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Tol Avivas. — Izraelio siena 
su Egiptu išilgai Suezo kanalo 
yra 103 mylių ilgumo. Tik per 
Suezą persiritus galima suskal-
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Raketų bazes siūlo statyti, tik pakeitė jų paskirti

Suardęs seną geležinkeli, Izraelis s 
įsistiprino prie Suezo kranto

kelis buvo suardytas, gi pabė
giai ir bėgiai sudėti į naujai 
pertvarkytus bunkerius. Dabar 
jau buvo kaip panaudoti ir smė-

dyti Sinajaus pusiasalio erdvę 
ir sumaišyti Izraelio gynybą. 
Todėl aišku, kad įsistiprinimai 
prie kanalo yra pirmaeilis Iz
raelio rūpestis. Kadangi Izrae
lis negali ten i smėlį sukasti 
tiek vyrų, kiek jų turi Egiptas,

lio maišus perdangoms. Tvirti
nama, kad tų bunkerių dabar 
nebegali įveikti joks Egipto tu
rimas ginklas. Tais bunkeriais 
dabar esą apsaugoti ne tik Sue
zo kanalą saugoją Izraelio ka
riai, bet ir visi jų ginklai bei

mųjų raketų statyba prez. Niuto
nas jau nužengė pirmą žingsnį 
— išdiskutavęs reikalą su tar
nybiniais ir iš šalies pasitelk
tais patarėjais, prezidentas ap
sisprendė už raketų bazių įren
gimą, tik pakeitė jų paskirtį, 
vietą ir statybos tempą. Tai yra 
pirmas svarbus naujojo prezi-

Jos saugos ginklus, kad liktą kuo priešų atremti
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dento sprendimas pareigas pra
dėjus.

Prez. Johnsonas buvo supla
navęs ir kongresas buvo prita
ręs statyti antiraketines rake
tas prie didžiųjų miestų. Taigi 
jų numatytas tikslas buvo sau
goti gyventojus atominio užpuo
limo atveju. Dabar prez. Nixo- 
nas nukreipė jas į kitą tikslą— 
dabar jos saugos nuo priešo ato
minių raketų tas vietas, kur iš
dėstytos Amerikos atominės ra
ketos, skirtos paleisti į teritori
ją priešo, kurs pradės pulti 
Ameriką. Taigi vietoj miestų 
dabartinės apsiginamosios rake
tos saugos tą ginklą, kuris tu
rės būti nukreiptas į būsimą už
puoliką.

Su jų statyba nebus skuba
ma. Pradžiai numatyta antira
ketines raketas pastatyti tik 
dvejose vietose: Malmstrom 
aviacijos bazėje Montanoje ir 
Grand Forks aviacijos bazėje 
N. Dakotoje. Ten yra sustaty
tos Minutemen raketos, kurios 
turi tuoj būti paleistos į priešo 
pusę, kai tik bus susekta, jog

darai visai sistemai kontroliuo
ti.

Sistema bus lanksti, nes galės 
būti siaurinama ar išplečiama. 
Kasmet bus peržiūrima ir daro
mos pataisos (aukštyn ar že
myn) atsižvelgiant į šias aplin
kybes: priešo grėsmė (padidėjo 
ar sumažėjo), technologiniai pa
sikeitimai pačioje sistemoje, pa
žanga derybose siekiant ginkla
vimosi sustabdymo ar susiauri
nimo. Bus prašoma paskirti pi
nigų tyrimams, neš sistema bus 
vis tobulinama. Visos sistemos 
įrengimas atseisiąs apie 7 bilijo
nus dol. Pagal numatytą staty
bos tempą, kasmet reiktų skirti 
maždaug po vieną bilijoną dole
rių.

Tiems, kurie prikaišiojo, jog 
sistemos pradėjimas statyti pa
skatins naują apsiginklavimo 
bangą, prezidentas atsakė, kad 
sistema tarnauja ne puolimui, 
bet tik išimtinai apsigynimui, to 
dėl nėra pagrindo manyti, kad 
Maskva atsimestų nuo jau su
tartų nusiginklavimo derybų. 

__ __  ______ 7 Ypač, kad ji pati tokią siste- 
atsirado puolantis priešas. TcZ mą yra pradėjusi prie Maskvos 
kių bazių numatyta turėti 12. , ' ” . ' . ' '' ~
Kiekvienoj vietoj bus tolimo ir pranešė, kad ir su Maskva apie 
trumpo skridimo raketų tyei ra-

statyti. Jis, visų nustebimui,

tai kalbėta, ir gautas įspūdis,

jog ten visas reikalas supras
tas teisingai.

Prez. nemano, kad kongrese 
nebus sutikta pasipriešinimo, 
ypač senate, bet bus gautas pri
tarimas, kai visi su viskuo ge
rai susipažins ir įsigilins. Svars
tymai senate suksis aplink dvi 
svarbias komisijas: užsienio 
reikalų ir krašto apsaugos. Šios 
pastarosios pirmininkas jau pa
sisakė už sistemos įrengimą, to
dėl turės sumažėti ir šen. Ful- 
brighto noras organizuoti pasi
priešinimą. Tuo labiau, kad'pa
darius pakeitimus atkrinta ir 
visa eilė priekaištų. Išgirdę pre
zidento paaiškinimus, karštieji 
opozicionieriai nusivylė, nes jau

viską buvo susidėję pirmajai 
ugniai atidaryti. Juos, žinoma, 
galėjo nustebinti ir toks rimtas 
klausimo pristatymas: nebuvo 
žvanginta ginklais, bet buvo iš
kelta tik teigiamoji sistemos pa
skirtis ir išimta iš jos viskas, 
kas primintų kokią agresyvinę 
bravūrą. Niekas, greičiausiai, 
nemanė išgirst ir tokio dalyko, 
kaip prezidento pranešimo, jog 
tuo reikalu ir su Maskva jau 
pasikalbėta. Šita proga buvo ga
lima labai ryškiai pajusti, kad 
prez. Nixono darbo metodas la
bai skiriasi nuo kad ir dviejų 
paskutinių prezidentų: jokios
poezijos, bet aiškus, metodiškas geležies sijos brangus dalykas, 

nes reikia atvežti iš užsienių. 
Ir čia, kaip daugely žydus 
čiančių anekdotų, atsirado 
nas išmintingas, kurs čia 
surado ir medį ir geležį, 
netikėtai surastas sandėlis 
vo geležinkelis, kurį britai
tiesė I pasaulinio karo metu 
nuo Kairo iki Jeruzalės per Si
najaus dykumą. Viduržemio jū
ros pakraščiu. Nuo (Santa
ros iki Izraelio sienos geležin-

tai reikėjo visa pakrante pada
ryti tokius įtvirtinimus, kur ga
lėtų saugiai pasislėpti mažas 
būrys vyrų su visais savo gink
lais ir iš ten atmušti priešą.

Per 1967 m. karą egiptiečiai 
paliko dykumoje daug visokio 
karinio turto. Kas tinkama 
naudoti, buvo išvežta Izraelin, 
laužas panaudotas bunkeriams 
įrengti. Kai pereitą rudenį egip
tiečiai pirmą kartą stipriau ap
šaudė tuos žydų įsistiprinimus 
artilerijos sviediniais, jų stip
rumas pasirodė menkas. Pada
ryta išvada, kad reikia storų 
medžio ir geležies sijų.

Bet dykumoje medžių nėra,

ir dalykiškas klausimo svarsty
mas. Jis atrodo sausas, bet ne
abejotinai veiksmingas.

Tadžikus užklupo 
Maskvos satrapai
Maskva. — Tadžikų “respub

lika” pateko Maskvos nemalo
nėn už šiuos “nusikaltimus”: 
korupciją, gamybos ir kitokių 
žinių falsifikavimą, nacionalis
tinių ir mahometoniškų papro
čių pakentimą, žemės ūkio ap
leidimą. Tadžikų vadai buvo 
iškviesti į Maskvą ir nubausti: 
per metus liepta pataisyti visas 
klaidas. Bet kaip? Tą reikalą 
plačiai aprašė žurnalas Partyi- 
naja Žizn, kuris jau pasiekė ir 
New Yorką.

Tadžikija yra Afganistano 
pasieny, kalnuota, sausa, bet 
yra uranijaus ir kitokių rūdų. 
Svarbiausias žemės ūkio gami
nys yra medvilnė. Maskva įdė
jo į tą šaką kiek pinigų drėki
nimui pagerinti, bet šiaip jau ~ 
ilgai nesidomėjo tuo tolimu 
kraštu. Dabar pradėjo statyti 
aliuminijaus ir chemijos fabri
kus, gi jiem sukti — elektrinę. 
Tiesia ir geležinkelio šaką, nes 
reikia išvežti tų fabrikų gamy
bą.

Tokiose aplinkybėse Maskva 
labiau susidomėjo tadžikų gy
venimu ir veikla, ir rado labai 
daug Maskvai nepatinkamų da
lykų. Iš plačiai aprašytų trū
kumų darytina išvada, kad ūki
niai toji “respublika” nėra toli 
nubėgusi nuo carinių laikų, gi 
ideologiniai dar blogiau — ta
džikai pasilikę su savo tauti
niais ir religiniais papročiais, 
nesuką sau galvos nė ateizmu 
nė marksizmu-leninizmu. Dėl tų 
tautinių ir religinių papročių 
bei dėl indoktrinacijos nebuvi
mo straipsnio autorius ypač 
daug ašarų lieja.

Tadžikai yra mahometonys ir 
giminingi persams.__

TrystSMsidejo gaminti atominį kurą
Londonas. — V. Vokietija, prestižui ir ūkiui čia naujas 

Olandija ir Anglija sutarė pa- smūgis, nes Vokietija vėl nu
statyti dvi įmones, kurios ga- ėjo ne su ja, bet su kitais. Bet 

taip jau išėjo, kad Vokietijos 
mokslininkų produktas išėjo ge
resnis.

Tuo pačiu metu prancūzo 
Jean Monnet vadovaujamas 
Jungtinių Europos Valstybių 
komitetas nutarė pradėti ieško
ti atsakymų toms problemoms, 
kurios galės atsirasti įjungus 
Angliją į Bendrąją Rinką. Tas 
komitetas veikia jau 13 m. ir 
siekia V. Europos federacijos. 
Jean Monnet yra tas asmuo, 
kurs buvo Bendrosios Rinkos 
pradininkas ir pirmasis jos or
ganizatorius. Nežiūrint de Gaul- 
le šnairavimo, Monnet skiria vi
są savo laiką ir genijų V. Eu
ropos federacijai suorganizuoti. 
Pastarasis nutarimas siekia pa
rengti studiją, kuria bus paro
dyta, kokią naudą turės Euro
pa britams įsijungus į Bendrąją 
Rinką. Tai būsiąs labai veiks
mingas ginklas de Gaulle užsi- 

to kuro atžvilgiu. Prancūzijos spyrimui palaužti.

mins praturtintą uraną atomi
ne energija varomoms elektri
nėms. Sutarimą čia baigė apipa
vidalinti tų kraštų užsienio ir 
technologijos ministęriai, sutar
čių pasirašymas įvyks Bonnoje 
birželio 9. Viena įmonė bus pa
statyta Anglijoje, kita Olandi
joje.

Tos pačios valstybės sutarė 
gaminti ir savo įmonėse naudo
ti dujinius centrifūgus, naujai 
vokiečių išrastą urano pratur
tinimo būdą, šitas naujasis ura
no išskyrimo būdas yra piges
nis ir veiksmingesnis už pran
cūziškąjį. Savo kurą Prancūzi
ja tikėjosi parduot visiem Bend
rosios Rinkos kraštam, bet da
bar Sulaukė konkurento.

Tas trijų projektas siekia vie
no tikslo — pigesnio kuro 
elektros jėgainėms ir mažiau 
priklausomybės nuo Amerikos

Dėl Vietnamo kur nors slaptai dirbama 
Kitaip nesuprantamas Nixono delsimas

Wa$tiingtonas. — Demokra
tų vadas senate Mansfield ėmė 
jaudintis, kad prez. Nixonas dar 
nepasirodo su savo Vietnamo 
politika, bet vis tebevaikšto 
prez. Johnsono nubrėžtu keliu, 
nors ir tuo keliu niekur neju
dama pirmyn — taikos dery
bos tebėra įstrigusios ir dar nie
ko nedavusios, kovos lauke ko
munistų pusėvne 4ik .kad karo 
veiksmų nesumažino, kaip bu
vo tikėtasi, bet vėl sustiprino 
naujais miestų apšaudymais.

Prez. Nixonas buvo žadėjęs 
kaip nors už tai atkeršyti, bet 
paskutinėj spaudos konferenci
joj, prieš tai išklausęs ką tik 
iš Vietnamo grįžusio krašto gy
nybos sekretoriaus Lairdo pra
nešimo, jis visai aiškiai davė 
suprasti, kad jam labiau rūpi ne 
kas dedasi Vietname, bet kas 
vyksta Paryžiuje. Jis yra pasi- 

j rengęs mokėti kiekvieną protin- 
’ gą kainą, kad tik gautų Ameri- 
' kos garbės nepažeidžiančią tai- yra prašęs. Vienaip ar kitaip 

ką, su sąlyga, žinoma, kad tas 
žaidimas ilgai nesitęstų ir ko- 

j monistų ofenzyva Vietname 
perdaug toli nenueitų. Iš to 
aišku, kad kur nors vyksta tuo 
reikalu slapti kontaktai.

Naujos šviesos tuo reikalu ga
li įnešti žinia, kad Kinijos ko
munistai, po susikapojimo su 
rusais prie Ussuri upės, sustab
dė per Kiniją į Hanojų veža
mas Rusijos karo medžiagas. 
Kad tikrai sustabdė, liudija 
prancūzų kompartijos šauks
mas, kad Sovietų siuntų Viet
namu] sustabdymas yra krimi
nalinis brolio išdavimas.

Po ta žinia gali slėptis dvi 
skirtingos situacijos, bet vedan
čios prie to paties tikslo. Vie
na, ji gali liudyti, kad tai yra 
Mao kerštas Hanojui už jo su
sidėjimą su Maskva (teigiama, 
kad taip tikrai jau esą). Antra, 
rusai galėjo tyčia kaip tik da
bar išprovokuoti susišaudymą 
Kinijos pasieny, kad sutirštintų 
padėties rimtumą erdvėje ir 
tuo prisidengus paspaustų Ha
nojų nedelsiant, susitarti su A- 
merika Paryžiuje. Prez. Nixo- 
nas tos pagalbos iš Maskvos

būtų, jis bus jos ir susilaukęs, 
nes Hanojus be Rusijos karinės 
pagalbos ilgai kariauti negali. 
Ir šen. Mansfieldo “susirūpini
mas” gali būti dalis maskuojan
čio žaidimo.

Bestuburiai liberalai
Kai tik kokiam bolševikui 

užmina nors ant mažojo piršto 
valstybės dep. vizų skyrius, pro
testo organizatorių tarpe visa
da atsiranda istoriku vadinamas 
Arthiir Schlesinger, Jr. Tie

lie- 
vie- 
pat 
Tas 
bu- 
nu-

susisiekimo priemonės. Pasiren
gimas sako, kad greit nesiren
giama iš ten trauktis.

Kai pereitą savaitgalį Egip
tas atidarė per kanalą stiprią 
ugnį į žydų pozicijas, paskui vėl 
kartojo kelias dienas, tikslas 
buvo labai rimtas — bandyta 
griauti įsitvirtinimus bent to
se vietose, kur jie, manoma, ne
buvo dar pabaigti. Rezultatai 
buvę menki, žmonių aukų Iz
raelis kaip ir neturėjęs. Bet 
jam buvo gera proga vėl apšau
dyti ir padegti Egipto naftos 
valyklas, esančias Suezo mieste 
pietiniame kanalo gale. Vėl 
kliudyti įrengimai ir tankai — 
sandėliai. Ta pačia proga žuvo 
ir Egipto štabo viršininkas, ku
rį Izraelio šovinys surado vado
vybės bunkery.

Prie Suezo kanalo ir tarp 
Suezo ir Kairo esančios 6 ar 7 
Egipto divizijos, Izraelis gi sa
vo pusę ginąs su maždaug vie
na divizija, bet jo kariniai va
dai esą ramūs, nes egiptiečiai 
dar negalį nė bandyti per ka
nalą keltis. Izraelio gi pozicijos 
ir ugnis vis dar stiprinami.

Pasitraukė kard. Frings
Koelnas. — Tas, kurs arti

mo meilę pradėjo praktikuoti 
namie, o paskui ją išplėtė į tris 
kontinentus, jau užleido vietą - 
ir darbą jaunesniam savo įpėdi
niui. Tai Koelno arkivyskupas 
kardinolas Juozas Frings.

Jis atsisveikino su vyskupi
ja vasario 23 per iškilmingas 
pamaldas Koelno katedroj, iš 
kurios ne taip seniai palydėjo 
amžinybėn savo ilgametį drau
gą, Vokietijos kanclerį dr. K. 
Adenauerį. Jo vieton Koelno ar
kivyskupu paskirtas ikšiol jo 
koadjutoriumi buvęs prof. J. 
Hoeffner, seniau Muensterio 
vyskupas. Kard. Frings jau yra 
sulaukęs 82 metų ir yra beveik 
aklas. Vatikano II susirinkime 
priklausė pažangiųjų kataliky
bės vadovų grupei.

Iškilmėse katedroj Lotynų 
Amerikai atstovavo Čilės kar
dinolas Rau Silva, Afrikai — 
arkiv. Joan Zoa iš Kamerūno, 
Azijai — apaštališkasis admi
nistratorius iš Pakistano. Kodėl 
tie asmens ten atsirado?

Jie atvyko ta proga padėkoti 
kard. Frings, ir per jį visai vo
kiečių tautai, už jų kontinentų 
neturtingiems žmonėms teikia
mą pagalbą per “Misereor” or
ganizaciją, kurios kūrėjas, glo
bėjas ir širdis buvo kard. J. 
Frings. Toji Vokietijos katali
kų organizacija telkia aukas 
rinkliavomis ir jas dalina ūkiš
kai atsilikusiuose kraštuose ne
turtingųjų bendrajam ir profesi
niam švietimui remti, miestų 
biednuomenei padėti ant sa
vų kojų atsistoti, ūkininkams 
daugiau iš savo žemės naudos 
gauti. Pagalba dalinama tiesiog, 
ne per vyriausybes. Per 10 me
tų tos organizacijos parama bu-

Kard. J. Frings

vo vykdomi 6,400 projektų ir 
išleista 556 mil. markių (apie 
140 mil. dol.).

“Misereor” yra didžiausia 
pasauly privati organizacija, tei
kianti pagalbą ūkiškai atsiliku
siuose kraštuose.

Patys vokiečiai, ypač senes
nieji Ruhro krašto miestiečiai, 
atsimena kard. Fringsą iš tų 
laikų, kada tuojau po karo šim
tai tūkstančių vokiečių sugriau
tame krašte ieškojo maisto juo
doj rinkoj ar vaikščiojo aplink 
turtingųjų okupantų prekinius 
traukinius, tykodami pasigauti 
anglies gabaliuką. Kada pasigir
do juos smerkiančių balsų, 
kard. Frings taip juos nurami
no: “Aš netikiu, kad tokiais 
veiksmais laužomi Dievo ar žmo
nių įstatymai, kada tai reikalin
ga gyvybei palaikyti tokiais su
jauktais laikais”. Kai reinlan- 
diečiai ką nors tokiu būdu susi
medžiodavo, jie taip pajuokau
davo: Ich habe es geFringst.

protestai visada eina liberaliz
mo vardu, nors tas jų libera
lizmas dažnai yra tik istorijos 
falsifikavimas arba ne jų nau
dai-kalbančių faktų slapstymas.

Pereitą savaitę Schlesingeris 
vėl buvo labai veiklus New Yor- 
ke, rinkdamas rašytojų, knygų 
leidėjų ir kitokių rašto žmonių 
parašus paremti reikalavimui, 
kad būtų pašalinti iš imigraci
jos įstatymo visi nuostatai, 
draudžiu įsileisti Amerikon as
menis, kurie aktyviai nusiteikę 
prieš Amerikos valstybinę ir vi
suomeninę santvarką. Ta pačia 
proga buvo ir planuojama, kaip 
geriau* palenkt kongresą tą įsta
tymą pakeisti.

Audra šį kartą sukelta ryšium 
su vizos nedavimu Meksikos 
rašytojui Carlos Fuentes, ku
ris norėjo išlipti Puerto Rico 
saloje. Tas asmuo yra ne tik ra
šytojas, bet ir aktyvus bolševi
kinis propagandistas Lotynų 
Amerikoje.

Schlesingerio klikai ranką ta
me reikale jau ištiesė ir šen. 
Fulbright, atkreipęs į tą rei
kalą valstybės ir teisingumo 
sekretorių dėmesį. Prašydamas 
paaiškinimo dėl vizos nedavi- 

Prtut simpoziumų kun. J. Pakalniškis uždega simboli nes tautinių spalvų frake*. mo Fuentes, senatorius pasako
stebi a. Rėdžius ir Pr. PauHukonis Nuotr. r. Kisieliaus ir savo nuomonę. kad užsienio

rašytojams, muzikams ir moks
lininkams vizos turėtų būti duo
damos nežiūrint jų politinių į- 
sitikinimų.

Jau pasirengęs atvykti Ame
rikon ir Daniel Cohn-Bendit, 
raudonuoju Danny vadinamas, 
kurs pereitą pavasarį vadovavo 
studentų revoliucijai Paryžiuje. 
Tas tarptautinės agitbrigados 
narys yra nepaprastai gerai pa
sirengęs padaryti daug žalos 
Amerikos universitetams. Įdo
mu bus pasekti, ar ir už jo į- 
sileidimą tie patys asmens 
laužys savo liberalizmo kardus.

— Soviety Rusijai pasakyta, 
kad komunistų vykdoma ofen
zyva P. Vietname susilauks at
kirčio už miestų apšaudymą ra
ketomis. Tai buvęs ženklas, 
kad Maskva gali padėti tą rei
kalą sutvarkyti, jei to panorė
tų. Vietnamo komunistai Pary
žiaus derybose pradėjo tyčiotis 
iš amerikiečių kalbų, jog reikia 
pereiti prie slaptų derybų, kad 
su komunistais galėtum grei
čiau susikalbėti. Patarta ameri
kiečiams nuo tų pasakų atsiri
boti ir pasakyti viską viešai, 
jei turima ką nauja pasakyti.



DARBININKAS

Vasario 16-ji tarp Long Island amerikiečiųI I

. Šiemet, minint Lietuvos ne
priklausomybės šventę, Long 
Islande buvo dar giliau įsi-

1969 m., kovo 18 d., nr. 19

siektos vietos valdžios įstaigos, 
spauda, radijas ir plačioji vi
suomenė. Sukaktis buvo pla
čiai paminėta. Daugiausia tuo 
pasirūpino LB Tarybos narys 
inž. Kęstutis Miklas.

Nassau County
Sutarta audiencija vasario 10 

pas Nassau County Executive 
Eugene. Nickerson dėl snie
go pūgos neįvyko. Ji buvo nu
kelta į tos pačios savaitės penk
tadienio rytą. Gauta proklama
cija skelbia vasario 17-23 Lie
tuvos nepriklausomybės savai
te. Tuo pačiu laitai Lietuvos 
vėliava buvo iškelta prie jo 
būstinės Mineolos mieste.

Town of Hempstead
Vasario 13 d. 9 v. r. lietu

vių delegacija buvo priimta 
Town of Hempstead Presiding 
Supervisor Ralph G. Caso. Sa
vo proklamacija jis paskelbia 
Lietuvos nepriklausomybės sa
vaitę vasario 17-22. Taip pat 
visą šią savaitę buvo iškelta Lie
tuvos trispalvė prie rotušės 
Hempstead mieste. Proklamaci
jos įteikimo ceremonijoj daly
vavo visa miesto taryba ir 
spaudos foto reporteriai.

Baigiant šią nuoširdžią au
dienciją, jam buvo įteikta Vyt. 
Vaitiekūno “Lithuania”, Vliko 
paruoštas memorandumas ir iš
eivijos lietuvių manifestas 
anglų kalba.

Town of North Hempstead
Vasario 13 11 vai. audiencija 

pas Town of North Hempstead 
Supervisor Robert C. Meade 
Manhassęt mieste. Taip pat gau
ta proklamacija, iškelta vėlia
va visą savaitę. Robert C. Mea
de pasisakė, kad jis praleido 
savo mokyklines dienas su lie
tuviais. Jis gerai pažįsta Ifletu-

vę, kad Uetavos vardas būtų VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. vn Webster Avė. Cambridge

Vasario 16 d. 12:45 popiet 
populiariausia ir plačiausiai gir
dima Long Island radijo stotis 
WGBB (1240) perdavė specia
liai paruoštą programą apie Lie
tuvą. Dėka tos stoties Public 
Affairs direktoriaus Wesley

nai lietuvius pažino iš arčiau, 
programa buvo daug laisvesnė, 
keliant Lietuvos išlaisvinimo

Pats Richards yra rusų kil
mės, ir stotis laikosi neutralios 
pozicijas, šį karią buvo leista 
pasisakyti tiesiog ir prieš rusus 
ir prieš sovietinį režimą. Prog
rama buvo pradėta “Dainavos”

ansamblio įdainuota “Lietuviais 
esame mes gimę”. Kalbėjo ge- 
neratinrs konsulas Anicetas Si
mutis, apibūdindamas istorinę 
Lietuvos padėtį, valstybingu
mą bei Lietuvos diplomatų sta
tusą Amerikoj ir kitur. Vliko 
valdybos narys dr. Algirdas Bu- 
dreckis nušvietė dabartinę Lie
tuvos padėtį, o Kęstutis Mik- 
las supažindino klausytojus su 
įvykiais Long Islande ir apla
mai Amerikoj, švenčiant šią su
kaktį. Programa buvo paįvairin
ta lietuvių liaudies muzika ir 
baigta Lietuvos himnu.

Reikia paminėti, kad stotis 
šiai programai laiką davė be jo
kio užmokesčio ir dar pažadėjo

daliai programai apie lietuvių 
liaudies muziką.

brėžti, kad ir mūsiškis “Laisvės 
žiburys” per savo radijo pro
gramas daug prisidėjo prie šių 
metų Vasario 16-tos didesnio 
išpopuliarinimo Long ' Islande. 
Jis ne tik informavo apie įvy
kius Long Islande, bet taip pat 
perdavė proklamacijas išleidu
sių valdžios pareigūnų pasisaky
mus, kuriuos audiencijų metu į 
juostas užrašė delegacijos daly
vis Juozas Giedraitis.

Dar niekad iki šiol Long Is
lando lietuvių istorijoj nėra bu-

vos vyčių veikėją Aleksandrą — 
Vasiliauską, su juo lankė mo-
kyklas, žaidė krepšinį ir iš jo 
daug sužinojo apie Lietuvą. 
Pažadėjo visokeriopą paramą.

LIETUVOJE PARAŠE DRAM) APIE MINDAUGŲ

, Suffolk County eksekutyvas. H. Lee Denųison pasirašo proklamacijų. Iš k. į d. Kęetutie Mi 
‘tiėna Miklaitės, Marija Armonienė, Kęstutis jr. Mfklas^ ir Kristina Miklaitė.

Town of Oyster Bay
Vasario 13 d. 12:30 popiet de

legacija lankėsi pas Town of 
Oyster Bay Supervisor Michael 
N. Petito. Ten vėl gauta prokla
macija, vėliavos iškėlimas vi
sai savaitei.

Šia proga neikia paminėti vie
ną staigmeną. Supervizoriaus 
vykd. sekretorė Mrs. Aronson 
nei iš šio nei iš to prisistato de
legacijai- ir viešai visiem papa
sakoja, kaip jos vyras Mr. Zola 
Aronson tuoj po antrojo pa
saulinio karo kartu su Ameri
kos armijos kapitonu Antanu 
Vaivada išgelbėjo iš vokiečių 
kalėjimo Lietuvos laikinosios 
vyriausybės narius. Pasirodo, 
vėliau pasitikrinus, paaiškėjo, 
kad kpt. Vaivados pastangomis 
buvo išlaisvinti iš Bayreutho ka
lėjimo vokiečių okupacijos me
tu suimti Vliko nariai.

Suffolk County
Iš Town of Oyster Bay vyks

tama beveik į patį galą Long 
Island sales, į Suffolk County 
sostinę — Riverhead. Lygiai 
3:30 vai. pasimatymas su Suf
folk County Executive H. Lee 
Dennison. Pasirašoma prokla
macija. leidžiama iškabint lietu
višką vėliavą. Ji kabojo apšvies
ta net ir naktį.

Justinas Marcinkevičius pa- nas Kučas baigė meno mokyk- 
rašė istorinę dramą “Mindau
gas”. Praėjusių metų gale bu
vo išleista “Vagos” (Vilniuje) 
leidyklos, o pačioj šių metų pra
džioj pasirodė ir Vilniaus dra
mos teatre. Įspūdžius viešai 
pasakiusieji vienu balsu teigia, 
kad Marcinkevičiaus “Mindau
gas” tęsia ir toliau veda V. Krė
vės, B. Sruogos ir J. Grušo is
torinių dramų tradiciją. Iš jau 
anksčiau laikraščiuose pasiro
džiusių ištraukų buvo įspūdžio, 
kad istorinis Mindaugas kalba 
ir šiems laikams pritaikomomis 
užuominomis. V: Zaborskaitė, 
Maironio monografijos autorė, 
sako, kad “įspūdis kiek priešta
ringas, bet apskritai geras”. 
Kas tuo manoma pasakyti, 
lieka mįslė, kuriai atspėti gal ir 
tiktų nebent toks “raktas”: da
bartiniai kritikai maždaug tokį 
patį posakį (su “prieštarin
gas’7) vartoja kalbėdami ir apie 
Maironį, apie Vaižgantą, Krėvę, 
Sruogą ir beveik apie visus ki
tus ne vadinamojo “tarybinio” 
sukirpimo rašytojus. (Elta)

DAIL. A. KUČUI 60 METŲ , 
Vilniuje 60 metų amžiaus sau

sio 24 susilaukė dailininkas gra

lą Kaune 1935 ir po to buvo 
mokytojas Tauragės, Kaišiado
rių, pagaliau Kauno gimnazi
jose. 1944 buvo paskirtas dės
tytoju taikomosios dailės in
stitute (buv. meno mokykloj, 
Kaune), o nuo 1951 yra pro
fesorius Dailės institute Vilniu
je.

A. Kučas yra vienas iš pro- 
duktingiausių lietuviškos kny
gos iliustratorių apipavidalin
tojų Lietuvoje, patrauklus 
“braižo lietuviškumu”. Neskai
tant eilės žymesniųjų verstinių 
knygų, jo iliustruotu knygų są
raše yra V. Krėvės “Bobulės 
vargai”, Žemaitės “Marti”, A. 
Žmuidzinavičiaus ir Petro Kal
poko monografijos, Putino “Al
torių šešėliai”, “Prūsų kalbos 
paminklai”, “Gedimino laiš
kai”. S. Stanevičiaus “Pasa
kėčios” (Stanevičiaus 200 metų
sukakčiai paminėti), B. Sruogos 
“Lietuvių liaudies dainų rinkti
nė” ir, žinoma, jo dar meno 
mokykloje besimokant pradė-

VASARIO 16

se, tiek savaitraščiuose, kaip Šių topiyaos. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 112U; EV 8-9770. 
metų Vasario 16-tos proga. x

Du škd surinktomis žinio
mis, nuo vasario 17 iki dabar 
jau net dvidešimt keturi laik
raščiai paminėjo lietuviu veik-

MATTHCW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditianed. A. J. Balton-RaKrūnas, Ucensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

deni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

kas lietuviu delegaciję su val
džios pareigūnais ir įvairaus dy- BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 

Lalayette SL, Newark, N J. 07105; tel MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

fas darbas — Aišbės “Brička”, 
iš kurios vienas raižinys yra ir 
Lietuvių Enciklopedijoj.

(Elta)

PATVARUS 
KOLONIZATORIUS

kas Lietuvos kolonizatorius, ko
lonizavimo per pramonę pavyz
dys. šį kartą pasigarsino dar 
nei nemiręs, tik į pensiją iš

(Tiesoj (sausio 28) pasakojąs 
apie 900 tragiškų dienų Lenin
grade, vokiečių apgulimo metu. 
Gimęs ir augęs Petrapily-Lenin- 
grade, po karo dirbęs Mask
voj ir čeboksaruose, 1957 at
siųstas į Vilnių ir paskirtas 
elektromechaninės gamyklos
“Eltos” direktorium, čia ir di
rektoriavo iki praėjusių metų. 
Negrįžo į savo gimtąjį miestą 
ir į pensiją išėjęs: pareigingai 
pasilieka Lietuvoj, kaip rusiš
ko dažo lašas Lietuvos veide..

KONGRESE

muel Yerty w žmona Ir NMa Brtnkienė.

Vasario 16 proga JAV Kong- 
fikas Antanas Kučas. Kilęs nuo resc atitinkamus parpi$kimn.s 
Biržų (Deikiškių kaimo), Anta- padariusių senatorių ir atstovų 

sąrašas dar pasipildė. Būteųt:
Cunnecticut: senatorius Ab- 

raham A. Ribicoff (D).
Florida: James H. Burke (R), 

atstovas.
Illinois: šen. Charles H. Per- 

cy (R), atst. Melvin Price (D).
Massachussatts: Edward W. 

Brooke (R), Atst. Rūmų pirmi
ninkas John W. McCormack 
(D).

Minnasota: Ancher Neisen 
(R), atst.

Ncbraska: atst. Glenn Cun- 
ningham (R.).

Ohio: atstovai Robert A.
Tąft, Jr. (R), William E. Min- 

____________ schali (R.), Charles A. Vanik 
Nuotr. L. Kanto (D.).

Visad šykštūs žiniom apie 
mažų tautų veiklą Amerikoj 
Long islando didžiausi dienraš
čiai — Newsday, Long Island ’ 
Press ir Suffolk Sun — šį kar
tą surado vietos nuotraukom ar 
trumpiem aprašymam. Savait
raščiai tuo atžvilgiu buvo kur ' 
kas dosnesni. Nuotraukos ir ap
rašymai pateko į didžiumą jų vi
soje saloje.

Vienu ar kitu būdu Lietuvą 
paminėjo šie savaitraščiai: Beth- 
page Tribūne, County Seat 
Press, Great Neck News, Gt. 
Neck Record, Herald Courier, 
Manhassęt Mail, Manhassęt 
Press, Garden City News, The 
Eagle, Newsgram, Centre Is- 
land News. Bellmore Life, Oys
ter Bay Guardian, Roosevelt ■ 
Press, Syosset Guardian, Syos- 
set Advance, Mid-Island Times, 
Levittown Times, Mid-Island 
Tribūne, Mineola American ir 
Williston Times.

Litmor savaitraščių sindika
to kontroliuojami laikraščiai, 
kurių net šešis jie turi savo ži
nioje Long Islande, dėjo nuo
traukas net pusės puslapio dy
džio. „„

Ypatingai reiktų išskirti ir 
paminėti Bethpage Tribūne. 
Tas savaitraštis paskyrė net 
visą puslapį savo vasario 27-tos 
dienos laidoj. Aprašė įvykius 
šių metų Vasftio 16-tos proga 
Long Islande, ~ žinių apie 
Lietuvą, dabartinę jos padėtį. 
JAV . Senato ir 
ningai priimtą 
Con. Res. 416), 
JAV vyriausybę
vos klausimą Jungtinėse Tauto
se. {dėjo ir nuotrauką, kaip iš
keliama lietuviška vėliava.

Iš viso reikia pasakyti, kad 
Long Island jau yra “okupuo
tas” Lietuvių Bendruomenės. 
Ši tradicija turėtų būti tęsiama 
ir toliau, ir kasmet dar didesniu 
mastu. Reikia nepamiršti, kad 
Long Island yra didelis, jame 
milijonai gyventojų, čia gyve
na visas New Yorko elitas, ku
ris turi nepaprastai daug įtakos 
ir Washingtonui.

Kongreso vie- 
rezoliuciją (H. 
reikalaujančią 
iškelti Lietu

Flood (D).
New Jersey: atst. Henry 

Helstoski (D).

Ar yra prasmes 
tartis su Sovietais?

South Bend (Ind.) radijo ap 
žvalga Manion Forum, kuri bu
vo perduota vasario 16 dieną ir 
kurioj buvo plačiai kalbama 
apie tai, kaip Lietuva atgavo 
savo nepriklausomybę ir dėl ko 
ją vėl prarado, pateko į Kon
greso Užrašus. Ją panaudojo 
atstovas John R. Rarick (D., 
Louisiana), kalbėdamas dėl ato
minių ginklų neskleidimo su
tarties ratifikavimo. Jis pateikė

Punnsylvania: Dainei J. tarptautinių sutar
čių, kurias Sov. S-gos vyriausy
bė yra pasirašiusi ir jau seniai 
sulaužiusi. Tame sąraše mini
mos daugiausia tokios sutartys, 

Nuw York: atst. L^onard kuriose ir Jungtinės Valstybės
Farbstein (D). tiesiogiai ar netiesiogiai daly-

WiscofMin: šen. William vavo. Bet Manion Forum ap- 
Proxmire (D), atst. Clement J. žvalgoj minimos ir Sov. S-gos 
Zablocki (D). su Lietuva sudarytos ir pas-

Indirn: šen. Birch Baygh tad 6e atodai™ sulaužytos 
tartys. Tuo būdu atstovas ke- 

Iš viso šia proga pareiškimų lia ** y™
Lietuvos reikalu padarė 12 se- Pr»mė» su Sov. S-
natorių ir 48 atstovai iš 1.8- ga ^°*ūas nors sutartis.
Irns valstvhiii (Elta)

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas dar kartą pri- —.Socialinė* apeoufo* far-
mena atitinkamų vietovių lietu- nyba New Yorko mieste, norė-

platesnhi mastu ir įvairesniais nimą tėvų globos neturintiem 
būdais parodyti tiems atsto- vaikam, mokės iki 125 dol. per 
vams ir senatoriams tinkamą mėnesį toms šeimoms, kurios į- 
jų mosto įvertinimą. (Elta) sūnys tos rūšies vaikus.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statytu — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Mernck, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvų. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Umoi^ 
Avė, Brooklyn, N.Y. Tekt. EV 4-4952___________________________________

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi nuėsto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė, Richmond Hill, N. Y. 11418; tek VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARM0NA6, statybininkas — long Islande stalo įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti Friimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų aroa pirkėjo žemės, statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą karną, l'el (516) AN 1-2664.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darnų nuotraukos ir lau toto 
patarnavimai. 422 Menahan SU-Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. H Y 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison Su, 
Ridšewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviuiai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apuraudos, income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Wooanaven N.Y. 11421; Vi 7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtines 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. T et Vi 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, NY. 11421, VI 9-5077 ; 340 Grand SU Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom karnom priimame užsakymus vestuvėms ir pebūviam& 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders »pėcial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ VVoodhaven, N.Y. —■ VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AT.4-8319- Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOKET - LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30’į Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 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 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50ę. Kreiptis: Royal Products, Nortb 
Sta., P.O. Bok 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

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, Newark, N J. 07104.

Tel. (212) 497-0865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Niekotos Ave^ Bidgewood, N.Y.

gte. DEXTER PARK
M PHARMACY
BR Wm. AaastaM, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cur.77tb Street) 

Wootihave«, N.Y. 11421

Mkhigan 2-4130

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
WTL1AAM R. BEST 

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

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co9 Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. UTO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
termoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO.. INC.
S6-O1 114th Street Rkhnrond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799 
2422 West Marąuette Rd. Chicago, UI. 60629 — Tel. 312 - 476-2242

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į 
LITAS SERVICE CORPORATION

H-10 Jamaica Avė. Woodhaven. N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Cbicaflo Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur Ir kada keltautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
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Latkrattt tvarko REOAKCINB KOMISIJA.

Globėjo šventėje
Katalikam nereikia daug dės

tyti, kas yra šventas Juozapas. 
Visi žino, kad jis buvo Švento
sios Šeimos galva, kad Kristus 
buvo jam klusnus (kokia dieviš
ka pamoka vaikam ir jaunuo
liam savo tėvelius gerbti ir my
lėti!), kad jis buvo skurdeiva 
darbininkas ir visų Šventosios 
šeimos vargų ir džiaugsmų da
lyvis. Dabar šv. Juozapo garbė 
yra didinga, nes jis pastatytas 
visos didžiulės šeimos — kata
likų Bažnyčios — Globėju.

Jo šventę minint, prisimena
mas ir kitas, Senojo Testamen
to Juozapas, Jokūbo sūnus. 
Anojo Juozapo nuopelnai ir 
likimas yra figūra bei atvaiz
davimas Naujojo Testamento 
Juozapo asmens ir pašaukimo.

Iš dvylikos Jokūbo sūnų Juo
zapas buvo vienuoliktasis, tė
vo labiausiai numylėtas, bet 
kaip tik dėl to brolių neken
čiamas. Klastingai brolių par
duotas į Egiptą, jis pateko į fa
raono tarnus, nekaltai pakliu
vo į kalėjimą ir buvo išlaisvin
tas dėl išsipildžiusios pranašys
tės, kuri skelbė, kad per sep
tynerius metus Egipte būsiąs 
nepaprastai gausus derlius, gi

Pasirinkusi šventą Juozapą 
savo Globėju, katalikų Bažny
čia taip pat visus ragina pas jį 
eiti visokeriopais dvasiniais rei
kalais. “Eikite pas Juozapą”. 
Ir eina visi tikintieji: vienuo
lynai, bažnytinės draugijos, pa
rapijos, šalpos organizacijos, 
prieglaudos, ligoninės, darbi
ninkų grupės, visi jo vardu pa
krikštyti ir šiaip įvairių luomų 
vyrai ir moterys, turintieji ko
kį svarbų reikalą, sielvartą, ne
laimę, nusiminimą ar sąžinės 
graužimą. Ir ta pastovi, nenu
traukiama meldėjų bei prašyto
jų grandinė geriausiai paliudi
ja, jog šventas Juozapas pra
šymų išklauso. Juk neitų, jei 
nieko negelbėtų.

Ypatingu būdu šventas Juo
zapas globoja šeimas. Jis taiki
na šeimyninius ginčus, išlygina 
nesusipratimus ir įneša šventos 
ramybės dvasią. Jei kurioj šei
moj vaikai jau iš mažens ke
lia prieš tėvus maištą;, juos ap
gaudinėja, apmeluoja, visai pa
neigia jų autoritetą bei val
džia, pašiepia jų kilmę ar išsi
lavinimo trūkumą, tai čia kal
tas netikęs jų auklėjimas —be 

kitus septynerius metus būsiąs .„religįjcs, pagarbos Dievui ir 
baisus badas. Paskirtas Egipto " * ~

' šeimininku, Juozapas derliaus 
metais sukrovė tiek maisto, kad 
jo užteko ir septyneriem bado 
metam.

Kuomet žmonių minios atei
davo pas faraoną duonos pra
šyti, jis visiem kartojo tuos pa
čius žodžius: “Eikite pas Juo
zapą”. žmonės eidavo, ir Juo
zapas juos aprūpindavo. Atėjo 
ir Juozapo broliai duonos pra
šyti. Nepažinę savo brolio, jie 
puolė prieš jį ant kelių, tarsi 
prieš vyriausią valdovą. Jis bro
lius pažino ir pasisakė kas 
esąs. Kiek ten būta džiaugsmo, 
bet kartu ir skaudaus susikrim
timo dėl seniai padarytos 
skriaudos.

Jo šventiesiem, be švento 
Juozapo globos. Tėvas ir moti
na skundžiasi, verkšlena, bet 
ar jie kada pagalvojo, koki auk
lėjimo pagrindą vaikam patie
sė?

Šventas Juozapas buvo labai 
populiarus Lietuvoj. Kiek ten 
bažnyčių jo vardu buvo pašven
tinta, kiek švenčių bei atlaidų 
įvairiose parapijose minima, 
kiek žmonių Juozapais buvo pa
krikštyta! .. .Dabar... ne tik 
švento Juozapo, bet ir kitų 
šventųjų vardai lietuviškose šei
mose laikomi ne mados daly
ku. O kreiptis su globos prašy
mu — irgi jau nemoderniška.

Europos dangus apsiniaukė 
žmonijos istorijoj žiauriausio ir 
nelaimingiausio karo debesį - 
mis.

Tirš&ausi karo debesys tada 
pakilo iš Maskvos Kremliaus, 
kur 1939 metų rugpiūčio 23- 
čiąją naktį paslaptingai tarėsi 
pats Stalinas, jo “dešinioji ran
ka” Molotovas ir kiti anuome
tiniai aukštieji rusų bolševiki- 
jcs vadai su Hitlerio patikėti
niais, Ribbentropu ir Schulen
burgu.

Kiekvienam, kas buvo nors 
kiek patikėjęs Kremliaus dip
lomatų burkavimais apie taiką, 
ta naktis buvo apstulbinanti 

šv. Juozapas, lietuvių liaudies skulbtūra.
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staigmena, nors daugumas ta
da nė nesuprato, nes ir nežino
jo, koki tamsūs dalykai tos 
nakties tamsoj Kremliuje buvo 
sutarti.

Ir dabar rusiškos komparti
jos vardo blizgintojai kala į 
galvas savo pavaldiniams isto
rijas, anot kurių ta partija ir 
jos vadai esą ir visada buvę 
tik karų stabdytojai ir taikos 
saugotojai.

O prieš 30 metų bolševiki
nės Rusijos vadai, rodos, kaip 
tik galėjo padėti sutramdyti 
Hitlerio ir jo vanagų įsigeidi- 
mą kariauti. Reikėjo tik, kad 

Maskva, drauge su Vakarų vals
tybėmis, būtų aiškiai pasiprie
šinusi tų vanagų kėslams.

Bet, Vakarų pakalbinti taip 
laikytis, Maskvos valdovai tuo
jau ėmė teirautis, o kas mum 
už tai bus duota! Ir kai Vaka
rų valstybės nesiskubino už tai
kos gelbėjimą mokėti Maskvai 
kitų tautų laisve ir nepriklau
somybe, maskviniai tariami 
taikos gynėjai nesivaržydami 
spiovė į taiką ir pasisiūlė par
duoti savo pagalbą Hitleriui,— 
pagalbą ne taikai išlaikyti, o 
karui pradėti.

Teisybė, Kremliuje tada bu
vo sudaryta iš pažiūros taikin
ga “nepuolimo” sutartis... Bet 
Hitleriui tas Maskvos nepuoli
mas kaip ir buvo pats reika
lingiausias dalykas, kad galėtų 
Lenkiją užpulti. Tai buvo le
miamoji spyruoklė karui pra
dėti.

Bolševikijos vadai nedels
dami išdavė taikos interesus, 
kai tik pastebėjo, kad pagal
bą karui gali lengviau ir bran
giau parduoti, negu pagalbą tai
kai. Ir Hitleris tikrai nesivaržy
damas sutiko užmokėti sveti
mais kailiais tiek, kiek tie jo 
jo pagalbininkai užsiprašė, štai 
tą rugpiūčio 23 naktį iki pary
čių rąžytą sąskaita — slaptas 
protokolas prie viešai paskelb
to “nepuolimo” susitarimo. Tai 
patamsy, griežtai slaptai, ir tai 
tik puse lūpų apie susimokytus 
dalykus teprasitariant surašytas 
dokumentas. Savo turiniu jis 
toks nešvarus, kad komunistų 
istorikai — jų tarpe ir lietu
viams ano meto įvykių istori
jas rašantieji — gėdinasi apie 
ji net užsiminti. Jį slepia nuo 
lietuvių tautos, ypač nuo jau
nimo, neturinčio iš kur tiesą 
sužinoti, ir vietoj to įtikinėja, 
kad tariamieji taikos saugoto
jai . iš Kremliaus tik saugoję 
Lietuvą nuo hitlerininkų užpuo
limo ...

Todėl ypač lietuviams svarbu 
tą dokumentą dar ir dar kartą 
skaityti, atmintinai jį įsidėmėt, 
dabar ir ateity, per kartų kar
tas, kad lietuvių tauta niekad 
nepamirštų, kokios moralės ver
teivų valioje jai teko atsidurti 
pačiame dvidešimtojo amžiaus 
viduryje.

žodis žodin to patamsinio do
kumento turinys yra štai 
koks:

“Ryšium su nepuolimo pakto 
pasirašymu tarp Vokietijos rei
cho ir Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungos kiekvienos 

tiniai griežtai slaptuose pasi
kalbėjimuose aptarė savo įta
kos sferų Rytų Europos sienos 

vedė prie šių rezultatų:

1. Tuo atveju, jeigu srityse, 
priklausančiose Baltijos valsty
bėms (Suomijai, Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai), įvyktų teritori
nių bei politinių pertvarkymų, 
Šiaurinė Lietuvos siena bus 
Vokietijos ir SSSR interesų sfe
ros siena. Tuo atžvilgiu abi 
'šalys pripažįsta Lietuvos intere
sus Vilniaus krašte.”

įsidėmėtini žodžiai — “jeigu 
.. .įvyktų teritorinių bei politi

nių pertvarkymų”. Ne apie pa
čių Baltijos valstybių persitvar
kymus kalbėjo, o apie jų per
tvarkymus. Baltijos valstybės 
tada nei nesirengė persitvarky
ti, bet Molotovas jau tą naktį 
Ribbentropui su Schulenburgu 
pasisipasakojo, kokių jis ren
gia joms “teritorinių bei politi
nių pertvarkymų”: prijungti 
jas prie Rusijos ir įtaisyti jose 
savo valdžią bei santvarką.

Kitas įsidėmėtinas dalykas 
yra tas, kad tą naktį tariamie
ji Lietuvos nuo Hitlerio gelbė
tojai kaip tik Lietuvą su visu 
Vilniaus kraštu sutiko palikti 
to paties Hitlerio vadinamojoj 
“įtakos sferoj”, tai yra jo valioj. 
Tai rodo, kad Maskvai ne Lie
tuva, o pats sandėris labiausiai 
rūpėjo, todėl pradžioje už pa
galbą karui pradėti nerašė per- 
didelės sąskaitos. Tik vėliau, 
sandėris buvo jau pasirašytas 
ir nebebuvo pavojaus, kad pa
galbos pirkėjai atsimes, Krem
liaus vertelgos ėmė sąskaiton 
prirašinėti priemokų, ir taip da
limis išsireikalavo ir net dole
riais atpirko iš Hitlerio taip 
pat ir Lietuvą. Tai bus ma
tyt iš tolesnių dokumentų. Šiuo 
atveju grįžkime į tą patį rug- 
piūčio 23-čiosios nakties doku
mentą, kuriame toliau užrašy
tas karo planuotojų susitari
mas pasidalinti Lenkiją ir ki
tas sritis. Būtent:

“2. Tuo atveju, jeigu terito
rinių bei politinių pasikeitimų 
įvyktų Lenkijos valstybei pri
klausančiose srityse, Vokietijos

Hitleriui
ir 3SSR įtakos sferas skirtas li
nija, einanti maždaug Narevo, 
Vyslos ir Sano upėmis.

Klausimas, ar abiejų šalių in
teresų požiūriu yra pageidauja
ma išlaikyti nepriklausomą Len
kijos valstybę ir kokios turėtų 
būti tos valstybės sienos, tega
lės būti galutinai išspręstas to
limesnėj politinėj raidoj. Kiek
vienu atveju abi vyriausybės 
šį klausimą spręs taikingo susi
tarimo keliu.

3. Dėl pietų-rytų Europos so
vietinė šalis atkreipė dėmesį į 
savo interesus Besarabijoj. Vo
kiškoji šalis pareiškė savo vi
sišką politinį nesidomėjimą to
mis sritimis.

4. Abi šalys šį protokolą lai
kys visiškai slaptu.

Maskva, 1939 m. rugpiūčio 
23 d.

Už Vokiečių reicho vyriausy
bę — von Ribbentrop.

SSSR vyriausybės įgaliotinis 
V. Molotov.”

Šio dokumento originalo nuo
traukos saugomos Jungtinių A- 
merikos Valstybių Valstybės 
Departamento archyve, serija 
F 19, 182 ir 183 kadrai. Teks
tas anglų kalba paskelbtas Val
stybės Departamento leidinyje 
“Nazi-Soviet Relations 1939- 
1941”, 1948 metų laidoje, 78 
puslapyje. (Elta)

Kas gražiausiai pagerbtas JV?
Ar vienas viešas priėmimas 

yra geresnis už kitą, labai sun
ku pasakyti. Bet amerikiečiai 
ir čia surado būdą apskaičiuo
ti — pagal šiukšlių kiekį.

Apskaičiuota, kad po to, kai 
New Yorko gatvėmis valiavimų 
lydimas pravažiavo iš erdvės 
grįžęs pik. Glennas, popierių 
atliekų ir kitokių šiukšlių su
rinkta 3,474 tonos. Po gen. Mac 
Arthurui surengto sutikimo 
šiukšlių būta 3,249 tonos. Po 
sutikimo Lindbergui šiukš
lių buvę tik 1,800 tonų.

Ar toks apskaičiavimas teisin
gas, sunku pasakyti!

Kada kas pradėta vartoti?
375 metais — pirmieji lan

gai su stiklais; 850 — grįstos 
gatvės; 1250 —- akiniai; 1325 
įvesti vekseliai; 1415 — ap
šviestos gatvės Europoje; 1446 
— į Europą ateina pirmosios 
žinios apie tabako rūkymą; 
1472 — pradėtas naudoti pir
mas fortepionas; 1520 — į Eu
ropą pirmą kartą atvežtas šoko

ladas.

JONAS JAŠKAUSKAS
■I ! ' • ■ '
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(31)
Delegatai prašė duoti jiems laiko pasitarti. Vėliau 

ateisią jie su pasiūlymu.
— Aš noriu žinoti dar šiandien! — pasakė vokietis.
Jonas pasiprašė kalbėti visų vardu, o Stefa vertė:

— šiandien, net turėdami geriausius norus, mes 
negalim atsakymo duoti. Tą reikalą mes dar turime ap
tarti patys, paskui surinkti iš žmonių pinigus, sužinoti, 
kas ką norėtų pirkti. Tai truks ne mažiau kaip tris- 
keturias dienas.

— Aš negaliu taip ilgai laukti, — pertraukė vo
kietis.

— Per tokį trumpą laiką mes jokiu būdu negalim 
surinkti pinigų, — atsakė Jonas.

— Pinigus jūs galėsit surinkti per dvi ar tris dienas. 
Bet aš jau rytoj turiu žinoti, ar jūs pirksit, — nusileido 
vokietis.

Susitarę rytoj ateiti su atsakymu, išsiskyrė.

Komiteto narių tarpe kilo įvairių nuomonių. Vieni 
siūlė tuoj pradėti rinkti pinigus, kiti manė, jog visai 
neverta prasidėti: sukiši tokią didelę pinigų sumą, o san
dėliuose gal nieko nėra. Kol pinigų nesumokėsi, tikrinti 
neleis.

Tada Jonas pasiūlė:
— Kurie buvot pas vokietį, galėjot pastebėti, kad 

jis labai skuba. Pradžioj norėjo mūsų atsakymą gauti 
jau šiandien, vėliau nusileido ir sutiko laukti rytdienos.

Valandos jis mUms nepaskyrė, tai mes rytoj nueisim pa
vakariais, apie 4 ar 5 valandą. Aš beveik tikras, kad 
kariško transporto jie negaus, o jei ir gautų, tai mes 
galėtume jiems sutrukdyti. Bet geriau to išvengti. Aš 
tikiu, kad sandėliuose tas turtas yra. Be to vien dvaro 
inventorius tų pinigų vertas. Bet mūsų tikslas viską gau
ti veltui. Juk tai mūsų, o ne jų.

— Veltui tai neduos, — pastebėjo Meškūnas.
— O kur jie dės? — įsikišo mokytojas Zaranka — 

Aš Joną suprantu. Jis galvoja, kad mums reikia laimėti 
daugiau laiko.

— Teisingai! Mums svarbu laikas. Aš siūlau ne
skubėti. Rytoj nuėję pasakysim, kad pinigų rinkimas 
sunkiai eina, žiūrėsim, kokią jis padarys miną. Derybas 
turime tęsti galimai ilgiau — delsti.

Pasiūlymas buvo priimtas. Derybcs tęsės. Po trijų 
dienų, Stefa, atėjusi į darbą, pranešė, kad vokiečiai, 
pasikinkę keturias poras arklių, ką gali, iš sandėlių 
krausto, atrodo, rengiasi išvažiuoti. Francas, senasis Os
karas ir sargybiniai savo asmeninį turtą jau pasikrovė. 
Stefai einant pro šalį, Francas pasakęs:

— Tegul greičiau komitetas neša pinigus, nts greit 
bus pervėhi.

— Mums sumokėti per vėlu nebus, tik jam priimti 
gali pritrūkti laiko, — pa juokavo Jonas.

— O aš su savo vyrais einu jų išlydėti, — pasakė 
Matukas ir dar paklausė: — Kaip manote, ar jiems vie
nos poros arklių užteks kuprinėms susidėti?

—Duok jiems dvi poras arkių: į vieną vežimą tegu 
susikrauna kuprines; o į kitą žmonoms lauktuvių, —pa
siūlė mokytojas Zaranka, ir viri jam pritarė.

— 50,000 mariau gal ir būsime uždirbę, — pa
juokavo Jonas.

— Tamsta gudrus! Jei kiek, mes gal ir būtume su
mokėję, — pagyrė Joną pirmininkas.

Taip ir paleido vokiečius su dviem poriniais veži
mais.

Komitetas savo raštinę perkraustė į dvaro rū
mus. Prasidėjo darbas. Dalino žmonėms vokiečių palik
tą turtą: druską, cukrų, javus. Varguomenei veltui, o 
turtingesniems už pinigus, žmonės džiaugėsi, kad iš ka
ro griuvėsių keliasi laisva Nepriklausoma Lietuva.

KURIANT NAUJĄ GYVENIMĄ
Vokiečiams išsikrausčius, Palomėj įvyko valsčių at

stovų suvažiavimas. Kalnų valsčiui atstovavo Jonas Ra
mūnas ir Antanas Matukas. Renkant apskrities komite
tą, išrinko ir Joną Ramūną. Iš Kalnų valsčiaus komiteto 
jis pasitraukė, persikeldamas gyventi Palomėn. Susira
dęs Elenutės kaimynystėj kuklų kambarį, jį išsinuomojo 
ir apsigyveno.

Kuriantis Lietuvai, organizuojant naujas įstai
gas, naujiems pareigūnams reikėjo daug energijos ir pa
stangų. Jonui teko organizuoti komiteto atskaitomybės 
skyrių. Sunku buvo rasti sugebančių žmonių, kuriems 
tą ar kitą darbą galėtų pavesti. Nebuvo pratęs ir jis 
pats savarankiai dirbti. Seniau, tarnaudamas pas savo 
darbdavius, turėdavo atlikti tik tam tikrą darbo sritį, 
pagal gautus nurodymus ir nuo seniai nusistovėjusius 
metodus. Dabar teko apsispręsti pačiam, nelaukiant iš 
niekur jokių patarimų. Joms energingai ėmėsi darbo 
ir bedirbdamas mokės. Nors tekdavo išeikvoti daug ener
gijos, bet darbas ir aplinka džiugino. Juk viskas buvo 
daroma savai besikuriančiai valstybei — laisvai Nepri
klausomai Lietuvai.

Vokiečiai krašte paliko nemaža chaoso: įvairūs tam
sūs gaivalai kėlė galvas, terorizuodami geventojus. Daug 
rusų belaisvių, vieni nenorėdami grįžti į bolševikų kuria
mą “rojų", kiti kitokiais sumetimais, dėjosi į bandas ir 
plėšikavo. Dažnai jų bandos apsupdavo ūkius, ypač ar
čiau didesnių miškų, viską išplėšdavo, išžudydavo šei
mas, padegdavo trobas.

Besiorganizuojanti milicija su tokiais gaivalai* turė
jo sunkiai kovoti.

Buvo ir kitokių priešų, drumsčiančių besikuriančios 
valstybės gyvenimą; tai iš Rusijos atgūžėjęs bolševi- 
kuojantis elementas. Jis varė tarp žmonių agitaciją, įkal
binėjo neklausyti valdžios potvarkių, skleidė gandus, 
kad greit ateis raudonoji armija ir “burtųjų” valdžią su
žlugdys, kaip tai padarė Rusijoj. Tada tik būsią gera 
gyventi, kai nebebūsią ponų. Šios rūšies priešai dau
giausia buvo nelietuviai. Nors Jonui neteko su jais ko
voti tiesiogiai (tai milicijos pareiga), bet komitetas 
gaudavo daug įvairių skundų, kurtuos reikėjo svarstyti 

ir ieškoti priemonių, kaip apsaugoti žmones nuo pa
vojų.

šalia darbo, vargų ir rūpesčių nemaža buvo ir as
meninės laimės valandėlių, kurių teikdavo susitikimai su 
Elenute. Nors nedaug turėjo laisvalaikio (po oficialių 
darbo valandų vykdavo posėdžiai, tekdavo tartis vis nau
jai iškylančiais klausimais), bet su Elenute susitikda
vo kasdien ir laisvalaikį praleisdavo drauge. Arba Jo
nas nueidavo pas ją, arba ji ateidavo.

Elenutė jau dirbo ligoninės raštinėj, o jos sesuo 
Emilija — naujai besikuriančioj vaikų prieglaudoj.

—Kaip manai, brangioji, ar ne laikas mums pradėti 
sukti lizdą? — kartą paklausė Jonas.

— Nežinau, Joneli... Aš vis dar negaliu įtikėti, 
kad taip ramiai, be rūpesčių galėtume pradėti gyventi.

— Tu netilti, kad Lietuva išliks nepriklausoma?

— Tikiu... Tik vis dar negaliu įsisąmoninti, kad 
visada galėtume būti tokie laimingi, kaip dabar. Juk tai 
sunkiai įsivaizduojama laimė.

— Vedę turėsime dar daugiau džiaugsmo ir laimės. 
Tada visada būsime drauge.

— Mes ir dabar daug laiko drauge praleidžiam, — 
žiūrėdama Jonui į akis ir kedendama jo plaukus, kal
bėjo Elenutė. Kiek patylėjus, paklausė: — Tai kada, 
nianai, mes galėtume susituokti?

— Aš ir pats dar nežinau. Manau, kad po Kalėdų 
galėtume.

— Bet mes dar neturim nei buto, nei baldų...
— Apie tai aš jau esu galvojęs. Tik nežinau, ar tu 

mano planui pritarsi, nes jis labai kuklus. Laikinai mes 
galėtume čia pat gyventi. Gautume iš šeimininkės dar 
vieną kambarį, ir mums užtektų. Baldų yra, o virtuve 
galėtume naudotis bendra. Ir dabar turiu teisę ja nau
dotis, tik, kai valgau valgykloj, beveik nesinaudoju.

— Tu, branguti, labai gerai sugalvojai Jei nori ži
noti, tai šį planą ir aš jau esu svarsčius, tik su viena 
maža pataisa. Pietus mes galėtume valgyti pas mamą. 
Bet kažin ar tavo šeimininkė sutiks dar vieną kambarį 
užleisti?

— Aš jau su šeimininke tariausi tuo reikalu.
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DA1L LANIAUSKO KCRINIĮJ PARODA NEW YORKE
Sį savaitgalį, kovo 22-23, Ko

lumbo vyčių salėje Weodbave- 
ne rengiama Clevelande gyve
nančio dailininko Rimo La- 
niausko kurinių paroda. Tai 
jaunos kartos žmogus, dar tik 
ateinąs į meno pasaulį. Tuo 
pačiu visiem įdomu: kasjE toks, 
ką jis atveža mum, ką žada 
ateičiai?

Rimas Taniauskas yra gimęs 
Kaune 1937 birželio 15. E Lie
tuvos tremties keliu pęr Vokie
tiją su tėveliais atkeliavo į 
Ameriką. Keliaudamas mokėsi 
pagal savo amžių. Pradinį 
mokslą baigė Vokietijoje, to
liau mokėsi JAV-se.

Būdamas benediktinų gimna
zijoje, jau gavo stipendiją stu
dijuoti meną šeštadieniais prie 
Clevelando Meno Instituto (Cle- 
veland Institute of Art). Bai

gęs gimnaziją, ir įstojo į tą in- 
stituką. Bestndouojant teko iš
eiti į kariuomenę, kur praleido 
dvejus metus. Sugrįžęs gavo 
stipendiją — Cooper School 
of Art Clevelande. Stipendija 
paanaudodarnas, jis meno 
mokslus baigė 1963. Mokyklos 
baigimo parodoje jis gavo pir
mąją ir antrąją premiją už sa
vo darbus.

Baigęs meno studijas, pradė
jo dirbti American Greeting Co. 
Clevelande. Dirba ten ir dabar 
kaip piešėjas.

Dalyvavo parodose
Su savo tapybos kūriniais jis 

dalyvavo eilėje parodų; Jo pa
veikslų buvo išstatyta Butier 
Museum of American Art 
Youngstown, Ohio, Exhibit VU, 
American Greetings Juried 
Traveling Show New Yorke,

-V r

Balaeko muziejuje ir meno ga
lerijoje Chieagoje, Amerikos 
akvarebstų draugioje New 
Yorke, Driftwood to Circle ga
lerijose Clevelande bei kitose 
įvairiose lietuvių ir amerikie
čių parodose.

Išėjęs jau grynai amerikiečių 
mokyklą, ir jai ir atstovauja, 
kurdamas modernius abstrak
čius paveikslus.

\fisMomenineįo veikloje
Kai jaunieji traukiasi k ša

linasi E visuomeninės lietuviš
kos veiklos, dail Rimas Da
mauskas yra uolus visuomeni
ninkas.

Jis dvejus metus labai sėk
mingai vadovavo Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungai. Labai 
dažnai pats skraidė lėktuvais, 
lankė kuopas ir sustiprino są-

jungos veiklą. Jis suorganiza- Atbaigęs darbą su mokslei
ve pirmuosius vadų kursus žie- viais, Clevelande jis vadovauja 
mos metu Dainavoje, ir kursai jaunimo komitetui, kuris ryžtasi 
pasižymėjo griežta tvarka, tie- ginti religijos persekiojimą tie
siog perkrauta dienotvarke, di- tavoje. Savo planuose yra le
deliu reikalavimu. Kursai davė bai daug užmanę, net popie- 
tikrai teigiamus rezultatus. žiu pasiekti.

Naujas “Į LAISVĘ” numeris
Laisvę” žurnalo naujas nu

meris pasiekia šiomis dienomis 
prenumeratorius ir platintojus. 
Jis išeina kiek pavėluotai. Atei-

tedros išpirkimas), dr. A. 
Razma (Organizuotinas lietuvių 
fondas politiniams reikalams), 
A. BudreckE (Karoso ir Adam-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

. —•—
Adv. M. SVBKAUSKlBte sutiko Ša
me hikraštyja duoti pssiftieimų ir pa
tarimų teisiniais Hausunais Daibininto 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininku. Mausimai suĮstini 
jos adresu: Mrs. M. L šve&auskas — 
AHomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., We$t Roxbury, 
Mass. 02132.

PAS ROCHESTERIO LIETUVIUS (3)

tyje žurnalas lankys prenume
ratorius reguliariai.

šis “Į Laisvę” žurnalo nume
ris ir aktualus ir kartu įdomus. 
Jame rašo: kun. G. Kijauskas, 
S. J. (Lietuvių bendros atsako
mybės žadinimas), duodamas 
pašnekesys su PLB valdybos 
vykdomuoju vicepirmininku 
Stasiu Barzduku (PLB pasirin
ko vidurio kelią), dr. Z. Ivins
kis (Nepriklausomcs Lietuvos 
politinio gyvenimo raida ir lū
žiai), dr. J. Grinius (Vilniaus ka-

Naujas Liet. Dienu 
numeris

kaus pralaimėjimo pamoka lie
tuviam), V. Vaitiekūnas (Lais
vųjų bendravimas su pavergtai
siais), P. Narutis (parapijų vaid
muo tautinės gyvybės išsaugoji
me). Du laisvojo pasaulio lietu
viai profesoriai yra surinkę į- 
domios medžiagos apie komu
nistų pavergtos Lietuvos da
bartinę padėtį. Ta medžiaga 
skelbiama šiame “Į Laisvę” žur
nalo numeryje. Apžvelgiama 
ALT-bos ir Vliko veikla.

“Į Laisvę” žurnalą leidžia 
Lietuvių Fronto Bičiuliai; reda
guoja Leonardas Valiukas. Ad
ministratorius: Mr. Aleksas Kul
nys, 1510 East Merced Avė., 
West Covina, Calif. 91790.

BAŽNYČIA IR SPAUDOS KIOSKAS
PAULIUS JURKUS

Tai buvo sekmadienio rytas. 
Atsidūrėm bažnyčioje. Seniau 
visur buvo vienoda, — vieno
dai ramu ir saugu. Dabar —

tų surašyta! Dar prieš karą, pir
mąjį pasaulinį, kai tos draugi
jos knibždėte knibždėjo, jie 
kalbėjo senoviška kalba ir se

kas kita. Kiekviena bažnyčia noviškai rašė. Stačiai paprastai
turi savo staigmenų — vieni ir nuoširdžiai tokie žmonės išpa- 
vienaip, — kiti kitaip mišias žino savo tikėjimą ir į langus 
laiko, maišo kalbas. Gražioji lo- surašė savo brangiuosius asme- 
tynų kalba, kuri skambėjo taip nis. Buvo garbė ir pasididžiavi- 
mistiškai, nesuprantamai, kad mas, kad štai ilgai ilgai švies 
jos vienos užteko užsisvajoti ir 
pasikalbėti su Dievu, dabar toji 
kalba išplėšta iš bažnyčios su 
daugybe senųjų papuošalų — 
puošniųjų altorių, ddekoracijų, 
Žmogus apnuogino bažnyčią, 
kad ir pats būtų lyg nuogas to
je susikaupimo valandoje.

tyti lietuvišką knygą. Retai! 
žmogus, kaip pati knyga, prisi
stato, savaime susidomi, na, ir 
kartais nusiperka. Jei nenusi- 
perka, tai bent knygų pavadini
mus paskaito. Ir tai yra šis tas 
— jis žino, kad tokios knygos 
jo laukia.

Knygų daug. Visokiausių. 
Tvarkingai sudėta, surikiuota. 
Pridėta ir plokštelių. Ir žmonės 
sustoja, susidomi. ’

Tą kioską tvarko Antanas Sa
balis, didelio triūso žmogus. 
Reikia noro ir energijos atke
liauti kiekvieną sekmadienį, iš
dėti jas ant stalo, išdėti dailiai. 
Paskui surinkti, vėl sugrąžinti 
į dėžes ar lentynas ir pasakyti: 

lais. Vos tik saulė patekės, kaip palaukit, knygelės, kitą kartą 
langai bus gyvi, kaip jų vardai 
ir pavardės švytės tol, kol sau
lutė nusileis. Taip yra, vitražai 
tarnauja tik dienai. Naktį jie 
nebyliai. Bet užtenka ir dienos, 
kad tų žmonių darbai būtų Vi

ten raidės su draugijos inicia-

jus nupirks. O tas kitas kar
tas dažnai yra labai ilgas lai
kas. O jis, tas Antanas Sabalis, 
kantriai kelia knygas iš sandė
liuko ir vėl išdėsto ant stalo, 
kad jos šviestų.

Rochesteryje, tame mielam ir šiem suprantam! ir matomi.

Lietuvių Dienų sausio mėne
sio numeryje pateikta daug
medžiagos ir gausių iliustraci
jų iš pirmojo lietuvių teatro 
festivalio Chieagoje; parodyti 
jo iškilieji laimėtojai bei jų kū
riniai. Reportažas plačiai ilius
truotas veikalų scenomis.

Dr. Martynas Anysas studijė- 
lėje prisimena Klaipėdos krašto 
prisijungimą prie Lietuvos 
1923 sausio 15.

Literatūros dalyje paminėtas 
Anglijoje miręs poetas Alek
sys Dičpetris ir spausdinama 
V. Kavaliūno apysaka “Fata- 
listas”.

Pateiktos Los Angeles mies
te surengtų politinių studijų sa
vaitgalio lietuvEkom proble
mom spręsti išvados.

Angliškame skyriuje tęsia
mas lietuviškųjų vardų kilmės 
nagrinėjimas, SkV.J Naraus.

V. Leskaitienė yra įteikusi 
tarpparlamentinei konferenci
jai, vykusiai Limoje (Peru), me
morandumą Lietuvos Moterų 
Klubų Federacijos vardu apie 
sovietinį kolonializmą; atspaus
tas memorandumo angliškasE 
tekstas. .

Mėnesinis žurnalas Lietuvos 
Dienos spausdinamas 4364 Sun- 
set Boulevard, Hollywood, Ca- 
lifomia 90029. Jo metinė pre
numerata 8 dol. Parašiusiem 
siunčiamas numeris susipažin
ti — nemokamai.

Kad būtų linksmiau...
Apdairumas

Senelis ilgus metus gydėsi 
nuo kurtumo ir staiga atgavo 
klausą.

— Visa jūsų šeima, tur būt, 
dabar labai* džiaugiasi, kad 
tamsta atgavai klausą, — sako

Prenumeratos mokestis JAV 
ir Kanadoje 5 dol. metam.

AR GALI LIGONINĖ 
IŠDUOTI ŽINIAS?

Klausimas
Ar gali ligoninė išduoti' bet 

kuriam asmeniui žinias apie 
joje gulėjusį pacientą be jo su
tikimo?

Mano sesuo buvo mašinos 
sužeista, jai einant E darbo na
mo. TeEmo proceso metu ma
šinos vairuotojo advokatas išsi
traukė visą eilę popierių (re- 
cords) ir pradėjo teEme juos 
skaityti, įrodinėdamas, kad ma
no sesuo jau prieš tą įvykį sir
go taE simptomais, kuriais ji 
vėliau skundėsi.

Vienas dalykas mum neaiš-
kus: kaip ligoninė galėjo išduo
ti jos sirgimo rekordus be jos

Poetė Kotryna Grigaitytė savo naujausius kūrinius skaitys Lietuvių Bend
ruomenės surengtame literatūros vakare kovo 22 d. Elizabethe

Nuotr. V. Maželio

tolimam mieste, dar pasilikus 
lotynų kalba. Mišias prade jo lo
tyniškai. Ar nenuostabu? Į tar
pus kai kur paskaitė lietuviš
kai. SucŠė vargonėliai, švel
niai, lyg bijodami sudrumsti 
rimties. Pasigirdo moteriškas 
balsas. Taigi, prie vargonų sė
di moteris. O tai labai reta.

Bažnyčia — stoginio tipo, vi
sa erdvė išvystyta stoge. Svie
si, šviesiai Edekoruota. Turi 
kuklius vitražinius langus, kur 
sudėti spalvoti stiklai su ke
liais ornamentais.

Praeitis vitraže
Žmonės nekreipia dėmesio į 

vitražus. Svarbu, kad šviečia, 
dar spalvota šviesa. O man vit
ražai yra ištEa parapijos, pra
gyventų kartų istorija. Kiekvie
ną langą apžiūriu ir išskaitau 
senus įrašus. Ten gi parašyta: 
Fundatorius šv. Jurgio draugi
ja, Vytauto Didžiojo Klubas, 
dar koks kitas kunigaikštE, 
šventasis, draugijų draugijos,
Šeimos ■— Familija Daukantų 
ant prisiminimo sūnaus karei
vio ir Lt

Kiek tai senų ir įdomių daik-

Skaičiau ir Rochesterio vit
ražus. Ten įrašai buvo jau 
angliški, — draugijų, 'pavienių 
asmenų įtaEyti vitražai. Jų 
ornamentuose, kurie buvo vir
šutiniame židinyje, radau ir vy
tį, ir šv. Kazimiero lelijas. Tai 
lietuvių bažnyčia, bažnyčios ro
žinių spalvų langai.

Išeinant E prieangių žiūrėk, 
— lietuviška spauda pardavi
nėjama. Ir Darbininką ten pa
skleidžia. Ar tik ne Tadukas 
Klimas, profesoriaus Klimo sū
nus, Darbininką pardavinėja. 
Jaunieji knygnešiai, spaudos 
platintojai! „

Po pamaldų visi užsuka į pa
rapijos salę. Tai erdvus didelE 
namas su mokykla ir apatiniu 
aukštu, kur vyksta susirinki
mai, užkandžiai.

Mūsų dėmesį pagavo stalo 
kampas, kurį matėm laiptų užsi
sukime. Neiškenčiau ir pažvel
giau. Išvydau didelį didelį sta
lą, apdėtą lietuviškom knygom.

Spaudos kiosko
Tai spaudos kioskas. Retai

rasi vietų, kur po pamaldų 
žmonės turėtų progos pama-

Antanas Sabalis maloniai pa
sitiko ir tuoj parodė į mano 
knygą. Ką pasakysi — guli 
“Ant Vilnelės tUto”. Mano pa
rašyta, mano pailiustruota. Net 
nejauku, kad štai tokioje dau
gybėje knygų pamatai savo 
knygą — intymią draugę.

Tuo metu kažkokia ponia nu
perka knygą ir paprašo auto
grafo. O, tegu griausmas! Nei 
plaukų likučiai sudreba. Kiek
vieną kartą, kai tenka kam kny
gą užrašyti, ar duoti autogra
fą, kažkaip “susimaunu”. Ra
šau ne tai, ką turėčiau rašyti. 
Braiža darosi kaip Egipto jero- 
glifai. — Reiktų kokius kursus 
paimti, kaip tokiu atveju pasi
elgti, kaip pasirašyti į dedikuo
jamas knygas. O gal yra 
koks “už akių institutas”?

Vis dėl to knygą pasirašiau, 
prisipažinau, kad mielą ponią 
tikrai paistu, — o varge, jos 
prie geriausių norų neprisimi
niau. Tiek daug žmonių sutinki, 
o laikas — tas geriausias “gro
žio saliona” laikytojas — žmo
nes taip pagražina, kad jų ne
paimti. Laikas išima retai sutin
kamus žmones, ir į jų vietą

jam kaimynas.
— Tai kad jie, vaikeli, nieko 

nežino, kad aš jau girdžiu. Aš 
jiems nieko apie tai nesakau.

— Kodėl, seneli?
— Aš, vaikeli, tik sėdžiu ir 

klausaus, ką mano giminė apie 
mane šneka. Labai įdomu. Dėl 
to aš jau net du kartus pa
keičiau testamentą.

Pigiau išeina
Skotas sako kitam:
— Mano žmona nuėjo pas 

akių gydytoją.
— Taigi tu pats akių gydy

tojas.
Taip, bet aš brangiau imu.

sudeda kitus, kuriuos dažniau 
matai.

Viešnagę kioske skubinau 
baigti, — ko gero dar kas ims 
ir paprašys autografo, dar at
skubės kažkada sutiktas ir už
mirštas žmogus.

Atsisveikinom su mielu A. Sa
baliausku, kuris pats šypsosi, ir 
jo akiniai šypsosi. JE stovi ra
miai, atsirėmęs į lentom išmuš
tą sieną. Stovi ir šypsosi.

(Bus daugiau)

Poetė O. Audronė savo kūrybą skaitys literatūros vakare kovo 22 Laisvės 
salėje. Elizabethe, N.J.

žinios. Kadangi tie rekordai 
buvo viešai teEmo salėje skai
tomi, tai mano sesuo jaučiasi la
bai įžeEta. Ji nori žinoti, ką tu
rėtų daryti ir kaip elgtis su ta 
ligonine, kuri išdavė rekordus 
apie jos ligos Etoriją. Rekordai 
buvo panaudoti prieš ją ir ją 
nuskriaudė, sukomplikuodami 
jos bylą.

Kadangi iki apeliacijos liko 
nedaug laiko, tai prašau atsaky
ti galimai greičiau.

Darbininko skaitytojas,
IllinoE valstija

Atsakymas
Jokia ligoninė ir joks dakta

ras neEduoda paciento konfi
dencialiai suteiktų informaci
jų, be paciento raštiško leidi
mo (authorization). Esu tikra, 
kad ligoninė, kurioje gydėsi 
Tamstos sesuo, tų Tamstos mi
nimų “rekordų” nėra išdavusi 
kitai pusei atstovaujančiam ad
vokatui. Advokatas, matyti, 
skaitė iš vadinamųjų “inter- 
rogatories”.

Kai byla atsiduria teisme, 
kiekviena pusė turi teisę “ap
klausinėti” kitą pusę. Toks ap
klausinėjimas vadinasi “pre - 
trial discovery”. “Apklaustoji” 
pusė privalo atsakyti į jai pa
teikiamus klausimus, jei tie 
klausimai surišti su įvykiais 
(pertinent). Atsakymai duo
dami “po priesaika” (under the 
pains and penalties of perjury). 
Jie gali būti tam tikru būdu 
panaudojami vėliau, paties teE
mo eigoje.

Matyt, taip atsitiko ir Tams
tos sesers byloje. Pavyzdžiui, 
kita pusė, atsieit, kitos pusės 
advokatas, turėjo teEę paklaus
ti Tamstos seserį (per jos ad
vokatą), ar ji buvo anksčiau sir
gusi ir kokio pobūdžio buvo ta 
liga. Matyti, kitos pusės advo
katas sugebėjo tinkamai panau
doti tokiu būdu gautą informa
ciją-

Tokie klausimai ir atsakymai 
paprastai yra gaunami raštu 
(interrogatories arba “deposi- 
tion” būdu). Aš-nesu girdėjusi, 
kad ligoninė arba gydytojas pa
žeistų vadinamąjį “privileged 
confidential communication”.

Darbininko skaitytojai 
New Jersey valstijoj

Patarčiau Tamstos sūnui susi
siekti laišku su Indiana valsti
jos Veterans AdminEtration. 
Jei Tamstos giminaitE yra iš
buvęs veteranų ligoninėj tokį 
ilgą laiką, — jie turės visą 
Tamstai rūpimą informaciją.

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

Provincial Superior 
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 
04046



Connectieut apygardos lietu
vių j>nnimn skyrius Mohawk 
slidinamo kalnuose kovo 1 šu

IŠ VISUR
tė tavo plačiai aprašyta spau
doje. Kokia tavo šiais metais, 
gali spręsti tie, kurie ruošė aną 
ir šią ir kurie atsilankė tada ir 
dabar. *

Vieta puiki. Žmonių per die
na praeina tūkstančiai. Dažnas

B JtaMtoŪi. Šutome datao- 
ae energtogU patėškė ir vi
sus Bjndte Bestom Gintaras 
Karmą & kiek drihų, betuviš- 

Nev Yorto, ir 'graudu pašuto- kų, Nemota!
ro be Hartfordo, Neto Britai- Vakare įvyko susipažinime

— Jurgiui Gliaudai, penktu 
sykiu laimėjusiam Draugo ro
mano premiją už romaną “Ug
nies ir apmaudo ąsočiai'’, kovo 
22, šį šeštadienį, Detroite bus 
įteikiama mecenato kun. B. Su
ginto 1000 dol. premija.

iš amerikiečių, segant lietuviš- no... Jei amerikiečių priva- vakaras. Vakarai vaišes paruo-

rįs iš pernai arba klausė: Ir šie
met lietuvių diena? Ir šiemet 
šoksit? Parodėlę apžiūrinėdami, 
norėdavo ką nors nusipirkti, 
tik deja, nieko nebuvo parduo
damo. Norinčius ką nors lietu
viško įsigyti tekdavo nukreip
ti į Spaudos knygyną Waterbu- 
ry. Du berniukai, atsistoję prie

— Leonardo Andriekaus eilių 
rinkinio “Po Dievo antspau
dais” nesuspėta atspausdinti 
1968. Jis išeis šį pavasarį.

Onos Kondratavičiūtės -Paltu- Tėvai su vadėtis grįžo į Lie- 
vienės tėvas Jenas Kondratavi- tavą 1920, B pradžių apsigyve- 
čius buvo kilęs iš Pumpėnų no tėvo gimtinėj, Sereikonių k.,

kinosi apie prosenelį lietuvį ir 
savo teisę pasiimti bent tris 
ženkliukus Vietovės savininko 
motina esanti lietuvė ir labai 
norinti gauti lietuvišką palai
dinukę.

Diena pasitaikė nepaprastai 
graži, tat ir žmonių praėjo la
bai daug.

Reikėtų ir ateityje tokias die
nas ruošti. Jau dabar, turint 
dviejų tokių dienų ruošimo pa
tirtį, galima kai ką pakeisti, pri
dėti, atimti. Turėtų būti dau
giau ir įvairesnės programos. 
Jei visas apygardos jaunimas 
prisidėtų, tai būtų visai lengvai 
padaroma. Turėtų ir vyresnieji 
labiau paremti jaunimo darbą, 
padėti jam savo patyrimu, tin
kamai jį įvertinti.

Didžiausia našta ir atsakomy
bė, šią dieną rengiant, teko 
Waterburio jaunimui ir vadovei 
Zinai Cerkienei. Amerikiečių 
mėgstami mūsų tautiniai šokiai 
ir dabar gražiai buvo atlikti, 
nors ir gana nelengvose sąly
gose. Didelis nuopelnas priklau
so Gražvydai Maurutienei. Ji 
išlaiko Sūduvą tokią, kokia yra 
žinoma plačioj apylinkėj ne tik 
tarp lietuvių, bet ir tarp ame-

ne. Tai nebuvo pirmas kartas, 
kada velionė pamatė tėvų že-

Rusijos sostinėj, vasaromis par-

tina Ieva Sventickaitė buvo sū- 
duvė, kilusi iš šeštokų mieste
lio, Krosnos vlsč., Marijampo
lės apskr. Tėvas, negaudamas 
vietos Lietuvoj, tarnavo kaip ge- veždinėdavo savo šeimą į tė-
ležinkelių valdininkas Petrapily, viškę. Kai po grįžimo tėvas ga- 
bet šeimą dėl vaikų sveikatos vo tarnybą Lietuvos geležinke- 
buvo apgyvendinęs Gačinoj. Te- * lių valdyboj, visa šeima persi- 
nai 1905 birželio 3 ir gimė Ona.

Po bolševikų revoliucijos, te
bevykstant kovom bei siau
čiant badui, motina su vaikais 
buvo tėvo išsiųsti į- Pavolgį, kur 
iš pradžių gyveno Volske, o 
paskui Saratove; ten vėliau pri
sijungė ir tėvas.

Nuotr. St. Lipčiaus

MINĖJIMAS

rikiečių.
Diana Melninkaitė ir Irena 

Šiugždaitė, abi iš Waterburio. 
padainavo keletą duetų, gitarai 
pritariant. Programoj buvo ir 
slidinėjimo varžybos. I-mą vie
tą laimėjo Edis Bazėnas, li
trą — Birutė Sukaitė, ni-čią— 
Regina Raugalytė. Tautodailės 
parodėlę paruošė ponia Dzikie- 
nė iš Hartfordo. Lietuviškų

A. A. VYTAUTAS SALADŽIUS
Rochesterio lietuvišką koloni

ją vasario 27 sukrėtė liūdna ži
nia, kad mirė veiklus jos na
rys Vytautas Saladžius, sulau
kęs vos 50 metų. Mirė po sun
kios ligos. Gruodžio 13 jį buvo 
ištikęs širdies priepuolis, iš ku
rio neatsitaisė. Liga komplika
vosi, ir paskutiniu laiku jis bu
vo didelis ligonis.

Palaidotas iš šv. Jurgio lietu
vių bažnyčios kovo 3. Atsisvei
kinti susirinko visa Rocheste- 
rio kolonija, sudėjusi daug gė- ges. 
lių, maldų. Pagarbą atidavė 
skautai, kapuose atsisveikino 
karių ramovės vardu V. Vitkus 
ir pulk. R. Liormanas.

Giliam nuliūdime liko moti
na Bronė Saladžiuvienė, žmona 
Genovaitė, dukra Nijolė, sūnus 
Kęstutis, brolis Juozas su šei
ma, sesuo dr. Danutė Kasaitie- 
nė su šeima ir kiti giminės.

Velionis buvo pulkininko Pra
no Saladžiaus vyriausias sū
nus. Pulkininkas mirė prieš 
porą metų Rochesteryje). Gimė 
jis 1918 rugsėjo 17. Mokėsi 
Kaune. Baigė Jėzuitų gimnazi* 
ją ir Karor Karo Mokyklą. Aktyviai 

sėsi skautuose, buvo akty- 
sportininkas.
jaunų dienų jungėsi į vi- 

neninę veiklą, priklausė 
. šaulių S-gos “Grandies’’ 
>šinio komandai, korp. Neo-

vus
Iš 

suomeninę veiklą. 
Liet, šaulių S-gos

Lithuania, Lietuvos Laisvės 
votojų Sąjungai. Labai

maža dėmesio.
Vokietijoje buvo įsigijęs dan

tų techniko specialybę, atvykęs

— Dr. A. Gerutis, Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas Šveica
rijoje, vienas iš anglų kalba vei
kalo “Lithuania” autorių ir re
daktorių, kovo 20 atvyksta į JV, 
kur kovo 23 dalyvaus to leidi
nio pristatyme New Yorko lie
tuvių visuomenei, kovo 29 su 
tuo veikalu supažindins Bosto
no lietuvius, kovo 30 veikalą 
pristatys Clevelando lietuviam, 
o balandžio 11 kalbės tuo pa
čiu reikalu Chicagoje, Jaunimo 
centre.Minėjimės su gražia programa

Vasario 16-tos minėjimas, su
ruoštas vietos lietuvių bend
ruomenės, įvyko vasario 23.

Prieš pamaldas ir per komu
niją Šv. Kazimiero bažnyčioj so
lo giedojo Salomėja Nasvytytė 
Valiukienė. Vėliavas bažny
čion įnešė ateitininkai ir lietu
viškos mokyklos mokiniai, šia
me minėjime pirmą kartą orga
nizuotai su savo vėliava daly
vavo moksleiviai ateitininkai. 
Mišrus choras giedojo “Apsau
gok, Aukščiausias”, “Maldą už 
tėvynę”, Lietuvos himną, Br.

dama teisių-administracijos de- Budriūno mišias. Pamokslą pa- 
partamente, o vėliau, iki galuti- sakė klebonas kun. A. Zanavi- 
nio Lietuvos nepriklausomybės čius. Po pamaldų, lauke, prie 
užgniaužimo, politikos depar- lietuviško kryžiaus padėtas gy

vų gėlių vainikas žuvusiem už 
laisvę pagerbti. Čia klebonas 
pasakė trumpą kalbą angliškai, 
o visi susirinkusieji sugiedojo 
“Marija, Marija”.

Antrąją minėjimo dalį di- Jadvyga šilkienė ir šiais me- tino dukters ir žento nepapras- 
džiojoj parapijos salėj pradėjo nežiūrint savo sužeistos tą globą senatvėj ir ligoj.
bendruomenės valdybos pirm, rankos, padarė gražius tautinių _
A. Gruzdys. Sugiedojus him- SpaJvų ženklelius, kurie buvo tavo Dabar kiek pagerėjo, bet 
nūs, atsistojimu ir minutės ty- spgarni aukas renkant 
ta pagerbti žuvę už laisvę. Pro- Pasivaišinta kava ir užkan- sveikti.

Jaunystėj patyrusi daug var- gramai vest pakviesta Gitą Mer- 
go ir kentėjimo, nebuvo stip
rios sveikatos, bet buvo labai 
darbšti ir nepaprastai pareigin
ga. Jai pavestus ar pačios pa
siimtus darbus stengdavosi iki 
menkiausios smulkmenos tiks
liai ir dailiai atlikti. Nepakentė 
apgaulės, smurto ir žiaurumo; 
dėl to ypač kentėjo, kad tais 
būdais priešas buvo jos tė-

kėlė | Kauną.
Velionė gimnaziją pradėjo 

Gačinoj, tęsė Saratove, bet pi
lietinis karas, badas, šiltinė ir 
kitos epideminės ligos jos moks
lą daug kartų sutrukdė. Kau
no Aušros gimnaziją, komerci
nį skyrių, ji baigė 1927. Priva
čiai VDU humanitariniame fa
kultete studijavo svetimas kal
bas.

Patarnavus žemės ūkio minis
terijoj, Ona Koudratavičiūtė - 
Paltuvienė perėjo į užsienio rei
kalų ministeriją iš pradžių dirb-

tamente. Paskutiniu metu buvo 
užsienio reikalų ministerio J. 
Urbšio ir -politikos departa
mento direktoriaus E. Turaus- 

!• ko sekretorė svarbiesiem raš- 
į tam. Kurį laiką sekretoriavo ir 
I Vincui Krėvei-Mickevičiui. Vo

kiečių okupacijos metu yra tar- 
Į navusi S. Lūšio vadovaujamuo- 
[ se prekybos ir pramonės rū-

ntuose.

į JAV, trumpam buvo sustojęs vynę pagrobęs. 
Brooklyne, paskui persikėlė į 
Rochesterį, kur įsikūrė visa Ba
ladžių šeima. Ir čia buvo akty
vus ir mielas lietuviškos bend
ruomenės narys.

Buvo retai draugiško būdo 
žmogus, visiem visada paslau
gus, visų jis buvo pamiltas už 
tą draugiškumą ir nuoširdų pa
slaugumą, meilę lietuviškai dai
nai, menui, muzikai. Turėjo jis 
daug draugų, kurie visi jo pasi- žiaus kapinėse, Los Angeles va

kariniame priemiesty. Liko di
deliame sielvarte vyras teisinin
kas Stasys Jaus ir sūnus Al
fredas Visvaldas. Sūnus, bai-

Už nuopelnus valstybinėj tar
nyboj Ona Paltuvienė Lietuvos 
respublikos prezidento aktu 
buvo apdovanota D.L.K. Gedi
mino ordinu.

širdies priepuolio pakirsta, 
Ona Paltuvienė labai staigiai ir 
tyliai baigė šios žemės kelionę 
1969 vasario 12 vakarą, Los An
geles mieste, Kalifornijoj. Va
sario 15 palaidota šventojo Kry-

kevičiūtė, jauniausia lietuviš
kos mokyklos mokytoja. Po uk
rainiečių atstovo sveikinimo 
gubernatoriaus proklamaciją 
perskaitė Vaiva Vėbraitė, bur
mistro — Diana Merkevičiūtė. 
Pagrindinę kalbą pasakė Vilius 
Bražėnas.

Pertraukos metu, M. Jokū- 
baitei vadovaujant, surinkta au
kų — 275.35 dol. Aukotojų pa
geidavimu paskirta: Liet Bend-

novės istorijos bakalauro ir ma
gistro laipsniais, gilina viduram- 
fią istorijos ir pedagogikos stu
dijas tame pačiame universite
te. Daugiausiai yra velionės 
nuopelnas, kad sūnus gerai kai-

užuojautą vyrui, sūnui ir gimi
nėm pareiškė: Balfo vardu — 
V. Pažiūra, žurnalistų Los An
geles skyriaus — rašytojas A. 
Mirimas, ramovėnų — K. Liau- 
danskas, šaulių — O. Žadvydas.

Dėl Onos Paltuvienės mirties 
užuojautą žodžiu vyrui ir sūnui 
pareiškė Lietuvos pasiuntiny
bės Washingtone patarėjas mi- 
nisteris dr. Stasys A. Bačkis, 
atvykęs į Los Angeles vasario 
16 pagrindinės kalbos pasakyti. 
Raštu užuojautą pareiškė Lietu
vos atstovas JAV Juozas Ra
jeckas ir Lietuvos gen. konsu
las dr. Julius J. Bielskis.

NEW HAVEN, CONN. Minėjime ukrainiečiam atsto
vavo prel. John Stock ir dr. 
M. Snihurowycz su žmona.

Vakaras su
dr. Motiejum Nasvyčiu

Vasario 24 keletas artimų
jų susirinko pasveikinti dr. Mo
tiejaus Nasvyčio jo vardinėse. 
Vasario 4 daktaras atšventė 79- 
tuosius savo amžiaus metus. 
Viskas buvo atžymėta puikia va
kariene.

Vytautas Valiukas, žentas, 
perskaitė paštu gautus sveiki
nimus. Gražiai kalbėjo pats 
solenizantas, vaizdžiai praeida
mas savo jaunystę, studijas, ve
dybas, lietuviškąją veiklą carų 
Rusijos metais, Lietuvos ka-

ruomenei — 193, Altui — 55, 
Vlikui — 15, be paskyrimo pa
siliko 12.

Meninę programą atliko 
New Haveno lituanistinė mo
kykla. Paruošė vyriausia moky
klos grupė ir mokytojos. Įvadą 
padarė Vaiva Vėbraitė. Pro
grama buvo sudaryta iš šių au
torių: Balio Sruogos, Vinco Ku
dirkos, A. Vienuolio, Putino, 
Jono Minelgos, Bernardo Braz
džionio, Kazio Binkio, Mairo
nio, Fausto Kiršos, Antano Jo- 
kubaičįo, Henriko Nagio, Sta
sio Džiugo. Besiruošdami šiai 
programai, mokiniai labiau su
sipažino su Lietuvos istorija, riuomenės įkūrimą darbą ne- 
rašjMtojais, pcetais. Programa priklausomoj Lietuvoj. . Malo- 
newhaveniečiam buvo nauja; niai nustebino ' svečius, apie 
gražiai ir tvarkingai atlikta, kiekvieną pakalbėdamas. Neap- 
Jaunhnas neapvylė visuomenės, lenkė ir savo šeimos: žmonos, 
tėvų ir mokytojų.

— Dail. K. Varnelis laimėjo 
1,000 dol. premiją. Meno insti
tutas Chicagoje paskyrė premi
jas 10,000 dol. sumoje dailinin
kam, gyvenantiem Chicagoje ar 
už jos ribų 100 mylių spin
duly. Pristatyta daugiau kaip 
1,000 dailės kūrinių, bet paro
dai atrinkti 106 kūriniai, tarp 
jų trys K. Varnelio darbai. 
Trim dailininkam paskirtos 
premijos po 1,000 dol. Tokią 
premiją laimėjo ir Kazys Var
nelis už paveikslą “Ritmo re
fleksijos”. Metinė “Chicaga ir 
jos apylinkės” paroda vyks Me
no Instituto Morton skyriuje 
kovo 22 — balandžio 20.

dukros ir žento. Ypatingai įver-

Vasario 27 daktaras sunega-

dar silpnas. Linkime greit pa

Albina Lipčienė

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

Po 100 dol.: Anna Bikuls, Md.; Veronika Urbonienė, Rich- 
Baltimore, Md.; Veronika Fran- mond Hill, N. Y. (pažadėjus 100 
kienė, Baltimore, Md.; T. Bak- doL); J. Stankevičius, Rich- 
šinskaitė, Richmond Hill, N.Y.; 
Mary Gapšis, Elizabeth, N.J. į- 
rašo a.a. vyrą Vincą Gapši; 
K. Motuzas , Richmond Hill, 
N. Y.; Agnės Skulienė, Baltimo
re, Md.; Prel. L J. Mendelis, 
Baltimore, Md.; Stefanija Va- 
sikauskas, Richmond Hill, N.Y. 
(pažadėjus 300 dol.); Mary Vols- 
ky, Baltimore, Md.

mond Hill, N. Y.; Aleksandra 
Šukienė, Woodhaven, N. Y.

15 dol.: Agnės Glowa, Balti- 
more, Md.

Po 10 dol.: Bronė Arminas, 
Richmond Hill, N. Y.; Ona 
Kazlauskienė, Phila, Pa.; Helen 
Johnson, Richmond Hill, N. Y. 
(aukos 25 dol.); Anna Kowa- 
tschewsky, Bronx, N.Y.; Joseph

60 dol.: J. Sakalauskas, Wood Bikuls, Jr., 
haven, N. Y.

knygas, 
kovingai 
mo.

ypač istorines, ir yra 
nusistaty-

Vasario 14 
miero parapij

Po 50 dol.: V. Galinis, Rich
mond Hill, N. Y. (pažadėjęs 
150 dol.); G. Gudelis, Richmond 
Hill,. N. Y. (aukos 100 dol.); N. 
N. Brooklyn, N.Y.; Algis Gu-

A. a. Ona Paltuvienė daug deĮis? Oakland, N. J.; Dr. M. 
dirbo ir nusipelnė Lietuvai. Kregždienė, Richmond Hill, N. 
Žiauraus okupanto priversta, y.; A. Šmitienė, Richmond Hill, 
pasitraukė į šį kraštą kuname n.Y.; Martynas ir Antonina 
prie Ramiojo vandenyno pa- Stonys, Richmond Hill, N.Y. 
krantės palaidota amžinam po
ilsiui. Ilsėkis ramybėje. Tavo 25 dol.: J. Bartkus, Rich-

vakare Sv. Kaži- atminimą ilgai minės lie- mond Hin, NY 
bažnyčioj susi- tur*ai-

O. Žadvydas P» 20 dol.: kun. Antanas
-...... —................ 1-------- Dranginė, Baltimore, Md.; A.

r_ ■ .. . Cirkeiienė, Woodhaven, N. Y.;
. ~„ “T.*1 , . . " Vincas Lazauskas, Baltimore,

skautus Maironio parke kovo 
30 rengia Kaziuko mugę, kuri 

pietumis. Pa
čioje mugėje bus galima pama
tyti ir įsigyti labai įdomių eks
ponatų. Be to bus įvairių pra
mogų jauniesiem ir vyresnie-

Uetiri lyjant, auto vora greit- šiem. Po mugės bus iškilminga 
keliu sekė velionės karstą į ka- skautų sueiga ir šv. Kazimiero 

Atsisveikinimo kalbą ir minėjimas.

rinko velionės bičiuliai, drau
gai ir pažįstanti atiduoti jai pas
kutinę pagarbą. Po rožančiaus 
viri praėjo pro atidarytą velio
nės karstą.

Vasario 15 buvo atlaikytos

rožančiaus

J.

Baltimore, Md.; 
Josephine Petrulionis, Baltimo
re, Md.; J. Snachkus, Richmond 
Hill, N. Y. (pažadėjęs 25 dol.); 
Sophia Rukštelis, Richmond 
Hill, N. Y. (pažadėjus 100 
dol.); Albinas Sakalas, Woodha- 
ven, N. Y.; J. Valinchus, Wood- 
haven, N. Y.; A. Tukis, Wood- 
haven, 
doL).

Po 5 
Bikuls,
Willblick, Jonas Smailys, Mary 
Scharf, Jurgis Bucevičius, Mrs. 
Walters, A. Bucevičius, Vaclo
vas Griškėnas, Mr. Buracaitis, 
M. Ragaitis, Anna Rėkus, A 
Dudutis, A. Norbury, L. Macko- 
wiak.

N.Y. (pažadėjus 100

dol. ir mažiau: Joseph 
Albert Kaska, Emma

Visiem aukojustan teatlygina Visagalis!
(amžinkite save ir savo šeimos mirusius Šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui Paskubėkite dosnia auką kad visi 
statybos darbai kuo ^eičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushvrick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221,

— Tėv. dr. V. Gidžiūnas Phi- 
ladelphijos lietuviam praves 
rekolekcijas šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje. Pradžia ko
vo 20, penktadienį, 7:30 vai. v. 
Baigsis kovo 23, sekmadienį, 
10:30 vai. ryto, lietuviškų pa- 

t« maldų metu. Kovo 22, šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet tėv. Gidžiū
nas dalyvaus Bendruomenės 
Balso radijo programoje, trans
liuojamoje AM 860 banga.

— Stefanija Rūkienė, ‘Ver
gijos kryžkeliuose” autorė, ko
vo 23, sekmadienį, 3:30 vai. po
piet kalbės Philadelphijoje, L. 
B. susirinkime, šv. Andriejaus, 
parapijos salėje.

— Tėv. Kazimieras Žvirblis, 
O. P., kovo 8 išvykęs pamoks
lauti lietuvių parapijose, į Wa- 
shington, D.C., grįš apie ba
landžio 14.

— Tėv. dr. Tomas Žiūrai
tis, O. P., nuo kovo 16 iki ba
landžio 13 bus užimtas misijų 
pamokslais ir rekolekcijų kon
ferencijomis. Į Washingtona 
grįžta balandžio 14. Balandžio 
30 vėl išvyksta pravesti no- 
venų lietuvių ir anglų kalba.

—Dail. Jono Kelečiaus darbų 
paroda kovo 15-23 vyksta Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje.

— Kun. Paskalio J. Sabo, da
bartinio Sv. Vincento lietuvių 
parapijos, Girardville, Pa., kle
bono, ir parapiečių rūpesčiu a. 
a. prel. Igno Valančiūno prisi
minimui bus įmūryta bronzinė 
paminklinė lenta. Neseniai mi
ręs prelatas šioje parapijoje kle
bonavo tik trylika metų, bet su
spėjo pastatyti bažnyčią, mo
kyklą ir sutvarkyti visą parapi
ją. Bažnyčia bei mokykla pradė
ta statyti 1925 ir baigta 1926. 
Parapiečiai jam už tai labai dė
kingi.

— Ieškoma Konstancija Liš- 
kauskaitė — Zimnickienė, kilu
si iš Punsko, ieško J. Zimnickai- 
tė, R. R. 2. Tillsonburg. Ont. 
Canada.

— Ieškomas Pranas Petraitis, 
Kazio sūnus, 1947 gyvenęs 
Pittston. Pa. Jis pats ar apie 
jį žiną prašomi pranešti adre
su: Agnės Dugan. 138 So. Mock- 
ingbird l^ne. West Covina 
Catif. 91790.
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Vasario 16 Philadelphijoje
Vasario 23 dienos popietę 

Philadelphijos ir pietinės New 
Jersey LB apylinkių lietuviai ir 
jų draugai susirinko atšvęsti ir 
tinkamai paminėti Vasario še
šioliktosios.

Pennsylvanijos viceguberna- 
torius Raymond Broderick pats 
savo iniciatyva dalyvavo minė
jime. Sužinojęs apie ruošiamas 
iškilmes Philadelphijoj, vicegu- 
bernatorius per advokatą Stan
ley Mankų pareiškė norą atsi
lankyti pas lietuvius. Atvyko 
lydimas Philadelphijos respubli
konų partijos pirmininko Wil- 
liam Devlin. Pasveikinęs susi
rinkusius, jis perdavė guberna
toriaus Raymond Shafer linkė
jimus ir sausio 30-tąją pasira
šytą proklamaciją. Atsisveikin
damas vicegubernatorius pasi - 
sakė noris kuo nors lietuviam 
padėti. Jam buvo paminėta re
zoliucija, Įtaigojanti valsty
bės departamentą ir JAV pre
zidentą iškelti Lietuvos pavergi
mo klausimą Jungtinėse Tauto
se. Vicegubernatorius pažadėjo 
tą rezoliuciją remti, šia proga 
reikia paminėti, kad toji rezo
liucija pernai buvo pristatyta 
Pennsylvanijos senate ir atsto
vų rūmuose jubiliejinių metų 
komiteto rūpesčiu. Tačiau, ne
turint įtakingesnio asmens už
nugario, rezoliucija negavo ei
gos. Dabar tikimasi, kad, vice- 
gubernatoriui R. Broderick ra
ginant, rezoliucija praeis ir 
Pennsylvanijos valstybėje.

Pakvietė lietuvius dalyvauti 
radijo programoj

Philadelphijos Chamber of 
Commerce vykdomasis vicepir
mininkas ir miesto tarybos na
rys, aktyvus visuomenininkas 
ir politikas W. Thacher Long- 
streth buvo kviestas pasakyti 
pagrindinę minėjimo kalbą ang
liškai. Jis apžvelgė Lietuvos is
toriją bei Įvykius, kurie prive
dė prie nepriklausomvbės at
gavimo ir nustojimo. Prelegen
tas atkreipė dėmėsi į nedėkin
gą geografinę Lietuvos padėti 
tarp dviejų priešingų galybių. 
Pabrėžė, kad Lietuva turi pil
ną teisę į laisvę ir kad' ateityje 
tautų federacijos sistema padės 
mažom valstybėm išlaikyti ne
priklausomybę. Jis esąs tvirtai 
Įsitikinęs, kad Amerikos lietu
vių nepaliaujamas darbas bei 
rūpinimasis tautos reikalais ir 
kultūros išlaikymu padės vėl at
gauti Lietuvai nepriklausomybę.

Pasibaigus minėjimui, W. T. 
Longstreth su žmona malo
niai prisiminė praeitų metų ju
biliejini balių, kur ir buvo už
megzta pirma artimesnė pažin
tis. Jis pareiškė, kad lietuviai 
yra geriausiai organizuota et
ninė grupė. Savo komplimentus 
patvirtino pakviesdamas lietu
vius dalyvauti jo vadovaujamo
je radijo programoje, iškeliant 
ir padiskutuojant Lietuvos by
lą.

Amerikiečių svečius pasitinkant. Iš k. j d. Juozas Ard ys, Rima Mironienė, Algimantas Gečys, Rima Salytė. 
Robertas Račkauskas. Teresė Gečienė. Charles Cheled inas, Penn. vice-gub. Raymond J. Broderick, Snieguolė 
Jurskytė, Anthony W. Novositis, Phila respublikonų pirmininkas William Devlin, Danutė Muraikaitė, Phila. 
miesto tarybos narys W. Thacher Longstreth su žmo na ir Stanley Mankas.

Minėjime dalyvavo vicegubernatorius

Visos nuotraukos KAZIMIERO CIKOTOS

Minėjime kalba Pennsylvanijos vicegubernatorius Raymond J. Broderick.

W. Thacher Longstreth, Phila. miesto tarybos narys, 
pasakęs minėjime pagrindinę kalbą angliškai.

Gera sėkla, krintanti 
Į nevienodą dirvą

Minėjime patriotinę kalbą lie
tuviškai pasakė kun. Jonas Jut- 
kevičius iš Worcesterio. Tai 
buvo tarsi tęsinys jo žodžių, pa
sakytų mišiose už Lietuvą Šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčioj, 
dalyvaujant organizacijom su 
vėliavomis ir gausiam skaičiui 
visuomenės. Kun. Jutkevičius 
savo pamoksle sulygino mus. 
mūsų veiklą ir darbus Lietuvai 
su Evangelijos minima gera 
sėkla, krintančia į nevienodą 
dirvą. Mūsų pačių pasirinktas 
gyvenimas ar veiklos tikslas su- 

žlugdąs arba išugdąs mums taip 
reikalingus žmones. Minėji
mo kalboje kun. Jutkevičius ra
gino lietuvius būti ištikimais 
Dievo duotai kilmei; neužmirš
ti pareigos išmokyti vaikus tė
vų kalbos ir puoselėti juose lie
tuvišką dvasią. Kvietė būti Lie
tuves reikalų gynėjais, reaguo
jant Į spaudą pataisomis, pri
minimais bei padėkomis, Įgy
jant Lietuvai draugų, sudomi
nant Įtakingus asmenis Lietu
vos padėtimi. Prelegentas pen 
spėjo, kad nepasiduotume apa
tijai, bet dar labiau išvystytu
me veiklą; anot jo, jei mes pa

tys nedirbsim ir neieškosim bū
dų padėti Lietuvai, tai sve
timi už mus to neatliks.

Koncertinė dalis
Koncertinę minėjimo dali, su 

pasisekimu padainuojant visą 
eilę liaudies dainų ir kelis lie
tuvių bei svetimų kompozito
rių veikalus, atliko New Yorko 
vyrų choras, vadovaujamas mu
ziko Vytauto Strolics, kuris, ne
žiūrint didelio širdies skausmo, 
nustojus garbingo ir brangaus 
tėvelio, vis tiek atvyko diriguo
ti. Programą paįvairino tauti
nių šokių grupė “Žilvinas” ir 
šeštadieninės mokyklos šokėjai 
“Šarūnas”.

Programos sudarytojai 
ir tvarkytojai

Minėjimą atidarė Philadelphi
jos LB pirm. Algimantas Gečys. 
Amerikos himną giedojo solistė 
Ona Šalčiūnienė. Invokaciją su
kalbėjo prel. dr. V. Martusevi- 
čius. Žuvusieji už laisvę buvo 
pagerbti vyrų chorui giedant 
“Tėve. mūsų”. Programą prane
šinėjo Virginija Majauskienė— 
lietuviškai, Gabrielius Mironas 
— angliškai. Amerikiečius sve
čius' pristatė ir su jų veikla su
pažindino langių ir lietuvių kal
bomis) advokatas Stanley Man
kąs, Vyrų chorui ir solistei 
akomponavo Anelė Kaulinytė. 
Programą sudarė ir rūpestingai 
tvarkė jos eigą Vincas Šalčiū- 
nas.

Laisvinimo reikalam aukų bu
vo surinkta arti dviejų su puse 
tūkstančio. Buvo perskaitytos 
ir priimtos rezoliucijos.

Po minėjimo Šv. Andrie
jaus parapijos salėj Įvyko bend
ra vakarienė, dalyvaujant dva- 
siškijai, programos dalyviam, o 
ganizacijų atstovam, jubilieji
nių metų komiteto nariam ir vi
suomenei.

Atgarsiai amerikiečių 
spaudoj

Du pagrindiniai Philadelphi
jos dienraščiai ir katalikų sa
vaitraštis įsidėjo vedamuosius 
straipsnius, kur, šalia minėjimo 
aprašymų buvo ir šokėjų nuo
traukos. ' “The Catholic Stan
dard and Times” aprašė sunkią 
Bažnyčios padėti Lietuvoj. Ra
gino visus katalikus atkreipti 
dėmesį i ten tebevykstantį Baž
nyčios, persekiojimą ir todėl bū
ti, atsargiais, komunistų ir krikš
čionių pokalbiuose. “The Eve- 
ning. BuHetih” apžvelgė Lietu
vos isteriją. •‘dabartinę padėtį ir 
Sovietų -Sąjungos sutartis su na
ciais; Laisvę' ir nepriklausomy
bę yėrtipą-amerikiečiai turi pa-

Kųn. Jona* Jutt-Jutfcevičiu*, mi
nėjime paaakę* pagrindinę kalbą.

Vėliavos pamaldose šv. Andriejaus bažnyčioje

Minėjimą pradedant, žodį taria LB apylinkėsir jubiliejiniu metų komiteto pirm. Algimantas Gečys. Šalia — 
New Yorko Lietuvių Vyrų choras.

simokyti iš Lietuvos liūdno liki
mo. “The Philadelphia Inqui- 
rer” vedamasis stipriausiai pa
sisakė prieš Sovietų Sąjungos 
vykdomą viešą genocidą ir ki
tas skriaudas lietuvių tautai. 
Straipsnis kvietė Jungtines Tau
tas į tai atkreipti rimtą dėmesį.

Minėjimas lituanistinėj 
mokykloj

Vinco Krėvės vardo LB šeš
tadieninė lituanistinė mokyk
la nepriklausomybės šventę mi
nėjo su sava programa vasario 
22.

Tą šeštadienį mokykloje bu
vo tik dvi pamokos. 12 vai. vi
si rinkosi Į Šv. Andriejaus pa
rapijos salę. Sugiedojus “Mari
ja, Marija”, mokyklos vedėja 
Reda Ardienė pasveikino moki
nius, mokytojus, tėvus ir se
nelius. LB pietryčių apygardos 
pirm. Balys Raugas pasakė kal
bą, Įteikdamas mokyklai iš Lie
tuvos atstovybės Washingtone 
atvežtą žvakę, kaip laisvės sim
boli. Jubiliejinių metų komite
to narys Juozas Ardys papasa

V. Krėvės Seitadieninės mokyklos <0 kių grupė "Šarūnas Šoka minėjimo metu.

kojo kelis nuotykius iš savo par
tizanavimo laikų Lietuvoje 1941 
metais. Jis kvietė vaikus Įsisą
moninti, kad jie yra drąsios tau
tos sūnūs ir dukros ir kad Va
sario šešioliktoji yra didžiausia 
lietuvių šventė.

Pasirodymų programą prave
dė aštuntokės Rasa Ardytė ir 
Laima Surdėnaitė. Darželio vai
kučiai su I skyriaus pagalba at
liko šoki su trispalvėmis: I ir 
II skyriai pasirodė su grupinė
mis deklamacijomis; III skyrius 
suruošė lietuviškomis temomis 
piešinėlių parodą, kiekvienas 
mokinys paaiškino savo kū
rini; IV skyrius paskaitė savo 
rašinėlius apie kelionę į Lie
tuvą; V ir VI skyriai atliko įdo
mų vaizdelį su raidėmis; VII ir 
VIII skyriaus mokiniai skaitė sa
vo kūrybos rašinėlius ir eilėraš
čius. Toliau buvo šokami tauti
niai šokiai ir dainuojamos dai
nos. Po programos įvyko rū
pestingai mamyčių paruoštos 
vaišės susirinkusiem.

S.M.J.
Invokaciją skaito prel. dr. Vytau
tas Martuscvičius.
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Cynwyd, Pa., J. SmoJsky. New

RELIGIJA, FILOSOFIJA

3CKNYGOS PAPIGINTOM KAINOM

N. J.

Marijos apsireiškimą* Liunie, vysk- P. Bučio

šv. Antanas Paduvietis, Nelio Vien

M. Daaaijooailytė, Boys Town,

braška, B. Jaras, Kenosha, Wis-

puotems, P. Narutis, B. Vitkus,Ateitininkų vadovas* kuo. SL Ylos 
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos

oė» V. Muraška, M. Andriates, 
K. Valaitis, Phila., Pa., K. Rusi-

Kova prie* Dievą Lietuvėje, dr. J. Savojo 
Katalikai, pasauHSOra ir politika

■ * ' " i

m AUKOJO
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150 
400 
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ĮSOS 
12.00

Prie viltie* kryžiaus, dr. J., Prunskio 
Idealas Ir Laikas, Dr. J. Girnius 
Išganymo Keltas, šv. Pranciškau* fiUoteja 
Tautinis aukHjėman šeimoje,. V. eižiOno 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tema? 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, *1 tomas
šv. Raštas^ Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 300
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550 
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350 
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050 
2.00 
550 
2.50 
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5.50 
350 
3.50 
350 
5.00 
2.00
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20X0 
2.50 
3X0 
1.50 

15.00 
10.00 
1.50 
2.00 
9.00 
5JOO 
1.00

das, & Bemeta, Brooklyn, N.Y.,

J. Suopys, Mratt, Mm*., V.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
A. ŽaUaduonė, Munhall, Pa., J.
Kralick, Mahanoy City, Pa., C.

P.
Mitalas Me^cee Pt, Pa-, V. 
GBbs* 0W toFge, Pa., & Gu-

XnkOKgorootas 1863

"Kur tinstančiai taupo rriiiųonus'
ALMtED IF. ARCHIBALD

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas sdv. A.

ttma suikalbėti ir UetuvHkaL e Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5Ye% on all accounts.

Dabar moka už Tisų rūšių taupomus pinigus.

Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 
Serafiikuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehfl (II dalis) 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 
Lietuviška* auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyte, 755 pusi. 
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi, 
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Metai su Dievu, kun. J. Prunskis 
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 
Kristaus gyvenimas, G. Ricciotti 
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) . 
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 
Jobo drama, dr. A. Maceina 
Esu keleivis, J. Paskutinis 
Apeigynas, I - II - I i I tom. po 5.00 
Apeigynas, Jėzuitų leidinys 
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Romos katalikų naujas mišiolas 
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. IjOO

Gailius, Westbury, N. Y., P. 
Adomaitis, Rego Pk-, N.Y., F. 
Lukas, Howard. Beach, N. Y.,
M. Rusas, Pt Wash^ Y, 
R. Ayre, P^ Žilionis^ NiYŠC., 
L. Gudelis, Broux<;N.Y^ A. 19&- 
nikas, Rock Kili, N.Yn Ą. Fis- 
cher, Monsey, N.Y., K Bačaus-

. kas, J. Juozapavičius, G. Leiga,
A. Kodzis, S. Jankauskas, Wood- 
haven, N.Y.

Po 2 ckrf- K. Tumonis, Dion,
N. Y., G. Klim, Vero Beach, 
Fla., S. Jankauskas, Rekdale, 
Can., M. Liskauskienė, Hanul- 
ton, Can., B. Raškauskas, To
ronto, Can., M. Veliuona; Balt., 
Md., S. Kligys, Joppa, M±, M- 
Stanis, Clearwater, Fla-., P. Ka- 
ralūnas, St. Petersburg, Fla.,

Agurkžs, Cgo.,- III., V. Kalan
tas, Westmont, HL, U. Stankus,

ious, Forest City, Pa., A. Soras, 
Mt, Md., A. Petnitis, Wash., 
DlC, L Valančius, E. Chieagp< 

J- Smailys, Wichita, Kam. 
VjĖJMastom; Melrose, Fla., V. 
Borėy, HoHyvood, Fla., A Pa- 
Mėkis, V. Ainoris, St Peters- 
tazg, Fla., M. Norkevkl), Lake 
Worth, Fla.,:Kan. M. Vaitkus,

POEZIJA

šventieji akmenys, F. Kiršos 
Trapus vakaras, K. Grigaitytės 
Lietus ir laikas, V. Bogutaitės ■ 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
žemės pakopos, J. Blątrųjaičio 
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nėrimos Narutės

Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienė*

2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2X0 
1X0 
1X0 
1.50 
ŽJOO 
1.00 
6.06 
1.00 
5.00

šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hemandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos AukštaHės eilėraščiai

6.00

1X0

LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Trys ilgo grojimo Retvirifluos 
plokštelės už penkis dolerius

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ii 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės,' Barbutė ..ir rtlypas, Šių 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina- Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

shington, DlC., A. Kučais, K. 
Ziabrauskas, Scranton,' Pa., M. 
Aleliūnas, Pgh- Pa., ll Roman, 
Allentowri, P<£, P. Plėiniš, Phi
la, Pa., O. Slepavičius, Center- 
vilie, Masš., X Baranauskas, 
Sunderland, Mass., E. Newą- 
zelski, Hanover, Mass., C. Pažo, 
Westboro, Mašš., U. Dulskis, 
Worcester, Mass., P. Sabalis, 
Northampton, Mass., J. Banys,
K. KIechawiČiust Cambridgė, 
Mass., P Uilean, Pittsfield, 
Mass., A. Tumas, P. Jaras, D. 
Rasulevičius, T. Yačienė, Nor- 
wood, Mass., A. Stravinsky, J. 
Frončkus, Methuėn, Mass., E. 
Čhmeliauskas, Gardner, Mass.

Pa 1 dol. — B. Jurkevičius,
L. Vencius, Haverhill, Mass., 
P. Pauliukonis, U. Sadiukis, E. 
Zizniauskas, So. Boston, Mass., 
J. Kuodis, Arlington, Mass., J. 
White, Wheelwright, Mass., M. 
Kazemekas, Gilbertville, Mass., 
R. Smatana0 Cantony Mass., J. 
Sturinskas, N«rCambridgė, 
Mass., S. JttfraU, , -Methuen, 
Mass., Kun. J. -Steponaitis, D. 
Antanavičius, K '>Sablin§kas, L 
Sviklas, A. Valaitis, Worcester, 
Mass., P. Marūnkus, Jamaica 
Hain, Mass., A. Venskus, M. 
Jezavitas, A. Ceikienė, Nor-

, Lietuvos Aidai. Charles wood, Mass., C? Viršilienė, Ar- 
Daubaro akordeonu įgrota 16 hngton, Ma&., L Vitėnas, Hart- 
lietuviškos muzikos dalykėlių: ford, Conn., -----------
Aguonėlė, Siuntė mane motinė- Minersville,_ P^ N. Bayoras, 
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend BDACDAMflC
sakalėlis, Ant kalno karklai šū- 11A vi JU r liUvnAlnUd

Dzekevkh, Prov. K L, C. Bak-

Visteins, prie, kalendoriaus išlaidų 
įviRengimo prisidčjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir iš neatsiliepusių.

dėkinga DARBININKO 
Administracija

TO PLACE
< . YOURAD

CANCEL; OR CHANGE
T«l.:GL2-2923

SERVICE

HEW-W0OD GALLERIES
Open 6 days. a week 
Custom Decorators

1215 Broadway Hewlett L J.
Call 516-374-9704

BRh&HTON EXTERMINATING
1 1 :■ COMPANY

ah
Brooklyn

brAdhuršt caterers 
in Manhattan

We Are at Your Service

Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojau* eilėraščiai 

? Alkana žemė, S. šakytės eilės
Dienoraštis, M. Vaitkaus

Kai mes nutylam, J. Saulaitytės 
Atdari langai, S. Santvaras 
Aukos taurė, S. Santvaras 
Auksiniai rageliai, Pr. Naujokaitis 
Beržų pasakos, O. B. Audronė 
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė 
Vakarė banga, G. Tulauskaitė 
Metų vingiai, A. Tyruolis

1.00 
1.00 
150 
7JOO 
3JOO 
IjOO 
2J00 
2.00 
1.50 
2XK> 
ŽJOO 
3JOO

200 
1X0 
1.50 
200 
300

BELETRISTIKA

Vieniši pasauliai, A. Rūtos 
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelė* 
Kelias j kairę, A. Rūtos prem. romanas 
Valentina, A. Vaičiulaičio 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Sveiki, gyvi, J. Parojau* 
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 
Pirmoji pradalgė, literatūros metrašti* 
Antroji pradalgė, literatūros metrašti* 
Trečioji pradalgė, literatūros metrašti* 
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metrašti* 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemė* šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirk©*, legendos 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitė* 
Dailininką* Raute, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas

3.50 
3.50 
2X0 
3X0 
IjOO 
1X0 
1X0

3X0 
3X0 
3X0 
3X0

2X0 
3X0 
4X0 
2X0 
2X0 
3X0

3ju0

žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 velkamų drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiutė*, pasakiška komtdlja 
Don Kamiliaus mažasis pasauli* (11 tomas))

1X0

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 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 prenumeratų $-

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už

$

I

GROW WITH MONSANTO
GENERAL PLANT WORKERS

Rotąting / Shift Work
Excellent benefits to include 2 weeks pay after one year of Service, 
good wages, basic and major medical plan, pension program, plūs 
9 paid holidays. Intervievvs between 8a.m. and 4:30 p.m. Contact 
Robert Pellington (201) 276-4900 ext. 421.'

MONS^NTO COMPANY
8th & Monroe Avenues, Kenilworth, N.J. 
An Equal Opportunity Employer M/F.

'' Iš bur Only Desire
2226 Third Avė N.Y.C. Call 427-7653

Al Kurauskas, R ĮVERSI DE FLOORS
Floors scraped refinished in decor- 
ative colors. We take pride in our 
\vork. Free estimates givem Call 
926-7578 — ask for Mr. Howard

DISPLAY H. W. MALĖ

bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne- Lietuvos Atiminimų Radio Valanda 
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

40 LiehiviMcę Meliodiįę jgro- Jokūbas j. stukas, 1016 Sddei- 
ta su simfonijos orkestru: IŠ fer Rd. Hillsidra jfrJ...fl7206; teL 201- 
rytų šalelės, Atskrend sakale- 28M878.
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant į,^ _ _ ___
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line- Lietuvių bangių sdote-

NEW YORKE ______
šeštaAeniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 E3L 97.9 Mg-Fm. Direktorius

□Ui-

Sofa or 2 chair* upholstered $99.95, 
Slipcovers: $49.95 fabric, plastic — 
$39.95. Wall to wall drapes $21.95. 
Ali credit cards. Quality work. Ali 
Botos. Call Ben 536-8890. 17 E. 167 
Street. We also have the finest in 
Custom Fumiture.

B & B RĘST HOME
A Home away from Home 

Good food and recreation facilities 
Cathotic church within the area 

Jacksonville Road Mt. Holly NJ.
Call 609 - 267-4025

Keep your job būt make $300 wkly 
or $20,000 yrly extra with X-PAND 
Be a outside salesman. It’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.

CARPET LINOLEUM 
INLAID AND TILE

Naujas veidas, A. Norimo novelė* 
Peilio ašmenimis, J. Jankau* drama 
Ant Vilnelė* tilto, P. Jurkus 
Karklupėnuose, A. Baranauskas 
Rinktiniai raštai, P. Andriušis 
Lietuvių literatūra svetur, K. Bradūnas 
Nepriklausoma Lietuva, R. Skipiti* .....
Laisvą ginant, J. PetruiUs, I tom. 
Laisvą ginant, J. Petraitis, II tom. 
Silpname kūne, J. Prunskis................
V. Krėvė* raštai, 5 tomai kiet. viršeliais 
Ošiančios pušys, H. D. Mo4in*kienė 
Aidas tarp dangoraižių, 6. Nendrė 
Draugas don Camillo, G. Guaraschi

2X0 
2X0 
4X0 
2.50

5.00 
10X0 

.. 7.00
IJOO 
2M 
1.50 

27X0 
2.50 
500 
300

DARBININKO ADMINISTRACIJA

Bakery Routeman experienced, at- 
tractive future. Starting salary $113 
for 5 day week, apprtoc. $35 extra 
for the 6th day. No Stmday. All be- 
nerits. Advancement. Apply in per- 
aon daily 9AM-3PM Bond Bread, 
4K Flatbusb Avė. Brooklyn, near 
Prospect Park. — Mr. Bernso

Custom Installation 
at discount prices 

Free estimates all work guaranteed 
Also on location

EXP SHORT ORDER ČOOK hours

FiftttNe Defiteries — VALENCIA 
LtOUORS89-65 165th Street, Ja-

GENERAL FACTORY HELP 
Will Train — Day or Njght Shift

RESPIRATORS REPAIRED bird 
ben nett etc instructions & treat- 
ment call for appointment 435-1618

treat House, Shelter Island, N. Y 
11965. Father John Francis, C.P. 
Director. 516 - 749-0850

vakaras, Ei, Lietuvos kareivė- YOUTH COMMUNICATE8 
We Usten, Understand, Care

CARPET 6 RUG CLEANING 
Newfoam Injection Process 

Free soil retarder & Moth proofing 
Call 24 Hours a Day 

835-7593
HARD-TO FIND 

BROTHERHOOD WINE KOBI POLY BAG MFG.

EXP OPERATORS

C0LEMAN VANS
3 Mėn-l Van $18 per Hour 

Local and Out of Town
- 24 boūr Service —Lic & Bonded

Call 496-7915

venų maišas, Trijų seselių, Pa- 
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še- 5 
supė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka-

173ArtlteraL,S*

WO14I

WJLB

tek 540-1962

Atskira

čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Norį įsigyti papigintų

Call Peraonnel. 
269-1130 EmL 275

Union Sbop 
Call (212) Kl 2-1200 8 AM - 4:30 

or call 914 - WH 9-6600

i Valanda 
1400

PARTS-STOCK CLERK 
Experienced in Truck PartsSection or Complete — Steady Work 

TONY ARMENTO INC 
57 E. llth St. N.Y.C. lOth floor 

Call AL 4-1990
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa-

BUSSINES PLACES

working conditions. Salary commen-

benefita inctading tuttion refund

t Vysk. V. Brizgys, Komiteto vardus
katinu *•*»

Career opportunity, interesting wprk 
— all phases structura] deaign ana-

butinius, 910 WiDoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

mVkterhRd,

VKSDS

M.<W-

LSD gyvuliams
Amerikiečių profesorius D. 

Moras nutarė LSD narkotiką iš
bandyti su gyvuliais.

<Out*tanding Buy. Restaurant and 
living ųuarters on Route 9 plūs 7 
room beūse all on 214 acres, 50 mi. 
NYC, Catholic Churches nearby, 
iarge pond and lake for fishing and 
recreation (914) PE 7-6310

NAVAI ARCHITECTS 
(41

I 
i 
i

i
I

PAGERBKIME TUOS, KURIE GYVENO IR MIRĖ 
DIEVUI IR T6VYNEL

Lithuanian Martyrs’ 
Chapel Fund

program.

Work near Irome men for ssaemMy 
banch nork and drtll presą operatore 
steady work good pay — apply N.J. 
CAUAGNARD 400 3rd Avė Bklyn
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DARBININKAS
AžirraMfe

Mokyteju studijų dienos pra
ėjo darbingai ir geriau nei 
buvo tikėtasi. Apie tai bus ki
tam Darbininko numeryje.

Dail. Rimo Laniausko parodą 
rengia specialus komitetas, ku
ri sudaru: Renata Alinskienė, 
Irena Dičpinigaitienė, Filomena 
Ignaitienė, Gina Kudžmienė, 
Aušra Sabalienė ir Loreta Vai
nienė. Paroda bus šį savaitgali, 
kovo 22-23. Kolumbo vyčių sa
lėje Wcodhavene.

"Miegančiosios gražuolės" 
vaidinimas, suvaidintas Mairo
nio šeštadieninės mokyklos ko
vo 15. praėjo sklandžiai ir pa
traukliai. Žmonių buvo prisi
rinkę beveik pilna salė. Vaidi
nimą stebėjo ir mokytojų kon
ferencijos dalvviai ir pasidžiau
gė gražiais kostiumais, vaikų 
sklandžia kalba, spalvingu pa
statymu. Veikalas būva karto
tas. pirmą karta jis buvo suvai
dintas sausiu 19 toje pačioje sa
lėje.

L.B. Woodhaveno apylinkės 
metinis susirinkimas Įvyks ko
vo 22 d., 8 vai. vak. lietuvių at
letų klube. 1332 Halsey St. 
Brocklyne. Bus renkama nau-
ja valdvba. atstovų rinkimas i 
apygardos suvažiavimą ir kiti 
reikalai. Valdyba.

Wil!iamsburg sekcijoje, neto
li Apreiškimo bažnyčios, išnuo
mojamas trečiame aukšte butas 
iš 4 kambariu su modernia vir
tuve ir apšildymu, už labai pri
einamą kainą. Pageidaujama lie
tuviška šeima, nes visas namas 
apgyventas lietuvių. Telefonas 
(212) SP 6-3843.

Reikalingas siuvėjas-tailor. 
Už valanda 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. 
J., 07728.

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

Adelė ir Antanas Kreivėnai, vasario 22 atšventę savo vedybinio gyvenimo 
50 metu sukaktį Vaikai ir anūkai jiem vaiies ir pagerbimą surengė Winter 
Cardens svetainėje. Nuotr. R. Kisieliaus

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

Spaustuvė ...............  GL 2-6916

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

Administracija ....... GL 2-2923

N.Y. lenkų laikraštis — No- 
wy Swiat — kovo 1, šeštadie
nį, antroje dalyje. kuri 
skirta kultūriniam reikalam, Įsi
dėjo apie pusę puslapio Įvairios 
medžiagos, skirtos Vilniui ir 
Kaziuko mugei. Spausdinamas 
eilėraštis apie Vilniaus katedrą, 
Kaziuko mugę. įdėta iliustraci
jų, panegirikos Vilniui. Tame 
pačiame laikraštyje eina plato
ka studija apie musulmonus 
Lenkijoje. Autorė Barbara Tru- 
chan, rašydama apie senuosius 
laikus, plačiai prisiminė ir mu
sulmonus Lietuvoje. Visus šio 
laikraščio numerius Darbinin
kui atsiuntė Darbininko skaity
toja E.J.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje 40 valandų atlaidai 
pradedami kovo 23. sekmadie
ni, per suma ir baigiami kovo 
25, antradienį, 7:30 vai. vak. Pa
maldos bus šia tvarka: mišios 
ir pamokslas pirmadieni ir ant
radieni 9 vai. ryto. Mišparai ir 
pamokslas sekmadieni, pirma
dieni ir antradieni 7:30 vai. v. 
Pamokslus sakys tėv. Juvena
lis Liauba, O.F.M. Bus svečių 
kunigų ir tuo pačiu gera pro
ga be eilutės atlikti išpažinti
prieš Velykas. kuo nors prisidėjusiem.

Dail. Rimas Laniauskas, kurio paroda vyksta šį savaitgalį 
Kolumbo vyčių salėje — 86-22 85th Street, Woodhavene.

Prof. Oscar Halecki, lenku 
meno ir mokslų instituto gar
bės prezidentas ir buv. Ford- 
hamo ir Columbijos u-tų pro
fesorius, kovo 21, penktadienį, 
7:45 vai. vak. kalbės Kosciusz- 
ko Fondacijos patalpose, 15 E. 
65th St., New Yorke apie Liub
lino uniją ir Europos taiką.

Barbora Tamašauskienė, su
laukusi 77 m. amžiaus, mirė va
sario 22. Laidotuvėmis rūpinosi 
Petro Sorgelio šermeninė. Ve
lionė palaidota vasario 25 Ams
terdame, N. Y., iš šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios. Prieš 
daug metų atvykus iš Lietuves, 
velionė tai parapijai priklausė, 
ten ir ištekėjo. Per tris dienas 
velionės palaikus aplankė daug 
draugų ir parapiečių. Užprašė 
daug mišių, sudėjo daug vai
nikų. Gedulingas mišias aukojo 
kun. A. Grigaitis, kun. B. Gus
tas, kun. airis ir kun. J. Gu- 
rinskas, New Yorko Aušros 
Vartų parapijos klebonas. Į šv. 
Kazimiero kapines palydėjo ku
nigas A. Grigaitis ir kun. J. Gu- 
rinskas. o taip pat didelis bū
rys giminių ir pažįstamų. Para- 
piečiai stebėjosi, kaip pamoks
las ir kitos apeigos buvo gra
žiai atliekama lietuvių kalba. 
Nuliūdime liko vyras Jurgis, 
sūnus Jonas, sesuo Antanina 
Trumpa Montrealy, Lietuvoje 
sesuo Nastutė Andriukaitis, 
brolis Mykolas, keletas pusse
serių Chicagoje ir kitur. Ta pa
čia proga vyras Jurgis ir sūnus
Jonas dėkoja kunigam ir laido
tuvėse visiem dalyvavusiem bei

VASARIO 16 MINĖJIMO ATGARSIAI
New Jersey lietuviai šiais 

metais, kaip ir pirmiau, atskiro
se vietovėse surengė Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimus ir 
ta proga aukojo Lietuvos lais
vinimo reikalam.

Pasireiškė skirtingų nuomo
nių, kam ir kiek skirti aukų.

N. J. L. Tarybos parengimas 
įvyko Newarke. Kaip ir pir
miau, gautos proklamacijos iš 
N. J. gubernatoriaus ir 
miesto burmistro. Minėjime 
perskaityta ir priimta rezoliuci
ja pasiusta JAV prezidentui, 
kitiem valdžios pareigūnam ir 
spaudai.

Paaiškėjo, kad kongreso na
riai. kiek pirmiau gavę ALT ir 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų partijos centro komiteto 
memorandumus, jau buvo pada
rę savo pareiškimus kongrese. 
Dėl to mūsų rezoliucijų, gautų

Cypress Mills 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 ražo apšildymas. 2 gara
žai. Prie Jamaica traukinio, ar
ti bažnyčios ir mokyklos bei 
tarp dviejų parkų Informacijai 
tel TA 7-6355.

Iš “Miegančiosios gražuolės” vaidinimo, kuris buvo pakartotas kovo 15 
Apreiškimo parapijos salėje mokytoju konferencijos metu. Nuotraukoje — 
karalaitė ir karalius. Nuotr. R. Kisieliaus

NEW YORKO SKAUTĘ SLIDINĖJIMO DIENOS
Mėgėjų slidinėti iš lietuvių 

vis daugiau pridygsta. Baltasis 
žiemos sportas apipila retu 
džiaugsmu ir ji gali patirti tik 
tas. kuris, tinkamai apvaldęs 
slidžių techniką, atsiduria ant 
kalno viršūnės. Prieš akis gam
ta atskleidžia savo tyrą grožį. 
Sniego vata apdribę medžiai 
snaudžia dangaus žydrynėj, pa- 
dykęs vėjas blaško i guolį dar 
nespėjusias Įtūpti snaiges, ve
lia jas virš baltosios dangos, ta
rytum mažutis smėlio sūkurys 
dykumoj. Slidininkas aktyviai 
dalyvauja žiemos pasakoj —ar 
palengva vingiuodamas miško 
taku, ar vėju švilpdamas skra
džiai žemyn.

New Yorko vyr. skaučių drau
govė sužibo skaidria mintimi 
surengti savaitgaline slidinėji
mo išvyką. Pasakyta — pada
ryta. Kovo 8 tėvai suvežė sa
vo skautiškąjį atžalyną, kai ku
rie vyresnieji skautai ir skau
tės patys, pačios nuvairavo i 
šiaurinį Catskill.

Pirmąją dieną slidinėta Belle- 

vasario 18. nebeidėjo i kon
greso leidinį.

Gal būtų gerai, kad ateityje 
New Jersey valstijos kongres- 
manus ir senatorius ALT ir kiti 
veiksniai paliktu New Jersey 
lietuviam, kurie juos renka ir 
su jais palaiko pažinti savo 
valstijos ir kitais reikalais. New 
Jersey yra apie 50.0 0 0 lietu
vių.

Pageidaujama, kad N. J. L. 
Taryba ateityje rengtų Vasario 
16 minėjimus keletą dienų 
prieš vasario 16. galimai dides
nius. daugiau amerikiečių infor
macijai, su atitinkama progra
ma. Atskiros lietuvių kolonijos 
minėjimus galėtų rengti kaip 
dabar.

Ilgametis kongresmanas Pe- 
ter \V. Rodino. Jr.. kuris Lietu
vos ir lietuviu reikalam daug 
pasitarnavęs ir gerai pažįsta 
daugeli lietuvių, ypač prof. dr. 
Jokūbą J. Stuką. Trečiokus ir 
kitus, paskutiniu metu yra pa
žadėjęs pasirūpinti, kad Balti
jos valstybėm prisiminti būtų iš
leistas JAV pašto ženklas, ku
rio laisvės kovos metais nepa
vyko gauti.

New Jersey Vasario 16 mi
nėjimuose aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalam apytikriai gauta 
apie 3.000 dol.

A. S. Trečiokas 

ayre. Populiari vietovė buvo 
kimšte prikimštą, ir prie kėdžių, 
kurios vežė į viršų, tiesėsi ilgos 
eilės. Betgi pasiekus aukštybes, 
žmonių masė išsibarstydavo ir 
erdvių sniego plotų visiem pa
kako. Pradedantieji kapstėsi že
mai, dėstė savo pirmuosius 
žingsnius su slidėmis, ir tryško 
šypsena, kai pavykdavo vienas 
ar kitas teisingas judesys. Dau
giau įgudę būrėsi prie kėdžių, 
kuries kildino į pačią viršūnę. 
Ten, pagal sugebėjimo skalę, 
rinkdavosi statesnius ar dau
giau nuclaidžius takus.

Kartų skirtumas, dabar po
puliarus, buvo išdilęs — am
žius nesvarbu, tik sugebėjimai, 
palydimi nuostaba ir noru tiek 
pasiekti. Vyresnieji nebuvo at
silikę. bet daug kur galėjo jau
nuosius pamokyti. Viena pra
dedančiųjų po dienos įtempto 
darbo prisipažino, jog niekad 
netikėjusi, turinti tiek daug pa
slėptų raumenukų, kuriuos tik 
dabar pajutusi.

Vakarop latvių karo vetera
nų Rota erdviam kieme išsiri
kiavo daugiau kaip 20 automo
bilių. ant kurių stogų ilsėjosi 
sniegu nupurkštos slidės. Iš vi
so sugūžėjo 75 asmenys. Di
džioji duoklė iš New Yorko — 
63, dar prisidėjo 6 iš Worces- 
terio, 3 iš Bostono ir 3 iš New 
Jersey.

Priėmimo kambary ps. Gied
rė Stankūnienė plušo registruo
dama, skirstydama kambarius . 
Jai talkino vyr. skautė Aldona 
MarijcŠienė, ėjusi kasininkės 
pareigas. Po vakarienės ki
toje salėje improvizuotas lau
žas (vadovavo vyr. sk. kandida
tė Virginija šeibytė) — jauni
mui sutartines traukti padėjo 
ir senimas. Viešnia Atlanto ra
jono vyr. skaučių skyriaus va
dovė Gilanda Matonienė prave
dė keletą dainų.

Vidurnaktį, jau iš guolio iš
trauktos, gamtos prieglobsty, 
vadovių ratelyje vyr. skaučių 
kandidatės: Lina čerkeliūnaitė 
ir Virginija šeibytė davė vyr. 
skaučių įžodi. Iš apeigų grižo 
dainuodamos, bet sutartinės, 
atrodo, nepasiekė po nuovar
gio našta giliai įmigusių slidi
ninkų.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

Bostono Lietuvos Vyčiai ko
vo 2 gražiai atšventė savo me
tinę šventę. Iškilmingas pamal
das atlaikė kun. Janiūnas, pa
sakydamas lietuviškai Įspūdin
gą patriotinį pamokslą. Per pa
maldas muziko J. Kačinsko va
dovaujamas parapijos choras 
gražiai giedojo lietuviškas mi
šias. Paskui salėje po bažnyčia 
buvo tradiciniai pusryčiai. Pro
gramai vadovavo vyr. vytis ad
vokatas A. Shallna. Pagrindi
nę kalbą pasakė Lietuvos Vy
čių dvasios vadas kun. A. Kon- 
tautas, nušviesdamas pavergtos 
Lietuvos vargus. Nuoširdžiai vy
čius ilgesniu žodžiu pasveikino 
kleb. kun. A. Baltrušiūnas. 
Bostono ateitininkų vardu svei
kino VI. Kulbokas. Baigiamo - 
ji kalba buvo kun. Janiūno. 
Šventėje dalyvavo gausus jau
nųjų ir vyresniųjų vyčių būrys 
bei liet, jūrų skautų atstovai su 
vėliava. Džiugu, kad jau kelin
tos kartos čia gimęs jaunimas 
ištikimai laikosi savo organiza
cijos ir sielojasi Lietuvos var
gais.

Muz. Jeronimo Kačinsko 
“Transcendentinės išraiškos-’ 
buvo atliktos Drexel Technolo- 
jos Institute, Pennsylvanijoje.

Antrąją dieną, po ankstyvų 
pusryčių, abu namai ištuštėjo. 
Nepanorėta dalintis Belleayre 
grūstimi, tad pasukta į atokes
nę vietovę Scotch Valley. Ten 
jaukiau, be kamšaties. Ir diena 
suspindo rinktinė — saulė, lyg 
sveikindama besiartinantį pava
sarį, smarkiai žėrė spindulius, 
rausvino, rudino sportuojan - 
čius.

Dvi šaunios slidinėjimo die
nos. Latvių Rota, Tannersville, 
N.Y. (ją užtiko ps. G. Stankū
nienė) — jauki vietovė, mais
tas skanus, jo gausu, be to, šei
mininkai nenuplėšė. Už labai 
prieinamą kainą slidinėtojai ra
do pastogę ir buvo sočiai pa
valgydinti. Tokia vietovė verta 
ir tolesnio dėmesio.

K. Čerkeliūnas

Slidinėtoja

Kostui Vaičiui ir šeiniai, jo broliui aviacijos majorui

A y A

JUOZUI VAIČIUI
mirus, reiškiam gilią užuojauta

P. ir V GAUBI Al

Bažnytinis koncertas Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje, Fla- 
herty Way, So. Bostone, įvyks 
kovo 23, sekmadienį, 3:15 vai. 
popiet. Programą atliks solistai 
ir parapijos choras, vadovauja
mas Jeronimo Kačinsko.

Architektas Jurgis Okunis yra 
pasukęs ir į kitą sritį — tapy
bą. Kovo 1-2 J. Okunis turėjo 
dailės darbų parodą Bostone. Jo 
je jis parodė akvarelėje archi
tektūrinius pastatus, o taip pat 
ir abstraktini meną. Parodą ati
darė rašyt. St. Santvaras. Arch. 
J. Okunis seniau gyveno Bosto
ne. Parodos rengėjais buvo li
tuanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas. Okunis parodos paja
mas ir net už parduotus paveiks
lus (buvo parduota 10) pasky
rė lituanistinei mokyklai. Paro
dą aplankė 120 asmenų, nors 
sniegas ir buvo didelė kliūtis.

Šv. Petro lietuviu parapijos 
choras, kurio dirigentu yra Je
ronimas Kačinskas, atliks Gab- 
riel Faure “Reųuiem” parapi
jos bažnyčioje So. Bostone. 
Koncertas įvyks kovo 23, sek
madienį, 3:15 vai. popiet. Kon
certo solistai: D. M. Schultes— 
sopranas, buvusi New Yorko 
Civic operas dainininkė, ir 
A. Ramirez — baritonas. Vyte
nis Vasyliūnas atliks keletą 
kūrinių vargonais ir akompo- 
nuos chorui ir solistam. Kon
certą diriguos muz. Jeronimas 
Kačinskas.

Isidorius Vasyliūnas — smui
kas ir Vytenis Vasyliūnas — 
fortepionas atliko Gražinos Ba
cevičiūtės kūrinius. Koncertas 
įvyko kovo 2 Jordan Hali, Bos
tone. Koncerte buvo atliktos 
trys sonatos smuikui ir fortepio- 
nui. Šis Vasyliūnų koncertas 
buvo šeštasis, kuriuose buvo at
liekami tik lietuvių kompozito
rių kūriniai.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyksta Tarptautinio Instituto 
patalpose, 287 Commonvvealth 
Avė., Bostone. Prelegentu yra 
prof. dr. Adolfas Damušis iš 
Detroito. Jis kalbės apie 1941 
m. lietuvių sukilimą. Šis susi
rinkimas yra dviejų dalių. Ant
rojoj daly aktorė-režisorė Alek
sandra Gustaitienė skaitys iš 
dailiosios literatūros. Susirinki
mas įvyksta kovo 22 d. 7:30 v. 
vak. Po programos kavutė ir 
pašnekesiai.

Inž. Nenorto namuose vasa
rio 14 buvo Vasario 16 mini
masis susirinkimas, kur nebuvo 
svarstomi profesiniai lietuvių 
inžinierių reikalai, bet tik meni
nė dalis ir renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalam. 
Pirmiausia buvo išklausytas vie
nas veiksmas Klovos “Pilėnų” 
operos. Paskui ėjo VI. Kulbo
ko paskaita: Lietuvių literatū
ros kritika tremtyje. Inž. Baro
nas labai įspūdingai paskaitė 
V. Putino-Mykolaičio “Vivcs 
plango”, o studentė Vaičjurgy- 
tė puikia lietuvių kalbos tarti
mi ir jautriai J. Aisčio “šilai
nę” ir Maironio “Vakaras ant 
Keturių Kantonų ežero.. Vado
vavo inžinierius Manomaitis. o 
vaišes paruošė p. Nenori ienė. 
Inžinierių draugijos skyriui 
gražiai vadovauja inž. Rasys.

E D. PODOLAK 
and his

MERRY MUSICIANS
7 rr.v>ne»i{ orkrstras

groja įvairius pramoginius šokius.

Vadovas Vytautas Prapuolenis

Kreiptis: 46 Tatman St. VVorcester.
Mnss. 01607 Telef. 756-2213


