem prieš liniją
Sovietų kom. partija išmetė 

akademikus matematikus,

Apie tai rašo Jewish Press 
paskutiniu laiku beveik kiek
viename nr. žydų laikraštis kal
tina negrus rasistus: esą jie 
skelbia antisemitizmą ir iš viso 
rasizmą prieš baltuosius mokyk
loje. Negrai kaltina žydus: esą 
žydų mokytojai dominuoja 
New Yorko švietimo sistemo
je ir negrų vaikus “nunegri- 
na”. O majoras Lindsay —sako 
žydai — kaltas tuo, kad nepa
rodo rankos prieš rasizmą.

Šio rasinio ir pedagoginio 
konflikto eiga, kiek tai matyt 
iš spaudos, tokia:
Negrę akcija: '

— Afro-amerikiečių mokyto
jų sąjungos laikraštis Forum 
pernai apkaltino žydus moky
tojus, kad New Yorke jų esą 
per 80 proc. visų mokytojų val
dinėse mokyklose, ir jie negrų 
vaikus “auklėjimo atžvilgiu kas
truoja”, jų “protą nuodija”.

Tuos žodžius parašė John 
Hachett, buvęs pagelbinis mo
kytojas Harleme.

— Pereitais metais birželio-

mą atskubėjo ir . negrus rasis
tus pasmerkė Amerikos žydų 
kongresas, Katalikų tarprasinė 
taryba, Protestantų taryba. 
New Yorke.

— Jewish Press nukreipė 
puolimus prieš New Yorko 
švietimo sistemą: kąltino, kad 
ji nesiima priemonių prieš 
juodąjį rasizmą ir komunizmo 
subversiją”. Esą siekiama jau
nąją generaciją apnuodyti anti
semitizmu, baltųjų neapykanta, 
grėsme Jungtinėm Valstybėm. 
Kaltino, kad “liberalų grupės” 
susilaiko nuo aiškaus pasisaky
mo prieš rasizmą.

— Labiausiai stebina, — ra
šė laikraštis, — tai, kad tebe
laikomas mokyklos patarėjas r 
Herman B. Ferguson rytų Har
leme. Jis esąs ne tik rasistas, bet 
ir “Revolutionary Action Movė- 
ment — Pekingo plauko orga
nizacijos — narys. Jis mokyklo
je raginęs galvoti apie “bro
lius šiaurės Vietname ir viet- 
kongus. Ką jie (baltieji) mum 
čia rengiasi daryti, tą jie jau

4 
dirbančius karinėje pramonėje. 
Išmetė už pasirašymą protesto

BYLOS IR BYLOS 
SOVIETUOSE

Leningrade šį mėnesį baigta 
“sąmokslo” byla. Pernai vasa
rio ir kovo mėn. buvo suimta 
apie 60 asmenų. Jie buvo kalti
nami norėję nuversti režimą ir 
jį pakeisti demokratiniu, vado
vaujamu ortodoksų bažnyčios. 
Sąmokslininkai buvo vadinami 
“socialine |rrikščiaiiiška sąjun
ga tautai išlaisvinti”. Keturi bu
vo nuteisti lapkričio mėn. 8-15 
metų. Dabar nuteisti dar 17 as
menų 14 feetim. Sąjunga bu
vusi suorganizuota trejetukų 
sistema kaip caro laikais. Bet 
į vieną iš trejetukų pakliuvo a- 
gentas. Ir teisme prieš kaltina
muosius jau liudijo 30 narių.

(ši informacija apie sąjungą, 
vadovaujamą ortodoksų bažny
čios, atrodo tyčia klaidinanti).'

prieš fakulteto nario, taip pat 
matematiko ir poeto Jesenin- 
Volpin nuteisimą. Bet protestą 
buvo pasirašę apie 100. Pats 
Jesenin-Volpin išgabentas į be
pročių ligoninę.

Valdžia taip pat uždarė mo
deminio meno parodą Dubna, 
prie Maskvos, o Novosibirske 
Mare Chagall parodą.

TARP MASKVOS IR 
Čekoslovakijos

Cekoslovakai pareiškė Sovie
tam, kad jie nesikištų į vidaus 
reikalus — kitaip grasino ne
dalyvauti Budapešto konferen
cijoje. Taip pat pareiškė nepa
sitenkinimą, kad Sovietų atsto
vas tebepalaiko santykius su 
nusodintu prezidentu Novotny.

Lenkijos universitetai partijos kontrolėj
Tribūna Ludu balandžio 23 

pranešė, kad universitetuose su- 
siaurmtos laisvės, ir personalo 
skyrimas bei priežiūra pavesta 
didesnei partijos kontrolei.

Maskvos atstovas gyte parti
jos sekretorių Gomulką, tuo pa
remdamas jį prieš vidaus reika
lų ministerį Moczar, kuris Mas
kvai mažiau patikimas.

— Lenkijos 600 žydę pasi
naudojo Gomulkos siūlymu ir 
išvyko ar išvyksta į Izraelį.
Bendras žydų skaičius Lenkijo
je 30,000.

— Budapešte balandžio 23 
susirinko atstovai iš 40 komu
nistinių partijų'— buvo kvies- 
tos 88^-J^į-uSiBrinys -atlikti pa

ruošiamuosius darbus lapkričio 
ar gruodžio konferencijai, ku
ri “suderintų visas antiimperia- 
listines jėgas”.

BORMANNAS SUSEKTAS — 
ar jį pagrobs Izraelis?

Jewish Press balandžio 19- į 
25 rašo, kad Martin Bormano, j 
Hitlerio artimiausias bendra
darbis, esąs susektas. Jis gyve
nąs Brazilijoje, 15 mylių nuo | 
Paragvajaus sienos. Jo slsptu- I 
vė esanti apsaugota natūralia 
upės ir džiunglių užtvara. Toj | 
pačioj kolonijoj gyvena 40-60 J 
vokiečių, lenkų, ukrainiečių, i 
kurie esą prisiekę jį ginti. Pats 
Bormannas iš veido neatpažįs
tamas — jam padaryta plastinė 
operacija. Jis visada nešioja i 
tamsius akinius ir plačiabrylę ? 
skrybėlę. Bet jį kankina vėžio | 
liga- J
ŽYDAI — "kairėje"

Dr. Abraham G. Duker, Yes-' 
hiva universiteto istorijos ir so- j 
ciologijos profesorius, kalbėjo ■ 
apie žydus, esančius. “New 
Left”, kaip apie “atskilėlius, ra
dikalus, ekstremistus”, veikian
čius su Sovietais ir arabais 
prieš Izraelį.
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Žydai reiškė pasipiktinimą, ■ \ /
kada negrų dramaturgas Jo- i ,
nes kalbėjo 123 “baltiesiem Ii- M |
beralam”, kaip rašo Jewisb ■ \
Press, kad “fašizmo” žodis ne- ■ 
reikalingas, nes jį pakeitė “a- ■ 
merikonizmas”; kad tie du bal- ■ 
tieji žydai, kurie Mississippi žu- ; 
vo, veikdami pilietinių teisių j 
naudai, tebuvo nuvykę tik sa- ,
vo “sąžinių palengvinti”. y

— J. Tautę paskirta taryba M V
pietų vakarų Afrikai perimti iš Lmsvvjv vyfcėuuu taMMrib gmmtoto *ur rifam* Wu*niniu— — tat R»*r 
Pietų Afrikos balandžio 18 grį- «va*faWk* bažnyčia, statyta 1»Kk pergyvenusi laimingai
*n hp ninkn __  im P Afrika **•*• 6** dabar, kaip M. Oampfbaot rato, joja motojo varpai akam-
20 • Tj J0* AinM b*jf. Tikintieji napaMM batnyeiai kravjamg mokančiu, ji buvo uždaryta,
nė nesileido. bokltao nugriantao, ir jrangtaa joja komunlatg klubas.

Ginklai laikomi savisaugos 
sumetimais. Baimė dėl savisau
gos po riausię padidėjo: 48 
proc. visų suaugusių amerikie
čių gatvėse jaučiasi nesaugūs. 
Nesaugūs ne tik baltieji (46- 
48 proc.). Dar labiau nesaugūs 
jaučiasi juodieji (58-60 proc.). 
Baimė ypačiai pagavusi netur
tinguosius juoduosius.

Ar jie pavartotę ginklą sa
visaugai? Procentas tokių pa
kilo iš pereitų metų rugpiūčio 
mėn. 29 proc. iki 51. Nepa
vartotų — pernai buvo 62, šie
met tik 32. Taip kalba dabar 
|vykių jtakojer- Kai reikėtų ^pjū^o mėnesį mokytojam' ten daro”. FBI direktorius J.E. 

automobiliuose ir ant stalų bū- Hooveris buvo apibrėžęs Fer- 
davo pridėliojama lapelių, pasi- gusoną kaip Pekingo tipo mark- 
rašytų “The Society for the Li
beration of the Black Man m 
America”. Turiny buvo rašoma, 
kad “vidurinių rytų spalvotų 
tautų žudikai” bei “kruvini iš
naudotojai” neturi juodiesiem 
vaikam plauti smegenų (Jei la
pelių rašytojai turėjo galvoje 
vidurinių rytų arabus ir žydus, 
tai abeji tos pačios rasės! Red.). 
Esą vieninteliai, kas gali mo

kyti, tai “afro-amerikiečiai bro
liai ir seserys, bet tik ne vadi
namasis draugas žydas libera
las”. Esą pastarieji atsakingi už 
negrų vaikų mokyklinį atsiliki
mą. Įspėjo, kad jie (žydai) iž> juo
dosios mokyklos pasitrauktų 
arba jie rizikuoja savo gyvybe.

— Prie eilės mokyklų pasiro
dė piketai prieš žydus mokyto
jus.
Žydę kontrakcija:

— Jewish Press vasario 23 
pakėlė pirmą aliarmą, infor
muodamas apie minėtą negrų 
ekstremistų akciją. Į jų šauks-

konkrečiai pavartoti, gal tas 
procentas sumažėtų perpus. 
Bet ginklas savisaugai esąs rei
kalingas, kada valstybės orga
nai neduoda piliečiui saugumo.

W. Marvin Watson, naujas paštų 
vaidytojas, iš Texas, prezidento 
artimas draugas, prieš tai buvęs 
Baltuosiuose Rūmuose sekretorius.

Chaosas tebestiprinamas per studentus
Kolumbijos universitete ba

landžio 23-24 studentai negrai 
ekstremistai, remiami kairiųjų 
organizacijos “Students for 
Democratic Society”, užėmė 
prezidento patalpas ir vieną de
kaną išlaikė “nelaisvėje” iš
tisas 24 valandas. Iš 27,500 stu
dentų tose riaušėse dalyvavo 
tik apie 150. Ir N. Y. Times 
tai įvertino kaip “Hoodlumism 
at Columbia”.

Bostono 

nistracijos 
24 užėmė 
ir išlaikė 
teikdami 14 reikalavimų.

Italijoje — Romos, Turino, 
Milano, Venecijos, Bolognijos 
ir Bari universitetuose chaosas 
tebeina jau pusmetis.

universiteto admi- 
patalpas balandžio 

300 studentų negru 
jas 12 valandų, pa-

Ispanijoje riaušes mėginta 
kelti taip pat. Dėl to Madrido 
universitetas uždarytas. O vice
prezidentas adm. Luis Carrero 
Blanco balandžio 24 įspėjo, 
kad bet kokis mėginimas pa
keisti režimą bus nuslopintas 
karine jėga.

— Vokietijos kairieji studen
tai, Markso, Liebknechto gar
bintojai, po 5 dienų riaušių ren
gia eiseną į Bonną su reikalavi
mais pakeisti “kapitalistinę” 
santvarką “socialistine”, atim
ti įtaką iš Springerio spaudos, 
kuri “iškreipia opiniją ir demo
kratija”. Die Welt laikraštis kai- nėse.^Daugelis plėšikautojų bu
rtųjų riaušihinkų mėginimus ~
padegti Springerio leidyklą ly
gina su nacių suorganizuotu 
reichstago padegimu.

RIAUŠIŲ spalvingos smulkme
nos

Chicagoje per negrų riaušes 
už plėšimus buvo suimta 1,800. 
Pas juos rasta pinigų 85,000. 
Kiekvienas suaugęs vidutiniš
kai turėjo 300-400, paauglys 
100. Kalėjimo sargai sakėsi to
kių turtingų kalinių neturėję.

Washingtono riaušėse suimtų 
negrų 90 proc. turėjo darbus, 
apmokamus savaitei po 85-150 
dol. Daugiausia valdžios įmo-

DEL VIETNAMO — tyla, nuogąstavimai, gandai
Dėl Vietnamo derybų —dau

giau tuščių žodžių, siūlymų, vil
čių, bet net dėl susitikimo vie
tos nesutarta. Dėl Pueblo laivo 
įgulos — taip pat nieko. Tik 
valstybės departamentas panei
gė gandus, kad Pueblo vyrai ga
lį būti išpirkti, kaip buvo iš-

Edgar Ansel Maurer (ten 
pat) aiškino, kad prezidentas 
LBJ davėsi Įviliojamas Ho Chi 
Minh į pinkles, padedant Ame
rikos “peacenikam”. Esą kai 
defetistai kaip McCarthy spau
džia vyriausybę, kad sutiktų de
rėtis su vietkongais ir komu-

▼o atvykę savais automobiliais.
TARP KATALIKŲ

Amerikoje iš kunigo pareigų 
1966-7 pasitraukė 711 kunigų; 

. 228 — 1966 ir 480 — 1967. 
The Tablet pastebėjo, kad pir
mas skaičius reiškia mažiau nei 
pusę procento visų kunigų, ant
ras skaičius truputį daugiau 
kaip pusę. Iš pasitraukusių 322 
vedė.

— Katalikę universitetai bei 
kolegijos susilaukia bėdų; ko
kių — iliustruoja Fordhamo at
sitikimas. Pagal The Tablet in
formaciją antropologinių studi-

sistą leninistą, kuris siekia 
kapitalizmą pakeisti socializmu. 
Pačią Ameriką jis viešai lygi
no su Hitlerio Vokietija. O sa
vo mokykloje jis leido rasisto 
Le Roi Jonės vaidinimą su dia
logais: “Kas žudė juodąjį žmo
gų? — Balčiai, balčiai. Kas tu
ri būti nulinčiuotas? — Balčiai, 
balčiai”.
Lindsay rolė: . __

Majoras Lindsay yra tiesiogi
nis visos valdinio švietimo sis
temos viršininkas. Laikraščio 
rūstybė krypsta prieš jį, kad 
jis toleruoja minėtą rasizmą, 
pataikaudamas negram, nes 
“tas liberalas yra politikierius, 
kuris siekia išsilaikyti savo vie
toj ir dar turi vilčių Į Baltuo
sius Rūmus; jis aukoja princi
pą ir ryžtumą dėl asmeninės 
karjeros”.

Laikraštis net nuogąstauja, 
kad pagal Lindsay palaimintą 
švietimo sistemos planą, pa
ruoštą McGeorge Bundy, minė
tas Ferguson galįs gauti dar 
laisvesnes rankas.

“Maža vilties, kad žmonės 
kaip Lindsay ar tarybos prezi
dentas Alfred Gardino ar su
perintendentas Donovan kada 
susiimtų ir padarytų tai, kas tu
rėtų būti padaryta — apsau
gotų New Yorko miesto vaikus 
nuo mokytojų skleidžiamos ne
apykantos, rasizmo ir subversi- 
jos”.

(Jewish Press šios kritikos 
negalėjo pakęsti mokytojas J. 
Radom, žydas, ir jis kitame nr. 
— kovo 8-14 — laikraščio ten
denciją pataisė: jei laikraštis 
negrų kaltinimą, jog žydai švie
time dominuoja, mėgino apeiti 
nurodymu į švietimo tarybą, ku 
rioje esąs pirmininkas katalikas 
Donovanas, jo pavaduotojas 
negras Kingas, italas Giardi- 
no, — tai anas mokytojas pa
stebėjo: negro Kingo nėra, o 
Donovano pavaduotojas yra 
dr. Nathan Brown, žydas; ita
las katalikas Giardino turi ta
ryboje nedaugiau reikšmės kaip 
Morris Ushewitz, žydas libera
las).

pirkti belaisviai iš Castro. Dėl nistus priimtų į koalicinę vy- . .. _ . . . . __
karų — vietinės kautynės, bet riausybę, tai nepasitikėjimas direktore pakviesta dr. Mar- 
laukiama didesnių komumsti- kilo visuose nekomunistiniuose 
nių jėgų, kurias jie gabena pro 
Cambodiją į P. Vietnamo pie
tinę dalį.

Tokioje padėtyje kyla nepa
sitenkinimo ir gandų. Paul 
Scott (Daily Column bal. 24) 
reiškė nepasitenkinimą, kad 
prezidentas uždraudė kariam 
duoti informacijos spaudai, te
levizijai ar reikšti savo nuomo
nes dėl karo (nepasitenkinimas 
be pagrindo: taip seniai turėjo 
būti padaryta, nes tai karo me
tas!).

garet Mead. Universitetas pa
sijuto nejaukiai, kai ji viešai 
dėstė, jog abortų reikalą spręs
ti turi pati nėščia moteris, o ir 
apie priešvedybinius santykius 
nukalbėjo ne taip, kaip tradi
cinė doktrina moko. Laikraštis 
sako, kad tėvai susirūpinę, ar 
yra prasmės kreipti vaikus į 
katalikų kolegijas.

— Pannsylvanijot demokra
tai atidavė balsus šen. McCar
thy ir šen. Kennedy santykiu 
9:1, respublikonai atidavė 

— Egiptas gavo iš Sovietų į- Nizonui ir Rockefelteriui san- 
rengimus raketų bazėm. tykiu 3:1.

Azijos kraštuose — Filipinuo
se. P. Korėjoje, Thailande, Ja
ponijoje. Net N.. Zelandijoje ir 
Australijoje. Tas nepasitikėji
mas tai jau laimėjimas komu- 
nistanj. Tas pats autorius infor
muoja, kad gen. Westmore- 
land prieš kelis mėnesius pa
sakęs draugam,: esą “karas bū
tų baigtas per du tris mėnesius, 
jeigu būtų duotos laisvos ran
kos".

Iš to konflikto išvada tik vie
na: žydai yra turinčiojo padė
tyje, negrai norinčio turėti pa
dėtyje, dėl to ir eina aštri ko
va: žydai linkę į integruotą 
mokyklą, tada nesvarbu, kokios 
spalvos bus mokytojas; negrai, 
bent karingieji negrai, linkę į 
negrų atskirą mokyklą, tada 
ten ir mokytojas arčiau prieis 
prie vaiko tos pačios spalvos — 
negras, ne žydas. O Lindsay— 
Lindsay žiūri, ant kurių pasi
stojus bus galima aukščiau pa
lypėti. Gal jis skaičiuoja kie
kiais: žydų 6 milijonai, negrų 
20 milijonų...
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DARBININKAS

niau ima rasti atgarsio ligos— 
psichinės, dvasios ligos; Apie 
jas iš naujo originaliu būdu 
prabilo Laffltei LŪtovUrm, 
dar sšušio mėh. kddami kiau

lietuviai serga tom pačiom dvasios ligom?
Vietoje feji^tidos dpivalgOš je vėl taikomasi $rie Jį

šio žmogaus žymes vieną po ki
tos. ■ . r •»
SUMASĖJUSIO VEIDAS:

tarp čia gyvėharičių lietuvių. 
Kreipėsi apklausinėjimo būdu 
j lietuvius specialistus ~ pro
fesorius, psichologus, gydyto
jus. Savd nuomones pareiškė 
tėn laikraštyje prbf. Vytautas 
Bieliauskas, df. Romualdas 
Kriaučiūnas, prbf. AHrinas 
Liaugminas, prbf. Antenas Su
žiedėlis, df. Gabrielius Misevi
čius, dr. Petras Tonkūnas.

Iš jų pasisakymų aiškėjo bet
gi, kad niekas apie"tokias lie
tuvių dvasios ligas jokios sta
tistikos nedarė ir kad išvados 
tegali būti paremtos tik “ma
no manymu”.
MAftČffl: f6M PAČIOM...

Minėtieji Specialistai ir ma
no, kad lietuviai šiame kraš
te yra paliesti tų pašų nėga- 
lavimtį kaip ir kiti Šio krašto 
gyventojai. O jei šiame krašte 
tiek psichinio pdkrikimd, tai, 
anot prof. Liaugminb, jo prie
žastys irgi toš pačios: “i. per 
geras ėkonorhinis gyvenimas, 
kuriš daro žmogiį riiažteu atspa
rų ir per jautrų aplinkos povei
kiams. 2. per didelė konkuren
cija kovoje už būvį, 3. nėturė- 
jimas garantijos darbe (gali bū
ti atleistas kiekvienu momen
tu) ir grėsmė ligoje, nes nėra 
nė vieno draudimo, kuris vis
ką apmokėtų, 4. ‘dolerio sta
bas’, kurio kultas verčia ir vy
rą ir žmoną eiti uždarbiauti, 
uždarant senelius, jei dar gyvi, 
prieglaudose, o vaikus palies 
karit gatvės globoje, šeima, ku
ri visais laikais buvo 'tikroji 
charakterio mokykla, pasidaro 
nūdien tik tfurrtpalaikio stisiti- 
kimo tiete, ir tai nė visti tuo 
pačiu metu”.

Tačiau dvasinė liga gali būti 
ne tik nervinė, o ir protinė. 
Ligos priežastys gali būti ne 
tik socialinės, bet ir idėjinės, 
filosofinės, kurios dvasinį pa
krikimą pateisina, ipilietina, pa
kelia į dorybes.

Apie šios rūšies pakrikimą ir 
kai kurias dvasines žaizdas ra
šo įžvalgiai ir vaizdingai prof. 
dr. A. Paskųs Ateities Nr. 2 
str. “Ateitininkas studentes lai
ko dvasios perspektyvoje”. A- 
nalizuodamas šios “laiko dva
sios” ženklus, pagrindiniu ženk
lų jis laiko žmogaus "sumasė- 
įimą", virtimą masės, kaime
nės dalele, be savo individuali
nio aš, be savos asmenybės. 
“Sumasėjimas yra viena iš ryš- 

" kiaušių laiko dvasios žymių, o 
gal tikriau vieni iš skaudesnių 
žaizdų”. Brėžia tdkib sumasėju-

nei partijai, gausesnei į 
Jis kotais už teises, te 
pareigas. "' '
stinktatn$ , valsty
bėje veda prie politinio gyve
nimo smukimo. Mokytas masės

be jokio pasirinkimo, atsi
veria aplinkos formavimo bei 
informavimo šaltiniams: spau- žmogus dažnai yra geras savb

srities specialistas, kuriam
trūksta gilesnio žmogiškų ver
tybių supratimo. Salia savo dar
bo ir pramogų, vieno ar kito 
leidinio ir populiaraus savait
raščio ant jo stalo nerasi nei 
kultūros, nei religijos nei filo
sofijos spaudinių”.
sUM&Ms kAtALikAS

“Mases žmogui trūksta religi
nio gilumo bei misijonieriško ; 
užsidegimo gyvenamajai aplin-

dai, ridijui, televizijai, kinų 
filmams. Jis tihgtet galvoja, ne-

teška šeritatelf. Jo elgesio nor
mas duštatb nuošimčiai, dau
guma. Kritiško galvojimo sto
ka, nėhmgĖmas angažuotis 
aukštesnėm vertybėm, sensaci
jų aHbs — padaro iriasės žmo
gų labai imlų patranktienm die-

irnpdhdoįš Ateičiai. Jis
stengsis priklausyti galinges-

70 proc.' Amerikos katalikų re
guliariai klauso sekmadienio 
mišias. Taš procentas esąs dar 
didesnis ‘ ‘ *
katalikų 
dieniais 
imančių 
tvirtintų
Deja, už bažnyčios ribų tų prak
tikuojančių katalikų veiksmin
gumas menkai tepastebimas. 
Gal būt, ir čia individo veiks
mus apsprendžia dauguma. Sek
madieniais einama į. bažnyčią ir 
net prie. sakrantentų, nes dau
guma taip daro. .Savaitės tiėgy-

universitetus baigusių 
tarpe. Pilnos sekma- 
bažnyčios, būriai pri- 
komuniją, atrodo, pa- 
sociologų' statistikas.

iįšžMMuifi

Detanto mestis, dabar vadinama “Ree-Leef RubM. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol..

ū .910

modernios

8TEPHEN AROMIOKIS (Armakauakas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

„ Moderni koplyčia, Air-con- 
Mšnager ind Motery Public. 660

laido- 
7-4499.
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Tite Rėįv. Df. Comelius Ėucmys 
Eciitor-m-chiėf-

Nuotr. V. Maželiometų proga.

rašo du paskiausiai pasirodžiu
sius žmonių be Dievo, tipus: ko
munistinės revoliucijos bedievį 
ir teatro žmogų be Dievo. Jie 
abu kai kuo panašūs ir kai kuo 
skiriasi Jie abu įtikėjo Dievo 
“mirties” mitą. Abu jie savo' 
ateistinių prielaidų nebedengia 
mokslinio įrodinėjimo kauke, 
kaip darė jų pinnatakas akade
minis — aristokratiškas ateis
tas. .. .Jie nori būti pasaulyje 
be Dievo. Bedieviškumas yra 
jų viso gyvenimo stilius. Jie net . _ _
mano kad Dievo idėja esanti ^9® gėlimas, kur tik reikalingos. 395 Autumn Ave^ Brooklyn, N.Y. 11208; 
žalinga iliuzija ir privalanti bū
ti pašalinta, aktyviai prieš ją

(nukelia į 4 pslj

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

VArfKUS PUNE^Al HOME. Notery Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranės Vaitkus, lai&tuvių direktorius ir balsamuotojas. Mpdernižka

FRANK J; VOGEL IŠidcttMų direktorius —- McCue FUncral Home. Koply- 

tei. 277-5604.

HMMUKAS ATSTOVAUJA LIETUVOS MOKYTOJAM
Kaune kovo pabaigoj (25-26) 

sušauktasis mokytojų suvažia
vimas buvo ne tik ryškus pri
minimas, bet ir akivaizdus įro
dymas, kad Liėttivoj nėra sa
vos šviėtimo šistėmos. Lemia
mas žodis šviėtimo reikalais 
Lietuvoj priklauso M. Koridako- 
vui. Tai taš pats Kondakovas 
— Sovietijos šviėtimo vicemi- 
nisteris, — kurio stebimas ir 
pataisinėjamas M. Gedvilas 
(Lietuvoj besivadinąs švietimo 
ministeriu) kovo pradžioje dės
tė savo darbo apyskaitą Mask
voj, Sovietijos švietimo mi
nisterijos kolegijoj. Tasai Kon
dakovas buvo atvykęs ir į mo
kytojų suvažiavimą Kaune. Sė
dėjo prezidiume, stebėjo ir pa
sakė mokytojams viršininkišką 
prakalbą, kaip vyriausias Lie
tuvos švietimo reikalų žinovas, 
kondakovas šiame suvažiavime

aiškio kompartijos CK sekreto
rius Barkauskas, arba to CK se
kretoriato skyriaus viršininkas 
Jameljanovas...

Visa Lietuvai skirtoji kom
partijos viršūnė buvo mokyto
jų suvažiavimo prezidiume. Ne 
tik Sniečkus, bet ir Charazo- 
vas. 0 Sniečkus atliko ir mo
kytojų mokytojo pareigą. Įtiki
nėjo mokytojus, kad vienas iš 
jų svarbiausių uždavinių tai “in
ternacionalinis moksleivių auk
lėjimas”. Tas uždavinys todėl 
esąs svarbus, kad — “Tautų 
draugystė tai mūsų Tėvynės jė
gos ir galios Šaltinis”.

jau trečias dešimtmetis tai 
girdėdami, Lietuvos mokytojai 
ir be žodyno moka tuos įtikinė- 
jimus iš sniečkinės kalbos išsi
versti j paprastą šnekamąją 
lietuvių kalbą. "Intemacionali- 
n«" af "teutę draugystės" auk-

buvo lyg koks inspektorius ap- įėjimas raifti* ne ką kitd, kaip 
skrities mokytojų kohferenci- _ rusams nuolankumo ir ru
joje. teis gėrėjimosi auklėjimas. O

Lietuvos mokytojų ir visos kai Sniečkus taria “mūsų Tėvy- 
švietimo organizacijos priklau- nes” (ir tėvynę parašo didžią- 
somybė nuo Maskvos buvo pa- ja T), tai atmintinai žinoma, 
brėžta f ir teisiško pobūdžio jog tai reikia suprasti — Ru- 
vėiksmu. Suvažiavime buvo sijos. Sniečkus išsidavė, kad ir 
sudaryta (“išrinkta”) delegaci- pats tuos savo taip dažnai var-

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, New York 

ttear T>oėtor Bucmfs:
Thank you for your letter re- 

ųuesting my assistance.
1 tteie askėd ihšt I be fur-

ma tautų draugystei pakirsti.. 
Visas jų kiršinimo darbas yra 
nukreiptas būtent šia krypti
mi”.

O kad net ir lėtos orienta
cijos klausytojai neapsiriktų 
dėl “tautų draugystės” sąvokos 
reikšmės, Sniečkus dar pridėjo, 
kad ryškiausiai tautų draugys
tė , turėjusi progos pasireikšti 
rusų literatūros ir meno deka
dos Lietuvoj dienomis (kovo 12- 
22). Anot jo, rusams buvusi ro
doma “didi širdžių šiluma”, bu
vusi reiškiama “meilė ir pagar
ba rusų tautai, jos kultūrai”.

Kiek tuose “meilės ir pagar
bos” pareiškimuose būta neiš
vengiamos Vaidybos, iš Snieč
kaus žodžių nepaaiškėjo, bet 
kad “tautų draugystė” bolše
vikinės kalbos žodyne reiškia 
“meilė ir pagarba rusų tautai”, 
— tą patvirtinti Sniečkui šį 
kartą pasisekė geriau, negu ka
da nors. (Elta)

Degė Vilniaus universiteto 
biblioteka

Balandžio 3 Tiesa papasa-

Statyba Vilniuje 
kėlia skaudy jtioką

L. ir M. redaktoriai pasinau
dojo ir balandžio pirmąja, ne- 

■ Va juokais, gnybtelti viešiesiem 
apsileidimam Vilniuje. Apie iš
garsintą į ą operos teatro staty
bą pranešė tokią “naujieną”:

“Respublikos teatrai ir sce
nos meno mylėtojai šią savaitę 
paminėjo Tarptautinę teatro 
dieną. Ypač gražų indėlį įnešė 
Vilniaus statybininkai: tą die
ną naujų operos ir baleto teat
ro rūmų statyboje vietoje kas
dieniniu dviejų stątybininkę 
dirbo net trys"...

Apie Gedimino 
(Katedros) aikštę:

“Seismologinių stočių duome
nimis, Vilniuje Kyko žemės 

- dfėbejĮįęąs. jt4ųųęi«.fųs nebuvo 
perdaug štipftfcįkaf kas jo net 
nepajuto, o padarinius galima 
pastebėti nebent Gedimino aikš
tėje — įvykusio drebėjimo epi- 

t centre, čia ir dabar tebekėpso 
išvartytos grindinio plytos, su
sikaupė gražūs vandens basei
nėliai, kuriuose reikėtų įveisti 
retesnių, netgi importinių, žu
vų. Apskritai, ar nevertėtų šią 
aikštę, kuri ir ateity, matyt, 
grims, paversti gražiu ežerė
liu su gulbėmis, dirbtine sala 
(joje šokių aikštelė, Wė'tes ir 
kt.) ir gal net su mažu garlai
viu, pervežančiu pėsčiuosius iš 
Gorkio (Pilies) gatvės į pros
pektą” ...

Apte krfyčtfld lt lifte 
O&M; TMrrę aurfs:

“Kaip sužinote iŠ geHi infor
muotų shiotsnių, šnį nšet^į fel- 
landfio 1 diėhj

cijoš darosi. fai IMta
ries iii šiol ifi^- 

nas primena spąstus: įstsratra 
dar šiaip taip gali, o iŠtriŪrfi ŠŪ 
dicfesniū nutipirktiį khfcgtį Ate
inu — nė nebaidyk. ŠjHtd, HŪ 
viėn dėl šidš įiftežfctteš E&& 
hfe nėpardavė kai tarig

Venclovos mennunfluu rtnm-

RIOGEW9QP ClfAPEU) 663 Grpndview. Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Ajan 4. Rrittef - jaicob Reitter. Licęnsed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
cfttūg lėngvOtų, jūsų paguodai tf patogumui, jų tarpe; 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengti kaip' namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas,, veiklus ir sūppatinggs štabas, Užtektinai vietos automobi
liams, pagtetyUrJti.dgėwood,N. Y, 11227,. jeLEM .6^200,,.............. .

S1MONSON Fanerai Home — Kilnus patanaavimąs nuo 1887 metų. Kuo 
gąlėdųmį. patarnaujame minėjimuose.. Skambinti 847^0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-06 Hillsidė Avėnue Richmond H»U, 
N,Y.; 97-4)1 lOlst Ąvenųe.Ozone Park, i , , .

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW

BRTTAINi CONN. TėL BA 9-1181.

dUYUS FUNĖkAL HOMĘ, Mario Teišeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St, Nėwarkį NJ. 07105; tėL IfAtkėt 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BANDŽIŲ KO BARAS IR RESTORANAS, čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotu M Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich- 
mond HilĮ, N. Y. 11418; teL &4A-9286. ___________ ,

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir, visais reikalais kreipkitės i mūsų Istąigų. Pildomi miesto, valsty
bės IT federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Rjchmond HiU, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800- ________

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj jsigytL Friimkni užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

VYTAUTASMA2ELIS, fotografas — tfestUvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), porttetūra, meno.darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai.422 Menahan St Ridgewpod, N.Y. 11237; TėL 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. Firmos rūšies lietuviškas maistas priei-

SIOAdRIltao VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Uetuvteka Ir 
rentčms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206;

ŽT 2-503$. ■
LITAS INVĖŠtlNG CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa-

juožo AfepRęšfg H&į. Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
I pardavimas,.apdraudos, Income Tax užpil- 
fnvestarijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta-

juožo ftiteioftd GftftiiįvJ&teiuTUYe — Galima gauti įvairiausios rū- 
įtą - ------ - —— ——

prtefišSiį, nėgu tfiffffid dfifif 
siaurtUDasj.

kojo, kad balandžio 1 anksty- jįįį ‘
vą rytą, apie 4 valandą, buvo įšSfif Srddofevės, tN- - 

__ ,_________... , ____ „. „ , . . kilęs gaisras Vilniaus universi- - 
ja į visos Sovietijos mokytojų tojamus Žodžius supranta taip, teto bibliotekoj. Ugniagesiams 
suvažiavimą, kurs numatomas kaip ir kiti. Niekam Lietuvoj buvę' pranešta apie gaisrą tik 
Maskvoj. Delegacija sudaryta ne paslaptis, kad laisvėj lietu- 
ne kaip savarankaus vieneto viai kelia balsą prieš rusę oku- netrukus atvyko į gaisravietę.

4 vai. 30 min.. ir tik tada jie •/MUi 7 
npfnilriic a t vyt Ir n i cmierairioto “ • • /

htettef- bdt ft Hp tarifui 3etefMia ! koki tarptautinio pariją, prieš visokiais pavida- Esą, pranešimas kažkodėl bu- 
... .11 t j P ttfthnriėio ctiva^iavima n tiesino lak T.i^fiivnn snrandžiama ru. „1
for you to knou tnat such in- 
čjuiries often tafcė abbut a 
montli tb complėte. I tvant to 
assurė įfoti titet 1 WiD be in 
tduch #įth ybu šs sbori as pos- 

.* sfblė aftėr 1 haVe recėitad ihe
rep^t.

With best wisheš,
Sincerely,., 
Robert F. kėnnedy

pobūdžio suvažiavimą, o tiesiog lais Lietuvon spraudžiamą ru- 
kaip draugijos skyriaus dele- «ę įtaka ir vyravimą, prieš rus^ 
gacija į tos draugijos visuotinį sukurtą ir Lietuvai primestą 
atstovų suvažiavimą. Dar savo- 
tiškiau atrodė, tai, kad tokiu 
"Liatvvos mokytoju delegatu" 
Suvo paskelbtas Ir tasai mesk* 
vinis viceministeris konoeko- 
vaa... šalia jo, įrašyti į dele- _________ ___
gacija ir toki “mokytojų atsto- bolševikų) priešų .. diversijos 
vai”, kaip L. Diržinskaitė, vii- smaigalys nukreiptas visų pir-

bolševikinį terorą, dvasinį prie- 
vartivimą, prieš visas Maskvos 
primetamas nesąmones. Apie 
♦ai Sniečkus kalbėjo ir moky
tojams Kaune, kai sakė, kad:

“Ne atsitiktinai .mūsų (t.y.,

vęs uždelstas (o gal ir ugniage
siai ne iš karto patikėjo, ma
nydami, ar tai ne “balandinis 
pokštas” ...). Kiekvienu atveju, 
ugniagesiams atvykus, degė ne 
tik bibliotekos fojė, bet ugnis 
jau buvo persimetusi ir Į kny
gų saugyklą. Dabar, esą, “tiria
mos šio įvykio priežastys ir 
gaisro padaryti nuostoliai”.

prasfteH (iovb 27), luld kčiori 
šimtiH stddentų iš UetataB šM 
vasarą v« teitais dlHtt!
stetybų itežšchstene. fcitščte* 
taną studentai Lietuvoj vadina 
“mūsų planeta” — užuomina 

. apie klimate, kuriami tenka 
dirbti: “karšta maždaug kaip

(Elta) Veneroj”.. .(E.)

patdrnšvimas paruošiant pakletns j

— 41-40 74th Street Jtckson

I Hin, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

E 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
lė^as. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
bei .kttoįdoftns progoms.

ts Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 

fe užsakymus vestuvėms ir pobūviams.
s, sūrius. We take all orders spėriai price

200 Orebard St New York, N. Y. 10002,

CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
Street (arti 6th Avė.) New York, N. Y. 

t į Lietuvį ir | USSR. Priimame 
ir siuvamoms mašinoms, "Doilar 

s Išlakios apmokamos čia. Gavėjas neturi 
tų pačių dienų, kurių mes gauna- 

IKI} prekių pasirinkimų žemomis kainomis. 
££9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 

— susitarus. , _______
££ORIST, Ino. 126-15 Liberty Avenue Ricb- 

MI1-7702. Krautuvė atidaro kasdien 
nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa- 

vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
vietų arba namus. Savininkai —

SIUNTINIU IŠTAIGA siunčia dovanų 
pasirinkimas geros rūšies prekių 
užsakymai ir sudaromi siuntiniai 

ir kitos prekės, daniški maisto

V4 — Mes statome nepalyginamu patar- 
uojB nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 

te gretintas ir nei viena* nežuvo. Mūsų ilgų 
“ mūsų kvalifikuotam žtabul ižplMyti visas 

supakavUnu. ir tų siuntinių IMun- 
m4 ir Mtaite pAtanMnU. Mta-ttfFime dideų 
teiktų — geriausių siuntimui ir tai ptglau- 
vlskoj k* tik Jts norėsite stysp draugams 

Rtete nemokamų katalogų — UNIOfc TOURS 
«.New Xorfc, JN1T. 10O1A Aptenkyktte mūsų skyrius; Chicago,



THE WORKER by FRANCISCAN F ATKERS

HS1 mijunoč AMERIKĄ, LOS orgam DARBININKĄ Ir LIET, ŽINIAS

DARBININKAS 3

BRO^LT^NLV. 11221 Apie žmones, kurie talkino rusų okupacijai

*

LalkraStj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Izraelio dvidešimtmetis
bėglių. Jų skaičių padidino pra
ėjusio karo iš namų išvyti trem-. 
tiniai, bet didžioji imigracija 
prasidėjo tiktai paskelbus Iz
raelį nepriklausoma valstybe 
1948 balandžio 24.

Izraelio valstybė buvo įkurta 
Jungtinių Tautų nutarimu. Pa
lestinos dalį naujai valstybei 
perleido iš savo mandato Ang
lija. Bet naują valstybę užpuo
lė iš karto penkios arabų vals
tybės. Naujos valstybės narsu
mas ir technika karą laimėjo, ir 
paliaubos buvo padarytos 1949

Izraelio vardu praminto pa
triarcho Jokūbo palikuonys po 
karaliaus Saliamono mirties su- 

» skilo į dvi valstybes: šiaurinį 
Izraelį ir pietinę Judėją. Izrae
lio valstybė išnyko 722 prieš 
Kristų. Judėja išsilaikė iki 70 
po Kristaus. Tai buvo nedide
lis ir skurdus kraštas, kurį Die
vo Sūnus buvo pasirinkęs savo, 
namais. Kai Izraelio vaikai at
metė Viešpaties siųstąjį Mesi
ją, neliko akmens ant akmens 
ne tiktai jų šventovės, Jeru
zalės, bet ir patys'buvo išblaš
kyti po viso pasaulio pašalius, sausy. Valstybę apginant žuvę 
Nė viena tauta nėra sulaukusi 
tokio likimo, ir nė viena tau
ta be savo žemės nėra tūkstan
čius metų ištvėrusi didžiausiuo
se persekiojimuose ir trėmi
muose. Ji pasidarė pasaulinė ir 
kartu išlaikė savo tautines-re- 
ligines žymes, tartum Dievo liu
dijimą, kad buvo daugiausia Jo 
globojama ir daugiausia Jam 
priešinosi. Pats Izraelio vardas 
reiškia kovotoją prieš Dievą.

Mūsų dienom turime faktą, 
kad Izraelio vaikai vėl kuriasi 
savo žemėje. Prieš atsikuriant 
Izraelio valstybei, kuri šį tre
čiadienį minėjo nepriklausomy
bės dvidešimtį metų, daugu
ma gyventojų buvo arabai; jų 
85 procentai buvo priversti pa
likti seniai gyventąsias žemes 
ir jas užleisti žydam.

Praeitais metais sukako 25-ri 
metai nuo įsteigimo sovietinių 
partizanų, skirtų veikti Lietu
vos teritorijoje. Tai sukakčiai 

- paminėti komunistai išleido 
knygą, pavadintą “Lietuvos 
partizanais“. Leidinio pavadini
mas, kaip ir jo turinys, yra 
klaidinantis. Nes argi knygoje 
aprašomi žmonės iš tikrųjų ko
vojo už Lietuvą, už jos laisvę? 
Ar jie gynė mūsų krašto gy
ventojus ir jų turtą? Anaiptol. 
Tai buvo Maskvos įkurti, apmo
kyti, apginkluoti, jos vadovau
jami ir už jos interesus kovo
jantieji daliniai. Tai kodėl klai
dinami žmonės, vadinant juos 
Lietuvos, o ne Maskvos parti
zanais?

Sovietinių partizanų, skirtų 
veikti okupuotos Lietuvos teri
torijoje, štabas, pavadintas Lie
tuvos partizaninio judėjimo šta-

mirtį. Jie buvo dėkinga me
džiaga, kurią sovietai turėjo vi
siškai savo rankose ir galėjo 
naudoti bet kuriem tikslam. 
Karinė vadovybė ir panaudojo 
tuos nelaimingus žmones be jo
kių skrupulų.

Jau 1942 Gudijoje buvo su
organizuoti gan stiprūs, gerai 
ginkluoti raudonųjų partizanų 
būriai. Jie kontroliavo ne vie
ną miškingą ir pelkėtą sritį. 
Begomlio apylinkėse buvo įsi
rengę net nedidelį aerodromą. 
1943 į tą aerodromą sklandy
tuvais bei parašiutais buvo nu
leisti pirmieji lietuviai. Jie bu
vo jau apmokyti Rusijoje, o 
Gudijoje turėjo atlikti prakti
ką partizaninėmis sąlygomis ir 
pradėti telkti lietuvių partiza
nų būrius.

Iš Gudijos į Lietuvą patekti
bu, buvo įsteigtas 1942 Sovie- nebuvo sunku. Didžiausią sup
tų Sąjungos valstybės gynimo 
komiteto nutarimu ir įsaky
mu Rusijoje ir iš ten visą lai
ką vadovavo. Partizanų būrių 
sudarymui žmonių sovietai tu
rėjo nakankamai.

1941 kartu su bėgančia rau
donąja . armija į Sovietų Sąjun
gą pasitraukė ir tūkstančiai 
Lietuvos gyventojų. Vokiečiam 
artėjant, pirmoje eilėje bėgo 

giant Izraely jau buvo 1,872, komunistai ir komsomolcai, ku- 
<- rie sovietų okupacijos metu 

sunkiai nusikalto prieš mūsų 
tauta, padėdami okupantam 
persekioti ir naikinti lietuvius, 
tremti iuos i Sibirą. Bė^o į Ru- 
siia ir žvdai. kuriuos hitlerinin
kai naikino. Pasilikimas Lietuvo-- 
je ir vieniem ir kitiem reiškė

5,000 Izraelio piliečių.
Per penkerius metus įkelia- 

vo apie 700,000 žydų. Daugiau
sia atsikėlė iš Europos ir Azi
jos. Pirmąjį dešimtmetį bai-

000 gyventojų.
Turime prieš akis faktą, kaip 

seniai prarastoje ir tūkstančius 
metų kitų valdytoje žemėje su
sirenka tauta tartum iš antros 
Babilonijos nelaisvės. Tauta vie
nalytė ir kartu pati margiausia 
pasaulyje, nes namo grįžta su 
paveldėtom kitų kraštų tradici
jom ir kultūra. Kraštui sukultū
rinti investuojami milžiniški, 
kapitalai, kurie atiteka iš žydų 
bendruomenių visame pasauly
je.

Žydų bendruomenės pasauly
je buvo ir liko tasai nugarkau
lis, kuris juos išlaikė dideliuo
se bandymuose ir tebepalaikoPraėjusio šimtmečio pabaigo

je Palestinoje, kurios dabar dabar. Jie gyveno atskiruose 
visos Izraelis nė neapima, tebu- miesto kvartaluose, getuose, bu
vo 30,000 žydų. Pirmoji imi- vo vaikomi iš krašto į kraštą, 
grantų banga (1902-25) atplū- persekiojami ir žudomi, pabirę 
do iš Lenkijos, Lietuvos, Uk- po visą pasaulį, bet išsilaikę ir 
rainos ir Rumunijos. Daugu- iškilę į pasaulinius politikus ir
mą sudarė socialistinis jauni
mas (“kovotojai prieš Dievą”), 
bet kai vokiškasis Hitlerio so
cializmas pradėjo žydus slėg
ti pačioje Vokietijoje, marksiz
mo tėvynėje, atsirado ir kito
kio pasaulėžiūrinio nusiteikimo

finansininkus tik dėl to, kad už 
savo pečių turėjo bendruome
nės paramą ir savo veržlumą. 
Didelę reikšmę tebeturi Senojo 
Įstatymo tikėjimas. Kur jis ap
silpsta, žydai pamažu asimiliuo
jasi su kitom tautom.

AUGUSTINAS UPĖNAS

DR. P. MAČIULIS

MEDINE ŠIRDIS

APMATAI

kurną sudarė įsikūrimas ir 
veiklos pradžia, nes Lietuvos 
gyventojai komunistų nekentė. 
Buvo pasinaudota į Rusiją pa
bėgusių asmenų šeimomis, gi
minėmis bei artimaisiais. Tik 
bolševikai reikalauja, kad mo
tina, žmona ar sesuo skubėtų 
pranešti policijai apie kurią 
naktį ant namų slenksčio pa
sirodžiusį sūnų, vyrą ar brolį. 
Tačiau buvo nemaža atsitikimų, 
kad sovietu prievarta į Lietu
va sugrąžinta šeimos narį na
miškiai perkalbėdavo nevykdy
ti «»auto uždavinio, bet nueiti į 
policija, pasakyti visa teisybe ir 
atiduoti ginklus ir kitą medžia
ga. gauta iš siuntėjų sabotažo 
veiksmam Lietuvoje vykdyti.

Tokiem pasidavėliam nieko blo
ga neatsitikdavo. Jie galėjo 
ramiai gyventi ir dirbti. Ne vie
nas tokių ryžtingų vyrų, artė
jant sovietų frontui prie Lietu
vos sienų, 1944 pasitraukė į 
Vakarus. Bet taip pasielgti galė
jo, ryžtis tik tie, kurie nebuvo 
nusikaltę prieš savo tautą. As
menim, uoliai talkinusiem, bol
ševikam pirmosios okupacijos 
metu, sovietų vėliau permes
tiem į Lietuvą, jokio kito pa
sirinkimo nebuvo, kaip tik vyk
dyti pavestus uždavinius.

Medžiagos teroristų daliniam 
steigti anuomet mūsų krašte ne 
stigo. Ją pateikė nežmoniškas 
vokiečių elgimasis su karo be
laisviais ir žydais. Jiems kiek
vienu metu grėsė mirtis. Sovie
tai tą aplinkybę apsukriai iš
naudojo. Jie organizavo karo 
belaisvių iš stovyklų ir žydų 
iš getų bėgimą į miškus. Atsi
dūrę miške, bėgliai patekdavo 
Į bolševikų rankas ir valdžią: 
iš jų gaudavo maistą, aprangą 
ir ginklus, kuriais galėjo gin
ti savo gyvybę. Bet užtat jie tu
rėjo nesąlygiškai vykdyti, visus 
savo globėjų įsakymus. Taip gi
mė Lietuvoje raudonųjų parti
zanų būriai, vadovaujami ir ap
rūpinami iš Maskvos. Kadangi 
aprūpinimas maistu buvo men
kas ir nereguliarus, tai raudo
nieji partizanai plėšikaudavo, o 
jų plėšimam besipriešinančius 
žmones žudydavo ir deginda
vo jų sodvbas.

Savo išpuoliais prieš vokie-

čius partizanai sukeldavo neža
botą pastarųjų kerštą. Negalė
dami sučiupti miškuose besi
slapstančių bolševikinių parti
zanų, vokiečiai išliedavo savo 
kerštą ant gyventojų tų vietų, 
kur įvykdavo užpuolimai. Buvo 
sudeginti ištisi kaimai, kai ku
rie kartu su gyventojais. Taip 
gimė Pirčiupio, Miliūnų, šlapei- 
kių, Lauciūnų ir kitu kaimų 
tragedijos. Todėl bolševikinių 
partizanų pasirodymą apylinkė-

je žmonės sutikdavo su tokiu 
pat siaubu, kaip seniau sutik
davo maro priartėjimą.

Po 25 metų knyga apie tų te
roristinių dalinių siautėjimą pa
vadinta “Lietuvos partizanais“, 
lyg jie būtų buvę mūsų tautos 
draugai ir gynėjai. Tikrieji Lie
tuvos partizanai kovojo už tė
vynės laisvę tiek prieš vokie
čius, tiek ir prieš bolševikus, 
nes pirmieji buvo, o antrieji ir 
tebėra mūsų krašto okupantai.

Tai buvo šventė daugiau negu šeimos
Balandžio 16 dr. Juozas Ka

zickas susilaukė 50 metų. Ta 
proga ponia A. Kazickienė ba
landžio 20 surengė jam staig
meną — priėmimą St. Regis 
Sharaton .. .viešbutyje, pakvies- 
dama artimuosius jo draugus— 
lietuvius ir amerikiečius. Lietu
vių buvo 70, amerikiečių 120.

Tarp amerikiečių svečių bu
vo tokie įžymūs kaip J. J. Mc 
Cloy, buvęs Amerikos aukšta
sis komisaras Vokietijoje ir ei
lės prezidentų patarėjas, pra
monės atstovai — kaip North 
American Rockwell korporaci
jos prezidentas W. F. Rockwell, 
EI Paso National Gas korpora
cijos prezidentas H. Boyd, 
Whitney Communications Sys
tems prezidentas R. Bryan, Bur
lington Industries prezidentas 
E. Collaway, ESSO prezidentas 
K. Jonnieson, Wall Streeto ban
kininkai — Ev. Bacon, L. H. 
Henry, F. Kernan, IBM vicepre
zidentas Ch. Campbell, Har
vardo universiteto ekonomi-

J. ir A. Kazickai su svečiais amerikiečiais, kurių tarpe atpažįstami — šalia p. Kazickienės (d.) J. J. McCloy, šalia dr. Kazicko — Mrs Olin 
toliau Kernan, Mrs. Beyd, Mrs. Rockwell ir k. Nuotr. V. Maželio

kos fakulteto dekanas J. P. 
Miller, keturių universitetų 
globėjai, pora vyriausiojo teis
mo teisėjų.

Priėmimas buvo tuo ypatin
gas, kad niekas čia nesakė 
sveikinimo kalbų, o jų vietoj 
buvo lietuviška meninė progra
ma: dainavo Stasys Baras, a- 
kompanuojamas A. Kepalaitės, 
deklamavo Henrikas Kačinskas 
Krėvės Dainą apie arą, K. Balt
rušaitytė deklamavo angliškai 
išverstą Mačernio eilėraštį, J. 
Kazickaitė paskaitė laišką tė
vui. Pabaigai pats dr. J. Ka
zickas tarė ilgesnį žodį.

Tai nebuvo tik šeimos ir jos 
draugų šventė. Ji turėjo plates
nės informacinės prasmės, nes 
tai buvo reta ir aukštos klasės 
amerikiečių auditorija, kuriai 
buvo parodyti lietuvių meno 
pajėgieji talentai. O paties dr. 
J. Kazicko kalba apie savo as
meninį kelią buvo meistriškai 
atausta Lietuvos likimo proble
mos gabalais, pradedant nuo o- 
kupacijos, rezistencijos, sukili
mo iki dabartinių rūpesčių.

Tokią auditoriją sutelkti ir 
jai nejučiom pateikti lietuvišką 
problematiką tegalėjo tas, ku
ris išaugo dviejų laikotarpių ri
boje: tvirtai šaknis įleidęs Lie
tuvoje ir jos pogrindinėje re
zistencijoje, išėjęs tremtinio 
kelią, bet mokslus vainikavęs 
.šiame krašte ir per jį iškilęs į. 
aukštojo pilotažo prekybinin
kus. Tokis ir yra, dr. Juozas 
Kazickas.

dviejų dalykų: smuklęiš
arba “naują“ surastą draugę, 
su kuria pradeda vaikščioti į ki
ną, į restoraną, į kokį viešą pa
rengimą, koncertą. Dar nė me
tam nuo skyrybų nesuėjus, pas 
senus pažįstamus pakviečiamas 
su drauge pasisvečiuoti.
to 'naujoji’draugė pradeda 
rui daryti užuominas, kad 
girdi, esą nelabai patogu

Po

jai, 
pas 

‘J. 1° draugus buvoti, gi visi ži-
Dažniausiai vaikai paliekami n4» ^a<i juodu nevedę oficia- 

tėvam, bet ir jų vaikam, kurių motinos' globoje, o tėvas (jau ^ai • • - Va» ““ tarime nau- 
taip pat tuščias vidinis gyveni- nebe širdies bei pareigos skati- i08 sutuokęs pradžią, kuri 
mas net ir fiziologinės moti- namas) teismo sprendimu įpa- nuo anos, pirmosios santuokos 
nos meilės netenka, čia ne- reigojamas mokėti vaikų ir 
svarbu statistikos duomenys žmonos išlaikymo išlaidas. KaL 
kiek išklysta šunkeliais jaunuo- bėti čia apie bet kokią meilę 
lių kaip tik tose šeimose, kur 
židinys jau išardytas, ir liku
čiai ugnelės pelėnais pavirtę..

(3) nius! Mat, taip garbingiau?!
Tragedija prasideda ne vien 1

ralėjusiai inteligentijai šian- 1 
dien autoritetas yra Freudo teo- i 
rijos, Einšteino mokslingumas, i 
Markso grasūs obalsiai, Niets- 
cbės kartojami seni sapalioji
mai, kad Dievas jau miręs ...

Tikrai pasakyti, kodėl prieš 
keletą metų susikūrusi šeima 
iširo, veik negalima:vieni spė
lios vienaip, kiti — kitaip, kai 
vieni pakaltins vyrą, kiti gal 
žmoną, o dar kiti skyrybom 
priežastį ras ekonominiame ne
pritekliuje, ir taip be galo.

lų žinome, kad žmogaus orga- gyvenimą gali padaryti giedrą 
nizmo svarbiausias variklis yra 
širdis, širdis ne tiktai gyvybę 
žmoguje palaiko, bet visą jo

ir šviesų, arba be laiko jį nu
marinti.

(Bus daugiau)

AMERIKOS RIAUŠIŲ ATGAR
SIAI — plėšimam pasipriešinti 
ar jų nematyti?

Negrų riaušės aprimo. Bet 
dar Velykų sekmadienį Coney 
Island, Brooklyne, kai vakare 
susikimšo daugybė keleivių, 
laukdami traukinio į Manhatta- 
ną, gauja negrų paauglių ėmė 
plėšti krautuves, gadinti trauki
nio vagonus ir apiplėšinėti ke
leivius. Sužeistų 17, suimtų už
puolikų 36.

— Amerika š. Vietname ne
teko viso 823 lėktuvų.

žmonės žino, kad ir “mažas 
kupstelis gali didelį vežimą

galima^- bet esmėje jos nėra, 
nes jei bent viena pusė jos bū
tų turėjusi, jau prieš skyrybų 
procesą būtų atsisakiusi skirtis 
“iš meilės vaikam”. Vaikai tai 
jaučia, jiem tėvų gyvenimo

gyvenime: viskas prasideda nuo j° pakeisti negali. Todėl ir vai- neparodytų, 
mažyčių dulketyčių, kurios, kai pradeda šalintis nuo tė- 
darnumu nenuvalytos, kaupia- VTl’ ir N jausmai pradeda at- santuoka Iras amžina, kaip pir- 
si, vis giliau įsisiurbia, kad pa- bukti, pasidaro nebejautrūs net moji prisiimta vieša priesaika, 
čios atsiplėšti nė nebebando. *r motinos ašarom. Kai ir tas Sekant spaudoje krašto gyveni- 
Vidinė vyro ar moters tuštu- z ~~ 1 ”
ma neturi savyje jėgos apdul
kėjusių, beverčių klausimų iš
aiškinti. Iš viso nenori tarpusa
vy aiškintis, laikydami tai sa
vigarbos paneigimu, ar' vieno 
prieš kitą nusilenkimu. Tad iš
eina viešumon, oficialiai prieš
teisėją ir liudininkus pasklaido bodulį. Pradeda dairytis kaip jį kur dieviškoji palaima laiko- 
savųjų namų nešvarius balti- aptramdžius. Pasirenka vieną ma senu prietaru. Mūsų sulibe-

jaunuolės ar jaunuolio nebe- 
jaudina, ilgainiui ir motinos 
jausmai pavargsta, tad pamoja 
ranka. O kas gi belieka daryt?

mą, kasdieną skaitome apie 
antras, trečias, ketvirtas “nau
jas“ santuokas ir skyrybas, tur
būt, iš didelės meilės ir prie
raišumo, kurio tuščiame žmo- 

. nių vidiniame gyvenime nėra, 
nęs šeimos gyvenimą, vyras D- arba jis buvo greitai sužlugdy- 
gainiui pajunta vienišumo nuo- tas. Sunku tikėtis laimės tenai,

Kelis ar keliolika metų gyve-

Ligi šiol vedžiojom skaityto- 
riu. Bet ir čia apie tokius dą- jų jaunos šeimos aplinkoje, 
tykus, kaip moralė, viešasis pa- ^ur vieno kitu pasigėrėji- 
dorumas, negi galvojama: šie- mas nedaugeliui metų teište- 
kiama savo tikslo tai dienai, ^o, kai vidinis gyvenimas pri- 
Tuo tarpu pirmosios santuo- blėso- vėliau’. nekurstomas, vi- 
km liudininkai — žmona ir vai* užgeso, ir likosi kaip po 
kai — su neslepiamu kartėliu gaiš*0 nelaimės vieniši pajuo- 
dar giliau savin įsikniaubta, ^ę šeimos namų likučiai. O juk 
kad didžiojo nusivylimo viešai esama ir kitokio gyvenimo, kur 

du žmonės ir saulėlydžio sulau- 
„ _ _ _ „ ........ kę tebesidžiaugia ir tebesišildo

Neklauskite, ar naujoji pafia pavasario saulute.

Kas iŠ to, kad vadiniesi in
teligentu, kad niekad neįvykdo
mų projektų pilna galva, jei
gu visos anksčiau dėtos pastan
gos, sumanymai sukurti laimin
gą šeimą tik keleriem metam 
teištesėjo. Kaip greit gyveni
mas “nusibodo“, širdis apkarto, 
pasidarė nebejautri, visai apmi
rė, lyg medinė pasidarė.

Ne Ūktai iš medicinos moks- » «• 8»»er,ton Viešbutyje New Yorke JOrau Kaztckait* .kalte
wvw. Nuotr. V. Maželio
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Savos kalbos pažinimas
Tautos gyvybė jaunimo rankose

Šiais jubiliejiniais metais sti
priname mūsų kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą ir nepriklau
somybę. Tačiau nemažiau svar
bi pareiga kovoti ir už lietuvių 
tautos gyvybės išlaikymą. Tau
tos gyvybė yra jaunimo ranko
se. Mes tiek laimėsime mūsų 
tautai, kiek pajėgsime išugdyti 
jaunimą lietuviškoje dvasioje, 
kiek sugebėsime įskiepyti jau
nimui meilę gimtajai kalbai ir 
lietuvių tautos kultūrinėm ver
tybėm. Todėl šiais jubiliejiniais 
metais sukruskime, kad lietu
vių kalbos ir literatūros sky
riai universitetuose neliktų pus
tušti. šią propagandą turėtų 
vesti Lietuvių Bendruomenė ir 
jaunimo organizacijos, bet dau
giausiai gali nulemti tėvai. Jų 
šventa pareiga paraginti savo 
vaikus paaukoti nors vieną va
sarą lituanistikos studijom. 

Jei jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Jums gali kilti kai kurie 

KLAUSIMAI :
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams?
Jūsų informacijai tokie 

ATSAKYMAI:
1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto

rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokė
tus dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius 38 metus Globė Parcel Service, 
Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai patikimą patarna
vimą savo klijentams, todėl klijentų skaičius auga kas 
metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiek
vieno siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esa
miems daiktams.

c. Globė Parcel• Service, Ine. apdraudžia nuo bet ko
kios rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje ver
tėje.

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. yra PODAROGIFTS, 
Ine. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojate mūsų patarnavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi (kurie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasi
rinkimą), ir jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; TeL 215-925-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE 
220 PARK AVENUE SOUTH, cor. 18+h STREET 

NEW YORK, N. Y. 10003 — Tel. 212 - 982-84(0

PHILADELPHIA, Pa 19123
632 W. Girard Avė. 
WAInut 5-8878

NEW BRITAI N, Conn. 06052 
97 Shuttlė Meadow Avė. 
224-0829

BALTIMORE, Md. 21224
3206 Eastern Avenue 
Dl 2-2374

NEW YORK, N.Y. 10003
101 First Avenue 
O R 4-3930

BOSTON South, Mass. 02127
390 West Broadvvay
A N 8-8764

OMAHA, Nebr. 68107
5524 S. 32nd Street 
731-8577

CHICAGO, III. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399

PARMA, Ohlo 44134 
5432 State Rd. 
749-3033

CHICAGO, III. 60622
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

PITTSBURGH, Pa. 15222
346 Third Avenue
GR 1-3712

CLEVELAND, Ohio 44119 
787 East 185th Street 
486-1836

ROCHESTER, N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
E A 5-5923DETROIT, Mich. 48210 

6460 Michigan Avė. 
TA 5-7560

SAN FRANCISCO, Calif. 94122 
1236 - 9th Avenue 
LO 4-7981ELIZABETH, N.J. 07206 

943 Elizabeth Avenue 
201 - 354-7608 SEATTLE, Wash. 98103

1512 N. 39th Street 
M E 3-1853HAMTRAMCK, Mich. 48212 

11415 Jos. Campau Avenue 
365-6350 SPRINGF1ELD, Mass. 01103 

1840 Main Street 
736-9636 / RE 4-8354KANSAS CITY, Kansas 66102 

18 S. Bethany 
AT 1-1757 SOUTH RIVER, N.J. 08882 

168 Whitehead Avė. 
201 - 257-2113LOS ANGELES, Calif. 90026 

2841 Sunset Blvd.
213 - 382-1568 TRENTON, N.J. 0R611

730 Liberty Street 
LY 9-9163 .MIAMI, Florida 33137 

2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712 VINELAND, N.J. 08360 

Parish-Hall 
West Landis Avė.
609 - 691-8423

MILWAUKEE, Wis. 53215
3036 S. 13th Street 
414 EV 3-1485

MINNEAPOLIS, Minn. 55414 
217 E. Hennepin Avė. 
FE 2-4908

VVORCESTER, Mass. 01604
82 Harrison Street 
617 - 798-3347

Kiekvieną vasarą yra ruošia
mos jaunimui stovyklos, jos 
yra labai naudingos mūsų gy
venimo sąlygomis, bet jos nega
li pavaduoti reguliarių studijų.

Sustiprinti lituanistikos 
kursai Fordhame

Fordhamo universitete šių 
metų vasaros semestre bus in
tensyvūs lituanistikos kursai, 
šiais metais kursai tęsis ne 6 
savaites, kaip buvo anksčiau, 
bet 8 savaites. Intensyviai dir
bant 8 savaites, bus galima pa
siekti geresnių rezultatų. Stu
dentai už šį kursą gauna ne 4, 
bet 6 kreditus. Šie pakeitimai 
buvo padaryti atsižvelgus į ki
tų kalbų skyrius.

Daugelis universitetų užskai- 
to lietuvių kalbą kandidatam 
siekiantiem magistro ar dakta- 
ro laipsnio. Džiugu, kad Ford
hamas praskynė kelią lietuvių

kalbai ir į kitus šio krašto uni
versitetus, išskyrus Pennsylva- 
nijos universitetą, kuriame lie
tuvių kalba buvo dėstoma jau 
anksčiau. Iki šio laiko jau ke
turi šio krašto universitetai 
buvo atsiuntę savo kandidatus 
į Fordhamą laikyti lietuvių kal
bos ir literatūros egzaminus. 
Fordhamas mielai patarnauja. 
Mūsų jaunimas turėtų didžiuo
tis savo gimtąja kalba, kurią 
taip vertina svetimieji.

Fordhamas kviečia į vasa
ros semestro lituanistikos kur
sus dabartinius ir busimuosius 
lietuvių kalbos mokytojus pasi
tobulinti lietuvių kalboje. Jei 
susidarys nors maža grupelė 
mokytojų, tai jiem bus skaito
mos ir metodikos paskaitos.

Laikai ir registracija
Šią vasarą lietuvių kalbos bus 

dvi grupės: pradedantiem ir pa- 
žengusiem. Paskaitos prasidės
birželio 24 ir baigsis rugpjū
čio viduryje. Užsiregistruoti rei
kalinga iki gegužės 15, pri- 
siunčiant $25, kurie vėliau bus 
įskaityti į mokestį už mokslą. 
Užsiregistruojant reikalinga 
nurodyti, kurioje kalbos grupė
je norėtumėt dalyvauti: prade
dantiem ar pažengusiem. For
mali registracija bus birželio 
24. Smulkesnės informacijos 
paskelbtos kataloge. Informaci
jos reikalais rašyti — Lithua- 
nian Program, Fordham Univer- 
sitv, Box AA, Bronx, N. Y. 
10458.

Baltimores žinios
šv. Kazimiero pagalbininkių 

Baltimores skyrius balandžio 
28 dalyvaus organizacijos me
tiniame seime, kuris įvyks Vil
ią Joseph Maria, Newtown, Pa. 
Autobusas nuo Šv. Alfonso 
bažnyčios išvyks tuoj po 7 v. 
mišių;-* I ■

šv. Alfonso suaugusių klu
bas balandžio 21 turėjo keglia- 
vimo rungtynes.

Šv. Vardo draugijos metinis 
seimas įvyks balandžio 28 Bal- 
timore Civic Center. Seimas 
baigiamas iškilminga vakarie
ne, kurioje dalyvaus ir kardi
nolas L. Shehan. Šv. Alfonso pa
rapijos vyrai raginami seime

Jonas ObelinisMendelis.gausiai dalyvauti.

Karilė Baltrušaitytė deklamuoja Lietuviu Motery Kluby Federacijos Ncw
Yorko klubo Atvelykio popietėje balandžio 21 Kolumbo vyčių salėje.

DARBININKAS

Newtown, Pa. šv. Kazimiero seserų rėmėjų seimas vyksta ši sekmadienį Vilią Joseph Maria viloje. Nuotrau
koje rėmėjų vaidyba praeitų metų suvažiavime.

VAKARAS “
Daugelis, kad ir gerų redak

torių redaguojamų, mūsų išei
vijos laikraščių ne klesti, bet 
tik vegetuoja. Ir kaip skaudu 
tą tiesą sakyti’ Juo labiau, kad 
tai vyksta ne dėl to, kad nebū
tų lietuvių arba kad tie lietu
viai būtų į vargą puolę ir ne
galėtų prenumeratos mokesčio 
sumokėti. Nekalbant apie jau-

Maldininkų kelionei į Liurdą 
Emmitsburgh Mt. St. Mary’s 
Kolegijoj vadovaus šv. Alfonso 
parapijos klebonas prel. L. 
Mendelis. Autobusai nuo para
pijos salės išvyks balandžio 28, 
sekmadienį, 9 vai. Liurdo kop
lyčioje prelatas aukos mišias. 
Po mišių pietūs kolegijos val
gykloje. Kelionę baigs šventoji 
valanda šv. Juozapo koplyčio
je, kur palaidota palaimintoji 
motina Seton.

Katalikų labdaros vajus šie
met Baltimorėje vyks gegužės 
5-12. Šiam vajui šv. Alfonso pa
rapijoj vadovaus kun. A. Dran
ginis. Visos aukos skiriamos 
labdaros įstaigom, aprūpinan- 
čiom našlaičius ir senelius.

Pirmoji štf. Komunija šiemet 
šv. Alfonso parapijoje įvyks ge
gužės 5, sekmadienį, 8:30 vai. 
ryto. Mišias aukos prel. L.

KARIUI” PAREMTI
nesnio amžiaus lietuvius, prisi
menant tik vyresniuosius, ku
rių pagrindinė kalba iš prigim
ties yra lietuvių, tenka pasaky
ti, kad jie (aišku, ne visi!) spau
džia ir taupo dolerį ne ten, 
kur reikia. Alkoholiui nepagai
lima net šimtinių, bet parem
ti lietuvišką laikraštį ar žurna
lą, t.y. sumokėti metinį prenu
meratos mokestį — ak, kaip 
sunku. Jei žiūrėtume į spauda 
taip kaip žiūrime į duoną kas
dieninę, kaip žiūrime į naujus 
namus, automobilius, balius, — 
tai tikrai mūsoji spauda (ypač 
JAV) gyventų klastėjimo laiko
tarpi.

Kiti net pasako, noriai pa
sigirdami: “Skaitau angliškus 
laikraščius, — lietuviški man 
neįdomūs, o žinios labai pavė
luotos", ir pan. Ir keista nuo
taika suspaudžia širdį. Graudu 
pasidaro. O tokių ir panašių 
dvasinių nuopuolių vis dažniau 
ir dažniau užtinkame.

Noriu prisiminti Karį. Kitais 
metais jis švęs 50 metų gyveni
mo. o kartu ir našios kultūri
nės veiklos sukaktį.

Kario prenumeratom ir lė
šom telkti Detroite sujudo sa
vanoriai, ramovėnai ir šauliai.

Literatūros konkursas jaunimui
Novelės — apysakos konkursą 
skelbia Detroito St. Butkaus 
šauliu kuopos spaudos ir kultū
ros sekcija.

1. Konkurso tikslas: Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymo 50-ties metų su
kakties iškilmingas paminėji
mas.

2. Rašinių žanras: apysaka ar 
novelė.

3. Rašinių dydis: dvidešimt 
penki ar daugiau mašinėle ra
šytų (in folio) puslapių, vieną 
eilutę praleidžiant.

4. Rašinių turinį autoriai pa
sirenka laisvai, tačiau pageidau
jama, kad būtų paryškintas bei 
iškeltas tautos solidarumas, pa
triotizmas bei didvyriškas pa
siaukojimas kovose už suvere
ninės Lietuvos laisvę.

5. Rašiniai ar jų dalys jau 
skelbti spaudoje konkursui ne
priimtini.

6. Konkurso dalyviai: visi lais
vojo pasaulio lietuviai-ės ne vy
resni 30 metų amžiaus.

7. Rašinių autoriai gali būti 
apdovanoti šiomis dovanomis:

I- moji — 300 dol. (š. Laisvės 
kovotojo aukai;

II- roji — 200 dol. (St. But
kaus šaulių kuop. auka);

III- čioji — 100 dol. (š. My
kolo Vitkaus aukai.

8. Konkursą vykdo. įvertina 
rašinius, paskirsto dovanas ir 
rašinius spausdina — šaulių 
kuopos spaudos ir kultūros sek
cija: pirm. VI. Mingėla. sekreto
rė Marija Sims. nariai: Leopol
das Hciningas, M a r i j o nas 
Snapštys ir Alfonsas Žiedas, lėraščiai.

Balandžio 27, šeštadienį, 5 v. 
popiet Detroito Lietuvių na
muose ruošiamas kultūrvakaris.

Iki šiol surinkta tik 13 prenu
meratų. Tačiau jei detroitiečiai 
pasiryžta ką padaryti, tai ir pa
daro. Kaip teko nugirsti, nori
ma surasti 100 prenumerato
rių. Bus bandoma parinkti ir 
aukų. Komitetą sudaro pulk. J. 
šepetys, kpt. J. Mitkus, šaulys 
Mykolas Vitkus.

Komitetas kreipiasi į visus 
ramovėnus, savanorius, šau
lius, birutietes — į jų šeimas, 
į patriotinį jaunimą, kad užsi
prenumeruotų Karį. Tai įdo
mus pasaulio lietuvių karių — 
veteranų, šaulių mėnesinis žur
nalas. Įsteigtas Lietuvoje 1919 
— nepriklausomybės kovų me
tais. Atgaivintas Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse 1950. Šiuo 
metu yra daugiau kaip 43 proc. 
ramovėnų, savanorių ir apie 
80 proc. šaulių, kurie neprenu
meruoja Kario, savo organo. 
Jei bent 50 proc. spaudos atša
lėlių jį užsiprenumeruotų, tik
riausiai jo tiražas pakiltų nuo 
1000 iki 2000!

Visi burkimės balandžio 27, 
šeštadienį, 5 vai. popiet, Lietu
vių Namuose tam didžiam tiks
lui atsiekti!

VI. Mingėla

Be to, talkon yra pakviestas 
žurn. Vyt. Alantas. Reikalui 
esant spaudos ir kultūros sek
cija turi teisę pasikviesti tal
kon ir daugiau rašytojų — eks
pertų.

9. Konkursui pristatyti raši
niai (premijuoti ir nepremijuo
ti) gali būti išspausdinti perio
diniuose ir neperiodiniuose lei- 
diniuose sekcijos nuožiūra b*3 
atskiro atlyginimo autoriui.

10. Kiekvienas rašinys pri
valo būti atžymėtas tik slapy
vardžiu. Autoriaus tikrasis var
das ir pavardė (taip pat am
žius), spaudai tinkanti fotogra
fija. trumpa autobiografija at
siunčiami vienkart su rašiniu 
atskirame užklijuotame voke.

11. Rašiniai siunčiami sekci
jai adresu: VI. Mingėla, 33546 
Clifton Dr., Warren. Mich. 
48092. Vėliausia rašinio išsiun
timo (ant voko vietos pašto 
štampo) data — 1968 rugsėjo 
1. Šaulių kp. Spaud. ir

Kult, sekcija

BALANDŽIO AIDAI
Straipsniai: Rapolas Serafi

nas—Vydūnas—filosofas mo
ralistas; Ant. Rukša — Lietu
vos Vytauto D. Universitetas: 
Vladas Jakubėnas — Kovoto
jai (J. Gaidelio kantata); Algir
das Budreckis — Lenkų ultima
tumas (1938).

Iš grožinės literatūros: Dan
guolė Sadūnaitė — Eilėraščiai; 
Jorge Guillen — Eilėraščiai 
(vertė B. Ciplijauskaitė); Ant. 
Jasmantas — Kristaus sugavi
mas; Giršas Ošerovičius — Ei-
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j iš visur]
— Jau pradėta registracija 

į 1968 jubiliejinę Putnamo 
mergaičių stovyklą, kuri vyks 
birželio 30 — liepos 28. Re
gistracijos lapeliai jau siunčia
mi. Tėveliai prašomi skubiai 
juos užpildyti, nes tik sugrąži
nus lapelį vieta stovykloje bus 
užtikrinta.

— Kun. L. Jankui mirus, 
jam priklausiusi Sibiro lietu
vaičių maldaknygė buvo per
duota lietuviam Tėvam Jėzui
tam Chicagoje, vykdant paties 
kun. L. Jankaus gyvu žodžiu 
dažnai išreikštą norą ją ati
duoti lietuviam jėzuitam, kad 
ją saugotų, populiarintų ir pla
tintų savo tautiečių bei kitatau
čių tarpe. Kartu su originalu 
perduotos' visos teisės, vertimų 
komplektas bei du filmai anglų 
kalba apie tą maldaknygę. A- 
teity Sibiro maldaknyge, toli
mesniais jos vertimais bei tais 
dviem filmais rūpinsis kun. 
Kęstutis Trimakas, S. J., ją iš
vertęs į anglų kalbą 1959 ir 
tuo būdu įgalinęs lietuviškai 
nemokančius kitataučius ją iš
versti į savas kalbas. Sibiro 
maldaknygė jau yra išversta ir 
atspausdinta anglų (JAV ir An
glijoj), vokiečių, olandų, italų, 
ispanų (Kolumbijoj ir Argenti
noj), kinų, prancūzų, lenkų ir 
korėjiečių kalbomis.

— Vasario 16 gimnazijos 
bendrabutis yra senoje Renn- 
hofo pilyje. Kadangi patalpos 
reikalauja pagrindinio, daug 
kainuojančio remonto, VLB 
krašto taryba svarstė naujo 
bendrabučio statybos reikalą. 
Išrinkta speciali komisija, kuri 
ištirs visas ūkines ir techniš
kas sąlygas bendrabučiui staty
ti. Į šią komisiją išrinkti: KV 
pirm. inž. J. K. Valiūnas, tėv. 
A. Bernatonis ir dr. P. Karve
lis.

— Mečislovas Mačernis, bu
vęs Klaipėdos ir Vilniaus Pe
dagoginio instituto direktorius, 
mirė Lietuvoje ir kovo 30 pa
laidotas Plungės katalikų kapi
nėse. Buvo gimęs 1894 Žar
nelės km., Telšių apskr. 1941 
bolševikų buvo išvežtas į Sibi
rą. Pedagoginiais klausimais 
daug rašė spaudoje. 1926 išlei
do Aritmetikos metodiką ir kt.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės statutai jau išėjo iš 
spaudos. Į vieną leidinį surink
ta: Bendruomenės angliškojo 
čarterio fotokopija, pagrindinis 
statutas, statutui vykdyti taisy
klės, KLB Šalpos fondo statu
tas, KLB garbės teismo sta
tutas ir KLB krašto tarybos 
rinkimų taisyklės.

— J. Plusčiauskas, ankstes
nės kartos ateivių sūnus, yra 
anglų kalbos ir literatūros sky
riaus vedėjas Winston Chur- 
chill Institute Toronte. Kanado
je. kur mokytojauja ir dail. T. 
Valius.

— Kun. A. Paurys, ilgus me
tus buvęs Miežiškių ir Užpa
lių klebonas, sulaukęs 84 me
tų amžiaus, balandžio 12 mirė 
Skapiškyje. Lietuvoje. Ten ir 
palaidotas.

Apžvalgoje rašo: Al. — Jau
nimo ir “nebe jaunimo" klau
simu; Juozas Girnius — “Treji 
Varti” ir Zarinių Janis: A. G — 
Ir Ipolitas Tvirbutas iškeliavo: 
B. Ciplijauskaitė — Jorge Guil
len: Dr. V. Mar. — Rumunija 
ir Vatikanas. Mūsų buityje.

Recenzijos: Titas Alga — 
Naujasis VI. šlaito rinkinys: 
Pr. Skardžius — L. Jurgutytės 
Baldaufienės lituanistinė diser
tacija: A. Rukša — Mykolo Lie
tuvio XVI a. atsiminimai; Alau- 
sius — Iš lituanistinių knygų 
Lietuvoje.

Viršelio 1 psl. — V. Kasiu
lis: Notre Daine de Paris (alie
jus). šis numeris iliustruotas 
V. Kasiulio tapybos darbu nuo
traukomis.

Aidus redaguoja dr J Gir
nius. 27 Juliette St . Boston. 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai. 680 Bushvvick Avė . 
Brooklyn. N.Y. 11221.



Prie Atvelykio stalo, kuri surengė Liet. Motery Klubų Federacijos New Yorko klubas balandžio 21 d.
Nuotr. V. Maželio

Lietuvių katalikių moterų 60 metų veiklos minėjimas
šiam didžiuliam lietuvių ka

talikių moterų vienetui dau
giausiai vadovavo, ir iki šiol va
dovauja Magdalena Galdikienė.

Plačiau apie lietuvių katali
kių moterų veiklą išgirsime ba
landžio 28, šį sekmadienį, 4 v. 
popiet Maspetho lietuvių para
pijos salėje, 64-14 56th / Rd., 
Maspeth, N. Y. Kartu bus pami
nėta Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų sukak
tis. Ta proga kalbės O. Bačkie- 
nė iš Washingtono; tema — 
Nepriklausoma Lietuva ir tau
tos galių pasireiškimas laisvė-

Lietuvių katalikių moterų or
ganizuotos veiklos pradžia yra 
1908. Toji veikla pradėta val
dant Lietuvą okupantam — ca
ro rusam;, dabar, minint šią su
kaktį, Lietuva vėl pavergta ko
munisto ruso.

Kaip paprastai kiekviena pra
džia sunki, taip ir katalikėm 
lietuvėm nebuvo lengva or - 
ganizuotis. Tik pasiryžimas ir 
stipri valia nugalėjo visus sun
kumus. Pirmajam pasauliniam 
karui praūžus ir Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, katalikės 
moterys organizavosi visuose 
miestuose. Anksčiau įsikūrusi 
Katalikių Moterų Draugija Kau- j 
ne 1923 su kitom kat. moterų 
organizacijom susijungė į vie
ną — Lietuvių Katalikių Mote- _ 
rų Organizacijų Sąjungą.

Su savo plačia veikla Sąjun
ga daug prisidėjo prie Lietuvos 
gerbūvio, o nuo 1931, kai tapo 
pilnateisė Pasaulinės Katalikių 
Moterų Unijos nare, Lietuvos

Bus sveikinimai žodžiu ir raš
tu (skaitys A. Uknevičiūtė ir 
V. Lužytė), sveikinimai Lietu
vos moterim ir JAV preziden- 

’ tui, po to — meninė dalis; išgir- 
sime eilėraščių pynę — Aisčio,- 
Brazdžionio, Mačernio ir Gri- 
gaitytės — Graudienės, kuri pa
rašė šiai dienai kelis eilėraš
čius. Eilėraščių pynę paruošė ir 
sustatė S. Gedvilaitė, dekla
muos I. Sandanavičiūtė, R. Na
vickaitė ir J. Balsytė. Eilėraš
čius sujungs V. Lušytė.

Minėjimą baigs Lietuvos him
nu. Tos sukakties proga dail. 

je. Apie Lietuvos moters įnašą A. Galdikas padovanojo sąjun- 
lietuvių tautos gyvenime kalbės gai gražų paveikslą, kuris bus 
sesuo M. Augusta Sereikytė iš leidžiamas laimėjimam. Pabai- 
Putnamo. goję bus vaišės. R.

DARBININKAS

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOMAtvelykio popietė pas N. Y. moteris
Gražus buvo šių metų Atvely

kio rytas. Kas norėjo, tas tu
rėjo ir gražią Atvelykio popie
tę, surengtą New Yorko lietu
vių moterų (jų federacijos New 
Yorko klubo).

. Klubo pirmininkė dr. Marija 
Kregždienė popietę pradėjo 
sveikinimu visiem atsilankiu- 
siem, jų tarpe ir konsului Ani
cetui Simučiui su žmona. Ji 
pabrėžė, kad ši tradicinė Atve
lykio popietė skiriama prisi
minti Velykom, kurios būdavo 
iškilmingai švenčiamos nepri
klausomoj Lietuvoj. Paminėju
si džiaugsmingai skelbiamą 
Kristaus prisikėlimą bažnyčio
se, ji toliau kalbėjo apie Vely 
kų simbolį — margutį, sveiki
nimą baigdama šiais jautriais 
žodžiais:

“Mūsų atmintyje iš pat ma
žens yra susikaupę tiek gražių, 
šviesių ir brangių atsiminimų 
apie Velykas ir jų papročius, 
kad, artėjant šventėm, visuo
met kyla didelis pasiilgimas sa
vo tėvynės, artimųjų ir tos ap
linkos, kur tai buvo išgyven- galėjo pirktis jų ten pat, salėj, 

pas J. Pašukonį.
Atvelykio popietė buvo su

rengta Brooklyne, Kolumbo 
vyčių salėj, 616 Jamaica Avė.

Vykdamas namo, šių žodžių 
autorius galvojo taip, kaip, jam 
atrodė, ir kiti svečiai galvojo: 
puikiai pabendrauta ir pasivai
šinta. Jam net atėjo į galvą 
toks dvieilis — talaluška: La
bai aktyvios moterys mūsų: pra
lenkia vyrus, nors ir be ūsų.

I.ž.

MOTINOS PRISIMINIMAS
Gražiame gegužės mėnesyje 

kilni siela garbina dangiškąją 
Motiną Mariją. Ta pati kilni sie
la pasiskyrė dieną prisiminti ir

vo atsilankymu mus palaikot 
ir pritariat mūsų pastangom.”

Meninei programai atlikti pri
statydama Karilę Baltrušaitytę, 
kalbėtoja pažymėjo, kad ji ža
vėjo mus įvairiomis progomis, 
ypatingai V. Mykolaičio-Putino 
minėjime.

Karilė Baltrušaitytė neap
vylė klausytojų ir šį sykį, gra
žiai padeklamuodama Antano 
Jasmanto, Leonardo Andrie- 
kaus ir Bernardo Brazdžionio 
eilėraščius apie Velykas ir pa
vasarį.

Žinomoji moterų veikėja M. 
Galdikienė kvietė visus atsi
lankyti į katalikių moterų veik
los 60 metų ir Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų minėji
mą, įvyksiantį balandžio 28 Mas 
pethe; taip pat ir į pianistės Ju
lijos Rajauskaitės rečitalį, įvyk
siantį gegužės 4 Town Hali, 
New Yorke.

Paleistą loterijon dail. J. Bag
dono paveikslą laimėjo Rūte- 
nytė-Primavera. Norėjusieji įsi
gyti naujausių lietuviškų knygų
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“Mūsų klubas kasmet sten
giasi atkurti nors vieną frag
mentą iš tų papročių, tai Ve
lykų stalą su mūsų gražiaisiais 
margučiais.”

“Klubo narės daug darbo ir 
širdies įdėjo, paruošdamos ši 
gražų Velykų stalą. Mum yra 
labai malonu ir džiugu, kad sa-

RELIGIJA, FILOSOFIJA

Man* kM»klzmas. vaikučiam. soa*votas •„ 
•«. Pranei**,**** pėdomis. III ordino vadovėlis 
Tlkvhm va^vėlis. katekizmas paauouslem 
Lekeiios Ir Fvannelilos sekmad., šventad. 
•v. K-rirnlr-ss. dr. P. Ivinskio

T*v K Bučmio. O. F. M. 
•v. •>*•••« X. k»»n. J. Petrėno 
<v. Pranel*ka«»s rentda ir konstltuciia 
Kova nrleš Dieve. I Jetuvole. dr. J, Savojo 
Katalikai. nasawlėži»ira ir nnlitika 
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 
Mari los ansireKkima* i iurde. vysk. P. Bučio 
Prana«vs*ą* anie oasanlio nabaiga 
šv. Antanas Paduvietis. Nello Vien 
Neoesinkime aukuru, vvsk. V. Brizgio 
Milžinas. didvvrK šventasis, kun. Pr. Gaidos 
P-U vilties krv#ia««s. dr. J. Prunskio 
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 
tšganvmo Kelias, šv. Pranciškaus filioteja 
Tautinis auklėjimas Seimo ie. V. čižiūno 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomar 

■*v. Paetas. verstas J. Skvirecko. II tomas
šV. Raštas, Naul. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 3X0 
šv. Raštas. Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5.00 
Ateitininkų vadovas, kun. St. Ylos 
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 
Serafiškuoiu keliu. Mastymai, T. Hasenoehrl 
Serafiškuoju keliu, Mastymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 
Gvvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 
Niekšybės paslantis, 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 aukurų, vysk. V. Brizgio 
Dievas ir žmogus, preL F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Marijos sekimas pagal Tomų kempietį
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IŠ VYR. SKAUČIŲ 
ŽIDINIO VEIKLOS

Rengtjos

.Mirė Jonas Šaltis, ilgametis Dariaus 
-Girėno komiteto pirmininkas

Balandžio 14 savo namuose
vardas dažnai buvo minimas į- Jonas 82
varnuose posėdžiuose. Antrojo Brooklyne. Buvo pa-
pasauhmo karo audra nutraukė Gartvos įdėjimo Į-

staigoje. Palaidotas balandžio 
18 iš Maspetho lietuvių bažny
čios šv. Jono kapinėse šalia sa
vo mirusios žmonos.

Velionis visą laiką buvo Da
riaus ir Girėno Paminklo Fon
do pirmininkas. Daug darbavo
si su komitetu, kol Lituanica 
aikštėje, prie Union Avė., pa
statė Dariaus Girėno pamink
lą — gražų stiebą vėliavai pa
kelti. Stiebo pamatai yra pada
ryti iš granito su lakūnų at
vaizdais. Pastačius paminklą, 
jis ir toliau pasiliko komiteto

visą liet, katalikių moterų veik
lą, bet ‘ tremtyje veiklių dar
buotojų pastangomis buvo vėl 
atgaivinta, ir Pasaulinėje Kata
likių Moterų Unijoje lietuvės 
katalikės vėl atstovaujamos, ir 
Lietuvos vardas posėdžiuose 
dažnai minimas.

šiuo metu liet kat. sąjunga 
yra lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Pasaulinė Sąjun
ga, nes apjungia kat. moterų or- - 
ganizacijas Australijoj, Brazili
joj, Argentinoj, Europoj, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, Ka
nadoj ir Uragvajuje.

Vyr. skaučių židinio bei skau
čių vadovių susirinkimas bu
vo balandžio 3 vakarą pas 
Vincę Jonuškaitę — Leskaitie- 
nę. šeimininkė kalbėjo apie 
lietuvių liaudies dainas ir jų is
toriją, pasakojo apie savo gas
troles užsieniuose ir kaip sve
timtaučiai visuomet būdavo su-

pirmininku, rūpinosi lakūnų žy
gio minėjimu, kviesdavo kalbė
tojus, pasirūpindavo ir rekla
ma spaudoje.

Prieš išlydint iš J. Garšvos 
laidojimo koplyčios, velionį at
sisveikino Piliečių Klubo pirm. 
P. Vaitukaitis, Dariaus Girėno 
Fondo komiteto nariai: Bronė 
Spūdienė, P. J. Montvila ir adv. 
S. Briedis. Bažnyčioje prel. J. 
Balkūnas aukojo mišias ir tarė 
žodį, kaip Jonas šaltis rūpi
nosi lietuviškais reikalais ir 
kaip mylėjo Lietuvą.

Laidojimo reikalais rūpinosi 
velionio sesers vaikai — 6 se
serys ir du broliukai, iŠ jų vy
riausieji dar gerai kalba lietu
viškai.

Dariaus ir Girėno komitetas, 
o taip pat Piliečių klubas už ve
lionį užprašė mišias.

Po laidojimo buvo pietūs V. 
Balecko svetainėje.

Velionis ir šiemet rengė dide
lę programą prie Dariaus Girė
no paminklo, tuo norėdamas at
žymėti Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų sukakti. P J JA

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

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebimkport, Maine 
04046

žavėti mūsų liaudies dainų sa
vita melodija bei stiliumi. Pri
siminė ir dainų istoriją, kodėl 
lietuvis mėgo dainas. Taip pat 
ji padainavo keletą senų dainų 
bei raudų.

Antrąją savo pokalbio dalį 
skyrė lietuvių liaudies menui— 
audiniam. Išdėstė savo didelę
kolekciją, savo priejuostes, ku
rių kelios buvo net 200 meti; 
senumo. Tos priejuostės stebi
no savo nepaprastu spalvų de
rinimu. Daugumos siūlų spal
vos gautos dažant įvairiom šak
nelėm, medžio žievėm ir t.t 
Buvo ir senų medžio drožinių 
ir senų gintarų rinkinys.

Visos nuoširdžiai dėkojo, kad 
parodė savo retus liaudies me
no rinkinius ir kad supažin
dino su lietuvių liaudies daina.

Padėka
Kovo 24 buvo surengta ma

dų paroda paremti Jaunimo Ži
dinio statybą New Yorke, ir 
Tėvam Pranciškonam buvo į- 
teikta 1,371 dok

Norime padėkoti visiem, bet pagerbti savo gimdytoją Moti- 
kokiu būdu prisidėjusiem prie 
šio tikslo įvykdymo: mūsų mie
liem dailininkam V. Raulinai- 
čiųi ir K. Žoromskiui už paau
kotą skulptūrą ir paveikslą lo
terijai, kuri jųrdėka buvo to
kia turtinga; Birutei Plioplienei nas- *
už programos pravedimą bei su- Melskimės už jas visą gegu- 
statymą; viešniai iš Chicagos žės mėnesį, bet ypatingai no- 
N. Manelienei už atvykimą, vi- venos metu, kūną pradėsime ge-

ną. Ta motinos diena yra labai 
brangi lietuviui, todėl lietuviai 
pranciškonai Brooklyne ruošia 
ypatingą šventų mišių ir maldų 
noveną į motinų Motiną Mari
ją už mūsų žemiškąsias moti-

šiem modeliam už dalyvavimą, gūžės mėnesio trečią dieną ir 
ypatingai mūsų profesionalėm: baigsime Motinos Dieną gegu- 
A. Butvydaitei-Butvay, kuri pir- žės dvyliktą Brooklyno vienuo- 
mą kartą pas riTŪš pasirodė; A. lyne (anksčiau buvo laikoma 
Montvilienei, L Šilkaitienei ir - 
A. Žymantaitei, kurios ir šie
met atėjo mums į pagalbą. Di
delis ačiū jaunom pianistėm, K. 
Garunkštytei ir A. Samušytei, 
kurios muzika palydėjo kiek
vieną modelį: Gražinai šimuko- 
nienei už skanius pyragus, ku
riuos ji iškepė (neimdama $50 
užmokesčio, kaip auką Tėvam 
Pranciškonam) ir O. Endriukai- 
tienei ir R. Purienei už paau
kotas loterijai pagalvėles. Dė
kojame visai New Yorko visuo
menei už tokį gausų atsilanky
mą, kuris įrodė šio tikslo svar
bumą bei visuomenės rūpestį 
New Yorko jaunimo reikale.

Kita madų paroda yra nu-

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 brolių juodvarniais lakstančių, angliškai 
Jaunojo galiūno keliu, kun. F. Gavėno 
Lietuvos laukai, S. Jonynienčs 
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 
Gintaras, J. Piačo 
Tėvų šalis, S. Jonynienės 
Gintaras, J. Plačio, VIII skyriui skaitymai 
Saulės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 
Meškiukas Rudnosiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida 
Senolės pasakos, S. Tomarienės 
Keturi valdovai, S. Džiugo 
Neklaužados, S. Džiugo 
Didysis reizas, P. Gavėno 
Ūkė Wagūu, P.-Gavėno vertimas 
Labas rytas vovere, J. Mingėlos 
žaižaras, D. Cibo pasaka mažiems 
Snaigių karalaitė, J. Narūnės, pasaka 
Gintaro takais, J. Narūnės, eilėraštukai mažiems 
jaunieji daigeliai, J. Narūnės, eilėraščiai vaikams. 
Tėviškės sodyba, J. Piačo, III skyriui skaitymėiiai 
Algis ir Alytė, spalvavimo knygutė 
Su Trispalve, mintys vaikams 
Lietuvių kalbos gramatika, J.A. ir JX, l-ji dalis 
Kaip Algiukas vėjo ieškojo, N. Jankutės 
Su lietuviškais viršeliais sąsiuviniai — kiekvienas po

2.75 
3X0 
325 
2X0 
2.00 
0.75 
125 
1X0 
2X0 
3X0 
3.50 
4X0 
3.50 
4X0 
2.00 
3.00 
3X0 
2X0 
2.00 
2.00 
2.00 
2.50
1.50
1X0 
1X0 
1X0 
2X0 
0X0 
0.75 
2.00 
2.50 
0X5

žės dvyliktą Brooklyno vienuo-

Greene, Me.). Kasdien bus laiko 
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 jį į- 
jungti į šią eilę šventų mišių 
ir maldų. Malonėkite jos var
dą prisiųsti iki gegužės trečiai 
dienai adresu: Franciscan Mo
nastery, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

matoma ateinančių metų kovo- j 
balandžio mėn., kurioje tikimės 
kad vėl N. Mąnelienė stebins 
mus p. Kripkauskienės žaviais 
kūriniais.

GEGUŽĖS MENUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyreli iš
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M. 

“GEGUŽES MENUO”
[ Knygelė kainuoja tik 1 dol.— 
; DARBININKO administracija 
i mielai prisius, jei tik paražysi- 
; te užsakymą adresu: 910 Wil- 
t toughby Avė., Brooklyn N. T. 
| 11221.

MENAS, MUZIKA
Art Collection, pranciškonų meno galerija 5X0
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 6X0
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Lietuviška muzika, č. Sasnausko 3X0
Kalėdų baisai, mišriam chorui 1X0
Liaudies dainos, K. Banaičio . 1X0
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 3X0 
Lietusiais esame mes girną, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dai

navimui arba pianui, kietais viršeliais
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 1X0
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 5O< 1X0
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks 0X0
MALDAKNYGĖS

Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Romos katalikų naujas mišiolas
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Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7X0 
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5X0 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1X0 
šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 1X0
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 2X0 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1X0

(VAIRIOS
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 
Valgių gaminimas, 565 pusi., kietais viršeliai* 
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt> 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 
Lietuvių Mokai. Akad. Suvažiavimo Darbai V 
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 
Lietuva — Europos nugalėtoja

DARBININKO ADMINISTRACIJA

PIRMAUJANTI DEARŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKHKOS SPBCIALYBfcS
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SCHALLER&WEBER
AUGŠCLAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Reikmei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Uteikite — įsitikinsite.'

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 8t.) — TR 9-3047

Aatorijeje: 2628 tteimvay 8treet 
Florai Park, L.I.: 299-17 HlltaMe Avė. — 343-6116
K. Northport, UI.: 250-A Lark FieM Rd. 516-757-0901

AS 4-3210

I Franklln L.I.: 961 Hempctead Tptce. — 437-7677
FluuMnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackson Heighte: Š2-1O 37th Avenue — DE 5-1154



Pereitą savaitgalį žaidę ma- 
_ žūčiai pralaimėjo stipriam Got- 

schee 0:7, 6 jaunučiai Eližabe- 
thui 0:3. Rezervinė atidėtas 
rungtynes prieš West NY taip 
pat pralaimėjo.

Musę mažučiai 
Yahkte šfadiėne

S. Amerikos futbolo profesio
nalų lygos klubas Nėw Yorkd 
Generals paskelbė rengiąs ma
žučių (9-13 m.) komandų tur- 

■ nyrą. Turnyro, pravedamo vie
no minuso sistema, rungtynės 
bus vykdomos kaip prieš žais- 
miai N.Y. Generals rungtynių 
žinomajame beisbolo Yankee 
stadione. Lietuvių Atletų Khi- 
bo mažučių komanda didžiulia
me Yankee stadione žaidžia ge
gužės 1 d., 6:40 vai. vtik. prieš 
German-Hungarians SC. Jei 
mūsiškiai laimėtų, tai turėtų 
progos dar kartą Yankee sta
dione pasirodyti liepos 26.

Atletas

ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

Šiaurinės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto. Są
jungos Visuotinis- suvaaavv 
mas, -susirinkęs Clevėlandė 
1968 balandžio 6 apsvarstyti 
gyvybinių Š. Amerikos lietu- 

, vių sporto reikalų, nutarė:
1. ŠALFASS-gos suvažiavi

mas su apgaOeštarimd konsta
tuoja įvykusi dalies narių atski
limą ir bandymą įsteigti “Ame
rikos Lietuvių Sporto Federa
ciją”. Suvaiavimas, spindi
mas iš .“Amerikos Lietuvių 
Sporto Federacijos” atsfšaufe- 
mo minčių, neranda johių es
minių skirtumų tarp šALFAŠ- 
S-gos ii* Amėriioš liėtuvi^ 
Sporto Federacijos tiksiu if fi
nuos.

2. Suvažiavimas dtif kartą pa
brėžia SALĖAŠŠ-gos centro vai
dybos vieša pareiškimą, pa
skelbtą 1967 birželio 4, nepri
tarianti 1967 m. krepšininkd iš
vykai f pavergtą Lietuvi. Ši iš
vyka įvyko be šAlFASŠ-g64 su
tikimo ir už jos ribų. šAtPAŠ- 
S-gos nusistatymas šios išty- 
kos reikalu visiškai sutampą su 
veiksnių nusistatymu.

3. Suvažiavimas, apsVftstgš 
šios išvykos Įneštus rttiškiąfidti- 
mus mūsų sportiniame g^vĮBfti- 
me, įpareigoja centrd faičfy$ą 
ateityje laiku imtis rėfk^fcįos 
akcijos panaSSrii, šfi ŠAiPAŠ- 
S-gos ir i^fcšnHĮ nutififfifiš 
nesutHikarifiem ž^gišm beng
ti.

N. J. born boby care — Uve B Jraraee

nta šAĖF
K.

nittari-
TeL.487-8865

ėėhtrb vai-

menriiie, Mass., P. Kadaitis, 
Cambridge, Mass., Ė. Chme-

ven
a) Si

P. Plakfoniėnė, 
Brboklyh, N.Y.

10 doč — J. Salinis, Detroit, 
Mich.

Plauku. dažvmaa >W‘». " San* __ “^8.

"O.

Kuodis, Arlington, Mass., J. Mi
kalonis, A Vembrė, So. Bos
ton, Mass., J.‘ Kilkus, L. Rudo
kas, P. Sargelis, A. Dulskis, 
Brockton, Mass., V. židžiūnas,

. taisymas t .
t Viso pasaulio įvairūs laik- 

• s {Mirtis papuotialid taotėrim.

VORK/IY

OPERATORŠ
NEEDLE šmI MERti0W 

FfiDCE WOĘK
Earn appįroodmatrty, 8100 weėkly 

Near your tome 
Big Motiem FActory 

Near Stibvays, Bus, etc.

537 BLAKE AVENUE 
(bear pinsdalų St) ;

Tueaday through *rininday — 716 - 
288-3742

SunnytNrook fun, relaxatk>n for the 
entire family. New large swimin4ng 
poot Boating, fishing at your door. 
Evening entertainment, German - 
American meals. All churches nėar- 
by. 853 & up wkly. during July and 
August. Special Spring-Fali rates. 
Bopklet. Ė. Bitter, RD 1, Catskill, 
N.Y. — Phone 518-943-3131 -

CANCEt CHANGE
Td.: GL2-29Ž3

Šu

nių asmenų neskrupulingą są
jungos jėgą panaudojimą poli
tiniam eksperimentam.

b) ŠALFASS-gos centro vzfl- 
dyba pranėša lietuvių visuome
nei ir visiem sąjungos na
riam, kad cėhtro valdyba iih- 
sį įmanomų priemonių M-
užkirsti kelią bet kokiom pa
našiom, sąjungos veiklai kėn- 
kiančiom užmačiom.

č) ŠALFASŠ-gos centro val
dyba kviečia pasitraukusius na
rius sugrįžti | ŠALFASS-gos ei
lės.
Clevelandas, 1968 balandžio 13. 
ŠALFASS-gfe Centro Vaidyba

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETŪ- 
viŲ FižiNid aURlšjimo Ir 
ŠPoRtd SĄJUNGOS IR AME
RIKOS , LIETUVIŲ SPORTO 

FEDERACIJOS CENTRO 
VALDYBŲ 

BENDRAS KOMUNIKATAS
Siekiant vienybės atstatymo 

brgahižuOTtimįe lietuvių spor
tiniame judėjime, 1968 balan
džio 16 Wtittšė«h, Ohič, įvyku
siame šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąj®fbš if AffiėtftfcS liė- 
feriit špdrtd fiStarifcijos cent- 
fd ffldyftt tati&am€ posėdyje 
nutarta:

vasitfą į9

4. Suvažiavimas randa, kad 
paskutiniu laiku spaudoje pa- 7- Tęsti ktepŠuiio išvykos į 

Įėjimo ir Sporto Sąjungos ir A- užsienį organizacinius darbus, 
merikos lietuvių Sporto Fede- 8. Atstačius šiaurės Ameri- 
racijos centro valdybom princi- kos lietuvių sportinio sąjūdžio

Tamulevich, L. Sviklas, S. Sta
ras, V. Beliauskienė, Woreester, 
Mass., R. Petkevičius, Lewiston, 
Me., C. Cyroųka, A. Dzekevich, 
Providencė, R-L, C. Surdokas, 
A. Walters, Balt. Md., V. Sat- 
kus, Rockledge, Fla., M. Gipa- 
ras, St Petersburg, Fla., P. 
Skikunas, Miami, Fla., V. Krikš
čiūnas, Willowdale, Can., L. 
Kybartas, Hamilton. Can., A. 
Kairaitis, Montreal, Can., 
Keblys, Southfield, Mich., 
Daukantas, Santa Monica, 
Uf., V. Tuskęnis, L. A. Calif., 
Kun. B. Kaunas, Bass Lake, 
Calif., P. Butkys, Monterey Pk., 
Calif., M. Sajonas, Detroit, Mi- 
chigan, P. Ambrazas, Euclid, O- 
hio, P. Dzimidas, Toledo, Ohio, 
IČ Truska, Harrison, Ohio, K. 
Dagys, Columbus, Ohio, J. Iva
nauskas, Lakewood, Ohio, L

PO 8 dol. — M. VilkiSus, 
Lawrence, Mass., J. Barkaus
kas, Phila, Pa., G. Okuhis, Flu- 
shing, N.Y.

7 dol. — J. Daunorow, Wood- 
side, N.Y.

Po 5 dol. — J- Žukas, Aber- 
deen, MčL, M. Kripkauskas, 
Cgo., Hl., L. Ožebergaitė, To
ronto, Can., L. Bajorūnas, 
Southfield, Mich.,

Po 4 dol. — S. Vasikauskas, 
Rich. Hill, N.Y^ L. Kukanau- 
sa, Pfov. R. L

Po. 3 dol. A. Daidynas, Lake- 
side, Calif., B. Macėnas, Hart
ford, Conn., P.- Kaukiys, E. 
Hartford, Conn., A. Sirgedas, 
J. Užbaiis, J. Digrys, R. Burna- 
vaitė, Kun. A. Paskųs, K. Žvi- 
nis, S. Česnauskas, V. Povilaus- 
kas, M. Paaolis, P. Bielskus, J. 
Orentas, A. Garliauskienė, J.

. Mųljolis, A. Mėliais, J. Kasula, 
J. Kruzas, A. Vedegys, Cleve- 
land, Ohio — J. Jaskauskas, 
Dayton, Ohio, A. Deltuva, Rock- 
ford, BĮ., J. Alkovikas, Man- 
chester, N.H., T. Mitchell, S. 
Kudzma, Nashua, N. H., A. Gar
bačiauskas, E. Vilimas, J. Kli
mas, A. Juodka, Cgo, III., t 
Apolianskas, B. Babrauskas, Ci
cero, HL, A. Jusaitis, Plymouth 
Meeting, Pa., O. Kreivenienė, 
Chester, Pa.,' L. Kairys, Wex - 
ford, Pa., A. Miškinis, Pittston, 
Pa., V. Ardžavich, Tunkhan- 
nock, Pa.,. C. Tamašauskas, J. 
Waitkus, Rumkevičius, Phila, 
Pa., V. Yucius, V. Kupcekas, 
L. Budginas/zPgh. Pa., A. Lop- 
čienė, New Haven, Conn., E. 
Valionis, .P. Jokubauskas, Wa- 
terhury,. Oonn., * J- Monikas, 
Hartford, Čohn., B. Vfleinskas, 
E. Lenk, NėW Britam, Conri.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

Orentas, A. Garliauskienė, 
Krunklis, V. česnavičius, 
klyn, N.Y., J. Krištolaitis, P.

B

Bier, S. Euclid, Ohio, K. Ches- 
low, Euclid, Olrio, A. Lesčins- 
kas, S. Boston, Mass., E. Ol
šauskas, Cicero, I1L, B. Kizaus- 
kas, Cgo., HI., Dr. P. Žemaitis, 
Plymouth, Mich., A. Gečys, 
Bronx, N.Y., V. Milukas, Plain- 
view, N.Y. E. Gailius. West- 
bury, N.Y. A. EĮredes, Cent- 
ral jslip, N. Y., M. Zdanevich, 
Middletown. N. Y., J: Hassel- 
bėrg, Yohkers, N.Y., Df. J. Ka
zickas, kew ftochelle, N.Y., N. 
Bražėnas, N. Y., K. Garbaus- 
kas, J. Valaitis, Grėat Nėck, 
N.Y., J. ,Yanushka, M. Lau
kaitis, Masfiėtii, N.Y., O. Ūzeta- 
vbekas, P. Aleksandravičius, S. 
gertates, G, Uogys, S. Lauce
vičius, S. Liogys, G. Leiga, 
Wdbdhavęh, N.Y.,, F. Maznik, 
Dalias, Pa., A. Vaiculis, W. Mif 
jin, Pa., F. Urbanavičius, Phg., 
Pa., S. Raksnys, W. Januškevi
čius, Phila, Pa_, S. Guodaitis, 
Norwalk, Conn., i. Žukauskas, 
Naugatuck, Conn., E. šerkšnas, 
Bloomfield, Conn. '

Po 1 dd. — W. Simonowicz, 
Westfield, Mass., S. Luinis, So-

mos ir Ė. neatsiliepusią. ...
OčkJtnga DARBININKO 
Administracija

£ Ai»Q£ąH

O Kfl. 97 S Hg. Fm. Direktorius 
Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201-

ftANJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE

įfietatiš-

Uisvės žiburys — NEW YORK — 
Žžetuvių ir anglų kalbomis' sekma- 

9-10 vaL ryto WHBI 105,9 
banga. Vedėjai: Antanas Mažei- 
VI 5-6332 ir Romas Kezys TW'

1288, 62-15 69th PL, Middle Vil- 
re. N.Y. 11379.

jgįjjOg ““ paliko juodų dūmų
*tostą.

— Tas didelis paukštis kai-

ifebi vienas erelis.

RertBng — 65 Acre H0RSE FAŠM 
1830 restor cape cod, new seeded 
fields, fenced, unfin. guest house, 
new stable, artesian well $47,000. 
G. HUTCH1NS Shottuck Hill Farm 
RFD, i Reading, Vt. 05082. Phone 
(802) 4W-T880.- "

OPERATOR8 EXP 
on Singėr and Merrow machine for 
Sports Wear section or cttnfiletė. 
Steady work nice woridng ctmditions 

BOBBIE MFG. CO.
441 Chapel St, New Haven, Comt 

Call 2^. - 562-5118

MEN WOMĖN
Hale Permanently Removed 
NICHOLAS J. FRITZLO, 

Electrolysis Expert
Open 6 days a week 11 AM to 8 PM. 
363 West 57 Street For appoint- 
ment caU 265-7144

TeL (212)497-8865

Alfa Jeweler

DUNTTS VfrHOLEŠALĖ 
BEĖR OISTRlBUTdRS .

82 W. 127 St. NYC — TeL 348-2434. 
Discount on Ėallantlne, Mijler Hi 
lafe and Schlitz, also Janudca Red 
Stripped Beer from Jamaica. Send 
in your orders.today.

Sale on all kinds of luxurious furs, 
reasonably priced for clearance. Al
so slightly used, būt restyled coats, 
jackets, stoles, capes. Come in and 
look around. No obligation. Lėy- 
Away Plan. Frank Schneider F tirs 
305 7th Airė, 7th Floor. AL 5-1560.

.-.-ayfnc Hantfs" 
by Albrtcht DOrar

uhnfersal
FUNERAL CHAPEL, INC. 

52nd Str««t «t Lesincton Avinui
-Ray Kerbelis, Dir.

PL 3- 5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

• j^SSasS"-

Šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamų patarnavimų

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, Bielanski - C. Kardovich

E. Novak

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūšy klijenty

MEN ,L'
NEED EXTRA MONEY?

■ WORK NIGHTS 
FULLTIME / P ART TIME 
Start 6 PM * work 4-8 hours

PORTERS
& WAXERS 
All Boroughs

TOP SALARY

ONE WAY M0VING INC
Lic and Bonded Movers 

Local Bronx, Manhattan, Brooklyn 
993 Freeman Street Brome 

Call 887-1221 — Mr. H. Alers
P. S. C. No 1087

DRESSMAKING 
& AtTERATION

All work done at reasonable prices 
Call 297-6838 Mūs Berry 

104-11 169th Street Jamaica

2.
3.

kurie siunčia
dovanas į Lietuvą ir į ŪSSR

Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir neštint shmti- 
nhm j persfanfimd ištaigas.
Jie netari spėfioti dydžių ar spalvų.

Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 
mokesčius.

4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, motociklą,

Immediate, steady work 
Moonligbtėrš O.K. 

Apply Tuesdiy and Thursday 
AD day untfl 7 PM

• With 2 letters of reference 
20 East 27th Street, NYC

WOMEN
NEED EXTRA MONEY?

WORK NIGHTS 
FULLTIME / P ART TIME 
Start 6 PM r wqrk 4-8 hours

CLEANING LADIES 
For ma jor national company

’ TOP SALARY 
and BENEFIJS 

Ali Boroughs 
Immediate, steady work 

Apply Tuesdays and ThursdAys
, Ali day until 7 PM

Vhth 2 letters of reference
20 East 27th Street, NYC 

(IRT - Lexington A28 St. stop)

5. Jfe įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su kuriuo jų

Aldridgč contAAHors
, AlterMiOtts — FirėJdfe 

PUstėring Tfte Brick and Rock lay- 
faf Carpentiy Ali work ghirttiiteed

1488 Stafing Ptace Brolyti
772-5827

you reahy want ytnif čir t6 go 
— see MARIO” Narto’* Auto In-

Auto repairs. Skilled mechanics — 
SheU Bay Rd., Mayville (Opp. Exit 
of State Inspection Station) Pitone: 
465-5607 — Cape May Court House

10,000 1 color 1 side $28.00. Call 
for esthnates on flyen, booklets Jfc 
4-color process printing — 855-7266 
257 Pacific SU, Brooklyn N.Y. 11201

Business Opportunity

COCKTAILLOUNSE-
Irt CLASS RESTAURANT

ftayKorg’o

DOtĖRiV • KRAtitlJVESE
dra-

nėra gabenimo per

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKE 

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine

JAV didmeistri* Robert Byrne. 
Monte Carlo tarpt, turnyre, po 7 
ratų buvo iškopęs j pirmūnų skai
čių draug su Danijos didmeistriu B. 
Larsenu ir buv. pasaulio meistru 
M. Botviniku; visi trys turėjo po 
5-2 tS.

Po 12 ratų tarsenas turėjo 9’4 
tš., sekė Botvinikas su 8’4 tš. Be
liko 1 ratas.

Boston 8. Globė, balandžio 21 d. 
Chess skyriuje minėjo Kas} Merkį 
U So. Bostono, tėbeišfkantj trečių 
vietų Amerikoje, paskelbtam Čhess 
Review žurnalo "Postai Chase Ra- 
ting." Paminėti ir kiti bortoniškiai: 
Roberte, Murphy ir Robertle, iško
pė | 12-13-14 vietas atitinkamai 
Garbės sąrate.

tis galimai vieningai veiklai, Ūmesnei veiklai, šio pasitari- 
JUNGTIS I VIENĄ ŠIAURĖS mo dalyviai jungiasi bendron 
AMERIKOS----------- -- -----
NIO AUKI

fTZl‘ Uetuviškon vbiklon, tikėdamie- 
Št»OR- si lietuvių bendruomenės para- 

TO SĄJUNGĄ, ieškant konkre- mos ir pritarimo.
čių ir glaudesnių santykių su 9. Šie nutarimai skelbiami 
JAV-bių ir Kanados Lietuvių . lietuvių višudmėnės ir sporti- 
Bendruomenėmis. ninku žiniai.

6. TbUmesniam sėkmingam Algirdas Btoiskus,
ŠALFAS S-gos CV pirm.darbui vykdyti šiaurės Ameri

kos Lietuvių Fizinio Aiikiėjimo 
ir Sporto Š^unfoa centro 
valdybą papildyti trimis Ame
rikos Lietuvių Sporto Federaci- ALS Fed-jos CV pirm.

nais. Sekretorius

GtClėno,

ir pastatomi brt kar. Pagrindinė iš
taiga: prie St. Jolma kapinių, 7954

1232 N. Weltwood Ave^ Pine Lawn

EXP OPERATORŠ ON SKIRT8 
teaųmšrork nice working comtiUon 

Section and Complete 
EMMY SPORTSVVEAR

WTC.

quet hall seats 230. Continental de- 
cor. Eacellent business. Cocktail 
lounge >3,000 weekly; Dining room 
82,000 weekly, many advanced book- 
ings for 1968. Established 22 years.

Conn. TeL (203) 233-6217 
(Hugo)

mt 212 Ct 5-7*25 
uta j tat kitrį jų skyrių

PACKAGE BfflRESS A TRAVtL AGENCY, 
hė.

(Vieitmielū dovanų atstovas JAV-se)

2Žd Park Atv®. South (comer I8th Street) 
Nbw York, N. Y. 10003 

tot ŽI2-2Ž^-^Š47

77-01 JANąIČA AVENUK 
(Cor. rith fctrwt) 

Woorturean, N.Y. 11421
WK DELIVKR

Tol.: 212 581-6590 581-7729 
irk j tat kuri jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wdnųt 9ĮM. Pa. 19106

arta j tat kurį jų skyrių

f
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Daugiau žirny apie New Yor
ko lietuvių gyvenimą nukelta į 

. 6 puslapį.
Laikrodžiai balandžio 27, šeš

tadienį, einant gulti pasuka
mi viena valanda į priekį, nes 
prasidės vasarinis — taupoma
sis laikas. Atgal laikrodžiai bus 
atsukami spalio 27.

40 valandy atlaidai Apreiški
mo parapijos bažnyčioje prasi
dės šį sekmadienį, balandžio 
28, 11 vaL iškilmingomis mi- 
šiomis. Baigsis antradienio va-

Ryšium su “Trijų vaikų tė
vo” pareiškimu Darbininke ba
landžio 23 dėl šeštadieninės 
mokyklos, gautas laiškas, pasi
rašytas Rasos Gustaitienės ir 
Rimos Gudaitienės. Laiške pasi
sakoma už mokyklos iškėlimą 
ir informuojama, kad komisija 

S«vM»ariy fintai. Buvę lieta- .(mokyklos vedėjas A. Samiršis, 
vos kariuomenės savanoriai-kū- " ~ • • - «
rėjai balandžio 28, sekmadie
nį, 12 vai. po pamaldų Angelų 
Karalienės bažnyčioje, renka
si tos bažnyčias salėje pasima
tymui — pobūviui. Atskrų kvie
timų nebus siunčiama. Salė 
yra S. 4th St. ir Roebling St. 
gatvių kampe. t . .,,

R. Gustaitienė ir R. Gudaitie
nė) lankėsi pas P.S. 97 mokyk
los administratorių Mr. Trincil- 
la ir patyrė tokias sąlygas:

Ūž minėtą mokyklą tektų 
mokėti 14 dol. už šeštadieni. 
Kadangi už dabartinės mokyk
los švaros palaikymą ir šildymą 
tenka mokėti apie 12 dol., tai

tas pekėlimas būtų 2 doL šešta
dieniui.

Minėtoje mokykloje už 14 
dol. buvo užtikrinta: 8 klasės ir 
vaikų darželis (dabartinėje mo
kykloje trūksta patalpos vienai 
klasei), auditorija su teise

Pirmoji šiy moty ekskursija 
.. organizuojapui pas ’TT; Pran- 

______ ______ ______ ciškonus į Kennebunkport, Mai- 
kare 7:30 iškilmingomis mi- ne, birželio 7-9. Ekskursijoje 
šiomis. Pamokslus rytais po 9 
vaL mišių sakys preL V. * Bal
čiūnas, mišparai sekmadienio 
vakare 7:30 v.

~ 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.

gali dalyvauti iš New Yorko, 
Elizabeth,' Newark,‘ Linden, ir 
Kearny, N.J. bei iš New Ha- 
ven, Conn. Susibūrus keletui 
asmenų, autobusas sustos birže
lio 7 d. 1 vai. pp. prie lietuvių 
bažnyčių: Elizabetbe ir Kearny, 
NJ. Brooktyne prie pranciško
nų vienuolyno, 680 Bushwick 
Avė. apie 3 vaL p.p.. Kelionė, 
nakvynės viešbuty ir 4 kartus 
valgis —- asmeniui 38 dol. Ga-

Įima iš anksto rezervuoti kam
barius su privačia vonia ir ki
tais .patogumais. Bus aplanko
mos šventovės, nauja koplyčia, 
dalyvaujama Šv. Antano gim
nazijos mokslo metų pabaigos 
programoj — išleistuvėse. Su
sidarius didesniam skaičiui, 
vykstama su dviem patogiais 
moderniškais autobusais. Grįž
tama birželio 9 vakarą. Rezer
vacijom kreiptis pas T. Petrą 
Baniūną, 686 Bushwick Avė. 
Brooklyn, N.Y. 11221. Telef. 
<212) GL2-2923.

Vieta:

Laikas:

Simfoninis orkestras

naudotis

barys ir atskiras kabinetas 
kyklos vedėjui Mokykla 
romą nuo 8 vi. iki 12 vL Jei 
talpos reikalingos ne 
metu, tai jos buvo užtikrintos 
bet kurią savaitės dieną nuo 
iki 11 v.v. už tris dol.

Liszto kūryba NewYorko klausytojam
Julija Rajauskaitė savo reči

talį gegužės 4 Town Hali, New 
Yorke, skiria F. Liszto veika
lam. Liszto kūrinių rečitaliai re
tai duodami, nes jie reikalauja 
didelės technikos ir fizinės jė
gos.

1865 Lisztas, turėdamas 54 
metus ir būdamas vienu iš. la
biausiai pasisekimą turinčių 
žmonių, įstojo į pranciškonų 
vienuolyną ir liko ten iki savo 
amžiaus pabaigos, eidamas du
rininko, vargonininko, mišių 
tarnautojo pareigas.

Būdamas vienuolyne, be ki
tų kūrinių, jis parašė dvi le
gendas: apie ordino įkūrėją ir 
apie savo patroną. Pirmoji le
genda vaizduoja šv. Pranciškų 
sakantį paukščiam pamokslą. 
Legendoj girdėti paukščių 
čiulbėjimas, pamokslininko bal
sas ir dvi iškilmingos .giesmės.

JULIJOS RAJAUSKATTES
FORTEPIJONO REČITALIS
ė • / '- . *• : •. " y '

gegužes 4 d. 5 vai. 30 min. popiet
fe Town Hali

. New Yorke į
43rd Street (tarp 6 ir 7 Avės.) ;

50 asmeny,
Solistai: DANA STANKAITYTE, STASYS BARAS,
ALGIRDAS BRAZIS, JONAS VAZNELIS

Visam ansambliui diriguoja ALEKSANDRAS KUČIŪNAS

Antroji legenda buvo įkvėpta 
Alessandro Mascagno paveiks
lo, kur šv. Pranciškus iš Pao- 
los eina per bangas.

Les Funerailles yra sukurtas 
atminimui trijų Liszto draugų, 
žuvusių 1849 vengrų sukilime T 
prieš austrus. '

Antrosios rečitalio pusės; 
svarbiausią dalį sudarys “Ke-_ . 
liavimo metai Šveicarijoj”. Įs- •Dvi Mamytės ir Dvi Dukrytės iš Matawan, Ndainuos balandžio 28 
pūdingiausias iš jų yra Vallee ’ ..... -
d’Obermann, skirtas prancūzų 
rašytojui Etienne Senan- 
court, romano Obermann auto
riui. Tai miniatiūrinė simfoninė 
poema fortepionui. čia girdime 
visas romano nuotaikas: me
lancholiją, skundus, nostalgi
ją, nusivylimą, ilgesį. Gale vei
kalas pragiedrėja, ir išsiveržia

■ džiaugsmas, pakilimas ir didin
gumas. Au lac de Wallenstadt

’•* ynr trumpas kūrinys, labai ar
timas Schuberto dainom. Pa
prasta melodija vaizduoja leng
vai banguojantį ežerą. Pastora
lėje Lisztas žavingai pagauna 
šveicarų liaudies muziką. Au 
bord d’une source yra virtuozi
nio charakterio impresionisti
nis etiudas, kuriame girdėti 
vandens čiurlenimas.

Lietuvių Radijo programos baliuje So. Bostone, liet, piliečių salėje. 
' Pradžia 4 vai. popiet.

Pianistė dar paskambins 4 
etiudus: La Campanella, La Le- 
gerezza, Gnomen Reigen ir 
Transcendentinį etiudą Nr. 10, 
kuriam tiktų pavadinimas Ne
rimas.

Koncertas įvyks gegužės 4, 
5:30 vai. popiet, Town Hali, 
N.Y.,-43 gątyėj, prie:7-tps Ąv.

Kviečiame atsilankyti į

MOTERŲ VIENYBES
PAVASARIO ŠOKIUS

......... -BALIV
gegužes 4—šeštadienį

• 7 v. v.

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE
616 JAMAICA AVĖ., BROOKLYNE

Šokių varžybos, loterija, įėjimo premija, narių pagaminti 
valgiai; dešimčiai žmonių degtinės butelis.

Prašom stalus užsisakyti iš anksto pas M. V. nares arba
Mrs. Petrush — VT 9-6354; 94-32 lllth St., Richmond Hill 

arba
EI. Andrušis — VI 7-4477; 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven

Įėjimo auka $7.00

Brooklyno kolegijos Walt Whitman auditorija, Brooklyn College, Bedford Avė. & Avenue H,Brooklyn, N. Y.
1968 m. birželio 2 i, sekmadienį, 3 vai. p. p. BILIETAI: 3, 4, 5, 6, 8 ir 10 dol. Visos vietos numeruotos.

New Yorke bilietus galima įsigyti pas šiuos platintojus: J. Kli- 
večka, A. Balsys, N. Umbrazaitė, R. Kezys, V. Daugirdas, Z. 
Dičpinigaitis, N. Kulikauskas, A. Mažeika, E. Kezienė.

Brooklyn, N.Y.
Siuntinių Įstaiga 
R. ir J. BRUŽINSKAI 
370 U on Avė.. Brooklyn 
DA . ĮKAS 
910 '• ..ughby Avė. 
Brooklyn, N. Y.
BALFo Centras 
105 Grand Street 
Brooklyn, N.Y. 
Woodhaven, N.Y. 
HAVEN REALTY 
Juozas Andriušis 
87-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y.

71 Farmers Avenue 
Plainviev, N. Y.

BILIETŲ PLATINTOJAI ATSKIROSE VIETOVĖSE:
Hartfbrd-New Britain, Conn. 
"TĖVYNĖS GARSAI"Rev. JOHN J. SCHARNUS 

136 Davis Avenue 
Kearny, N.J.

Great Neek, N.Y. 
VACLOVAS BUTKYS 
56 Steamboat Rd. 
Great Neck. N.Y.

BR. MACIJAUSKIENE 
429 Highland Avė. 
Kearny. N J.

Alg. Dragunevičius 
273 Vietoti* Rd. 
Hartford, Conn.

Waterbury, Conn.
•SPAUDA” Book Store
Vikt. Vaitkus
10 John Si.. VVaterbury, Conn.

Boston-Worcester, Mass. 
Lietuvių Radio Valanda 
PETRAS VIŠČINIS 
173 Arthur Street 
Brockton. Mass.
Philadelphia, Pa. 
"Bendruomenės Balsas" 
radio programa 
JONAS STIKLIORIUS 
6240 Washington Avė; 
Philadelphia. Pa.
Baltimore-Wa«hington 
JULIUS ŠILGAUS 
1251 James Street 
Baltimore. Md.


