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ir raketosPrez. Nixono sprendimų laukia Vi amas

De Gaulle kando, bet nusilaužė dantis
Ultimatumas Bonnai, kad mylėtu tik Paryžių

Washingtonas. — Po sėk
mingos Europos kelionės, kuri 
turėjo ir malonių momentų, - 
prez. Nixonas stovi prieš dvi 
labai sunkias problemas: Ką da
ryti su Vietnamo karu? Statyti 
ar nestatyti antiraketinių ra
ketų tinklą? Abi problemos la
bai opios, nes vienaip ar kitaip 
sprendžiamos sukels daug erze
lio, kurs psichologiškai pavar
gusiam ir įsitempusiam kraštui 
labai nereikalingas.

Vietnamas
Vietnamas pats svarbiausias 

ir greit spręstinas, nes taikos 
derybos mirties taške, gi komu
nistų naujoji ofenzyva labai 
nuostolinga žmonių aukomis ir 
prestižu.

Dalindamas pažadus rinkimi
nės kampanijos metu, Nixonas - 
pačioj pradžioj pareiškė, kad 
turįs planą Vietnamo karui 
baigti, tik negalįs ji kal
bėti, kad priešas nepasinaudo
tų' Dabar atėjo laikas jį paro
dyti.

Atrodo, kad perdaug anksti 
susidurta su ta pačia agonija, 
kuri nugalėjo prez. Johnsoną. 
Laikas labai negeras, nes ką 

— -nors pradėjus daryti Vietname,—:

Kennedy su mokslininkais kovos prieky prieš paketas 
f-

Todėl atsiranda prielaida, kad 
Amerika sustabdė bombardavi
mą nieko už tai negaudama.

- Tuo tarpu komunistų ofenzy
va Vietname ne mažėja, bet 
stiprėja, aukų skaičius auga— 
jau daugiau žuvusių negu per 
tą patį laiką pernykštės Tet 
ofenzyvos metu. Amerikos dele
gacija Paryžiuje dabar jau no
rės slaptų pasitarimų, bet ir tai 
priklauso nuo Hanojaus.
Raketę tinklas

Prez. Nixonas pažadėjo 
savaitę pasakyti, ką nutarė
ryti su antiraketinių raketų 
tinklo statyba. Krašto apsaugos 
sekretorius Laird yra išsitaręs, 
kad statyba vyks toliau, bet per

acijos bombardavimais? Leng
vai padaroma techniškai, bet 
negalima morališkai ir politiš
kai. Belieka tik vienas kelias — 
kariauti ir laukti momento, ka
da Hanojui nusibos. Pereitą 
sekmadienį televizijos progra
moj “Face the Nation” klausi
nėjamas senato krašto apsau
gos komiteto pirm. šen. Sten- 
nis beveik be žodžių leido su
prasti, kad toks kelias greičiau
siai ir teks pasirinkti.

Šiuo metu P. Vietname yra 
krašto apsaugos . sekretorius 
Laird, kuris turisurinkti me
džiagą padėti prez. Nixonui ap
sispręsti. Viešai jau žadėta, kad 
atsakymas į komunistų ofenzy

vą bus, bet koks ir kiek, turės 
nuspręsti pats Nixonas.

Tokia perspektyva (ilgas ka
ras) prez. Nixonui buvo primin
ta spaudos konferencijoj grižus 

i iš Europos. Ar Amerikos žmo
nės jį palaikys, jei Vietnamo 
karas užsitęs? Jis taip atsakė: 
“Tikiuosi, kad su tokia proble
ma man neteks susidurti. Mū
sų tikslas yra kuo greičiausiai 
tą karą baigti taip, kad neliktų 
sėklų kitam karui ten pat pra
sidėti”.

Yra dar diplomatinis kelias. 
Jis dabar naudojamas Paryžiu
je, bet dar nieko nedavė. De
rybos yra nutrauktos ta pras
me, kad amerikiečiai yra pasy
vūs posėdžiuose, nieko naujo 
nesiūlo, tik senus dalykus kar
toja ir toliau neina, prikaišio
dami susitarimo laužymą —už 
š. Vietnamo bombardavimo su
stabdymą Hanojus žadėjęs ne- 

• puldinėti P. Vietnamo civilių 
gyventojų miestuose. Hanojaus 
delegacija teigia, kad tokio su
sitarimo nebuvo. Buvęs tik su- 

■ sitarimas pradėti keturių pasi

šią 
da-

paskutines kelias dienas sena
te ir aplink atskirus senatorius 
pradėjo grupuotis didelė opozi
cija. Jei prez. Nixonas pasisaky
tų už statybą, šiuo reikalu įvyk
tų didelis susikirtimas su kong
resu ir, ko gero, galėtų negauti 
pinigų.

Prieš statybą pasisakė sena
to užsienio reikalų komitetas— 
nors tol, kol išryškės tuo rei
kalu derybos su Rusija. Šen. 
Mansfield suorganizavo opozi
cinę grupę iš abiejų partijų se
natorių. Pradėti statyti reiškia 
“pradėti klaidinga kryptim ir 
ne tuo laiku”.

Šen. Kennedy remia grupę 
tos rūšies mokslininkų, kurie 
rengia spaudai raštą apie tai, 
kad toji sistema nebus veiks
minga, todėl nereikalinga.

Generolas De Gaulle

— Amerikos-Rusijos viršū
nių susitikimas esąs visai arti 
— skelbia britų spauda. Turi
ma galvoj birželio-liepos mėn. 
Rusai norėtų prez. Nixoną tu
rėti Maskvoj, bet galėtų susi
tikti ir Vienoj, Stockholme ar 
Genevoj. Sovietų ambasado
rius Washingtone dabar labai 
dažnas svečias valstybės sekre
toriaus W. Rogers kabinete.—barimus surasti Vietnamo pro- 

yra rizika sugriauti Paryžiaus Juodu rengia susitikimą: vieta, blemai politinį sprendimą, kas 
derybas. Joms atnaujinti jau dienotvarkė ir kiti techniški da- ir ištesėta. Kad formalaus Š. 
reikės, turbūt, laimėjimo karo tykai. Pereitą šeštadienį juodu Vietnamo įsipareigojimo nebu- 
lauke. Bet kaip jį pagauti? Su- kalbėjosi daugiau kaip dvi va- vo karo veiksmus mažinti, tuo 
naikinti visa S. Vietnamą avi- landas. greičiausiai niekas neabejoja.

Maskva prieš darbininkus 
laisvai išrinktų, kas irgi 
jiena. Ypač Maskvai.

Maskvos Pravda, dar suvažia
vimui tebevykstant, labai puo
lė abudu reikalavimus. Dar
bininkų tarybos esąs pirmas 
žingsnis į kapitalizmą. Jos su-

Praha.—Čia posėdžiavęs če- 
kų-slovakų unijų kongresas rei
kalavo kurti įmonėse darbinin
kų tarybas, kurios būtų įmonių 
vidaus reikalų tvarkytojai. Pa
sisakyta ir už unijų nepriklau
somybę ta prasme, kad jos galė
tų savo nuomonę pasakyti" ne naikinsiančios kompartijos au- 
tik kompartijos įsakymus be žo
džio priimti. Kompartiją žadė
jo gerbti, bet aklai įsakymų 
klausyti nenori

toritetą ir išstumsiančios 
visuomenės vadovavimo 
kontrolės. Išeina, kad tai 
didelė “erezja”.

nau-

ja js 
bei 

labai

Pabaltiečių Motery Tarybos 22 m, sukakties minėjime kovo 2 New Yorfce. •• k. j d. G. 2iHo*»»enė, H. Ozolint, 
M. Jurma — pirm. Kalba William P. Durkee, Free Europe, Ine. pirmininkas. Nuotr. L. Tamošaičio

įmonių tvarkymą Jugoslavijoj, 
jas buvo jau suplanavę įvesti 
ir Dubčeko reformininkai, bet 
viską sustabdė rusų okupacija. 
Vyriausybė tuo reikalu turi pa
rengusi įstatymą, gal po šio su
važiavimo išdrįs rizikuoti jį į- 
teisinti. Suvažiavime dalyvavo 
1,615 atstovų, slaptu balsavimu

Aklas kairia akim?

Gen. A. M. Riad

Bonna. — Ateitis tik paro
dys, ar po prez. Nixono išpiltų 
pagyrų de Gaulle pasidarys 
mandagesnis bent su kaimynais, 
bet ikšiol jis tą taisyklę yra 
dažnai laužęs. Štai viena neto
limos praeities istorija.

Kai pereitą rudeni labai su
svyravo prancūzų frankas ir 
grėsė nutraukti su savim Į be
dugnę ir svarą bei dolerį, Ame
rikos ir Europos (viso labo 10) 
finansų ministęriai ir valstybi
nių bankų valdytojai tarėsi Bon
noje kaip tą reikalą sutvarkyti. 
Anglai ir prancūzai atvyko su 
ultimatumu, kad vokiečiai turi 
pakelti savo markės vertę. Vo
kiečiai griežtai atsisakė, bet pri
sidėjo prie kitų priemonių, ku
riomis buvo sutarta tą ligą gy
dyti. Visi buvo tikri, kad pran
cūzai turi nuvertinti savo fran
ką, ko de Gaulle nepadarė.

Bet jis vokiečiams pasiuntė 
piktą protesto notą ir visais ga
limais kanalais siuntė i Bonną 
grasinimus ir reikalavimus.

Reikalavimai buvo šie: gana 
dairytis į Ameriką ir Angliją, 
bet tvirtai laikytis prancūziškos 
linijos Vokietijos užsienio poli
tikoj; Bendrojoj Rinkoj be 
svyravimų palaikyti Prancūziją, 
bet ne Angliją ir tuos, kurie apie de Gaulle elgesį nutylėjo.

ją palaiko; bendrųjų karinių 
projektų srity visad dėtis su 
Prancūzija, bet ne su Anglija. 
Pridėtas ir grasinimas: jei Bon
na tų reikalavimų nevykdys, 
Prancūzija pradės galvoti apie 
R. Vokietijos pripažinimą. Tie 
reikalavimai ir grasinimai atro
do ir nedori ir pačiai Pran
cūzijai labai pavojingi, bet de
ja, jie randasi V. Vokietijos 
archyvuose.

V. Vokietijos vyriausybė no
tos nepaskelbė, nes ji dar bran
gina Vokietijos - Prancūzijos 
draugystės sutartį daugiau ne
gu dvarus praradusio bajoro 
fanaberiją. Bet tokių reikalavi
mų niekad nevykdys, nes jie 
priešingi jos interesams. Lanks
tumas galimas tik ten, kur ne
kenkiama savo krašto reika
lams. Atsisakydama pakeisti 
markės vertę, Vokietija pirmą 
kartą per 20 metų parodė, kad 
jai nebegalima Įsakinėti.

Ir britai ta proga grasini
mais švaistėsi, bet juos pareiš
kė tik žodžiu (grasino trauktis 
iš Berlyno, jei vokiečiai mar-. 
kės vertės nekeičia), kurie tuo
jau buvo žinomi. Spauda už tai 
labai piktai vanojo premjerą 
Wilsoną,bet prancūzų spauda

Bus atlyginta už puolimus Vietname

MASKVOS VIRŠŪNE DEL BERLYNO SUSKILUSI?
Gomulka ir Ulbrichtas—didžiausi kurstytojai

Berlynas. — Rytų Europos Didžiausi Čekoslovakijos in- su Berlynu prasidėjus Maskvoj 
šaltinis informavęs savo drau- vazijos kurstytojai buvę lenkų tuoj atsirado ir Gomulka ir Ul- 
gą žurnalistą iš Vakarų, kad 
paskutiniame triukšme dėl Ber
lyno Sovietų politbiuras buvęs 
suskilęs maždaug taip, kaip bu
vo suskilęs dėl Čekoslovakijos 
okupacijos. Tuo ir išaiškintinas 
visas tas svyravimas, ir paga
liau viso bandyto pasipriešini
mo supliuškimas, galutinai pa
sireiškęs tik kelių tarp V. Vo- tai buvo leista daryti tik pa- 
kietijos ir Berlyno uždarinėji- tiems Ulbrichto vokiečiams, 
mu ir atidarinėjimu porą kar
tų per dieną.

Trys svarbiausi “balandžiai” Lenkijoj. Tas šaltinis teigiąs, 
buvę šie: Kosyginas, Ponoma- kad Lenkijoj dabar esančios pa- 
revas ir šelepinas. Politbiuro našios nuotaikos, kurios buvu- 
ideologinis ekspertas Suslovas čekoslvoakijoj prieš Novot- 
susilaikęs nuo balsavimo ir če- nio režimo pašalinimą ir Dub- 
koslovakijos ir dabar Berlyno čeko reformų grupės atėjimą, 
klausimus sprendžiant. Jam at- Lenkų kompartijoj esą dideli 
rodę, kad tokie Maskvos veiks- nesutarimai, kuriuos gilinanti 
mai galutinai sugriaus jos san- ' ten vykstanti didelė ūkinė kri- 
tykius su pasaulio komunistais zė. Maskvai Lenkija dabar esąs

Gomulka ir vokiečių Ulbrich- 
tas. Tie patys pūtę dumples 
ir dabar dėl Berlyno. Maskva 
nepajėgusi jų patenkinti, nes 
tai būtų buvę perdaug pavojin
ga. Pasitenkinta nekaltu kelių 
uždarinėjimo žaidimu, ambasa
doriaus demaršu Bonnoje, ne
va kariniais manevrais, bet ir

brichtas. Sį kartą jie greičiau
siai buvę iškviesti ir papra
šyti, kad nepadarytų pavojingų 
išsišokimų. Gi Sovietų amba
sadorius Bonnoje tuojau pra
dėjo ^ "įžninkauti tarp Bonnos 
ir D.Uiik.ito dėl susisiekimo 
tarp abiejų Berlynu palengvini
mo, už kuri Bonna turėjo už
mokėti prezidento rinkimų at
šaukimu Berlyne. Ulbrichtas tų 

Nemaža priežastis buvusi ir santykių dar nenori, todėl Ca- 
dabar esanti pavojinga padėtis rapkino pastangos nepasisekė, 

o vokiečiai prezidentą išrinko 
Berlyne.

Bonna. V. Vokietijos prezi
dentu 512 balsų išrinktas so
cialdemokratų kandidatas dr. 
Gustav Heinemann. Jo varžo
vu buvo krikš. dem. kandida
tas Gerhard Schroeder, gavęs 
506 balsus. Taigi nedaug te- 

L reikėjo, kad vėl būtų išrink
tas atstovas tos partijos, kuri 
ikšiol tebelaiko prezidento ir 
kanclerio postus.

Nė viena partija vien tik 
savo balsais negalėjo savo kan
didato pravesti, todėl ieškota 
pagalbos pas kitas dvi grupes 
— pas laisvuosius demokratus 
ir tautinius demokratus. Tie 
laisvieji demokratai veik 20 m., 
buvo kartu vyriausybėj su 
krikšč. demokratais, bet po 
Adenauerio mirties su naujai
siais vadais nebesusikalbėjo. 
Dabar jie savo balsus atidavė 
už socialdemokratų kandidatą 
ir sukūrė naują galimybę suda
ryti kitą koaliciją po šio ru
dens parlamento rinkimų. Kad 
tai būtų galima, socialdemokra
tai turi padidinti savo atstovų 
skaičių.

Dr. Heinemann neturi pasto
vaus partinio skonio. Pirmiau- metų, buvęs ilgametis šv. Ka
sia jis buvo susidėjęs su dr. zimiero lietuvių parapijos kle- 
Adenaueriu ir buvo jo teisin
gumo ministeriu, bet išsiskyrė 
triukšmingai, kai Adenaueris 
1950 apsisprendė už Vokietijos 
apsiginklavimą. Po to karė sa-

ir sirripatikais.

— Rusę santykiai su čekais 
Moravijoj, kur daugiausia stovi 
rusų kareivių, esą labai į- 
tempti. Ypač Olomouc mieste 
(80,000 gyventojų), iš kurio ru
sai esą ištraukę savo sargybas 

didelis rūpestis, todėl žaidimui miesto valdžiai prašant.

VVashingtonas. —čia nema- tas bausmės, — tvirtina vana- 
noma, kad komunistai jau bus gai.
baigę savo pavasarinę ofenzy- Prez. Nixonas pranešė, kad 
va Vietname. Laukiama kitos svarstomos kelios priemonės, 
fazės, kuri galėtų būti didesnė kaip atsiliepti į tų pažadų lau- 
ir labiau žalinga civiliniams gy
ventojams. JAV vyriausybė il
gai laukė nieko nedarydama, 
bet dabar jau svarstoma, ko
kias priemones panaudoti, kad 
karas dar labiau neišsiplėstų, ir 
kad Paryžiaus derybos vienon 
ar kiton pusėn kryptų, bet ne
vietoj stovėtų.

Kaip paprastai, tokius klau
simus svarstant atsiranda kar
veliai ir vanagai. Pirmieji ma
no, kad reikia dar kantriai lauk
ti, antrieji spaudžia atnaujinti 
š. Vietnamo bombardavimą, ir 
ne taip sau, bet kad priešas pa
justų iki kaulų smegenų. Bom
bardavimo atnaujinimui pa
grindas yra, nes prez. Johnso- 
nas išsiderėjęs, kad už š. Viet
namo bombardavimo sustabdy
mą komunistai turi būti ramūs 
demilitarizuottoj zonoj ir ne
puldinėti miestų. Nė vieno pa
žado Hanojus nebesilaiko, tai
kos derybas trukdo, todėl ver-

žymą, bet dar nenuspręsta ko
kias panaudoti. Bet reaguota 
tikrai bus.

— Abiejų partrję vadai kon
grese gavo iš prez. Nixono pla
tų ir atvirą pranešimą apie vis
ką, kas rišosi su jo kelione Eu
ropon.

— Apollo 9 astronautai jau 
atliko visus svarbiausius kelio
nės uždavinius. Ir patį svarbiau
sią bei pavojingiausią — du Į- 
lindo į “vabalą”, atsikabino nuo 
pagrindinio erdvėlaivio, pa
skraidė su juo apie 6 valandas 
ir sugrįžę atgal vėl prisikabi
no. Po šio pasisekusio bandy
mo jau žinoma, kad turima su 
kuo nutupdyti žmogų ant mė
nulio ir vėl jį sugrąžinti ant 
žemės. Yra vilčių, kad šią va
sarą pirmas amerikietis jau ga
li būti mėnulyje.

— Rusijos karinės pajėgos 
Tol. Rytuose esančios perves
tos i aliarmo padėti. Kinijoj te
bevyksta didžiulės demonstra
cijos prieš Rusiją, spauda už
tvindyta priekaištais ir Įtarinė
jimais. Santūriai, bet organi
zuotai. demonstruojama ir Ru
sijoj. Apsišaudymas spaudoj la
bai žiaurus.

— Rodezijos vyriausybė su
mažino 1969 m. importą dėl 
užsienio valiutos trūkumo. Sa
koma. kad trūkumas atsira
dęs ne dėl J. Tautų uždėtų ūki
nių sankcijų, bet dėl pereito 
sezono blogo oro. Teisybė grei
čiausiai yra ne blogas oras, bet 
pradėjusi atsiliepti blokada, 
kuri paskutiniu laiku jau vyk
doma veik visų J. Tautų na

trių, išskyrus P. Afriką ir Por
tugaliją. Blokada Įvesta todėl. 

.________ kad privertus valdžią pasigro-
yra tik mažai reikšminga gran- kė lietuviškose draugijose. Iš 1959 ir apsigyveno senelių prie busiu baltųjų mažuma perduo
da valdžios sistemoj. klebono pareigu .............................. .....

— Nuo Izraelio bombos 
vo Egipto armijos gen. štabo 
viršininkas gen. Riad, bevyks- 
tant Izraelio ir Egipto apsišau
dymui dvi dienas visu Suezo 
kanalo ilgiu. Abi pusės naudo
jo lėktuvus ir sunkiuosius že
mės ginklus. J. Tautę stebėto
jai pranešė į Mew Yorką, kad 
šaudymus pradėjo Egiptas. Kai
ro propagandoj skelbiamos Iz
raelio auta yra veik šimtu 
procentų išpūstos. Izraelitai la
bai apnaikino prie Suezo esan
čias Egipto naftos valyklas.

ŽU-

Mirė prel. Ignas Valančiūnas
Newtown, Pa., šv. Kazimiero 

seserų laikomuose senelių na
muose kovo 8 d. 5 v.v. mirė 
prel. Ignas Valančiūnas, 84

bonas Philadelphijoje. Palaido
tas kovo 12 iš šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios Philadelphi
joje.

Velionis buvo gimęs 1885 ko
vo partiją, bet neišdegė. Po vo 4. I kunigus įšventintas 
kelių metų meditacijos prisidė
jo prie socialdemokratų. Jis 
pravardžiuojamas aklu kaire 
akim, nes turi daug simpati
jų komunistam. .

Pagal konstituciją Vokietijos 
prezidentas krašto nevaldo, bet

1919 birželio 6 Philadelphijoje. 
Vikaru trylika metų buvo Gi- 
rardville, Pa. šv. Vincento lie
tuvių parapijoje. Nukeltas kle
bonu į šv. Kazimiero parapiją, 
atstatė sudegusią bažnyčią. Rū
pinosi lietuviškais reikalais, vei-

ti ją juodųjų daugumai.pasitraukė glaudoje Newtown. Pa.
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Nepriklausomybes švente Vasario 16 gimnazijoje
Kalbėjo buvęs partizanas ir Sibiro tremtinys

Sunkiausios dienos prasidėjo 
karai pasibaigus. Sovietinė ar
mija nebuvo demobilizuota, bet 
atitraukta į Pabaltijį ir Ukrai
ną, kur buvo panaudota pabaL vo Pietavai apie 30 tūkstančių 
tiečių bei ukrainiečių pasiprie- R”’ "~«-
šinimui palaužti.

1945-46 metais pareikalavo yjų, *
Partizanai ir jų bendradar

biai tada dar būdavo imami į 
nelaisvę, teisiami ir siunčiami 
į vergų stovyklas, kurių Sovie
tų Sąjunga buvo pilna. Nuo ko-

dalyse. TeL Virginia 7-4488.

Romuva tampriai susijusi su 
Vasario 16-ąja jau tno, kad jo
je įsikūrusi vienintelė lietuvių 
gimnazija laisvojoje Europoje 
pasivadinusi Vasario 16 vardu. 
Todėl nepriklausomybės atsta
tymo sukaktys kiekvienais me
tais čia paminimus mažiau ar 
daugiau iškilmingai Mokslei
viai ir mokytojai vasario 16 su
ruošia programą namuose. Gim
nazijos choras ir tautinių šo
kių grupė padeda kasmet išpil
dyti programą Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
rengiamuose centriniuose mi
nėjimuose, kurie dažniausia į- 
vyksta kur nors netoli Huetten- 
feldo.

Neeilinė buvo šventės aka
deminės dalies programa, vyku
si Romuvos salėje. Ją atidarė 
gimnaz. direktorius V. Natke
vičius, pristatydamas tos pačios 
mokyklos mokytoją Vytautą 
Svilą, tik praėjusiais metais 
pradėjusį čia mokytojauti.

Daugelis buvo jau girdėję, 
kad jis neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, kad jam yra tekę sovie
tinių vergų darbo stovyklų gy
venimą patirti, bet už ką ir 
kaip jis ten pateko, ką veikė ir 
patyrė prieš tai, niekas jokio 
supratimo neturėjo.

Direktorius jaunai auditori
jai pranešė, kad paskaitininkas 
ne kokią nors teorinę paskaita 
skaitys, bet atvers vieną hero- 
jiškiausių mūsų tautos istorijos 
lapų — papasakos apie lietu
vių partizanų kovas, kuriose jis 
pats aktyviai dalyvavo.

Savo atsiminimus mokyt. V. 
Svitas pradėjo ir baigė pasako
ti ramiu, lygiu balsu, lyg kal
bėtų apie paprasčiausius kas
dienio gyvenimo Įvykius. Tik 
iš retkarčiais nežymiai sudre
bančio ir trumpam laikui nu
trūkstančio balso Įdėmus klau
sytojas galėjo suprasti, jog kal
bėtojui nėra taip lengva, kaip 
iš pirmo žvilgsnio galėjo atro
dyti, prieš būrį jaunų žmonių 
atgaivinti pragariškų laikų per
gyvenimus, kai kiekvieną žings
ni lydėjo didžiausi pavojai ir 
geriausių draugų mirtis.

Prelegentas pirmiausia pažy- 
“T)Ūsaūdami dėl nepriklauso- mėjo, jog Lietuva per "22 nepri- 

mybės netekimo, turime saugo
tis, kad ir mes patys netaptume 
egoistais, besirūpinančiais ne 
kuriais nors idealais, bet tik sa
vo kūno užgaidų tenkinimu, dėl 
skanesnio duonos kąsnio" iš
virstančiais vokiečiais, amerikie
čiais, prancūzais ir pan. Nepri
klausomybė nenukris kaip pri
nokęs obuolys nuo medžio. Dėl 
jos reikia dirbti, kovoti, au
kotis. švęsdami savo tautos 
šventę, ryžkimės išlikti tuo. kas 
esame, t.y. lietuviais. Juk lietu
viais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt.

Lietuviais esame mes gimę ...
Šiemet Vasario 16 minėji

mas pradėtas pamaldomis vietos 
bažnytėlėje. Jas laikė kun. J. 
Dėdinas, o labai patriotišką pa- 

— mokslą pasakė tėv. St Šileika, 
salezietis. Jis pabėrė maždaug 
tokių minčių saują.

Dievas nori, kad žmogus my
lėtų ne tik savo artimą, bet ir 
pats save. Tačiau ta meilė turi 
būti saiki ir protinga: jis turi 
mylėti ne tik savo kūną, bet ir 
sielą, t.y. rūpintis jos išgany
mu. Be to. kiekvienas žmogus 
turi mylėti ir savo artimą kaip 
ir pats save. Kas myli tik sa
ve, tas yra egoistas — savimy
la. Ir mes esame blogu žmonių 
— egoistų aukos. Tie, kurie 
mus apiplėšė ir išvarė iš tėvy
nės. yra egoistai. Taip elgda
miesi, jie težiūrėjo savo nau
dos.

baigą, mūsų tėvynėje prasidė
jo tokia baisi tragedija, kurią 
tinkamai suprasti gali tik tas, 
kas ją pats matė ir išgyveno. 
Jokio rašytojo plunksna neį
stengs jos aprašyti, joks, kad 
ir šauniausias kalbėtojas, nesu
gebės jos nupasakoti.

Vokiečių okupacijos metu bu
vo sukurta daug slaptų organi
zacijų Lietuvai laisvinti, bet, 
vos tik priartėjo bolševikai, jos 
pabiro. Dauguma jų vadų pasi
traukė į užsienį, o Lietuvoje li
kę neteko ryšių vieni su kitais 
ir su masėmis. Pasipriešinimą 
okupacijai reikėjo iš naujo or
ganizuoti. Tam ypač palankūs 
buvo 1944-45 metai. Sovietinė 
armija, užėmusi Lietuvą, nesi
rūpino vietos gyvenimu. Visas 
jos dėmesys buvo sutelktas į 
Vokietijos galybės sutriuškini
mą.

iš lietuvių daugiausia aukų. Mū
šius, kurie tada vyko, negali
ma vadinti partizaninėmis ko
vomis, bet tikru karu. Partiza
ninėmis kovomis vadinami at
skiri, nereguliarūs ginkluoti už
puldinėjimai, susirėmimai ar te
roro veiksmai. 1945-46 Lietu
voje vyko nuolatinės kovos. Ru
sų kariuomenė, atsitraukdama iš 
Vokietijos, puolė lietuvius tan
kais ir kitais saunkiaisiais gin
klais, naudojamais fronte. Neli
ko nei vienos gyvenvietės, nei 
vienos sodybos, nei vieno miš
ko ir krūmo, kur nebūtų žuvęs 
joks tėvynės gynėjas. Kiekvie-

os. mūsų krašto žemės pėda 
tapo apfašstyta krauju. Du me
tus sovietinė armija stovėjo Lie
tuvoje.

Laisvųjų lietuvių spauda ra-

gyvybių. Tas skaičius per ma
žas. Kare prieš sovietus žuvo 
mažiausia 100 tūkstančių lietu

1933 koncentracijos stovyklų 
buvo pristeigta daugybė. Vor
kuta, Kožma, Imka, Pečiora, 
Norilskas, Karaganda ir šim
tai ar tūkstančiai kitų sugėrė 
upes lietuvių kraujo, žuvo 
tuviai tėvynės miškuose, 
daugiau buvo nukankinta 
vietinėse stovyklose.

(Bus daugiau)

he- 
dar
so-

VĄ1TMMS FUNEKAL HOME. Notai? Public. 187 Webster Avė. Cambridge

koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dittoned. ▲. J. Balton-BattrUnas, Licenaed Manager and Molary Public. 660 
Grand SU. Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayetle SL, Nevvark, NJ. 071U5; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Moderato* koplyčios, oras vėdinamas,

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street VVoodhaven, N.Y. 11431, 1.212) Ali z-4o*J ir 
ZUdb Mernck Avė. aaernca, N.Y. liuob 15±6) FK 8-uoOd.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siunumus ir 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave^ Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiSKimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond Hilį N. Y. 11418; tel Virginia 6-18UŪ.
ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Lorig Islande stalo įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų aroa. pirkėjo žemes, biatybą aiueiuuu

Vasario 16 Jungi. Amerikos Valstybių Kongrese

Rho-

klausomo gyvenimo metus pa
darė ne tik didelę kultūrinę ir 
ūkinę pažangą, bet ir išsiaugi
no naują kartą, kuri net aštuo
nerius metus ginklu priešinosi 
Sovietų Sąjungai.

Lietuvos miškę ir 
Vorkutos pragare

Vakarų pasaulis apie Lietu
vos partizanų kovas anuomet 
nieko nežinojo ir žinoti neno
rėjo. Kai-1945 gegužės pradžio
je Paryžiuje. Londone, Wash- 
ingtone ir kitur suplevėsavo į 
padanges iškeltos vėliavos, 
skelbdamos žiauraus karo pa-

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Kongrese — Atstovų Rū
muose ir Senate — Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos pami
nėjimai vyko eilėje posėdžių. 
Atitinkamus pareiškimus pada
rė kelios dešimtys atstovų ir 
senatorių. Pareiškimai paskelb
ti Kongreso Užrašuose.

Alabama: atst. Wiliiam L. 
Dickinson (R).

Arizona: atst. John J.
dės (R.). . v _•

Ccnnecticut: šen. Thomas J. 
Dodd (D) — išsami ir dokumen
tuota kalba, dokumentų tarpe 
valdžių sandėriai dėl Lietuvos; 
atstovai — J. S. Monagan (D), 
William L. St. Onge (D) ig Tho
mas J. Meskill (R).*

Illinois: atst. Edward J. Der- 
winski (R), J. C. Kluczynski 
(D), C. T. Reid (R), Roman C. 
Pucinski (D), Frank Annunzio 
(D).

Indiana: atst. Ray J. Madden 
(D), šen. Vance Hartke (D).

Maine: šen. Margaret 
Smith (R).

Maryfand: Samuel N. Frie- 
del (D).

Massachusetts: atst. Silvio O. 
Conte (R), F. Bradford Morse 
(R).

Michigan: atst. Mervin L. 
Esch (R), Gerald R. Ford (R), 
M. W. Griffit (D.).

Nebraska: senatorius Carl 
T. Curtis (R).

New Jersey: atst. Florence 
P. Dweyer (R), Comelius E. 
Gallagher (D), James J. How- 
ard (D), John E. Hunt (R), 
C. S. Joelson (D), Joseph E. 
Minish (D), J. Pattėn (D), C. 
W. Sandman (R), William B. 
Widnal (R); senatorius Clifford 
P. Case (R). , £ . •.''

New York: senatoriai Jacob 
K. Javits (R), Charles E. Good- 
ell (R), atstovai — Frank Mor
ton (R), M. B. McKneally (R), 
John J. Rooney (D), S. S. Strat- 
ton (D), Lester L. Wolff (D).

Ohio: atst. Michael A. Fei- 
ghan (D), J. W. Stanton (R).

Ponnsylvania: atstovai Ja
mes Byrne (D>, W. J. Gręen (D).

Virginia: Joel T. Broylrill (R).'
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas kviečia atitin
kamų vietų lietuvių organizaci
jas surengti tinkamų padėkos 
išreiškimų tiems senatoriams 
bei atstovams už gražų Lietu
vos prisiminimą. (Elta)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoua balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno daroų nuotraukos ir kiu toto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgevvood, N.Y. 11237; TeL UY 7-4677.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Maaison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies hetuviskas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Siiver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg Bū Brooklyn, N.Y. 11Z06; 
ST 2-5938,____________________________________________________________
JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automob»)»ii, baldų ir k. Namų pardavimas, apoiaudos, income lax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū- 
Mes amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasiruiKimas aegtinea 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N. Y. 11418. T et VI 3-3544.
8 A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders zpecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002. 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios

Chase

Apie Vasario 16 Chicagos amerikiečiams
Vasario 16 dienos minėjimo 

proga Chicagos spaudoje buvo 
paskelbta keliolika straipsnių 
bei pranešimų apie Lietuvą ir 
apie jos nepriklausomybės šven
tės iškilmes. Daily News apie 
tai rašė vasario 5 ir 15, Chicago 
Tribūne vasario 10, 16 ir 17, 
Chicago's American vasario 13, 
15 ir 17, Chicago Sun-Times 
vasario 16 (gen. konsulo P. 
Daužvardžio laiškas). Du stam
būs straipsniai ir du praneši
mai bei trys nuotraukos buvo 
Southtown Economist, du pra
nešimai Southwest News-Herald 
The New World Įdėjo daina- 
viečių nuotrauką ir pažymėjo, 
kad jie dalyvauja Lietuvos ne

priklausomybės minėjimo iškil
mėse.

Radijo stotys WGN, WTAQ 
ir WBBM (pirmosios dvi veda
mos Sig Sakowicz, trečioji — 
Mal Bellairs) paskelbė praneši
mus apie iškilmes Marijos 
Aukšt. Mokykloj ir apie Gene
ralinio Konsulo svečių priėmi
mą Beverly Country klube.

South Bend (Ind.) radijo sto
ties savaitinis pranešimas Ma- 
rrion Foram didžia dalimi buvo 
skirtas Lietuvos klausimui, šis 
pranešamas taip pat ir išspaus
dintas bei išsiuntinėtas prenu
meratoriams. Be to, jo galima 
gauti ir garsinį įrašą. (Elta)

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30Vi Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; tek 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų,- kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3dol., 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50£. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P-O. Box 9112, Nevvark, N J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 VViltoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 1122L
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Nevvark, NJ. 07104.__________________ .

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

Chanu Beauty Shoppe
REGINA ŪSELEENĘ — Tel. 497-8865

Pusn^tinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.

267 St. Nichoias Avė., Ridgewo6d, N.Y.

t į-
I ?

Erdmono Simonaičio laidotuvėse kalba seni. kun. A. Keleris.

Vasario vidury Vilniuje bu
vo sušaukta pirmoji tokio po
būdžio lietuvių konferencija, bū
tent — Lietuviško tautinio kos
tiumo žinovų konferencija, ku
rios tikslas buvo — pasitarti, 
kokia linkme nukreipti tolesnį 
tradicinio lietuvių tautinio kos
tiumo vystymąsi. Artimesnė 

kostiumus

VfHomui Erdmonui SirffonaičiiH išreiškia pagarbą didelis būry* lietuvių, gyvenančių V. Vokietijoje.

problema—kokius 
rengti 1970 metų dainų šventei.

Įsidėmėtina, — nes dabartį 
nėms konferencijoms Lietuvoj 
gana nebūdinga, — kad šioj kon 
ferencijoj nebuvo jokių pata
rėjų nei iš Maskvos, nei iš Le
ningrado. Dalyvavo tik lietuviai 
etnografai ir toj srity dirbę dai 
lininkai, teatralai.

Problema kyla dėl to, kad 
tautinis kostiumas vistiek dabar 
tik kaip sceninė apranga. Ar 
scenai reikia griežtai saugoti 
kostiumų etnografinį autentiš
kumą. ar, pripažinus, kad “sce
na — ne muziejus“, leisti dai
lininkams kurti programoms 
pritaikytus, naujoviškai stili
zuotus, nors su tradiciniu ry 
šio ir nepametusius kostiumus 
(“Lietuvos” ansamblyje taip ir 
daroma), Konferencija nepri-

ėmė nutarimų, bet vyravo nuo
monės, kad profesiniams an 
sambhams (provincijos choram) 
patariama pasilikti prie tradici 
nių pavyzdžių (minėti dailinin 
ko A. Tamošaičio 1939 metais 
suprojektuotieji pavyzdžiai). Pa
tariama, kad būtų išsaugoti 
kiekvieno krašto kostiumų sa
vitumai, nes taip geriau išsilai
kys ir jų įvairumas.

“Lietuvos” ansamblio vado 
vas V. Bartusevičius kėlė min
tį, ar nevertėtų Dailės institu
te įsteigti lietuviško tautinio 
kostiumo, kaip atskiros dailės 
šakos, studijų skyrių? (Elta)

Kauno gyventojai
1969 sausio 1 Kaunas, anot 

'Mėsos (vasario 2) pranešimo, 
pasekęs 301 tūkstančio gyven
tojų skaičiaus. (1939 buvo 155 
tūkstančiai).

Vasario 4 buvo pranešta, kad 
jau suplanuota statyti nauja 
Kauno miesto dalis —- Kalnie
čiai (už VII forto, tarp Jonavos 
plento ir Eigulių). Kalniečiai 
užtinsią 160 hektarų plotą ir 
ten būsią vietos 36 tūkstan
čiams gyventojų. Išplanavimo 
autorė — Gražina Miškinienė.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler

DEXTER PARK
IKI PHARMACY |jį| 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Michigan 2-4130

BESTtVAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
VVILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N. Y. 11421

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

NEVV YORK CHICAGO

LITAS Invcsting Co, Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia invotuoii indelių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo- ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-111-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago. III. 60629 — Tel. 312-476-2212
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Avė. Woodhavcn. N.Y. 11121 — Tel. 212 - Š17-5522 
Pilnas" draudimo patarnavimas ■— namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris MUnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. - LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iŠ Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN 7... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. VVoodhaven. N.Y. 11421 - Tel. 212 - 847-5322 

SftKMlNOOS KKUONČS!
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Auksinio darbo sidabrinė sukaktis
Kai mūsų tėvynę ištiko di

džioji nelaimė, kai jos vaikai jubiliejinis Balfo seimas, 
vieni jau vergavo Sibiro taigų seimo tikslas yra trejopas: 
stovyklose, kiti karo audrų bu
vo išblokšti benamio tremtinio 
daliai į vakarus, o treti, likę 
tėvų, žemėje, gyveno nuolatinėj 
baimėj, priespaudoj ir persekio
jimo grėsmėj, — jų aimanų ai
das palietė jautrias Amerikos 
lietuvių širdis, ir jie sujudo sa
vo brolius gelbėti.

Iš to gimė Bendrasis Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondas — 
Balfas. Šio fondo sukūrimas, 
gyvavimas, plėtimas yra jung
tinio darbo našūs vaisiai.

Pirmieji Balfo žingsniai, be 
abejo, buvo nelengvi. Kas pa
jėgtų išsakyti žodžiais visą tą 
rūpestį, darbą ir auką, kurių 
buvo pareikalauta iš pirmųjų 
Balfo kūrėjų!

Didžiausi tomai būtų prira
šyti, jei kas surinktų visus 
džiaugsmo ir padėkos jausmus, 
kuriuos atnešė Balfo suorgani
zuota šalpa benamiam tremti
niam DP stovyklose. Kas galėtų 
suskaityti, kiek ašarų buvo nu
šluostyta ir kiek, širdžių paguos
ta Sibiro vergų stovyklose ir 
pavergtoje tėvynėje! Visa tai 
padarė Balfas. Teisingiau —tai 
padarė žmonės, kurie ir prasi
gyvenę bei praturtėję neužmir
šo savo pavergtos tėvynės ir 
jos vargstančių vaikų.

Pagarba jiem! Lenkiam gal
vas prieš 'tūės,kūne pradėjo 
nuo pat pradžios ir iki šiol 
tebedirba Balfe. Su pagarba pri
simenam ir tuos, kurie jau iš
keliavo pas Viešpati. Mes tikim, 
kad pats Kristus juos pasitiko 
su šiais žodžiais: kai buvau al
kanas, jūs man davėt maisto; 
kai buvau pusnuogis ir drebė
jau nuo šalčio, jūs man atsiun
tėt drabužių siuntinį; kai bu
vau benamis tremtinys, jūs ma
ne pakvietėt į savo kraštą... 
kada tik jūs tai padarėt vie
nam iš mano vargstančių bro
lių, man padarėt. Tad ateikit 
dabar pas mane džiaugtis am
žinąja laime...

(tęsinys iš pereito nr.)
Tuo pačiu metu, kai popie

žių Paulių VI pasiekė minėtų 
teologų raštas, ant jo rašomojo 
stalo atsirado kitas, kitokio tu
rinio prašymas, atsiųstas tryli
kos žymių prancūzų pasaulie
čių katalikų. Jame Bažnyčios 
Galva yra prašomas sudrausti 
Bažnyčios puolimus ir pasmerk
ti mažos pasauliečių ir dvasiš
kių klikos agitaciją prieš Baž
nyčią ir popiežių. Prašymą pa-Kovo 15-16 Chicagoje vyksta

&o sirašė Fr. Mauriac, buvęs mi
nistras Edm. Michekt filoo- 
fai Gilson ir Marcei, istorikas 
M. Vaussard, tarptautinės vyrų 
katalikų Federacijos pii išmin
kąs rašytojas Henri 
Jean Guitton ir kiti.

Tarp kitko tame

;let,

a) trumpai peržvelgti nueitą 
kelią;

b) pareikšti pagarbą ir padė
ką Balfo steigėjam, vadovam ir 
rėmėjam;

c) nutiesti darbo gaires atei
čiai.

Kažin ar iš viso kada nors 
Amerikos lietuvių tarpe buvo 
kita tokia organizacija,
gražiai visus apjungtų, kur 
šokių pakraipų, įsitikinimų 
pažiūrų žmonės kartu 
bendrą darbą ir kurių jungti
nės pastangos atneštų tokių pla
čių ir našių vaisių. Kaip ren
kant aukas visi metė į tą patį 
aruodą, taip ir dalinant niekas 
neklausė apie gavėjo įsitikini
mus, politines pakraipas ar re
ligines pažiūras. Balfas šelpia 
visus, kiek tik gali.

Todėl Balfo organizacija ir 
jos nuveiktas darbas yra ir liks 
Amerikos lietuvių istorijoj kaip 
garbingas ir pasididžiavimo 
vertas visapusiško bendradar
biavimo ir darnios veiklos la
pas. Tai auksinis darbas. Auk
so raidėmis jis turėtų būti ’ 
rašytas į istorijos puslapius.

Dvidešimt penkeri metai tai 
nemažas laiko tarpas. Gal kar
tais jau truputį pavargstam. p-,; į. Končius, ilgametis Balfe 
Gal taip ilgai besitęsiąs - dar- pirmininkas, aerodrome pasiren- 
bas jau pradeda atsibosti. Tuo- a*3 kelionei i Europą, 
met iš naujo prisiminkim, ką 
patys pergyvenom. Pagalvo
kim, kur ir kokiose sąlygose te
begyvena mūsų broliai ir sesės 
pavergtoj tėvynėj. Mintimis nu- 
keliaukim į tolimas šaltas Sibiro 
platybes, nusileiskim į drėgnus 
ir dvokiančius kalėjimų rūsius. 
Ten rasim bado, kančios ir nuo
latinės baimės bei nevilties 
kankinamus geriausius savo 
tautos sūnus ir dukras. Jie 
kenčia ne tik už save, bet ir 
už mus visus. Jų kančios iš
pirks mūsų tėvynei laisvę, ku
rios ir mes visi taip ilgimės. 
Tad argi galim juos užmiršti?

Ar galim pavargti darydami ge
ra? Ar galim nustoti žadinti ir 
palaikyti juose viltį?

Kol mūsų miela žemelė yra 
tebemindžiojama okupanto, kol 
tėvynėje gyvenąs lietuvis tebe
neša vergijos naštą, o lais
vėje esąs jo brolis net negali 
jo, kada nori ir kur nori, ap
lankyti, tol Balfo šalpos dar
bas yra reikalingas ir būtinas: 
Vargstantiem 
lis paguodos 
me pasauly 
bendro tikslo 
laukas.

jis yra vieninte- 
šaltinis, o laisva- 
gyvenantiem — 

ir vieningo darbo
KPG

Paukščiai, jau pasiruošę skristi į šiltesnius kraštus 
žiemoti, čiauškėdami tarės apie tolimą kelionę. Adomas 
užsimąstė, o po to užtraukė dainą:

Ko liūdi, putinėli, ko liūdi?
Ko liūdi, žaliukėli, ko liūdi?

Tu užaugai tarp medelių,
Krovei žiedus tarp lapelių.

Ko liūdi?...

Ko liūdi, bernužėli, ko liūdi?
Ko liūdi, dobilėli, ko liūdi?

Stov’ žirgelis pabalnotas, 
Kamanėlėm pažabotas. 

Ko liūdi?...

Jam uždainavus Jonas pritarė. Išėjo neblogas due
tas.

Po to Jonas prašneko:
— Tu, rodos, realistas, bet, sprendžiant iš šios die

nos tavo nuotaikos, niekas to negalėtų pasakyti.
— Žinai? ... Nesu jautrus, bet šiandien tokia nuo

taika, kad nežinau, kaip tau ją paaiškinti...
— Gaila palikti savo kraštą?... Nesistebiu! žemė 

turi trauką, o dar labiau sava, lietuviška, kurią prakai
tu ir net krauju tėvai ir protėviai laistė.

dėl to, kad jaučiame, jog popie
žius išgyvena sunkias valandas. 
Mes norime palaikyti jį šioje 
kovoje. Krikščionys neturi lik
tis indiferenciški matydami kas 
darosi Bažnyčioje. Reikia, kad 
visi katalikai užimtų atsakin
gą poziciją. Turime visi padėti 
popiežiui”.

Toliau rašto turinys yra dar 
ryškesnis ir konkretesnis: “A- 
kivaizdoje skleidžiamų klaidų 
apie Dievo garbinimą (kultą), 
apie Evangelijų autentiškumą, 
apie Kristaus realų buvimą Eu
charistijoje, apie bažnytinę tar
nybą, mes prašome, kad bažny
tinė vyresnybė (hierarchija) pil
nai atliktų savo pareigą ir iš
laikytų nepaliestą tikėjimo pa
likimą (depositum fidei)...”

“Mes pareiškiame savo liū
desį ir savo pasipiktinimą dėl 
tų puolimų, kurių taikinys yra 
Jūsų asmuo ir Jūsų mokymas. 
Mes išreiškiame Dievo Tautos 
susirūpinimą matydami nuosta
bias Bažnyčios atsinaujinimo 
pastangas, pradėtas Susirinki - 
mo ir drąsiai tęsiamas po jo, o 
dabar kompromituojamas ma
žos kunigų ir pasauliečių gru
pės, kuri pretenduoja tvarkyti 
Bažnyčią ir sėja visur tik ne
tvarką ir abejones” (Cituota iš 
France Soir 1968 gruodžio 
17).

Kalėdinės “dovanos” popiežiui (2)
DR. J. VAIŠNORA, MIC

Katalikų pasauliečių intelek
tualų raštas popiežiui greičiau
siai buvo iššauktas kitos gru
pės prancūzų pasauliečių, viso 
apie 50 asmenų, kurie pereitų 
metų gruodžio mėn. pradžioje 
paskelbė spaudoje atvirą laiš
ką popiežiui Pauliui VI bandy
dami įrodyti, kad esąs priešta
ravimas, tarp Bažnyčios skelbia
mas Evangelijos ir administra- 
tyvinės Bažnyčios struktūros. 
Tą laišką paskelbus viešumoje, 
prie jo prisidėjo apie 750 as
menų. Tarp jų ir katalikų sa
vaitraščio ‘Temoigne Chretien’ 
redaktorius Georgės Monta- 
ron.

Laiške tvirtinama, kad esąs 
skirtumas tarp to, kas Bažny
čia yra, ir to, kaip ji reiškiasi 
pasaulyje, šiandien niekas ne
gali pripažinti, kad Bažnyčia 
esanti mistinis Kristaus kūnas, 
nors esmėje ji tokia esanti. 
Tas tvirtinimas bandomas pa
remti šiais argumentais: 1) Baž
nyčia nerespektuoja žmonių. Ji 
apie viską kalba iš antgamtinio 
taško (apie filosofiją, 
lą, mediciną, gamtos mokslus, 
ekonomiją). Todėl ir Evange
lija, kaip ji skelbiama šiandien, 
negalinti būti žmonių priimta. 
2) Bažnyčia iki šiol neatsisa
kanti pasaulinės valdžios. 3) 
Bažnyčia nesekanti Kristumi jo 
neturte; jos ekonominė jėga 
neleidžia jai pasmerkti pinigo, 
kuris esąs dabartinės žmonijos 
blogis. 4) Vidujiniame Bažny
čios gyvenime brolybė yra su
falsifikuota kaip tik Bažny
čios struktūros, kuri tą brolybę 
apriboia ir naikina.

Laiškas popiežiui baigiamas 
tvirtinimu, kad “nepaisant Bra- 
mantės ir Michalangelo geni
jaus, šv. Petro bazilika esanti

Kun. V. Martinkus, dabartinis Bal
to pirmininkas

— Jei reikėtų išvažiuoti visam laikui, be minties 
grįžti greit atgal, turėčiau gerai pagalvoti, ar iš viso 
verta pajudėti. Bet dabar, kai važiuoju tik trumpam 
laikui ir dar pas Olę, apsisprendimas buvo trumpas.

— Kada tikiesi grįžti?
— Jei viskas gerai seksis, Kalėdas norėčiau švęsti 

čia.
— Lauksim parvažiuojant su jauna žmonele. Su

rengsim sutiktuves. Gal iki to laiko ir paštas susitvar
kys. Pranešk apie parvažiavimą.

— Kai parvažiuosiu, manau, čia daug kas kitaip at
rodys.

— Reikia manyti. v
— Kaip vakar komitetas pasiskirstė pareigomis?

— Limbą pirmininkas, Dubausks iždininkas, Stefa 
sekretorė, o mudu su Matuku į apskrities tarybą. Be to, 
Matukas milicijos viršininkas.

— Jis toms pareigoms labai tinka, moka įsakyti.
Kiek patylėjęs, Adomas prašneko vėl:
— O vis dėlto gaila, kad tenka išvažiuoti! Lyg koks 

dezertyras, pabėgu iš kovos lauko. Kova dar tik prasi
deda, o aš ir pasitraukiu, sudėdamas ginklus.

— Ateis laikas — grįši! Savo reikalų taip pat ne
galima palikti padrikai. Reikia ir juos tvarkyti.

Kuri laiką važiavo tylėdami. Nuvažiavus gerą galą 
kelio, Adomas nutraukė tylą klausimu:

— O kaip tavo reikalai su panele Elena?
— Kol kas stovi vietoj.
— Žiūrėk, nepadaryk vestuvių, kol grįšiu!
— Manau, turėsi dar ilgai palaukti. Jau seniai būsi 

grįžęs.
— Kam vilkinti? Ilga virvė greičiau trūksta.
— Ką mes darytume dabar apsivedę? Nė vienas 

neturim pastovaus darbo, o ir pats gyvenimas dar nenu
sistovėjęs — Dar galim sulaukti kokių netikėtų įvykių 
kurie vieną ar kitą kur nors nublokštų, žodžiu, to klau
simo dar nesvarstau.

Besikalbėdami privažiavo miestą. Nenorėdami per 
grindinį kratytis, išlipo ir ėjo pėsti, o vežėjas važiavo iš 
paskos. Susiradę žydelio namus, su kuriuo buvo susita
rę važiuoti toliau, sustojo. Adomas įnešė savo lagami

Kaip į tuos raštus ir “atvi
rus laiškus” reaguos popiežius? 
Vieni jam sudaro skausmo, kiti 
paguodos. Bet žinant Pauliaus 
VI taktiką neskubėti, jo linki
mą išklausyti visų, kad ir keis
čiausių, nuomonių, nereikia 
laukti, kad tokie prieštarau
jantieji raštai susilauktų grei
tos reakcijos. Liks popiežiui 
tik skausmas, kuri jis atvirai 
atskleidė Lombardijos seminari- 
jcs auklėtiniams, priėmęs juos 
audiencijoje pereitų metų gruo
džio mėn.:

“Ką jūs šiandien matote po
piežiaus asmenyje? Tik ‘sig- 
num contradictionis’ (ženklas, 
kuriam prieštaraujama), šian-

(nukelta į 4 psl.)

Bažnyčios išdidumo paminklas. 
Jis primena gėdingą atlaidais 
prekiavimą ir tą faktą, kad po- 

i piežiai rūpinosi pastatyti bran
gius paminklus tada, kai Baž
nyčia buvo draskoma vidaus 
kovų. Mes nežinome, kada šis 
paminklas bus . sugriautas, bet 
jei tai įvyks, nepaisant jo gro
žio, mes neverksime, nes jis pri
mena daug liūdnų dalykų. Ta
čiau mes esame įsitikinę, kad 
iš Bažnyčios triumfalizmo, ku
rio ta bazilika yra simbolis, ne
liks akmens ant akmens”.

Į pastaruosius laiško išve
džiojimus apie Bažnyčios trium- 
falizmą ir jo simbolį — Sv. Pet
ro baziliką taikliai atsakė ita
lų spauda: Napoleono laikai jau 
praėję, kada tasai prancūzų 
triumfalizmo atstovas griovė ir 
grobė Italijos meno vertybes. 
O prancūzams, pirm negu at
vyks į Romą sugriauti šv. Pet
ro bazilikos, patartina pas sa
ve, Paryžiuje, susigriauti Inva
lidus, sunaikinti Napoleono ka
pą ir visus prancūzų didybės 
simbolius, ir tik tada rūpintis 
kitais.

Prisiminkim mus 
prisimenančius

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi— 
nimo Komitetas kviečia lietu
vių spaudą skelbti skaitytojam 
šūkį, raginantį nesislėpti už ty
los uždangos nuo tų, kurie Lie
tuvos reikalo nenutyli.

Nors lietuvių svoris Jungti
nėse Valstybėse vargiai tesie
kia pusę nuošimčio, apie de
šimts nuošimčių Kongreso na
rių pačiame Kongrese padary
tuose pareiškimuose įsakmiai ir 
užtariamai kalbėjo apie didįjį 
lietuvių rūpestį — apie Lietu
vos nepriklausomybės klausimą. 
Panašiai pasielgė visa eilė Ame
rikos laikraščių bei radijo pro
gramų redaktorių. Tokių pačių 
pranešimų yra ir iš visos eilės 
kitų kraštų — Pietų Amerikos, 
Europos, Australijos.

Vadinamasis “tylos sąmoks
las”, kuriuo neretai nusiskun- 
džiame, nėra visiškas, nes yra 
ir netylinčių apie Lietuvą ir jos 
reikalą. Todėl būtų labai ne
nuoseklu ir nepateisinama, jei 
mes iš savo pusės apsigaubtu- 
mėm tylos ar nerangumo už
danga ir tuos gerus bei mums 
labai svarbius ir brangius 
žodžius praleistumėm lyg ne
girdomis. Pridera ir net yra bū
tina visiems gerą žodį Lietuvos 
reikalu tariantiems gyvai, nea
bejingai padėkoti, parodyti nuo
širdaus įvertinimo. Nei teisė, 
nei pareiga tai daryti nėra kam 
nors rezervuota: tai daryti kvie
čiami visi — organizuoti sam
būriai ar paskiri asmenys ju

Balfo 1964-1966 metų valdyba. Iš k. į d. kun. L. Jankus — reikalų vedėjas, ,. .
dr. Elena Armanienė, St. Ozikas, kun. V. Martinkus—pirmininkas, B. Spū- pačių pasirenkamomis, progo- 
dienė, A. Senikas, E. Cekienė, dr. A. Skėrys. mis ir būdais. (Elta)
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Tokių kalėdinių “dovanų” 
susilaukė popiežius Paulius VI 
pereitų metų gale. Iš jų maty
ti, kad Bažnyčioje aštrėja kon
fliktas tarp reformatorių ir 
konservatorių. Džiugus dalykas 
tas, kad jau prasideda prieš vi
sokias, nieku nepateisinamas 
naujoves ir teorijas reakcija iš 
blaiviai galvojančių katalikų, ir 
tai pasauliečių, pusės. Kažkas 
teisingai yra pasakęs, kad šių 
dienų chaose Bažnyčią išgelbės 
tik eiliniai tikintieji pasaulie
čiai, kurie vadovaujasi sveiku 
protu, ir giliu tikėjimo klausi
mų pajautimu.

ną, liepdamas pusininkui važiuoti namo. Jau anksčiau 
jam buvo sakęs, kad važiuoja į Vilnių ir nežino, kada 
iš ten grįš. Jonas sakė turis mieste reikalų ir prašė jo 
taip pat nelaukti.

Žydelis kelionei buvo pasiruošęs, bet reikėjo bent 
poros valandų, kad užėstų arkliai. Jaunuoliai, turėdami 
laiko, sutarė užeiti pas Elenutę. Adomas pasisakė užėjęs 
atsisveikinti, nes grįžtąs į Petrapilį. Mergaitė labai nu
stebo ir nenorėjo tikėti. Ji niekaip negalėjo suprasti, 
kodėl šiuo melu, kai Lietuva tik pradeda kurtis, Ado
mas, viską palikęs, išvažiuoja ten, kur siaučia badas ir 
bolševizmas. Jis buvo priverstas pasakyti tikrąjį kelio
nės tikslą.

— Dabar tai suprantu!... Tai bent meilė!... Jo
kios kliūtys ir pavojai neužstoja kelio! — kalbėjo Ele- 
nutė, žiūrėdama ne į Adomą, bet Jonui tiesiai į akis.

— Adomo pasiryžimą gerbiu ir aš, — patvirtino 
Jonas.

— Reiškia, ir tu Adomo vietoj nesielgtum kitaip? 
— paklausė ji Joną.

— Panele Elena! Galim tuojau ištirti. Važiuokit 
drauge su manim, ir matysim, ar Jonas vysis iš paskos, 
ar ne. — lyg juoku, bet rimtai pasakė Adomas.

'— Kodėl jis turėtų vytis? ... — kiek rausdama pa
klausė — Mes...

Nebaigė sakinio, nes tuo metu įėjo iš virtuvės mo
tina su užkandžiais ir indais.

Besikalbant laikas greit prabėgo, ir Adomui jau 
reikėjo atsisveikinti. Spausdamas Elenutės ranką ir 
atidžiai ją stebėdamas, kalbėjo:

— Palaukite manęs grįžtant. Tada atšoksime dve
jas vestuves iš karto!

Elenutė kiek sumišo, bet greit atsakė:
— Žiūrėkite, kad neatšvęstumėt savo vestuvių be 

mūsų, — ir reikšmingai pažvelgė j Joną.
Jonas išlydėjo Adomą ir grįždamas dar žadėjo už

eiti.

Atsisveikinęs su Adomu ir eidamas pas. Elenutę, 
Jonas sau vienas svarstė:

— O vis dėlto kartą reikėtų išsiaiškinti ir nustaty

ti tikrą mūsų santykių stovį. E tikrųjų, ar ne per ilgai 
vilkinu? — “Ilga virvė greičiau trūksta”, prisiminė Ado
mo pasakymą.

Atėjęs rado Elenutę kieme, jau persirengusią kita 
suknele. Motina sukinėjos po daržą, o jie įėjo į kambarį.

— Išvažiavo? — paklausė Elenutė.
— Taip! Elydėjau, palinkėjau laimingos kelionės ir 

prašiau pasveikinti Olę.
— Tu ją pažįsti?
— Pažįstu. Ji latvaitė, labai maloni ir išsilavinusi 

mergaitė.
— Įsivaizduoju, kaip ji nudžiugs, pamačiusi Ado

mą... — kalbėjo Elenutė.
— O tu jos vietoj nudžiugtum?
— Aš? — atsakė klausimu.
— Sakykim, tu turi sužieduotinį, kuris, aplinkybių 

verčiamas, išvažiuoja ir po kiek laiko grįžta. Kaip jį su
tiktum?

— Aš?.. - — nesusigavo, ką atsakyti, bet po va
landėlės pasakė: — Man dar neteko tokioj būklėj atsi
durti. Nežinau, kaip... jausčiaus...

— Tu atsakei labai diplomatiškai. Bet ar neliko ko 
neatsakyta?

— O kaip tu pasielgtum. Adomo vietoj būdama.:? 
Pirma atsakyk į mano klausimą.

— Mielai! Jei Olės vietoj būtum tu, nedvejodamas 
pasielgčiau taip, kaip pasielgė Adomas.

Elenutei nebeteko atsakyti. Abiejų lūpos susitiko 
pasibučiavime. Po kurio laiko Elenutė kalbėjo:

—Tu pas mane atvažiavai iš tolimo krašto. Ilgai ne
matytas. Ir aš tave sutikau taip, kaip pirma galvojau.

Virtuvėj užsiginto iš daržo grįžusi motina. Jonas 
paklausė Elenutę:

— Ar apie savo laimę mamai Šiandien pranešim'’

— Kaip nori, brangusis ... Bet gal geriau atidėkim 
kitam kartui, leisdami šiai mūšų brangiai paslapčiai 
kiek susicementuoti. Nors, žinoma, aš neiškęsiu jiems 
nepasisakiusi. Kai tu kitą kartą ateisi, jie jau viską 
bus iš manęs sužinoję.
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VASARIO 16 PARAPIJOS MOKYKLOJE
Worcesterio lietuvių visuome

nė turėjo tris Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mus: parapijos mokykloj, Lie
tuvių Piliečių klube ir Aušros 
Vartų parapijoj.

Vasario 14 Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos mokiniai dėl 
daromo bažnyčioje atnaujini
mo šiemet negalėjo visi drauge 
susirinkti į parapijos salę, tai 
kiekviena klasė minėjimą turė
jo atskirai. Mokiniai mokytojų 
seselių buvo papuošti tautinė
mis vėliavėlėmis, atliko lietuviš
ką programėlę ir buvo paleisti 
namo. Pamokų nebuvo.

šv. Kazimiero bažnyčioj
Šventės minėjimas prasidėjo 

Šv. Kazimiero bažnyčioj pamal
domis, kurias atlaikė kun. J. 
Bakana F: .okslą pasakė kun. 
J. Steponaitis.

Pan.. .kas, panagrinė - 
jęs tautų apaštalo šv. Povilo 
laiško korintiečiam mintis, per-

VVORCESTER, MASS.

čius. Garbės svečius pristatė 
adv. A. Mileris.

nigas prof. Stasys Yla, kuris 
pradžioje pasidžiaugė, kad į 
mūsų rengiamas šventes atsi
lanko vietos valdžios pareigū
nai bei politikai. Jo kalba — 
“Ką norėtume ir turėtume pa
sakyti amerikiečiam”— atspaus
dinta Darbininke, kovo 4 die
nos numery.

Po paskaitos kalbėjo Worces- 
terio miesto reikalų vedėjas 
McGrath, burmistras John Shęa 
ir kongrešmanas Harold D. 
Donohue. Kun. J. Jutkevičius 
perskaitė Massachusetts atsto
vo išrūpintą atstovų rūmų re
zoliuciją Pabaltijo valstybių 
klausimu, A. Miner — protes
to rezoliuciją, kuri buvo visų 
priimta. Meninę programą atli
ko LB ir skautų šokėjų gru-

ėjo prie lietuvių tautos. Lietu- pės bei meno mėgėjų ratelio 
choras, vedamas muz. Mateikos. 
Minėjimas baigtas giesme Ma
rija. Marija ... 
Pr. Račiukaitis 
kaitė.

To minėjimo
totui, organizacijų veikėjam ir 
garbės svečiam buvo surengtas 
kuklus priėmimas, kuriuo rū
pinosi Julius Svikla. Vyriausia 
šeimininkė buvo J. Lendraitie- 
nė, jai padėjo M. VVatkins, J. 
Spirauskienė. I. Adomaitienė, 
Ieva Balsevičienė ir E. Kriau- 
nelienė.

viai vartoja seniausią kalbą, ku
ri yra indoeuropiečių kalbų mo
tina. Tad kiekvienas lietuvis 
privaląs savo kalba didžiuotis 
ir nesigėdyti jos išmokti. Jau 
IX a. Europos kronikininkai pa
stebėję lietuvių žmoniškumą ir 
juos pavadinę žmoniškiausia tau 
ta. šiandien lietuviai yra kan
kinių tauta.

Piliečiu klube
Iškilmingas posėdis Lietuvių

Programą vedė 
ir Saulė Staš-

rengimo komi-

Piliečių klv.be p-adėtas vėliavų
Įnešimu ir himnais. Invokaci
ją sukalbėjo kun. J. Jutkevi-

Minėjimą* jaunimui
Vasario 23 surengtas nepri

klausomybės šventės minėji
mas jaunimui, prasidėjęs Auš
ros Vartų bažnyčioj. Aušros 
Vartų salėj vyko meninis pa
rengimas su kalbomis. Įžangi
nį žodį tarė A. Miner. Jis pri
statė programos vedėją K. La
pinską. Įnešus vėliavas ir su
giedojus himnus, invokaciją su
kalbėjo kun. J. Steponaitis. Jau
nimui pritaikytą kalbą lietuviš
kai pasakė A. Palubeėkaitė, nu
rodydama, kodėl reikia lankyti 
švenčių įpinėjimus ir mokėti 
savo tėvų kalbą. A.->Miner ir 
J. Adamavičiūtė kalbėjo angliš
kai. C. Grigaitis perskaitė mies
to burmistro paskelbtą lietuvių 
savaitės proklamaciją. Prostes- 
to rezoliuciją perskaitė R. Ja- , 
kubauskas. Rezoliucija visų plo
jimu buvo priimta.

Tautinius šokius pašoko Z. 
šermukšnio vedama * skautų 
grupė ir S. Staškaitės L. B. 
grupė, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami muz. V. 
Burdulio, padainavo keletą lie
tuviškų dainelių. M. Virbašiū- 
tė dainavo solo. Minėjimas baig- ■ 
tas giesme Marija, Marija ...

Per abu minėjimus P. Molio 
vadovaujami skautai surinko 
arti 1200 dol. Rengėjų numaty
ta pagal aukotojų norą aukas 
skirti Altui, Vlikui ir LB. Pr.

Nashua miesto rotušėje burmistras Dennis J. Sullivan pasirašė prokląmaciją, skelbda
mas vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės dieną. Ii k. į d. Birutė Bernotienė, Julė 
Grauslienė: stovi Antanas F. Kneižys, kun. Juozas Bucevičius, burmistras Dennis J. 
Sullivan, kun. Adolfas Vainauskas, Kazys G rauslys.

Į IŠ VISUR I

ŽINIOS IŠ FLORIDOS
Didelė staigmena buvo prel. 

Jono Balkūno. iš Maspetho, N. 
Y;. kalba, kurios Miami lietu
viai niekada nepamirš. Per ket-

Floridos valstijoje tirščiau 
lietuviais apgyventuose mies - 
tuose gyvuoja- ketetas" ijetnvi'š- 

. kų organizacijų. Labiausiai pasi
žymi Miami miestas. Po jo ei- virtį valandos jis pasakė gra- 

Tampa. Co- žią ir didžiai patribtinę’ kalbą, 
coa. Girdėti, kad ir Lake Labai dėkui jam ir Alto skyriui 
Worth bandoma sukurti koki už jo pakvietimą.
nors kiubelį. Prel. Jonas Balkūnas atosto-

,T. gavo gražiame Lake WorthMiami lietuviai nuo seniai . . , ,, . , . . .T. , , miestelyje, pas kun. Andnųrengia Lietuvos nepriklauso- - , ,® ‘ Senkų. Nepasididziavo aplanky
ti Lake Worth lietuvių. Be 
kun. Jono Bakšio ir kitų, prel. 
J. Balkūnas. drauge su kun. A. 
Senkum, suteikė ir mum, A.M. 
Augūnam, didelę staigmeną ir 
garbę turėti savo namuose toki 
malonų asmenį. Kadangi man 
teko ilgą laiką, prieš pirmąjį, 
pasaulinį karą ir karo metu, 
gyventi Brooklyne, N. Y., ir 
veikti Lietuves išlaisvinimo bei 
nepriklausomybės pripažinimo 
reikaluose, tai su prel. Balku
mi turėjome daug ką kalbėti 
apie senus laikus.

A. M. Augūnas

na St. Petersburg.

mybės minėjimus. Prieš keletą
metų tie minėjimai būdavo 

programomis. 
Bet pastaraisiais dvejais me
tais Amerikos Lietuvių Tary-

su silpnokomis

Vasario Šešioliktosios — Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo minėjimas praėjo kukliai ir 
Įspūdingai. Sekmadienį, vasario 
16, 10 vai. rytą šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je kleb. kun. Juozas Bucevičius, 
M.S., aukojo šv. mišias už žu
vusius lietuvius kovose dėl ne
priklausomybės ir laisvės, už iš
tremtuosius -lietuvius iš tėvy
nės ir taip pat prašydamas 
Aukščiausiojo Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę ir laisvę. Tu
riningą pamokslą pasakė kun. 
A. Vainauskas. Choras, vado
vaujamas muz. Jono Tamulio- 
nio, giedojo giesmes ir himnus.

Prie altoriaus buvo išstaty
tos Lietuvos vėliavos. Bažnyčio
je padaryta rinkliava Lietuvos 
gelbėjimui iš komunistįnėė ver
gijos ir išvietintų lietuvių šal
pai.

2 vai. popiet parapijos sve
tainėje Įvyko kalbų ir meninė 
programa. Ęarenginie dalyva
vo ir miesto liurmistras Dennis 
J. Sullivan ir kiti Įžymūs as
menys. Svetainė buvo pripildy
ta dalyviais. Daug buvo atvyku- 

čiami visi dvasiškam atsinauji- Lovvell ir kitų kolonijų, 
nimui. Kviečia — rengėjai. Balfo skyriaus pirmininkas

ST. PETERSBURG, FLA. 
IR APYLINKĖS LIETUVIAM 

REKOLEKCIJOS
Šios apylinkės lietuviai turės 

nepaprastą progą atlikti trijų 
dienų rekolekcijas, kurias ves 
vysk. V. Brizgys. Rekolekcijos 
bus Holy Name bažnyčioje, 
5824 — 15 Avė., Gulfport. Pra
džia kovo 13 d. 6:30 v.v. Ki
tomis dienomis mišios bus 10 
v. ryto ir pamaldos 6:30 v.v.

Po rekolekcijų kovo 16, sek
madieni, 12 vai. Liet. Kat. Su
sivienijimo 44 kuopa rengia 
balių — pietus lietuvių klube, 
4880-46 Avė., N., St. Peters- 
burge. Pietuose dalyvaus ir vys
kupas.

Tai tikrai reta proga. Kvie-

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.
Kazys Grauslys pasakė trumpą 
Įvadinę kalbelę, supažindinda
mas visus su parengimo tiks
lu, pakvietė programos vedėju 
Vytautą Sirvydą. Programa pra
dėta JAV himnu. Invokaciją 
sukalbėjo kleb. kun. Juozas Bu- 
cevičius, M.S. Po to sugiedo
ta giesme “Marija, Marija”, 
akomponuojant ir vadovau
jant muz. Jonui Tamulioniui.

Trumpas kalbas pasakė ang
liškai miesto burmistras Den
nis J. Sullivan, Barry Palmer 
(lietuvis), 1590 Broadcasterio 
savaitraščio redaktorius, ir An
tanas F. Kneižys, buvęs Dar
bininko redaktorius, lietuviškai. 
Programos vedėjas V. Sirvy
das perskaitė miesto burmistro 
pasirašytą proklamaciją.

Po pertraukos prasidėjo me
ninė programa, kurią atliko jau
nuoliai, labai gerai paruošti Bi
rutės Bernotienės. Jai pagelbė
jo yarg. Jonas Tamulionis, Jau
nuoliai. berniukai ir mergaitės, 
Julė Grauslytė, Leonas Berno
tas, Ramunė Bernotaitė, Da
nutė ir Ričardas Grausliai, Stan
ley seserys (trio), Kazys
Grauslys, Paulius Bernotas, hippius ir kt. knygą “Turning 
Debbie Wellen. Valerija Raudo- On”, kurią išleido stambi Mc 
nytė. Audra Užpuskytė (iš Lo- Millan leidykla New Yorke.

well, Mass.) atliko programą 
akordeonais, pianinu, eilėraš
čiais ir šokiais. Tris liaudies dai
neles sudainavo Savickas, 
Grausliai ir Bernotai, akomp. 
muz. Jonui Tamulioniui. Stasys 
Makaravičius, parapijos choro 
narys, sudainavo porą liaudies 
dainelių. Meninė programa bu
vo tikrai gerai paruošta ir vi
sus patenkino. Pagarba Birutei 
Bernotienei.

Kun. A. Vainauskas, bai
giant programą, sukalbėjo mal
dą ir sugiedotas Lietuvos him
nas. Programos vedėjas kvie
tė visus kavutei ir užkandžiam. 
Buvo tikrai nuoširdus lietuviš
kas patarnavimas. A.

— Vincė Jonuškaitė-Lekari- 
tienė, buvusi Lietuvos operos 
solistė, lankydamasi Chicagoje, 
padarė su prof. J. Žilevičium 
pasikalbėjimą, Įrašydama gar- 
sinėn juoston visą savo biog
rafiją iki pasitraukimo iš ope
ros. Juostos susidarė viso 3600 
pėdų. Panašus pasikalbėjimas 
užrašytas ir su prof. A. Aleksiu, 
kai jis lankėsi muzikologijos ar
chyve.

— Rasa Gustaitytė parašė 
apie jaunimo šokius, čigonus,

VASARIO 16 SAARO KRAŠTE

bos Miami skyrius tikrai pasi
žymėjo. Pernai, minint Lietu
vos nepriklausomybės sukakti, 
buvo pakviestas buvęs Metro
politan operos solistas Algirdas 
Brazis, žaviai atlikęs programą 
drauge su ponia Kerniene. šie
met vasario 16 Algirdas Bra
zis vėl mus linksmino savo stip
riu, išlavintu balsu ir gražiomis 
dainomis.

Saaro krašte Eiweiler lietuviai, paminėję Vasario 16. Nuo
traukoje: minėjime kalbą sakęs kun. Liubinas. p. Jurgaus- 
kienė su anūku ant keliu, Bimas, Nagelienė, Barasas, Blis-- 
kienė, Palavinskienė. Nuotr. A. Palavinsko

Šiemet tradicinę Vasario 16- 
sios šventę paminėjo ir Saaro 
krašte gyvenantieji lietuviai. 
Saaro krašto PLB valdyba su
rengė minėjimą Eiweiler, va
sario 16, Steimerio svetainėje.

Kalbėtoju buvo pakviestas 
vicepirminin

kas, kartu ir Saaro krašto lie
tuvių katalikų kapelionas kun. 
Br. Liubinas. Su kun. Liubinu

Romoj P- • ■ > • * s i j'i: 'ik ’sta vieta. kur bus įrengta Lietu
vos K, . , j., gr .r.'lz' 1 • r-/<> • • k. i rf. karti. S^more. ba
zilikos aici.iiekt s. vysk. V. Brizgys, dąii. V. K. Jonynas, prel. J. Tadaraus-

A. k**-
Z

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

150 dol.: Vytas ir Albina 
žumbakiai, Richmond Hill, N.. 
Y. (pažadėję 300 dol.)

šiandien, tautiniam ir valsty
biniam judėjimui vadovaujan
čių asmenų tarpe vyko nesu
tarimai, kuriuos labai nesunkiai 
panaudoja savo interesam tau
tos priešai.

Minėjime dalyvavo tauragiš
kis tautietis Bernas, kuris, nuo
šaliame Saaro kampe apsigyve
nęs, jau keliolika metų verčia
si gėlių prekyba. Jis iš vokiškų

iš Kaiserslautemo atvyko dar laikraščių pasiskaitė, kad Saare 
keli svečiai, jų tarpe krašto vai- ' yra lietuvių, kurie turi savo 
dybos iždininkas Barasas. organizaciją ir s u s i r i n - 

Dėl blogo oro, kuris labai kimus. Po keliolikos metų 
trukdė susisiekimą, dideliu da- pirmą kartą atvyko i lietuviš- 
lyvių skaičiumi pasigirti nebu- ką parengimą ii* labai apgailes- 
vo galima. Tačiau tie, kurie ry- tavo nežinojęs, kad čia pat jau 
žosi atvykti, tikrai atidžiai ir seniai gyvena lietuviai.
susikaupę išklausė kun. Liubi- 
no kalbą, kurioje jis pažymėjo 
nenuilstamą lietuvių tautos ko
vą už nepriklausomybę. Nušvie
tęs 1917-1920 metų Įvykius, kal
bėtojas apgailestaudamas kons- 
tatavoy- kad jau tada, kaip ir - vaišinti ir pasidalinti mintim.

Po 100 dcl.: Juozas ir Aldo
na Krulikai, Richmond Hill, N. 
Y.; A. J. Gugaitis, Richmond 
Hill, N.Y.; Petras Petraitis, 
Richmond Hill, N. Y. (pažadė
jęs 300 dol.); Rozalija Ruseckie- 
nė, Putnam, Conn.; Alfonsas 
Samušis, Richmond Hill, N.Y. 
(pažadėjęs 500 dol.); J. Skaru
lis, Woodhaven, N. Y.; Jonas 
ir Izabelė Steponaičiai, Brook
lyn, N.Y.

Po 50 dol.: M. Liuberskis, 
Richmond Hill, N.Y. (pažadė
jo 200 doL); Ona Saukaitis, 
Bristol. Conn.: Alexander Nar- 
vidas, M.D., East Northport,

Po 25 dol.: Antanas Petrai
tis, Richmond Hill, N. Y.; Juo
zas Bandžiukas, Richmond Hill. 
N. Y. (pažadėjęs 300 dol.).; 
Stephanie Cassano. Brooklyn. 
N. Y. (pažadėjusi 100 doli).: 
Vincas Padvarietis. Richmond 
Hill, N. Y. (pažadėjęs 100 dol.): 
Veronika Yomant, St. Peters- 
burg. Fla., Įrašo seserį Uršulę 
ir brolį Povilą Samulėną.

Po 20 dol.: Mr. Mrs. J. Atko- 
čaitis, Richmond Hill, N.Y, (pa
žadėję 120 dol.); Albinas Ku
dirka, Richmond Hill, N. Y. 
(pažadėjęs 100 dol.); Mrs. Mark- 
sen —Maksimavičius, Rich
mond Hill, N. Y.; Jonas ir 
Konstancija Krivickai, Rich
mond Hill, N. Y. (pažadėję 300 
dol.); Mr. Mrs. F. Paulin, Broo
klyn, N.Y.; Anthony Viliušis, 
Richmond Hill, N. Y. (pažadė
jęs 300 dol.).

Po 15 dol.: , Mrs. A. Matulio
nis, Maspeth, N.Y.; Eric Unger, 
Cleveland, Ohio (pažadėjusi iki 
100 dol.);

12 dol.: A. Pūras, Rich
mond Hill, N.Y. (aukos iki 100 
dol.).

Po 10 dol.: Peter K. Gobu- 
zas, Jamaica, N.Y.: Jonas Krun- 
klis, Brooklyn, N.Y.; Teklė Se- 
reikienė. Los Angeles, Calif.: 
Ona Stagniunienė, Richmond 
Hill, N.Y.: Mrs. A. Žvirblis. Ja
maica. N.Y.; George Zabelskis. 
Flushing, N. Y. įrašo tėvą adv. 
Julijoną ZabielskĮ.

Po 5 dol.: Alfonsas Kantake- 
vičius, Richmond Hill (aukos 
25 dol.): Julia Urbonienė. Rich
mond Hill, N. Y.; P. Kundrot- 
Cleveland. Ohio.

Visiem aukojusiam teatlygina Visagalis!
Jamžinkite save ir savo Šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės laimi. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti:

Saaro krašto apylinkės valdy
bos pirmininkas Palavins-
kas padėkojo kun. Liubinui
už kalbą, susirinkusiem už da
lyvavimą ir pakvietė visus , to
liau jau visai šeimvniškai pasi- Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenuc, 

Brooklyn, N.Y. 11221.

— Tarptautinės Valstiečių 
Sąjungos (International Pea- 
sant Union) IX kongresas vyko 
kovo 1-2 New Yorke. šios są
jungos narys yra ir Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjun
ga. Kongrese dalyvavo jos at
stovai: J. Daugėla, dr. V. Sruo
gienė, M. Kregždienė, J. Audė
nas, A. Novickis, A. Ošlapas ir 
P. Dulevičius. B. Paramskas 
yra vienas iš septynių vicepir
mininkų tos sąjungos centro 
komitete. (Centro komitete iš 
viso yra 13 narių, po vieną nuo 
kiekvienos sąjungoj dalyvau
jančios tautinės grupės. C. K. 
pirmininku vėl yra išrinktas 
vengras Ferenc Nagy, generali
niu sekretorium bulgaras J. Di- 
mitrovas).

Kongreso pirmininkas buvo 
slovakas dr. Lėttrich, vicepirmi
ninkai — lietuvis Balys Pa
ramskas ir lenkas Banchen. Iš 
lietuvių pusės kongresą sveiki
no: Lietuvos atstovo Washingto- 
ne J. Kajecko ir savo vardu 
Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke A. Simutis ir Vliko 
pirm. dr. J. K. Valiūnas. Raš
tu sveikino Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirm. V. Les- 
kaitienė. (E.)

— Elena Blandytė, dainų ir 
dailiojo žodžio menininkė iš 
Chicagos, ir muzikas Aleksas 
Mrozinskas iš New Yorko At
velykio savaitgalį, balandžio 12, 
vyksta i Philadelphiją, kur at
liks ateitininkų rengiamo dai
nos, muzikos ir dailiojo žodžio 
koncerto programą.

— Vytautas Gutauskas, Kris
tijono Donelaičio ir Marųuet- 
te Parko Lituanistinių mokyk
lų muzikos mokytojas, yra su
tikęs įeiti Į IV-tosios Dainų 
šventės repertuaro komisiją ir 
joje rūpintis paruošimu reper
tuaro moksleivių choram, ku
rių dalyvavimas šventėje yra 
taip pat numatytas.

— Vladas Stanka-Stankevi- 
čius, žinomas Lietuvos teisinin
kas, humanistas, Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus U-tetų Tei
sių Fakulteto profesorius 1968 
gruodžio 25 mirė Washingtone, 
D.C. Jo vardui Įamžinti VVash- 
ingtone gyveną bendradarbiai 
ir pažįstami suaukojo Lietuvių 
Fondui 200 dol. Visi jo buvu
sieji studentai, o ypač Baltijos 
Universiteto studentai ir bend
radarbiai, kuriem teko velionį 
pažinti ir Įvertinti, kviečiami 
savo aukomis šį pradinį įna
šą LF padidinti. LF adresas: 
6643 S. Maplewood Avė., Chi- 
cago, III. 60629.

— Prof. dr. Bronius Sidara
vičius, medicinos profesorius, 
kun. dr. A. Sidaravičiaus brolis, 
kovo 9 mirė Kaune. Apie dve
jus metus jautėsi apyblogiai ir 
buvo manoma, kad paaštrėjusi 
džiova. Vėliau nustatyta, kad 
serga skrandžio vėžiu. Liga pa
stebėta paskutinėje stadijoje, 
kai jau nebebuvo galima ope
ruoti ir gydyta vaistais. Vais
tų pasiųsdavo ir jo buvę stu
dentai, dabar gyveną JAV. Ve
lionis buvo gimęs 1897 balan
džio 6 Liepalotų km., Lukšių 
valse.. Šakių apskr.
— JAV LB centro valdyba 

praneša, kad už solidarumo 
įnašus su centro valdyba iki 
1969 vasario 10 atsiskaitė 19 
LB apylinkių ir atsiuntė šias su
mas: Tawn of Lake 20 dol.. E. 
Saint Louis 30 dol.. Amster- 
dam 18.50 dol.. Melrose Park 
47 dol,. New York — pirmoji 
45 dol.. Brighton Park 293 
dol.. Marųuette Park 650 dol, 
Paterson 50 dol.. New London 
21 doL. Warcester 100 dol.. 
New Haven 33 dol.. Rridge- 
port 24 dol.. Cicero 150 dol. 
Gage Park 126.50 dol.. Great 
Neek 25 dol.. East Chicago. 
Ind. 114 dol.. Boston 100 dol.. 
Rocheslcr 70 dol . New B»i- 
tain 20 dol. Solidarumo įna
šai ir kitos, centro valdybai 
skirtos lėšos prašomos siųsti iž
dininkui: K. Dočkui. 1901 So. 
49 Crt., Cicero. III. 60650.

J
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Chicagos Marguette Parko lietuviškos mokyklos 4-to skyriaus vaikai mini Lietuvos nepriklausomybės šven
tę. Vaizdelį paruošė mokytoja Filomena Tarulienė. Nuotr. Laimučio Degučio

BBIDGEPOBT* CONN. KNYGOS ANGLŲ KALBA

MINĖJIME DALYVAVO DAUG ŽMONIŲ
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas Patersone įvyko va
sario 16. Minėjimą surengė 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, kuriai pirmininkauja Anta
nas Rugys. Valdybai talkino 
jaunimo atstovai: mokytojas 
Kęstutis čižiūnas, Vita Matu- 
saitienė ir Angelė Stankaitie
nė.

Pamaldas šv. Kazimiero baž
nyčioje laikė ir pamokslą pasa
kė kun. V. Dabušis. Kadangi šie 
metai yra lietuviško švietimo 
ir lietuviškos šeimos metai, tai 
pamokslininkas ir prašė į tuos 
dalykus kreipti daugiausia dė
mesio. Kiekvtenęje šeimoje tu
ri būti vaikų laikra&ėlis “Eglu
tė” ir kita lietuviška spauda. 
Paminėjo ir vargstančiuosius 
bei kenčiančiuosius Lietuvoje 
ir Sibire.

Po mišių maldą už tėvynę su
kalbėjo parapijos klebonas kun. 
J. Kinta. Jis suteikė ir palai
minimą švč. Sakramentu. Pa-

PATERSON, N. J.

pianinu, buvo sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai.

Prašė neprarasti vilties
K. čižiūnas pristatė kalbėto

ją kongr. Ch. Joelsoną. Kon- 
gresmanas džiaugėsi, kad jau 
aštuntą kartą iš eilės turi pro
gos kalbėti Patersono lietu
viam. Mes gi patersoniečiai 
džiaugiamės, kad turim tokį pui
kų valdžios atstovą. Jis gerai 
pažįsta komunizmą ir jo baisius 
kėslus. Taip pat gerai susipa
žinęs su Lietuvos byla. Jo ži- 
dis kas metai būna naujas, ne- 
šabloniškas. Pirmiausia pasi
džiaugė, kad salėje mato tiek 
daug jaunų veidų, kokių jis jau 
nematąs lankydamasis kitose 
tautinėse grupėse.

— Kaip norėčiau, — kalbėjo 
kongresmanas, — kad tie visi 
demonstrantai, riaušininkai ir 
kiti, kurie sakosi kovoja už lais
vę, ateitų čia pas jus ir pasi-tersone yra.gražus paprotys po , .........................

mišių giedoti suplikacijas. Jos m°kytU fe jūsų, kaip reikia uz
buvo giedamos ir vasario 16. 
Sugiedotas ir . tautos himnas. 
Giesmėm vadovavo ir vargo
nais grojo parapijos vargom-’’ 
ninkė čia gimusi lietuvaitė Eleo-
nom Vaičaitytė - Sakavičienė.

Oras buvo gražus, todėl ir 
pamaldose, ir minėjime parapi
jos salėje žmonių buvo gana 
daug. I minėjimą jau aštunti 
metai iš eilės atvyko kongręs- 
manas Charles Joelson ir mies
to majoro atstovas Robert F. 
Prussack. Pats majoras susižei
dė koją ir turėjo atsigulti į li-
goninę.

Iškilmingą susirinkimą pra
dėjo Bendruomenės pirm. A. 
Rugys, paprašydamas visus su
sirinkusius atsistojimu pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę, o 
kleboną kun. J. Kintą sukalbėti 
maldą. E. Sakavičienei palydint

| LIET. FONDĄ ĮRAŠOMAS 
__  VYSK. PALTAROKAS

Sv. Kazimiero šventė man 
primena, kad praeitais metais 
buvome pasižadėję sudėti tūks
tantį dolerių įamžinant vysk. 
Kazimiero Paltaroko vardą. Tie 
pinigai yra Lietuvių (milijoni
nio) Fondo dalis.

Jau yra surinkta 510 dolerių 
(gal kiek daugiau, bet aš tiek 
sukontroliavau).

Malonūs vysk. Kazimiero Pal
taroko gerbėjai, ypač jo buvu
sieji mokiniai — kunigai ir bu
vusieji Panevėžio vyskupijos iš
eiviai. malonėkite prisiųst bent 
po dešimt dolerių, kad jau šiais 
metais užverstame tą garbingą 
lapą!

Pinigus siųsti: Lithuanian 
Foundation, 6643 S. Maple- 
wood Avė., Čhicago, III. 60629; 
arba Rev. M. Vembrė, 21 
Sawtell Avė., Brockton 39, 
Mass. 02402. Tik prašoma pa
žymėti: Vysk. K, Paltaroko 
fondui.

laisvę kovoti.
Jis priminė skaudų Čekoslo

vakijos likimą ir jį palygino su 
Lietuvos likimu. Apgailestavo, 
kad Jungtinės Tautos niekuo 
nepadeda pavergtiesiem. Nors 
geležinė uždanga stipri, bet pa

vergtieji vis daugiau ir dau
giau sužino, kas čia darosi, ir 
jų laisvės troškimas ten didėja. 
Prašė neprarasti vilties. Pasku
tinį žodį pasakė lietuviškai. 
Pereitais metais lietuviai jam 
padovanojo lietuvišką lėlę, ku
rios vardas yra Viltis. Jo duk
tė dar ir dabar ta lėle džiau
giasi.

Jis pažadėjo rytojaus dieną 
kongrese iškelti Lietuvos reika
lą. Tai daro jis kasmet. Tai ro
do kongreso bylos (rekordai).

Plaustai, kuriais pasieksim 
tėvynės krantus

Pagrindine kalbėtoja buvo 
žurnalistė Emilija čekienė. Ji 
visuomet savo paskaitas puikiai 
paruošia. Jos ilgai neužsitęsia 
ir visų išklausomos su dideliu 
dėmesiu. Ji optimistė. Nemato 
jokio lietuvių susiskaldymo. Jos 
nuomone visi dirba vieningą 
Lietuvos išlaisvinimo darbą. Pa
sisakė, kad daug nekalbės apie 
praeitį, daugiau apie ateitį. Bet 
Lietuvos praeitis yra tokia di
dinga, graži ir spalvinga, kad 
sunku jes nepaminėti; ji turi 
būti pamatai ateičiai. Siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo, kovojant dėl jos lais
vės, turi būti paminėti ir pa

čias, mokyklas. Sakoma, kad jie 
prarado savo vaikus. Bet ne. 
Daugelis iš jų, nors lietuviškai 
ir nemoka kalbėti, yra susibūrę 
į vyčių organizaciją, yra dideli 
patriotai ir dirba Lietuvos iš
laisvinimui. Šiais chaoso laikais 
turime ruošti vaikus, kad šie, 
patekę į universitetus, nenu
plauktų su hipių ar ipių 
ve. Reikia puoselėti savo 
mas, mokyklas, parapijas, 
tai yra tie plaustai, kuriais 
sieksime tėvynės krantus.

Mr. R. Prussack savo ir ma
joro vardu pasveikino taip gau
siai susirinkusius lietuvius ir 
palinkėjo sėkmės visuose dar
buose. Jis priminė, kad ir ma
joras dar tebeturi lietuvišką lė
lę, kurios vardas Meilė.

Programa tęsėsi pusantros 
valandos

Meninę programą pravedė 
Angelė Stankaitienė. Čia gra
žiai padainavo ne tik New Jer
sey, bet, galima sakyti, jau vi
soj Amerikoj žinomas kvarte
tas: dvi mamytės ir dvi dukry
tės — Mėlynienė, Mėlynytė, 
Kidžienė ir Kidžiūtė. Jos pa
dainavo: Graži tėvynė mano, 
Aš verkiau parimus, Kai ver
kiančio smuiko, Nerymok prie 
vartų, Pražydo jazminai po lan
gu.

Salėje aukų surinkta 790 dol. 
Daugiausia, kaip ir kas metąi, 
aukojo Jonas Krukonis —100 
dol. Už tai jis buvo atitinkamai 
pagerbtas. Angelė Stankaitienė 
jam prisegė ženkliuką su ken
čiančios Lietuvos simboliu. To
kiu pat ženkliuku buvo pagerb
tas ir kongr. Joelson. Jis pa
sakė, kad tą ženklelį jis kitą 
dieną nešios kongrese, o kai jo 
kolegos paklaus, kas tai yra, 
tai jis turės progos papasakoti ’ 
apie Lietuvą. Ta pačia proga 
buvo pagerbtas Petras Tar- 
nauskas, kuris Lietuvių Fondui

sro- 
šei- 
nes 
pa-

Jungtinės Bridgeporto lietu
vių organizacijos vasario 16 
iškilmingai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 51 
sukaktį. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, jaunimui įnešus vė
liavas, klebonas kun. Pr. Pranc
kus aukojo mišias už Lietuvą, 
ištremtuosius ir žuvusius, pasa
kydamas gražų tai progai pri
taikytą pamokslą. Visa bažny
čia giedojo lietuviškas gies
mes.

Šv. Jurgio parapijos salėje 
iškilmingas minėjimas pradė
tas Amerikos himnu. L. B. Brid
geporto skyriaus pirmininkas 
Juozas Rygelis pakvietė kun. P. S. A. Marcavage ir S. Rastai. 
Pranckų atkalbėti atidaromąją 
maldą. Perskaityti kongresma- 
no L. C. Weicker, Jr., ir mies
to burmistro H. C. Curran svei
kinimo laiškai ir ukrainiečių at
siųsta telegrama. Miesto bur
mistro atstovas John McCarthy 
perdavė Bridgeporto miesto 
sveikinimus. Savo kalboje jis 
palygino I ’c iuvctf pavergimą 
su anuometine Airijos priespau
da, linkėdamas Lietuvai atgau
ti prarastą nepriklausomybę.

Dr. V. Mantautas, Albertus 
Magnus, New Haven, Ct., pro
fesorius, savo nepaprastai įdo
mioj kalboj susirinkusiem ati
dengė Sovietų Rusijos vidinės 
santvarkos užkulisius. J i s 
vaizdžiai sugretino Amerikos at
skirų valstijų tvarkymąsi ir iš
rinktųjų atstovų vaidmenį Wa- 
shingtone su Sovietų Rusijos 
užgrobtomis valstybėmis ir jų 
“išrinktųjų” atstovavimu Mask
voje. Pabrėžė, kad amerikie
čiai dažnai klaidingai galvo
ja Rusiją esant vientisą politi
niu ir etniniu atžvilgiu, neži
nodami, kad virš pusės visų jos 
gyventojų yra ne rusų kilmės. 
Kyląs atskirų Rusijos tautų 
savitumas, ypač ryškiai pasireiš- 
kiąs Pabaltijo valstybėse, Mask
vai, suprantama, kelia rimtą su
sirūpinimą.

Meninę minėjimo programą 
atliko New Haveno šeštadieni
nės lietuvių mokyklos moki
niai. Vadovaujant mokytojai 
Gintarei Ivaškienei ir Aldonai 
Rygelytei, jie padeklamavo mū
sų poetų eilėraščių ir padaina
vo dainų.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu, akomponuojant vargoni
ninkui Ant. Stanišauskui.

Prie bažnyčios ir salėj su
rinkta 477.50 dol. aukų. Auko
tojų pageidavimu, atskaičius IŠ

paaukojo 1,000 dol. Tai pirmas 
tūkstantininkas ne tik Paterso- 
ne, bet ir visoj New Jersey. Jam 
buvo įteiktas Lietuvių Fondo 
medalis.

Minėjimo programa tęsėsi tik 
pusantros valandos. Po to visi 
rinkosi į salę po bažnyčia, kur 
vyko Užgavėnių pasilinksmini
mas — blynų balius.

Vasario 16 proga Paterson 
News atspausdino Vitos Matu- 
saitienės laišką “Laisvės Pabal
tijo tautom”.

gerbti tie, kurie už ją anksčiau 
kovojo, šiais šeimos ir švietimo 
metais reikia daug dėmesio 
kreipti į jaunimą, nes jaunimas 
labai greit slysta iš mūsų tar
po. Nepriklausomybės šventės 
minėjimai stiprina tautinę są
monę, suteikia, naujos stipry-

Kalbėtoja paminėjo anksto*

rie
Kun. M. Vembrė

laidas, aukos pasiųstos: Liet. 
Bendruomenei 115 dol., Vil
kui — 145 dol., Altui — 50 
dol., rezoliucijom remti komi
tetui 77 dol.

Po 20 dol. aukojo: kun. P. 
Pranckus, J. Butkus ir J. A. Ry- 
geliai. 16 dol. — J. J. Kariai. 
15 dol. — A. G. Ivaškai. Po 
10 dol.: V. R. Bariai, S. Bly
nas, S. Armonienė, V. Domei
ka, J. E. Janiūnai, V. Kijonkai, 
J. A. Lazdauskai, S. Liaukai, dr. 
V. Mantautas, F. Mockaitis, P. 
J. Rastai, O. Tercijonrenė ir J. 
Valiulis. Po 5 dol.: dr. Antho- 
ny, E. Bagdonienė, P. J. Jonės,

Kiti aukojo po mažiau.
Jungtinis Minėjimo Rengimo 

Komitetas

Žinios iš Kanados

Introduction t® Modem Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinančia 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruodė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Readėr for Self-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modem Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem. B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. BibHography. $5.00.
The Balta, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places.^86 psl. $7.50. 
Lithuania under the Sovietą, by Vi S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania. by Dr. J. B. Končius. $3.00. 
Twenty Tears’ Struggle for Frėedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50. 
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
GuerriKa Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg. by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ouartet. Barono. Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50. _______ _.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00,
The Maker of Goda, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maM -’- ’iy*;^ lietuviu - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viry-i- . J3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 
Lithuanian Self-Taught. by M. Variakojytė. $1.25.Toronto, Ont.

Ontario provincijos bažnyčio Art Coilection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by r. r. Lietirvių 
se kovo 2 vyskupų pageidavi- 
mu pamokslus sake pasaulie- Qur |_ae|y Of Šiluva, by Rev. John C. JutL 50f. 
Čiai. Tema — katalikiškas švie- Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis.50f. 
timas. Prisikėlimo parapijoj tą 
dieną kalbėjo stud. Algis Pute- 
ris. Jis yra ateitininkų moks
leivių centro valdybos pirmi
ninkas. Kalbėjo labai išmąsty
tai, aiškiai ir gražia lietuvių 
kalba.

Kaziuko mugė, kuri jau įsigy
veno ir kurią rengė Toronto 
skautai, vyko kovo 2 parapijos 
salėse. Buvo turtinga ekspona
tais, kurie daugiausia buvo ir 
parduodami. Daug įvairių val
gių, kuriuos gamino pačių skau
tų mamytės. Lankytojų buvo 
labai daug. Visi gėrėjosi tokia 
gausia “paroda”.

Dviem rrirusiem redakto
riam — dr. A. Šapokai ir J. 
Kardeliui — buvo pašvęsta pa
rapijos suma. Giedojo solistė 
Marija Vilčiauskaitė.

Suaukota per, visą vasario 
mėnesį Prisikėlimo parapijos 
reikalam 3,591.02 dol.

Prisikėlimo parapijos reko
lekcijos vyksta kovo 16-30. Ve
da jėzuitas iš Chicagos tėvas 
A. Tamošaitis.

Sv. Jono parapijoj rekolekci
jas kovo 23-30 ves kun. dr. F. 
Jucevičius iš Montrealio.

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.

Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50£.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30.000 žodžių). 36.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 žl $5-00.
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses, a nove! by Ą. Baronas. $5.00. __ ■
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by~Ig. šeinius $5.00. 
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Lovė Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.S0. 
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kainai dol. 
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $S.00. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of tearus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays i n Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing VVinds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, .by Dr. A. M. Budreekis. $4.00-
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Pnzinas, A. 

Rinkūnas, J. Songaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina

1.75 dol - ” ' ' ....
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poėtry, £5. 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50

ž 8

Al. M-nė

Hamilton, Ont.
Kredito kooperatyvas Talka* 

savo metinį akcininkų susirin
kimą buvo sušaukęs vasario 
22. Kapitalas per metus padi
dėjo ir jau siekia pusantro mi
lijono dolerių. Už akcijas išmo
kėta 5.5 proc. Iš pelno paskir
ta: Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoj 600 dol. Metų laiko
tarpyje buvo išleista lietuviš
kom organizacijom ir veiklai 
per 2,000 dol. Susirinkime bu
vo nutarta įsigyti nuosavus na
mus.

VVinnipeg, Man.
Vietos lietuviai, švęsdami Va

sario 16, į savo iškilmes pa
kvietė ir ukrainiečius, kurie pri
sidėjo prie programos dainom 
— choru ir solo. Dalyvavo ir 
spaudos atstovai.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

6.00
5.00
5.00
5.00
5.00

G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai 
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys..........
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ..........
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ......
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai —.........

* Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.54) 3.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00 
Lietuva Brangi, 11 Bet. dainų, chorų — solistų įdainuota----- 5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ........  3.50
Ar žinai' tų šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ...... 5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ...... 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2------------- Stereo 5.00
'Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 3.50 
Dainos Lietuvai, S. Čepienės komp. įdainuota 12 lieL dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .................. ,—......... 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos —.......... Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos ........
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. SL 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės — 
lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .......................
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 2.00 
Lietuvos kanklės, 14 L kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 L patriotinių maršų 7.00 
Liaudie* giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ... 
Lietuviško* kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno 
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ...
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 2.00 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 650 
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių 
Pavergto* Tėvynė* muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ...
Operų arijo* ir lietuviškos dainos, V. Noreika ..........
Operų arijo* ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika 
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos ......................
Poezija, A Gustaitis ir Stasys Santvaras ...........................
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo ....... Stereo $6
Rožė* ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus. 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Tėvynei aukojant. Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St $6 
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ....
Toks mūsų likimą*, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Worcesterio Mėgėju ratelio. 14 lietuviškų dainų ................
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4.50 
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras .........
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. .... Stereo $4.50 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai --- --------------------------------
Lietuvos Himnas ir simfonija ....... . ............ ......... ....................
Baltic Countries National Anthems (33*4 RPM) ..................
National Anthem of the U.S. (33% RPM) .......... ...................
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 L dainos. Stereo 4.50 
Mano gimtinė. 14 lengvos muzikos kūrinėlių .........................
Operų arijo*.- J. Liustikaitės 12 kūrinių ............. ....
New Yorko LieL Vyrų Choro 16 liet, dainos .......  Streo $4.00
Operų Arijos. Sol. St. Baro .............~ Stervo $7 00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ............... Stereo 500
Lietuviškos giesmės. 12 liet, giesmių......... .... Stervo 5.00
Lietuvos 50-tles m. minėjimo giesmės................ Stervo 5.00,

DARBININKO ADMINISTRACIJA
•10 WHIoughby Avė, Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50f; J Kanadą $1.00)
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SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
1969 M. VARŽYBŲ iyn, N. Y

J. Telksnys, J. minaite, K. Gar-

N.Y., L. Milukas, Plainview, N.

Gruodis, Montieello, N. Y.', M.

landžio 12-13 CIevelande. Ren-;

City, N J., Raikūnas, Hartford, 
Coim.

Bukčius, New Hyde Pk., N. Y., 
S. Jurevičius, Kmgs Pk., N. Y.

Po 5 doL: K. Butkus, Wood- 
haven, N.Y’, M. Baltaduonis,

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

“Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCH1BALD

President
8k> banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A- 
O. saaiuta ir adv. Jonas J. Gngeuus. ReDuuv su patarnautojais 
Hma susikalbėti ir MetuvMkat • Tvirtas (Assets) virfi $132,090,000

Current dividend 514% on all accounts.
Dabar moka 5^/4% visų rūšių taupomus pinigus.

1969 ŠALFASS-gos varžybų 
kalendorius buvo išsamiai ap
tartas visuotiniame suvažiavi
me, 1969 vasario 1-2 Detroite. 
Kai kurių varžybų datos jau 
yra galutinai nustatytos, kitų 
dar tik apytikriai. Kalendorius 
apima pagrindines ŠALFASS- 
gos ir Pabaltiečių Sporto Fe
deracijos pirmenybes ir, even
tualiai, kitas platesnės apimties 
varžybas, tačiau jame neį
traukta apygardų pirmenybės

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

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

Varžybos vyles visose suaugu
sių ir prieauglio klasėse pa
gal nustatytų programą. Ši da
ta dar nėra galutiniai patvirtin-

maita, N.Y., 1£ Ručinskas, F.

las, Pa., J. Mikeliūnas, E. Cta- Sta.,^N.Y., V. Baliūnas, Beth- 
cago, Ind. ' page, N.Y., L Rogers, N. Y.,

Po 3 dolu A. Simons, Wind- Kun. A Rubšys, Bronx, N.Y., 
sor, Conn. — Z. Smilga, New 4. Aušrota, Wlste Plains, N.Y., 
London, Cenn., KUn. A Pnp- T. Vegebs, Hudson, N. Y., J. 
šys, lfiddletown, Conn., S. Lat- _ 
vmnas, Watertown, Conn., J. Mulevičius, Amsterdam, N.Y. 
Ruskys, ?few Britam, Coml, A pa i _ m. Zaremt

Š. A. pabaltiečię krepšinio ir 
tinklinio turnyras numatomas 
gegužės 17-18 Toronte, Ont. 
Rengia estai. Programoje: krep
šinis — vyram, moterim ir jau
niam A kl. (1950 gimimo ir 
jaunesniem), tinklinis — vy
ram, moterim, junioram (1948 
gim. ir jaun.) ir mergaitėm 
(1950 gim. ir jaun.). Data dar 
negalutinė.

IV-sios tradicinės lengvosios 
atletikos rungtynės tarp Š. 
Amerikos lietuvių ir ukrainie
čių rinktinių-numatomos birže
lio 21-22 arba birželio 28-29 
Toronte. Vykdo Toronto PPSK . 
Aušra. Varžybos vyks vyrų ir 
moterų klasėse.
Š. A. pabaltiečię ir lietuviu 

Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda lietuviu vyru, moterų ir jauniu' 
NEW YORKE A . . .wo . .

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD A kL ^6-18 metu lengvosios 
1330 Kil. 97.9 Mg.Fm. Direktorius atletikos visę klasių plaukymo z 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- jr pabaltiečių lauko teniso 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- jvyks Uepos 26-27

CIevelande, Ohio. Vykdo Cle- 
velando LSK žaibas. Ši data 
yra galutiniai nustatyta. '

ŠA. pabaltiečių ir lietuvių 
prieauglio klasių lengvosios 
atletikos pirmenybės numato
mos rugsėjo 6 Kanadoje. Ren
gia latviai. Varžybos vyks ber
niukų ir mergaičių B (14-15 
m.), Č (12-13 m.) ir D (žemiau 
12 m.) klasėse.

ŠALFASS-gos golfo pirmeny
bės ir tradicinės tarpmiestinės 
komandinės golfo rungtynės 
numatomos pravesti rugsėjo 
mėn. Chicagoje. Vykdo — Chi- 
cagos lietuvių golfo klubas.

š. A. pabaltiečių golfo pir
menybės numatomos vykdyti 
rugsėjo mėn. antroje pusėje, 
Grand Rapids, Mich. Rengia — 
latviai.

ŠALFASS-gos stalo teniso 
pirmenybių data ir vieta dar 
nenustatyta, prileidžiant gali
mybę, kad jos gali būti vykdo
mos kartu su krepšinio ir tink
linio pirmenybėmis, balandžio 
12-13 CIevelande.

Š.A. pabaltiečių stalo teniso 
pirmenybių data taip pat dar 
nenustatyta, tačiau yra galimy
bė, kad jos Įvyks kartu su pa
baltiečių krepšinio ir tinklinio 
pirmenybėmis, gegužės 17-18 
Toronte, šias varžybas šiais me
tais vykdys lietuviai.

šALFASS-gos lauko teniso 
pirmenybių data ir vieta dar 
nenustatyta.

Tradicinis rtalo teniso "De
šimtuko" turnyras numatomas 
vykdyti vėlai rudenį.

Dar yra numatyta šiais me
tais atgaivinti tiek lietuvių, tiek 
ir pabaltiečių šaudymo pirme-

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

RADIJO PROGRAMOS

289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 2-3 vai. popiet WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas:. Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th Pi., Middle 
Village, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas

STEP. M1NKUS
VVLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, ' 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St_, Brocktonr 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 107.9 MC 
WHIL - 1430 kil. Medtord, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 virt.

DETROIT, MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 
šeštadieniais 3:00 Dd 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265 

Algiš Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Detroit. Mich. 48227
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tek: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 o.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YL’CIUS
52 Shady Št. W. Pgh., Penna, 15228 

Tel. 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kilccycles 

BENDRUOMENĖS BALSAS 
1203 Green St„ Phila, Pa. 19123 

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

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 dol., kietais virš.
6 dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K, Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2 50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuotą, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

šios bei kitos knygos gauna
mos; Darbininkas, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn, New 
York 11221. ' vedė tą gėlių pardavėją.

Janušauskas, L Simanauskas, 
Hartford, Conn., K. Seliokas, 
S. Jucius, J. Kanapka, Water- 
bury, Conn., A. Deikis, F. Pre- 
keris, J. Valiušaitis, Kun. J. 
Yuscavage, Stamford, Conn., A. 
Bikulčius, Lewiston, Me., J. 
Palevičius, Hudson, N. H., V. 
Yamant, St. Petersburg, Fla., 
Kun. J. Bakšys, Lake Worth, 
Fla., A. Baradas, L. A. Calif.

Po 2 dol. — J. Navasaitis,
V. Aviža, J. Terebeiza, A. Gar- 
lauskas, A. Nastopkienė, D. Ta- 
mulaitienė, J. Klimavičius, P. 
Bivainis, M. Visgirdą, M. Sen
kus, E. Sandanavičius, J. Vistar- 
tis, E. Ramančionis, F. Kaupas, 
S. Malinauskas, J. Staučiatis,
W. Stasiukynas, V. Puikas, B’- 
klyn, N.Y., K. Pupelis, P. Min- 
kunas, V. Oniūnas, J. Sakalaus
kas, E. Karmazinas, A. Spaičys, 
S. Švedas, A. Vasiliauskas, 
Woodhaven, N.Y., J. Galinis, A. 
Milukas, J. Skeibeika, O. Stag- 
niūnienė, Rich. Hill, N.Y., V. 
Solomonas, E. Noakas, Ozone 
Park, N.Y., J. Gurklys, Kew 
Gardens, N.Y., F. Stumtais, 
Woodside, N.Y., Dr. P. Bagdas, 
Douglaston, N_Y_, J. Montvila, 
Bayside, N.Y., J. Kiaunė, Jam. 
Estates, N.Y., Dr. P. Legeckis, 
A. Šidlauskas, K. Karechka, Ja-

Manchester, N. H;, K. Daugė
la, Bedford, N. H., P. Žilionis, 
Nashua, N. H., S. Mkkeriz, 
Rumford, Me., J. Katilius, Oma- 

. na, Nebr., M. Alexis, Grand Ra- 
pids, Mich., J. Valukonis, De
troit, Mich., P. Bertman, Sask. 
Can., S. Bakšys, Hamilton Can., 
J. Jacyna, London, Can., J. Ši
leikis, B. Vytis, Toronto, Can., 
V. Amsiejus, E. Aleksa, Cleve- 
land, Ohio, S. Astrauskas, Wil- 
lowick, Ohio, M. Kiedis, East- 
lake, Ohio, Z. Prūsas, Chillico- 
the, Ohio, K. Truska, Harrison, 
Ohio, F. Gudelis, Dayton, Ohio, 
V. Katarskis, Vandalia, Ohio, 
V. Prižginias, K. Grikinas, S. 
Paltus, J. Stankus, A. Spe- 
ranskas, Los Angeles, Calif., L. 
Briedis, Maywood, Calif., J. Zu- 

V. 
P.

kas, Hawthome, Calif., 
Rukšėnas, Dowrey. Calif. 
Butkys, Monterey Pk., Calif. S. 
Jasutis, Long Beach, Calif.

Po .50 dol. — L. Petraitis, 
Brooklyn, N.Y.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidejusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

Kad būtų linksmiau...
Liūdniausia istorija

Trys įmonės valdymo dalinin
kai susirinko posėdžiui, bet ko
ridoriuj nesulaukia keltuvo; Jis, 
pasirodo, buvo laikinai sugedęs, 
{staiga 45 aukšte. Vienas pasiū
lo:

— Einam pėsčiom. Papasako- 
kim liūdnus nuotykius ir tada 
užmiršim lipimo nuovargį ir 
jausimės geriau.

Taip pirmas pradėjo pasako
ti ir, kol baigė, jau buvo prie 
22 aukšto. Kai antrasis pradė
jo pasakoti, tai nfet ašaros tryš
ko iš užuojautos.

Jau pasiekė ir Įstaigą 45 aukš
te. Pirmasis pamini trečiajam:

— Kol atgausint kvapą, pa
pasakok savo istoriją.

Šis prabilo:
— Mano istorija liūdniausia: 

pamiršau Įstaigos raktą!
Pasitikėjimas

Ūkininkas užkalbina gerai ap
sirengusi nepažįstamą vyriškį:

— Prašau pasaugoti mano
arklį keletą minučių.

— Bet ar tamsta žinai, kad 
aš esu parlamento narys?

— O tai niekis. Aš vistiek 
tamsta pasitikiu.

— Kaip mama sužinojo, kad 
tu nenusiprausei? — stebisi se
sutė.

— Užmiršau sušlapinti mui
lą.

Pas veterinorių žmogelis at
sineša laikrodį ir prašo pataisy
ti. Veterinorius bando jam pa
aiškinti:

— Atsiprašau, tamsta, aš esu 
ne laikrodininkas, o veterino-

nybes. Jos būtų vykdo
mos rudenį.

SALFASS-gcs futbolo pirme
nybes numato vykdyti Chica- 
gos LFK Lituanica . Jas bus 
stengiamasi suderinti su pabal- 
tieflų futbolo turnyru.

SALFASS-gos centro valdyba čius.
--------- —...................................... . — Tai aš tikrai pataikiau,—- 

Irgi meilė.. nudžiunga žmogelis. — Tas laik-
— Sakyk. Jūrate, kas pasi- rodis su gegute. Pats laikrodis 

darė iš to vaikino, kuris vis taip eina gana gerai,' bet gegutė ne
dažnai tau atsiųsdavo gėlių? kukuoja. Ar tamsta neduotum

— Prieš keletą savaičių jis kokių lašų, kad ji atgautų bal-
są?

H. W. MALĖ

JR. DRAFTSMAN
Trainee — Salarie open with some 
tracing experience. No phone calls 
apply in person CURTIS P ARTI- 
TION CORP. 590 BeUeviUe Tpke. 
Kearny, N .J. — See Mrs. McQueen

Keep your job būt make $300 wkly 
or $20,000 yrly extra with X-PAND 
Be a outside salesman. Įt’s easy and 
its fun, will train you in 5 days, sėli 
home to excellent customers fur- 
nished by XPand, car nec, bonuses 
each wk. Apply X-Pand Realty IN 
7-7927 — 846 Nostrand Avė., Bklyn.

SUPERINTENDENT
100 families — Queens location 

Elevator Building 
Beautiful 4% room Apt Ist Floor 

Call weekdays 9-5 
886-1400

Bakery Routeman experienced, at- 
tractive future. Startinę salary $113 
for 5 day week. approx. $35 extra 
for the 6th day. No Sunday. Ali be- 
nefits. Advancement. Apply in per
son daily 9 AM - 3 PM Bond Bread, 
495 Flatbush Avė. Brooklyn, neai 
Prospect Park. — Mr. Barnao

GENERAL FACTORY HELP
Day shift steady work nice workii 
conditions work n^ar home

MASTERSET BRUSHES INC.
131 Wainut Avė Brome N.Y.

Call 585-3500

DISPLAY

Carter Linetto Mercury 
Gkmcester County’s No. 1 Li 
Mercury DeaJer. Home of the

LINCOLN MERCURY, INC. 
Mantus Avė. Woodbury 08096; 
609 - 848-5650.

A Home away Irom Home 
Good food and recreation facihties 

Cathottc church wttHn tire area 
Jacksonville Road ML HoHy N J.

Call 009-267-4025

CARPET LINOLEUM 
f N LAI D ANO TILE

CARRET A RUG CLEANING 
Newfoam Injeetion Procesą 

Free sotį retarder A Moth proofir 
Call 24 Hours a Day 

835-7593

TO PLACB 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TbL: GL2-2923

MALĖ - FEMALE

SWITCHBOARD OPERATOR 
TYPI8T L-

Ebcperience, car necessary — hours
9 to 5 PM. Apply in person CURTIS —i 
PARTITIONS CORP. 590 BeUevUle 
Tpke. Kearny, NJ.

—: See Mrs. McQueen

EXP OPERATORS & FINISHERS 
on Ladies Coats section work also 
EXP PRESSER work near home 
JAY BEE COAT CO 112-04 lOlst 
Avenue Richmond Hill — Call HI 
1-2330

SERVICE

WATSON BROS 
HOUSE CLEANING SERVICE

House Cleaning fromTop to Bottom 
All Work Guaranteed

Call 864-5922

PETERFORD 
B0WLING SU PPL 1 ES

Everything for the Bovvler
TROPHIES & PLAQUES ®<

Special Discount to Our Readers

962 Hempstead Turnpike ®
Franklin Square ®

Call 516 - FL 2-9751 |

HEW-WOOD GALLERIES |

Open 6 days a week 
Custom Decorators

Antiųues - Furniture - Accessories 
1215 Broadway Hewlett L.I.

Call 516 - 374-9704

®
BLUE DAISY BOUTIQUE §

Open 10 AM to 7 PM 6 days a week. ® 
See why the most elegant and soph- @ 
isticated modem people shop with Š 
us (on a secretary’s salary) — 137 ® 
E. 34th Street (off Lex) 683-3525 |

BRIGHTON EXTERMINATING ® 
COMPANY 1

Commercial - Industrial - Komes ®
All Work Guaranteed g

269 Neptūne Avė Brooklyn Įg
Call 648-1403 ®

______ _ __________ __ _ ___ ___ ______  ®
t

BRADHURST CATERERS S
in Manhattan ®

We Are at Your Service
Making Your Parties A Success ®

Is Our Only Desire ®
2226 Third Avė N.Y.C. Call 427-7653 «

RIVERSIDE FLOORS
Floors seraped refinished in decor- 
ative colors. We take pride in our 
work. Free estimates given. Call j 
926-7578 — ask for Mr. Howard f

i Sofa or 2 chairs upholstered $99.95, |
i Slipcovers: $49.95 fabric, plastic — = 

$39.95. Wall to wall drapes $21.95. | 
All credit cards. Quality work. All = 

, Boros. Call Ben 536-8890. 17 E. 167 |
r Street. We also have the finest in |

Custom Furniture. |

H. W. FEMALE 
5 e

SEWING MACHINE Operatore ex- f 
perienced oa single needle and mul- | 
tipfe machines. Steady work nice | 
mntdng conditions. Swit1ik Para- 

” eilute Co. 1325 East State SL, Tren- 
ton, NJ. (609) 587-3300 — ask for 
Mr. Richard Swithk, Jr.

Experienced Finisher Floor Giri — 
1 button and button hole operatore — 
' ehiidrens dresses coats and suits — 
* biind stiteh, good salary, air condi- 
, tioning nice working conditions K. 
“ S. Manuf Corp. 495 Bushwick Avė.

Brooklyn — 967-7965

WAITRESSES 
STEADY

Also DISH-WASHERS days and 
nights. Good pay, good tipe. Massa- 
pegua, L.I. Call (516) 798-9210

EXP. TYPISTS 37%-bour week for 
Bilhng and General COrrespondencc 
some filing modern ptant fringe 
beneflts work near home SINCLAIR 
A VALENTINE — Secaucta Road, 
Secancus, N.J. Call 201-886-3710

1

EXP BOOKKEEPER
One Giri Office — Permanant

Good salary vae and fringe brnefits 
work near home EMES MFG CO 
199 Sacket St. Bklyn Call 625-7105

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratų 1969 metams.

Vardas ir pavardė----

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m.

3-

3-

J

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasinės ir

pagalbos <
Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ. < 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi- < 
nės ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia Į 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis. ;

Lietuvių Religinės Šalpos komitetas veikia su Ame- ; 
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys. ;

Šįmet sueina 10 metų — 1959-1969 Į
Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip: Į
I give, devise and beųueath to !
LITHUANIAN CATHOUC RELIGIOUS AID, Ine. i 
64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deductible. ; 
ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi- ;

zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindiname kitus su Lietuvos kančiomis: platin
kime knygą The War Against God in Lithuania. Kaina: 
popierio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

ispanų kalba: La lucha contra Dios en Lituania, kaina $1.00.

L K R š VALDYBA

apylinkėje <|

PAGERBKIME TUOS, KURIE GYVENO IR MIRĖ 
DIEVUI IR TĖVYNEI.

Lietuvos Kankinių koplyčia Šv. Petro bazilikoje Romoje 
laukia kiekvieno lietuvio atsiliepiant savo auka. Laiko jau 
nedaug — atsiliepkite adresu:

Lithuanian Martyrs’ 
Chapel Fund

2701 W. 68th Street Chicago, IR. 60629
T Vysk. V. Brizgys, Komiteto vardu

GROW WITH MONSANTO
GENERAL PLAKT WORKERS

Rotaling/Shift Work
Excellcnt bencfits to include 2 weeks pay aftcr one year of servicc. 
good wages, baste and major mcdical plan, pension program. plūs 
9 paid holidays. Intervievrs betvveen 8a.m. and 4:30p.m. Contact 
Robert Pcllington (201 > 276-2900 ext. 421.

MONSANTO COMPANY
8th & Monroe Avenues. Kenilworth, N.J.
An Eųual Opportunity Employer M F.

H. W. MALĖ BUSSINES PLACES

EXP SHORT ORDER COOK honrs 
■I PM to 1 AM good wages nice 
vorking conditions work nesr home 
6 dnv wcek Sundav off GOI.DEN 
DOLPHLN D1NER 905 No. Brond- 
w»y T,.I. 51* - 7M-9210

Outstanding Buy. ReMsurant and 
Hving ųuarters on Remto 9 plūs 7 
room housr all on 2’į arres, 50 mi. 
NYC. Catholk Churchos nearby. 
largo pbnd and lako for fishing and 
rerroatlon (9141 FE 7^10



r". a-

DARBININKAS

PareagiMai New Yorte -
Kovo 15, šeštadienį — Apreiški

mo parap. salėje vaidinimas “3Cę- 
gančioji Gražuolė*'. Rengia Mairo
nio mokykla. Pradžia 5 vai.

ftl ą *4 — Rytinio Atlanto pakraščio
f m/llr viriu MMllrarfr/tėM Ir.

GL 5-7281
GL 2-2923

Rytinio Atlanto pakraščio 
lituanistinių mokyklų mokyto
jų konferencija įvyks kovo 15- 
16, šios savaitės šeštadienį-sek- 
madienį, Maironio lituanisti
nės mokyklas patalpose. Ap
reiškimo parapijos salėje, Broo- 
klyn, N.Y. šeštadienį 10 vai. 
suvažiavimo atidarymas, 10:30 
vaL ryto A. Rinkūno paskaita, 
2 vai. popiet ir 3:30 vaL po
piet J. Juknevičienės paskai
tos, 4:30 vai. popiet J. Veblai- 
čio pranešimas. 5 vaL Mairo
nio lituanistinės mokyklos mo
kinių vaidinimas “Miegančioji 
gražuolė”. Sekmadienį 12 vai. 
simpoziumas “Tautinis ir visuo
meninis auklėjimas lituanistinė
je mokykloje”, 1 vai. inspekto
riaus A. Masionio žodis ir su
važiavimo uždarymas. Suvažia
vime kviečiami dalyvauti ne 
vien tik- lituanistinių mokyklų 
mokytojai, bet visi besidomį 
lietuvišku švietimu. Gi šiais lie
tuviškos šeimos ir švietimo me
tais tuo ypatingai turėtų domė
tis visi taurūs lietuviai.

New Yorko ir New Jersey 
A.L.R.K. Federacijos seimelis 
šaukiamas balandžio 13 d. 2 
vai. popiet V. Atsimainymo pa
rapijos salėje, Maspethe, .N.Y.

Algis Vedeckas tarnybos rei
kalais yra išvykęs į Londoną. 
Grįždamas sustos Romoje ir 
Maltoje.

Dail. Rimo Laniausko tapy- 
bos kūrinių paroda rengiama jujebjisBalfo paroda. -*-■ 
kovo 22-23 — Kolumbo vyčių - "
salėje Woodhavene, N. Y. Dai- mininku Chicagoje yra Albinas

pamokų Maironio šeštadieninė
je mokykloje šį šeštadienį ne
bus. Mokiniai, kurie dalyvauja 
“Miegančiosios gražuolės” vai
dinime, repeticijom renkasi 
1:30 v. popiet.

na buvo išvykęs į Miami, kur 
dalyvavo anesthesiologų kong
rese. Miami išbuvo visą savaitę.

Kun. L. Jankaus mirties me
tinės paminėtos kovo 9. Buvo 
iškilmingos pamaldos ir akade
mija. (Kitam nr. plačiau.)

BALFO SEIMAS CHICAGOJE
Balfo 25 metų sukaktuvinis 

seimas įvyksta kovo 15-16 Chi
cagoje. Posėdžiai bus šv. Kry
žiaus parapijos salėje, 4557 So. 
Wcod St. Posėdžiai prasideda 
9 v.r. ir tęsis visą dieną.

Vakare toje pačioje salėje 
banketas. Pradžia 7:30 v. v. 
Bankete bus pagerbti nusipel
nę Balfo darbuotojai. Kalbės 
prel. J. Končius, ilgametis Bal
fo pirmininkas.

Kitą dieną, kovo 16 šv. Kry
žiaus bažnyčioje koncelebruo- 
james iškilmingos pamaldos. 
Evangelikam pamaldas jų baž
nyčioj laikys kun. A. Trakis, 3 
v. popiet Marijos Aukštesnio
sios Mokyklos salėje Čiurlionio 
ansamblio koncertas. Diriguo
ja Alfonsas Mikulskis.

Seimo metu Balzeko muzie-

tuanistinių mokyklų mokytojų kon 
ferencija Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose.

Kovo 16, sekmadienį — Kaziuke 
mugė Lietuvių Laisvės salėje, Eli' 
zabeth, New Jersey. Rengia Eliza' 
betho skautės.

Kovo 17-28, nuo pirmadienio iki 
penktadienio — Algimanto Kezio 
SJ. nuotraukų paroda. Pacem ir 
Terris Gallery, 323 Dag Hammers- 
kjold Piaza — East 47th St., NYC 
Salė atidara kasdien nuo 11 v. ryte 
iki 7 v. popiet. Priėmimas kovo Ii 
nuo 5 v. iki 7 v.v. Parodą rengia 
New Yorko Lietuvos vyčiai senjorai

Kovo 22-23, Šeštadienį ir sekma' 
dienį — Dail. R. Laniausko paveiks
lų paroda, Knights of Columbus sa
lėje, 86-22 85th Street, Woodhaven 
N.Y.

Kovo 23, sekmadienį — Knygos 
LTTHUANIA, Geručio suredaguo
to veikalo anglų kalba, pristatymas 
lietuvių visuomenei, 2 vaL p.p., L< 
Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamaici 
Avė., VVoodhaven; rengia Lietuvo; 
Nepriklausomybės Fondai

Kovo 29 —-LB New Yorko apy
gardos suvažiavimas Kolumbo vy
čių salėje, 86-20 85th Street, Wood- 
haven, N.Y.

Kovo 29 - 30, šeštadienį ir sekma
dienį — LB New Yorko apygarda 
rengia dail. Jono Rūtenio dailės 
darbų parodą Kolumbo vyčių salėje 
86-20 85th St.. VVoodhaven. N.Y.

Balandžio 13, sekmadienį — Tra
dicinis lietuviškas Velykų stalas. 1 
vai. popiet Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne. Rengia Liet. Kat. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa.

Balandžio 13, sekmadienį — Am. 
Lietuvių Katalikų Federacijos N.Y. 
ir N.J. apskrities seimelis Maspetho 
liet, parapijos salėje, 2 vai. Rengia 
apskrities valdyba.

Balandžio 13, sekmadienį — Ve
lykų stalas, Knights of Columbus 
salėje, 616 Jamaica Avė. Rengia 
New Yorko Liet. Moterų Klubas.

Balandžio 19, šeštadienį — Ope
retės choras rengia savo sukakties 
50 metų jubiliejų St. Matthias salė
je, 58-15 Catalpa Avė., Ridgevvocd,

1969 m./ kovo 11 d., nr. 17

metines. Išk. j d. kun. A. Račkauskas, Tėv. B. Ramanauskas, O.F.M., kun. V. Dabuiis, kun. V.' Martinkus, 
prel. J. Balkūnas, kun. J. Aleksiūnas, kun. F. Ruggles, kun. V. Pikturna. Nuotr. P. Ąžuolo

KELIOS MINTYS APIE LIETUVIŠKAS PARAPIJAS

liniukas , gyūena Clevelande, 
kur baigė ir visus meno moks- lė žmonių.
lus. Savo kūrinių parodas yra 
turėjęs įvairiuose miestuose.

Išnucmojamas gražus butas 
iš 4 šviesių kambarių su cent- 
raliniu apšildymu, prie gero su
sisiekimo. Informacijai skam-

. — . - , Balandžio 27, sekmadienį — Lte-
Seimui rengti komisijos pir- tuviška šeima —- dialogas. Rengia 

Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pa
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugija.

Gegužės 3, šeštadienį — Pavasa
rio šokiai Maspetho piliečių klubo 
salėje, 69-63 Grand Avė., Mašpeth, 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva-

Dzirvonas. Jam talkina visa ei-

NEVVARK, N. J.
Novena prie šv. Juozapo

švč. Trejybės bažnyčioje prasi
dės kovo 11 ir baigsis kovo 19.

Wil!iamsburg sekcijoje, neto- šeštadienį 7:30 vai. vak. ir baig- 
li Apreiškimo bažnyčios, išnuo
mojamas trečiame aukšte butas 
iš 4 kambarių su modernia vir
tuve ir apšildymu, už labai pri-

susirinkimo sakoma, kad šios 
tarybos tikslas bus visą parapi
jos veiklą plėsti, ne organiza
ciją keisti, bet koordinuoti, su
aktyvinti arba atnaujinti.
Lietuviškų parapijų sunkumai

Pakeitus lotynų kalbą mišio
se, Amerikos bažnyčiose atsi
rado daugiau problemų ir lietu
viam. Tačiau tai jau žinom. Tai 
jau kuris laikas pakeista. Jei 
norim lietuviškai melstis, turim 
tam vienas ar dvejas mišias 
lietuviškose parapijose. Bet rin
kimas šios tarybos yra vėl ki
tas dalykas, nes, kaip žinom, 
kiekvienoj lietuviškoj parapi
joj dali parapiečių sudaro kita-

Seniausia lietuviška radijo 
trograma Naujoj Anglijoj švęs 
15 metų sukaktuves. Ta proga 
engiama metinė talentų popie- 
,ė So. Bostono Liet. Piliečių 
□ubo auditorijoj, kovo 16, 4 
ral. popiet. Talentam ir geriau- 
iem šokėjam išrinkti komitete 
ipsiėmė dalyvauti A. Gustaitie- 
lė, Ona Ivaškienė, Gintaras Ka- 
*osas, Juozas Rentelis ir Elena 
/aliukonienė. Svečiai dalyviai 
iiemet bus: Worcesterio Liet. 
Meno Mėgėjų Ratelio penketu- 
cas, vadovaujant William Bur- 
iuliui. Po talentų popietės, 7 
irai. vak. bus iškiliosios lietu- 
zaitės balius pagerbti Reginą 
Saiką iš So. Bostono. Bus links
ni šokiai prie Smito orkestro 
;.u dovanomis, šeimininkės ga- 
nins skanius lietuviškus val
gius, bus draugiškų gėrimų. Vi
sus kviečia programos vedėjai 
Steponas ir Valentina Minkai.

DAIVOS MONGIRDAITĖS 
KONCERTAS BOSTONE

Naujosios Anglijos Baltų D- 
jos tryliktasis koncertų sezonas 
bus užbaigtas solistės Daivos 
Mongirdaitės koncertu, kuris į- 
vyks penktadienį, kovo 14, 8:30 
vai. vak. Jordan Hali (kampas 
Huntington ir Mass Avė.). Po 
koncerto visi kviečiami į solis
tei pagerbti priėmimą Lietuvių 
Tautinės Sąjungos namuose, 
484 E. 4th St., So. Bostone.

Daivos Mongirdaitės didin - 
gas soprano balsas dažnai žavi 
bostoniečius, ji pavergė chi- 
cagiečius savo pasirodymais

rių lietuviškų reikalų vienoj lie
tuvių bažnyčioj ar kitoj, viena
me mieste ar kitame. Ir klau
siam tada vienas kitą, kodėl, ir 
kaltinam vieną ar kitą asmenį, 
vieną ar kitą kunigą, vieną ar 
kitą kleboną. Pamirštam, kad 
kaltininkai esam patys. Mes 
esam perdaug užimti visą lai
ką. Tegul kiti eina, tegul ki
ti daro. Jie turi daugiau laiko. 
Bet bent retkarčiais pamėgin
kim paklausti patys save: ką 
aš padariau, kuo aš prisidėjau 
prie lietuviškumo išlaikymo sa
vo bažnyčioj? Pradėkim ne nuo Lietuvių operos pagrindinėse 
savo kaimyno, bet nuo savęs. rolėse. Baltų koncertų serijose

Sugrįšim vėl prie Apreiškimo solistė Daiva Mongirdaitė pasi-

Vasario 23 Brooklyne buvo 
sušauktas Apreiškimo bažny
čios parapiečių susirinkimas. 
Tikslas — pasiūlyti ir išrinkti 
kandidatus i parapiečių tarybą, 
kuri, vyskupo įsakymu, renka
ma kiekvienoj parapijoj ir tu
ri nustatytas darbo gaires. 
Kaip žinome, šis dalykas yra 
įvestas po Vatikano antrojo su
sirinkimo. Ar tokie susirinki
mai buvo jau pravesti kitose 
lietuvių parapijose New Yor- 
ke, neteko girdėti, dėl to nėra 
žinoma, ar kitos lietuviškos pa
rapijos susidūrė, o gal dar tik 
susidurs, su kai kuriais sunku
mais. Šia proga norisi pasida
linti keletu minčių, pagalvoti taučiai. Kitaip tariant, pasida-. bažnyčios susirinkimo, kurį ifti- rodo jam antrą* kartą, šį kartą 
apie mūsų sutiktas ar sutiksi- j 
mas kliūtis, ieškoti būdų, 
Imantis mintimis, kaip to 
vengti, pasfflėfent ir gerais 
tuviais ir gerais katalikais,

da-

lie-

ro. dvi grupės, kurios nenori nim kaip pavyzdį, nekaltinda- jau kaip subrendusi ir iškilusi 
būti nuskriaustos. Mes, lietu- mi nei vieno, nei kito žmogaus, solistė. Savo koncerte solistė 
viai, žinom, kad tai mūsų baž- . nei vienos, nei kitos grupės. Daiva Mongirdaitė atliks Gruo- 
nyčios, kad mūsų protėviai jas Susirinkime dalyvavo mažiau džio, Jakubėno, Pergolesi, Mo- 
arba pastatė, arba nupirko ki- kaip šimtas žmonių. Tai reiš- zart, Brahms, Duparc, Ravel 
tų pastatytas. Kitataučiai aiški- kia, kad nei kas antra, nei kasTarybos svarba

Po antrojo Vatikano susirin- na, kad jie gyvena tos bažny- 
kimo vis daugiau ir daugiau čios ribose, jie yra tokie pat neatsiuntė! Kaip žinom, tai yra kant tiek į koncertą, tiek į

trečia šeima net savo atstovo
ir Leoncavallo kūrinius. Solistė 
ir rengėjai laukia visų atsilan-

Novena prasideda mišiomis "“L 84-16 noth Street, Richmond - , . - . . . . . .. -ir v ...
HiiL n.y. 11418. Teief. hi 1-9720. nonma pasauliečių bendradar- parapieciai, tun tokias pat tei- didele parapija. Kur buvo vi- priėmimą. Baltų Draugija pn-

biavimo. Dėl to yra renkama sės. Jie dar priduria, kad para- si kiti? mena, kad šis koncertas skiria- '
taryba. Be išrinktųjų, ją suda- piją sudaro tos bažnyčios ribo-
ro parapijos klebonas, kunigai, se gyvenantys katalikai, o ne 1
mokyklų ir draugijų atstovai, tie, kurie kažkur toli išsiskirs- i
Jos tikslas yra patarti įvai- tę ir tik retkarčiais pasirodo, ateitis, sakome, rodydami ki-

Dėl Jie priduria, kad jų vaikai lan- 
ko parapijos mokyklą, o lietu
vių ten yra vos keli, nes lietu
viai, toliau gyvendami, nega
lėtu vaikų vežioti taip toli į 
mokyklą. Ir tada kyla klausi
mas, ar verta tokias mokyk
las iš viso laikyti.

Dar daugiau ką galėtų pasa
kyti abi pusės, ir negalėtume 
paneigti, kad kuri iš jų kalbė
tų netiesą.

Lietuviški reikalai
Lietuvių dalyvavimas tokiuo

se susirinkimuose, bendroje pa
rapijos veikloje ir atskirų as
menų įėjimas į parapijų tary
bas (turim tai 
dar ne pervėlu) yra lietuviškų

5:15 vai. popiet lietuviškai ir 
7 v. v. angliškai. Lietuviam re
kolekcijos bus penktadienį ir Cypress Hills sekcijoje par

duodamas 3 šeimų mūrinis na
mas. Pirmame aukš
te 6 dideli kambariai, 
antrame 2 butai po 3 šviesius ir 
patogius kambarius. Naujai į- 
vestas gazo apšildymas. 2 gara
žai. Prie Jamaica traukinio, ar
ti bažnyčios ir mokyklos bei 
tarp dviejų parkų. Informacijai 
tel. TA 7-6355.

Nesiduokite apgaunami ir ne
permokėkite! TV, radio, ad- 
ding ir rašomas mašinas gausi
te pigiausiai ir sąžiningai per 
SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos pat firmos mecha
nikų Jūsų bute. Pranešę kuo 
domitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 
J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr.. rus, pageidavimus, prašymus.
E. Northport, N.Y. 11731 Tel. Apreiškimo bažnyčios parapie- parapijų gyvybinis klausimas. 
(516) 757-0055.

sis kovo 16, sekmadienį, 3 v. 
popiet su iškilmingomis irusio
mis ir bendra komunija. No- 
veną ir rekolekcijas ves tėvas

einamą kainą. Pageidaujama lie- Antanas Švedas, marijonas iš 
tuviška šeima, nes visas namas Argentinos. Klebonas kun. J. 
apgyventas lietuvių. Telefonas Schemas visus kviečia gausiai 
(212) SP 6-3843. dalyvauti.

NEPRALEISKITE RETOS PROGOS!

Kovo 15 šeštadienį 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE 

antrąkart P. Jurkaus 6 pav. pasaka jaunimui

MIEGANČIOJI GRAŽUOLE
Vaidina Maironio mokyklos 45 mokiniai. Pasaką puošia 
spalvingos dekoracijos, kostiumai, šokiai ir muzika. Vai
dinimą veda akt. Tadas Alinskas ir mokyt. Jadvyga Ma- 

i! tulaitienė. Pradžia 5 v.v. Įėjimas — 1 ir 2 dol.
ii

NUOŠIRDŽIAI ESATE KVIEČIAMI!
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L S. S. PALANGOS Vie+ininkijos — Elizabeth, N. J. 
tradicinė

KAZIUKO MUGĖ
įvyks

sekmadienį, kovo men. 16 d.
LIEETUVIŲ LAISVES SALEJE 

269 Sccond Street. Elizabeth. N.J.
11:00 vai. Miūios; 12:00 vai. Sueiga; 12:30 vai. Mugės atidarymas; 
1:00 vai. Šeimyniniai pietūs: 3:00 vai. S. Kalvaitienės vaidinimas 
“Grybų karas” • Namą darbo pyragų išpardavimas po kiekvienų 
mišių nuo 9 vai. ryto parapijos salėje • I mugę įėjimas nemokamas 
• Pietūs: suaugusiems $2.50. vaikams nuo 6 iki 12 metų ir visiems 
skautams S1J>O. (vaikams iki 6 m. nemokamai) • Pietums bilie
tus prašome įsigyti iš anksto pas platintojus, tel. (201) 355-8285.

IKI MALONAUS PASIMATYMO

si kiti?
Didžiuojamės kiekvienais me

tais savo jaunais, baigiančiais 
mokslus, žmonėmis. Tai mūsų

riais parapijos reikalais, 
to labai svarbu, kad būtų iš
renkami tokie žmonės, kurių 
norėtu dauguma parapiečių, o 
ne tik atstovai kokios mažos 
grupės, pajėgiančios garsiau 
kalbėti ir būti išgirstos, šis da
lykas yra naujas, mum neįpras
tas, ypač kai mes visi esam ar
ba galvojame esą labai jau ir 
taip visokiais darbais ir rū
pesčiais apkrauti. Tačiau turi
me atminti, kad, koks bus pa
tariamasis balsas klebonui, į tą 
pusę riedės visa mūsų parapi
jos eiga, visa ateitis, ši taryba 
ir bus tas parapiečių balsas, ku
ris perduos klebonui savo no- suprasti, kol

tiem. Tačiau kur buvo tie, čia 
mokslus baigę žmonės, kada su
sirinkime buvo dalis kitataučių 
ir buvo labai naudojama ang
lų kalba? Nenorėtume tikėti, 
kad Apreiškimo parapija tokių 
žmonių neturi. O buvo ten rei
kalo kai ką 
miesiem, kai 
ko.

Į parapijos 
minėta, įeina ir draugijų atsto
vai. Minimame susirinkime bu
vo tik sodaliečių atstovė ir cho
ro. Argi mes iš tiesų neturim 
daugiau lietuviškų organizaci
jų, veikiančių parapijos ribose, 
pasinaudojančių. patalpomis?

paaiškinti sveti- 
ką ginti lietuviš-

tarybą, kaip jau

mas pernai mirusios draugijos 
narės ir rėmėjos, kilnios lietu
vės Onos Gegužienės prisimini
mui. (VI)

Solistė Daiva Mongirdaitė
------- — - Panašios mintys ir klausimai 

čiam išsiuntinėtame laiške dėl Dažnai girdisi balsų dėl įvai- susirinkimui praėjus. Mes 
nestovim vietoje. Mes keliauja
me į ateitį. Turim įsijungti į 
dabartinę dieną. Po Vatika
no susirinkimo daug kas pasi
keitė. Norėdami eiti drauge su 
gyvenimu, turim įsijungti į 
dabartinę gyvenimo eigą. Jeigu 
neįsijungsim, neteksim net to, 
ką turėjom. Ar nebūtų verta 
pagalvoti? Sustoti, palikti savo 
darbus, savo skubėjimą ir pa
galvoti: ar mes norim, lyg ven- 
dens lašas, išgaruot, ar, lyg aša
ra ant skruosto, palikti ir žibė-

Ieškomas jaunas vyras, kuris 
norėtų išmokti ir interesuojasi 
apie vandentiekio darbus (plum- 
bing). Geras atlyginimas. Pa
geidaujama, kad turėtų leidi
mą vairuoti automobili. Infor
macijai skambinti tarp 8-9 vai. 
ryto. Tel. GL 3-5488.

Reikalingas siuvėjas-tailor. 
Už valandą moka 3.50 dol. 
Krautuvė ir siuvykla turi oro 
vėsinimą. Gražus miestelis, arti 
jūra. Kreiptis telefonu: (201) 
462-7662, arba rašvti: Charles. 
37 East Main St., Freehold. N,

B. Empakerytė-Lukoševičienė J., 07728.

Kompozitoriui

JUOZUI ŠTROMAI
mirus, sūnums Vytautui. Herkuliui ir Faustui reiškiame 
giliausią užuojautą.

Z. ŠUKIENĖ ir L. ŠUKYTĖ


