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. Jei jūsų korespondentas no-

Įietuviškojo gyvenimo savaitga
lyje pulsą, jam reikia iš tiesio
ginio darbo pasitraukti bent 
dvi valandas anksčiau. Bet ir 
tokiu atveju būna savaitgalių, 
kad viso lietuviško gyvenimo į- 
vykių negali aprėpti. Toks bu
vo ir kovo 15-16 savaitgalis. To
mis dienomis Chieagoje vyko 
sukaktuvinis Balto seimas, dail. 
j. Kelečiaus parodos atidary
mas, S. Rokienės knygos “Ver
gijos kryžkelėse” pristatymas, o 
rytojaus dieną “Čiurlionio” an
samblio koncertas ir “jaunųjų

čio ir kai kurių jo asistentų dė
ka išlaikė tikrai lietuvišką vei
dą ir dvasią.

3 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyHoe salėj įvyko Čiurlionio 
ansamblio koncertas vargo aša
roms nušluostyti, nes jį rengė 
Baltas ir pelnas teks lietuvių
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rengė trumpas vaišes broliams darbų (kompiuterių, raketų ir 
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šeštadienio vakarą pasukom 
į artimo bičiulio aktoriaus ir 
dailininko Jono Kelečiaus paro
dos atidarymą. Kas be ko, jį 
pažįsta ir daugelis newyorkie- 
čių kaip rimtą, gabų aktorių. 
Bet chicągiečiams jis pažįsta 
mas ir kaip dailininkas. Kovo 
15 d. Čiurlionio galerijoje bu 
vo atidaryta jo antroji indivi 
duali dailės paroda, kuri, poeto 
K Bradūno žodžiais, po ilges
nio laiko Čiurlionio galerijon 
vėl atnešė tikrojo meno šviesą. 
Tenka džiaugtis, kad parodos 
atidaryme, kurią ruošė skautų 
filisterių sąjunga, dalyvavo tik
rai daug žmonių, o jų tarpe ir 
nemažai gražaus jaunimo.

Per pirmas dvi dienas publi
ka nupirko 20 paveikslų, iš ku
rių penki nuėjo į Marijos ir 
inž. A. Rudžio namus. Dar 

__ priedo — parodos atidarymo 
- dieną ta pati Amerikoje gimu

si ir užaugusi Rudžių šeima Kė- 
lečiams į namus atsiuntė bran
gią gėlių puokštę. Iš kur toks 
pagarbos gestas? Už meną ir 
širdį. Praėjusią vasarą Rudžiai 
per savo radijo Forumą, £uris 
perduodamas kiekvieno šešta
dienio vakare, norėjo meniškai 
paminėti baisiojo Birželio įvy
kius ir Lietuvos partizanus. Ra
šančiam šiuos žodžius tarpinin
kaujant, akt. Stasė ir Jonas 
Kelečiai, deklamuodami Myko
lo Vilties eilėraščius ir kitą kū

duota laisvė fotografams bei 
filmuotajNns ir pabaigoje ne- 
apseita bėkaltej. VėB koncer- 
tai pasibaigus ir pagerbus ve
teraną komp. J. Žilevičių (visa 
tai, A. Mikulskiui davus mestą, 
vyko spontaniškai ir labai vie
toje), scenoje atsirado LB, Bal
to ir Alto delegacija ir čia pra
dėjo skaityti bendrą sveikini
mą muz. Alt. Mikulskiui. Mieles
nį įspūdį padarė tik P*ti “tn- 
jų didžiųjų” pademonstruota 
“koalicija”, bet kokia proga di- 
rig. Mikulskis čia scenoje bu
vo taip karštai sveikinamas, 
buvo sunku ir nugirsti ir su. 
prasti, ir tai gadino tik ką pa
sibaigusio koncerto rimtį bei 
įspūdį. Žinoma, už tai kalti ne 
čiurlioniečiai, bet koncerto 
rengėjai.

Po koncerto Jaunimo centro 
didžiojoj salėj dainaviečiai sa

daines. Uti Rodi tarė žf pats 
koncerte tetrgiteas ir teteių 
bet

to
V0 išstatyta apie ėtytika tikrai 
įdtMkių it vertų rimto dėmesio

ote&s ta^teyžtem kad 
tai buvo ir suprasti, kas toliau

te spaudoje žinia apie muz. A. 
Mikulskio pasitraukimą ir gerai 
pasisekę paskutiniai Čiurlionic 
koncertai žmones taip sudomi
no Čiurlionio pasirodymu, kad 
net bilietų visiem nebeužteko. 
Publika Čiurlionį sutiko su tra
diciniu mandagumu bei šiltumu, 
bet po koncerto sukėlė tikrai di
deles ovacijas. Vieną dainą te
ko ir pakartoti. <

Padainavus J. Žilevičiaus 
dainą, veteranas kompozitorius 
dirigento A. Mikulskio buvo 
pakviestas atsistoti ir jam čiur
lioniečiai su visa publika sukė
lė tikrai vertas ovacijas, o kon
certui pasibaigus visi jam trau
kė Ilgiausių metų.

Panašų įvykį prieš kelias sa
vaites teko matyti ir Lietuvių 
Dailės Instituto rengtoje dail. 
V. Vizgirdos paskaitoje. Kai 
paskaitos metu buvo parodytos 
spalvotos dail. A. Varno darbų 
skaidrės, jaunieji dailininkai su 
visa publika Lietuvos dailės pa
triarchui, sėdinčiam čia pat sa
lėje, sukėlė karštas spontaniš
kas ovacijas. Tai tikrai gražūs 
ir įsidėmėtini lietuvių visuome
nės gestai.

Apie Čiurlionio koncerto Chi
eagoje grožį rašančiam šiuos žo
džius sunku ką pasakyti, nes 
kai kuriems spaudos žmonėms 
teko labai jau prastos vietos: 
pačiam pasieny, kur prasčiau
sia akustika, kur visa laiką braš
kėjo lietuviškosios TV kame
ros, kur kaip voverės karštėsi į- 

■ vairūs fotografai
Lietuvių opera, D. Lapinskas 

ir kiti rimtieji meno vienetai 
jau buvo įpilietinę tvarką, kad 
koncertai ar spektakliai nevė
luojami, kad fotografai nemai
šytų scenos grožio bei jos efek- tytas, nes pats juk Mikelinsko

treti tenka tai, kad dirigento žo
dis degė labai karštu patriotiš
kumu ir didžiule meile Čiur
lioniui, o patys čiurlioniečiai tik 
iš spaudos sužinoję, kad Mikuls
kis pasitraukia.

Jaunimo centrui skendini dai
nų garsuose, ne vienas kėlėsi, į 
antrą aukštą, kur Lietuvių In
žinierių bei Architektų s-ga bu
vo suorganizavusi naują įvykį 
išeivijos lietuvių gyvenime — 
vadinamą “jaunųjų mokslinin
kų” darbų parodą. Tie “jau
nieji mokslininkai” tai ameri
kiečių gimnazijų ar net dar ir 
pradžios mokyklų mokiniai. Ne 
vienas jų tiesioginių pamokų 
poveikyje yra padarę įdomių

ir ją aplankė dittg žmonių. Dėl 
kalbos ribotumo ir dėl trukumo 
žodžių lietuvių kalboje nau
jiems technikiniams terminams, 
projektų autoriai savo projek
tus aiškino angliškai. Bet 
džiaugsmas ir tautinis pasidi
džiavimas tame, kad juos į krū
vą surinko lietuviai inžinieriai 
ir kad akivaizdžiai vienoje vie
toje matėme eilės lietuviukų 
darbus. Tokios parodos turėtų 
būti surengtos ir kituose mies
tuose, o lietuviai inžinieriai 
Chieagoje visus jaunuosius pa
rodos dalyvius numatė pakvies
ti į savo susirinkimą ir juos ten 
tinkamai pristatyti bei pagerb 
ti. VI. Rmjs

koptyčfos. 231 Bečfrord Avenue, Brooklyn, N.Y,'11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAŠ FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043.

derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4336.

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

OKUPUOTO! LIETUVOJ

redaktorius. Šį kartą 
emisaro Charazovo

11 Vilniuje buvo su-

VARŽOSI DĖL JAUNIMO INDOKTRINACUOS
Komunistų partija Vilniuje 

vėl piktai suurzgė prieš rašy
tojus ir 
Maskvos 
balsu.

Kovo
šauktas respublikinio CK visuo
tinis susirinkimas (plenumas} 
apsvarstyti jaunimo ihdoktrina- 
cijcs sustiprinimo ^priemones . 
Pagrindinį pranešimą darė ne 
Sniečkus, o iš Maskvos prie jo 
priskirtas prižiūrėtojas Chara
zovas.

Kaip ir visada tokiose bolše
vikų kalbose, pradžioj išskai
čiavo ilgą virtinę pagyrimų, 
anot kurių jaunimo auklėjimas 
komunistinėj dvasioj Lietuvoj 
visur vykstąs puikiausiai. Po to 
— irgi, kaip visada — prasi

limas buvo nukreiptas prieš ra
šytoją Joną Mikelinską:

— Praėjusių metų pabaigoje, 
— kalbėjo Charazovas, aišku, 
kieno nors pamokytas ir pakurs-

pomis suformulavęs “buržua
zinių filosofų ir propagandistų” 
pažiūrą į “tarybinę visuomenę”. 
Kaltinime cituojamas toks pa
sisakymas apie tą visuomenę:

“.. .jie (žmonės. E.) visi be 
išimties slepia už septynių du
rų su septyniais užraktais savo 
dvasios turtą ir neturtą. Kodėl? 
Dėl to, kad kiekvienas indivi
das pagal sugebėjimus mas
kuojasi, slepia tikrąjį vei
dą, vaidina svetimą vaidmenį, 
dangstosi demagoginėmis frazė
mis ir meluoja, meluoja... Juo 
apdairesnis ir vikresnis subjek
tas, juo sunkiau jį pažinti”.

Suprantama, kad partijos da
vatkoms plaukai pasišiaušė nuo 
tokių minčių. Bet J. Macevi
čius, rašytojų s-gos sekretorius 
(tai ir politrukas) oficialioj ap
žvalgoj, kad ir pripažinęs šiek 
tiek trūkumų Mikelinsko apysa
koj, nupeikė Balsio kritiką, sa
kydamas, kad joje “socialinės 
estetinės analizės kriterijai per

rybą, nupynė reto grožio meni) 
nę programą radijo bangomis 
Lietuvos kankiniams ir rezis
tentam pagerbti, šia ir kitom 
progom abu Kelečiai ir yra lai
mėję šimtus simpatijų! štai ko
dėl ir individualios parodos 
atidarymas virto didele ir tiek 
žiūrovu sutraukusia švente, 
nors, kaip jau kartodamas K. 
Bradūno žodžius minėjau, čia 
buvo atstovaujamas tikrasis me
nas ir labai individualus daili, 
mnko veidas.

Parodoje begurkšnojant tra
dicinę kavą, atėjo žinios iš šv. 
Kryžiaus parapijos salės, kur 
vyko Balto sukaktuvinis banke
tas, kad labai šiltai buvęs ban
kete sutiktas kardinolas Cody 
ir kiti aukštieji svečiai. Kar
dinolas jautrią, lietuviškais klau
simais ataustą kalbą užbaigęs 
net lietuvišku sakiniu, o čiur
lioniečiai su visais jam sugiedo
ję Ilgiausių metų. Kitą dieną 
apie tą įvykį su nemažu pasi
tenkinimu man pasakojo ne 
koks katalikų veikėjas, bet Nau
jienų” 1 pslp. red. A. Pužaus
kas.

Sekmadienio rytą skubėjom 
į šv. Kryžiaus bažnyčią mi- 
šiom, kurias kun. V. Martin- 
kus, asistuojant kun. P. Ceis- 
čninui ir kttn. A. Stašiui, auko
jo Balto sukaktuvinio sėtino 
proga. Filosofinį pamokslą apie 
meilę pasakė Balto direktorius 
ir Lietuvos Dukterų d-jos įkū
rėjas bei kapelionas ktm. dr. 
F. Gureckas. “Dainavos” an
samblis, diriguojant muz. P. 
Armonui, giedojo Lietuvoje 
kun. Gedimino Šukio parašytas 
lietuviškas mišias, o iškiliojo 
tenoro St. Baro giedamos gies
mės skambėjo retu-grožiu. Mi
šių klausėsi beveik pilna didžiu
lė lietuvių šventovė, kuri dlibar 
pasilikusi meksikiečių apgin
tame rajone, bet kilnaus JAV 
lietuvio klebono £d. Abmmai-

papasakojimas nepatiko. Tada 
vienas imamas partietis išsi
barė **Lit ir Mene”, ir tuo vis
kas pasibaigė. Dabar praėjusio 
gruodžio “Pergalėj” pasirodė
tos “Trys dienos ir trys nak
tys”, 60 puslapių apysaka, ku
rią kažkoks Antanas" Balsys 
“Tiesoj” (sausio 26) “į miltus 
sumalė”, kaip netikusią meni
niu, o ypač politiniu požiūriu. 
Mat, toj apysakoj yra parody
tas kunigas, ir parodytas ne

raštų negalėjo suprast, — “Per
galės” žurnale buvo išspausdin
ta J. Mikelinsko apysaka “Trys 
dienos ir trys naktys”, kurioje 
autorius su užuojauta aprašo sa
vo herojų, nekenčiantį mūsų vi
suomenės. “Tiesos” laikraštis iš 
partinių pozicijų davė tinkamą 
atkirtį šiam paskviliui, nukreip
tam prieš tarybinius žmones. 
Negalima nematyti, kad pana
šūs kūriniai yra pavojingi mū
sų jaunino idėjiniam grūdini
mui”.

Tai grėsmingas apkaltinimas 
ne tik rašytojui, bet ir “Perga
lės” redaktoriams... O tie— 
kieti titnagai: A. Baltakis, Jus
tinas Marcinkevičius — vardai, 
kuriuos bariairt net irCharai 
zovo daniys' šhfe laikais: gali iš
lūžti ...

Mikelinskas jau ne pirmą kar
tą “paimamas į ataskaitą.” Jau 
praėjusį pavasarį jis toj pačioj 
“Pergalėj” paskelbė novelę apie auga į politinę frazeologiją ir 

tuo pačiu pažeidžiamas moksli
nis ir objektyvus kritikos cha-

buvusio partizano su buvusiu 
stribu siisitikinaą, ir partijai tas

teamot veikalo repeticijos metu. AM AKedo, B. L

— Šen. Kennody atnaujinę 
propagandą už Amerikos-Iūni-

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statytu — 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, 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 j Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avą, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952_________________________________

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Rkftmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balta (ga
li vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
pįaraatlmL tn st.jtuge.ooa. N.Y. 11237. TeL HY 7-W77.

VYTAUTAS BELECKAS, m. Wlntet carden Tavern. 1S83 Uadlson SU 
Ridgevood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pinuos rūšies lietuviškas maistas priei- 
narna kftinM

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

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

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū
šies amprikigfrių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferte Blvd. Richmond Hilį N.Y. 11418. Tek VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodfaaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial price 
for Weddings and Parties.1 Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077. 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orėhard St. New York, N.yT10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

ANTANAS J. šAVELSKtS — lietuvio advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
Woodbaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

raktelis”.
Prieš Macevičių partijos CK 

susirinkime pasisakė radijo — g uncijų 5 Persiuntimui pridedama 50£. Kreiptis: Royal Products, North 
TV viršininkas Januitis, o vi- - - - -- - - - - - -
siškai už Balsį, kaip jau pirma 
sakyta, — Charazovas.

Turbūt tik po kelių ar kelio
likos mėnesių paaiškės, kokios 
bus šio susirėmimo pasekmės.

Ta pačia proga Charazovas 
priekaištavo Kaune leidžiamam 
“Nemuno” žurnalui, “kurio pus- 

tZip,“k?'^rUja reikėją te. ląp;uose’’, es% “kartais pašte 
nigą rodyt. Balsys kaltina Mi- " 
kelinską kad tasai “kunigo ti
radoms” paskyręs ištisus pusla
pius, kad kunigas kalba apie su
rakintas lapas, apie nebylio pa
dėtį, kurioj esanti bažnyčia, į 
kunigo lupas esanti “sadute vi
sa Vatikane besišliejančių re
akcingųjų klerikalinių emigran
tų propaganda”, ir visa tai esą 
palikta ne tik be tinkamo, bet 
iš viso be jokio atsakymo...

Mikelinskas buvo kaltinamas, 
kad jis ir kito personažo lū-

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio moatis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutes: 4 uncijų 3doL,

8Ūū,'P.a Bok 9UL2, Nevark, NJ. 07104, arba f 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., PO. Bok 9112, Newark» NJ. 07104.

Tei. (212) 497-8865

Alfa Jeweler 
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais e Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai e Įvairūs papuošalai moterim.dydavo silpni meniniu} ydingi 

idėjiniu atžvilgiu kūriniai”, ir 
neišliko sausa nė “Komjaunimo 
11633”, kuri, sakė, “nušviesda
ma tokį svarbų klausimą, kaip 
jaunimo politinis švietimas, daž
nai apsiriboja medžiagos persi- 
spausdinimu iš centrinių laik
raščių. Nėra reikiamo principin
gumo, spausdinant kaikurias 
medžiagas literatūros, meno eti
kos ir filosofijos klausimais... 
žemu lygiu ir iš neteisingų po
zicijų bandoma analizuoti atski
rų rašytojų ir menininkų kūri
nius”.

žodžiu, aiškūs komunistai ne- 
bepataiko eiti koja kojon ...

(Elta)

jos santykių gerinimą. Jis siūlo 
ikšiolinę Amerikos politiką ap
versti aukštyn kojom: įvesti ko- 
mun. Kiniją į Jungt. Tautas, 
atiduoti jai nuolatinio nario 
vietą Saug. Taryboj, užmegz
ti diplomatinius santykius, plės
ti prekybą ir kitokius kontak
tus, nebesidomėti Chiang kai- 
sheko Kinija Taiwane, ištrauk
ti iš ten Amerikos bazes. Visa 
tai yra vadinamojo liberalo 
Schlesingerio peršama politi
ka, kuriai, matyt, visai par
sidavė šen. Kęnnedy. Daugu
mas siūlymų esą arti geopoliti
nės beprotybės.

Chanu Beauty Shoppe 
REGINA ŪSEUENR — Tel. 497-884®

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plankų dažymas

267 St Niekotas Ave^ Ridgewood, N.Y.

DEXTER PARK13 PHARMACY
Wm. Anastdsl, B. S.

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

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

WE DELIVER 
Mkhigan 24130

TRAVEL AGENCY
Kelionės plačiame pasauly 

WILLIAM R. BEST 
84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. V. 11421

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
iai ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Ui Indėitas mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais pra*me kreiptis:

LTTAS INVESTING CO.. INC.
86-01 114th Street Rlehmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West MarųueOe M. CMcago, II). 60829 — Tel. 312 - 476-2242

VMi apdraoBO* ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis | 
LITAS SERVICE CORPORATION

H-te jĮtmafca Ava. Woodhaven. n.Y. 11421 — Tci. 212 - 847-5522 
Pilnas <11 autinio patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

ChlcafO Rome Parts MBfichen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LTTAS Travel Befvfce yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kaita keltautumtt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reUdamas mervact^ss, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsMoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia Kvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. —• I.ITAS Travel 
Service taikina Mtviečlant gtanines i* Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apstuneniliiul, RVOUATRS KELIONĖNNepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
M-K) Jamafca Avė. Woudhavtn. N. Y. 11421 —■ Tel. 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONES!
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tebeglostau labai mielą ir dai- 
lUi durianti

NELĖ MAZALAITĖ
Ir UIT. ŽINIA*

LaMcreMI tvarka NKDAKCINS KOMISIJA.
yra todėl, kad prieš valandą

Palmių šakos ir erškėčių šakelės
Palmių procesija anomis die

nomis, kai Kristus žengė į Je
ruzalės miestą, nebuvo pirmoji 
nei paskutinė. Minios žmonių 
istorijoje tokiu būdu jau buvo 
sutikusios savo valdovus, už
imant jiem sostus, iš karo lau
kų pargrįžusius nugalėtojus, 
karžygius. Tokiu pačiu būdu 
yra pagerbiami ir mūsų laikų 
iškilieji asmens. Juk ar seniai 
žmonės tvindė gatves ir aikš
tes Amerikos miestų, kuriuos 
lankė pakviesti generolai, po
litikai, astronautai. Ūžė, šūkavo 
ir džiūgavo. Bet visi tie krykš
tavimai praeina ir nutyla, lyg 
nebuvę, o gyvenimas eina to
liau savo keliu per palmes ir 
erškėčius.

kėčius praeiti taip, kaip yra 
praėjęs Kristus. Jei palmės reiš
kia pagyrą ir garbę, tai Kris
tus tos pasaulio garbės neieško
jo. Neieškojo net ir savos gar
bės. “Aš neieškau savo garbės, 
yra kas jos ieško ir teisia” — 
kalbėjo žydam, kada šventovė
je jie tykojo nusigriebti akme
nų. Ir Jeruzalės miestan žengė 
ne triumfui, o kančiai. Palmių 
šakelės buvo pakeistos erškė
čių spygliais, nes Tasai, kuriam 
privalu atiduoti šlovė ir kuris 
teisia, turėjo būti permaldau
tas. Prisiimdamas kančią, Kris
tus ją sudievino ir atvedė iki 
Prisikėlimo. Tik čia buvo tik
rasis triumfas, ir jis lieka pa
žadu visiem laikam ir visiem 
žmonėm.

ne-

ne-
Bo-

Erškėčiai, daugiau ar mažiau 
dygūs, išpina kiekvieno žmo
gaus gyvenimą. Tai mūsų rū
pesčiai ir nesėkmės, nelaimės 
ir skausmai, netikėti smūgiai ir 
neužtarnauti kirčiai. Ne mūsų 
galioje jų išvengti, nes kančia 
yra sulipusi su žemiškąja mū
sų būtimi. Tačiau mūsų valioje 
yra kančią priimti ir pakelti 
net ir tada, kai jaučiamės ne
kalti. S. Šalkauskio, mūsų žy
maus filosofo, žodžiais tariant, 
tai reiškia vykdyti gyvenime at
pirkimo auką. Nėra lengva tai 
padaryti, bet galima ir būtina, 
nes ir žmogus turi save atpirk
ti kentėjimu. Lengviau tai pa
daryti, kada matoma kančios pa
laima, ne tiktai skaudūs jos dū
riai. Libano poetas KahlU Gib-

kad artėja Verbos.' '
— Iš vakaro, iš pavakario, su 

šviesa, kad viskas būtų gerai 
matyti, kur gražesnės šakos, o 
kad nebūtų be reikalo atimta 
medžiui jo turtas, ne kirvį var
toja: peilį, lenktinį peilį, gerai 
išgaląstą. Kad kadugiui neskau
dėtų piaunant Ir žinau, kad jie 
niekuomet nesiskundė, ir žinau, 
kad tokiais pavakariais jie nė 
vienas nesislėpė: jie rodė pa
čias gražiausias savo atšakas, 
net ir viršūnės negailėtų, kad 
tiktai būtų iš ko pasirinkti.

Bet viršūnių niekuomet 
reikėjo.

Iš kur aš žinau? Kaip aš 
žinosiu: kas gi eina paskui
čelį tą pavakarį, Verbų išvaka
rėse? Kas vaikštinėja aplinkui 
kadugius? Atvertus galvą — 
man to reikia, nors paskui, pc 
kelių metų, jie nebeatrodė to
kie aukšti, kaip visiems atsitin
ka grįžus į mažystės miškus, į 
vaikų miškus ir atradus suau
gusiųjų miškus.

O, ne! Staiga atsiskleidžiu at 
mintį ir atsiprašau: tai kitokių 
medžių miškai keičiasi labai 
greitai, ir visada prieš juos esi 
mažas, bet kadugiai: — būkit 
palaiminti, jūs daug kartų pasi
rinkti dalyvauti šventinimuose 
— jūs augate taip pamažu ir lė
tai, jūs esate tinginiai žemai
čiai, mano žmonės. Ar pavadi
nau jus žmonėmis, medeliai?

Bočelis visuomet paklauso 
mano parodymo: nors vieną ša
ką nuplauna tokią, kuri man 
atrodo neišsakytai graži. Tiktai 
vieną, nedaugiau, nes jeigu 
klausytų, kaip rodau, tai viena 
už kitą gražesnė, jis sako, kad 
metų' neužtektų’ mano svarsty
mui. Bet ta viena yra mano pa
sirinktoji.

Pergalė, kurią užtikrino Kris- Kodėl neatsimenu, kiek jų

kai šventina, ar jie tiktai atsi
segdavo kailinius, kad ant ka
dugio kristų švento vandens ii 
smilkalų kodylas? Ar jie taipgi, 
tam trumpam kartui išsiėmę iš 
atlapo, laikė rankose? Kaip gali
ma užmiršti! Tačiau užmiršau.

Bet gerai žinau, kad mes mo
terys — Mama, Močiutė ir aš 
—mes moterys, sėdinčios klaup- gausi popierių, kur bet kokią 
koše — aš nežinau kas dėjosi 
su mergėmis, kurios buvodavo 
kur nors moterų pusėje, kaip 
jos laikė — mes gi labai rim
tai, rankose. Savo verbas.

Ir manoji buvo pati didžiau
sia ir labiausiai išpuošta. Kaip 
išpuošti kadugį? — O, kokios 
apeigos buvo, vakare — tą patį 
vakarą, kai kadugiai jau buvc 
atkeliavę iš miško.

Aš tiktai žiūrėjau, bet man 
atrodo, kad aš dirbau sunkiau
siai, nes aš taip žiūrėjau! Ir tai

Mama, auksinės rankelės — 
jai tekdavo medžio aprengimas.

Ant stalo sunešama: mažos 
žirklės, ir plonos vielytės, ir 
popierius — toks, tam reika
lui, gėlėms dirbti, ploniausias, 
atsimenu spalvas — rausvą, 
skaisčiai raudoną, ir baltą. Ir 
žalią. Bet jo čia nereikia, kur

negyvą spalvą, gražesnę už gy
vą kadugį?

Ir vienas virbalas atnešamas.

Ir kokius nuostabius dalykus 
jis daro, tas vienas, nesvarbu, 
kuris iš penkių — manau tas, 
kuriuo buvo persmeigta neria
ma kojinė ar tumpinė. O kaip 
jis daro? Negali atsistebėti. 
Kaip Mama parenka reikiamą 
popierių, kaip jį sukarpo siau
romis juostelėmis, kaip apvynio
ja ant virbalo labai atsargiai, 
lygiai, išlygindama pirštais! Ir

Kristus yra išgyvenęs ir iš
kentėjęs visa, kas yra žmogiš
ka: nuo garbinimo iki panieki
nimo, nuo klastingo pabučiavi
mo ir išdavimo iki mirties. Toks 
kančios kelias nebe vieną žmo
gų yra ištikęs ir ištinka. Jei kie
no tai laikoma nelemtimi, tai 
krikščionių turi būti laikoma 
sekimu Kristumi. Tik tuo būdu 
tampama dalininkais dieviškos 
aukos ir pažado: “Jie daugiau 
nebealks ir nebetrokš, jų neiš
tiks saulė, nė jokia kaitra ... 
Dievas nušluostys nuo jų akių 
kiekvieną ašarą” (Apr. 7, 16- 
17). Tas ašaras, kurios pratryks- 
ta iš laikinės žemiškos kančios, 
kuri priimama ne kaip nelem- 
tis, o kaip gyvenimo auka ir at- 

ran čia pabrėžia dvejopą žmo- §aila- 
gaus nusistatymą: vieni temato 
erškėčių dyglius, kiti juose regi 
rožių žiedus. Šiem yra lengviau tus savo Prisikėlimu, yra taip buvo pamešama? Tačiau, nebi
gyvenimą pakelti, negu pirmie- pat apipinta palmių, šakelių, bet jokim, nebuvo nuskriaustas nė
šiem. tai yra jau nebe žemiškas vienas kadugys, ne apiplėštas

★ triumfas. šv. Jonas Apaštalas — tiktai tiek kiek būtina. Ir
savo vizijoje matė minias žmo- kiek namiškių keliavo į verbas

Gyvenimą pakelti yra pati nių iš visų tautų ir giminių: “Jie — kiekvienas gavo savo kadu- 
pirmoji krikščionio atgaila — stovėjo ties sostu ir Avinėlio gi. Žinoma, buvo kitaip: vyrai 
kalbėjo popiežius Pijus XII per akivaizdoje, apvilkti baltais rū- nesinešė bukieto rankose — jie 
vienas Velykas. Tai reiškia: pro bais ir palmės buvo jų ranko- turėjo tiktai nedideles

Su verbom Vilniuje prie katedros.

kai jau visas suvyniotas — su
ima virbalą abiem rankomis, ir 
nykščiu ir rodomuoju, kaire ir 
dešine — stumia popierių į vir
balo vidurį. Aš manau, kad tai 
labai sunku, nors ji sakė, kad 
ne — nes kaip kitaip, kad at 
vyniojus popierių jis yra toks 
garbiniuotas, toks gražiai raukš
lėtas?

Ir paskui eina pasitarimas: 
kokios gėlytės, kokie žiedai tin
ka? O, ką mes galėjom patarti 
Mamai, juk tiktai ji žino — ir 
aš tylėjau. Bet kartais prašiau: 
man patiko maži žiedai, pana
šūs į sniegenas, tačiau kartais 
norėjosi ir mažos roželės. Arba, 
rausvo, keturių lapelių žiedo, 
nežinau kokią tikrą gėlę jis ga
lėjo priminti — bet man jo ta
da reikėjo.

Ir kaip jie buvo iškarpomi, 
tie žiedlapiai, ir kaip sudeda
mi! Sakysim, rožė, ji galėjo bū
ti pumpuras — tada tą patį 
iškirptą popierinį lapą Mama į- 
sideda į delną ir nykščiu pa
suka, ir jis tampa tikras lapas! 
Tikras, išgaubtas — taip tur
būt krūmas ir pats dirba lapus 
ir žiedus. Ir tada, kai jau pada
ro kiek reikia, sudėsto taip, kaip 
žiedas kraunasi — ir dar rei
kia pridėti prie pat kotelio ma
žas žalias barzdeles, štai kur 
prireikia žaliojo popieriaus!

O kas toliau? Pati pradžia — 
vielytė, ant jos užmaunamas 
mažas popieriukas, ar tik ne gel
tonas? — tai vidurys, pumpu
riukas — vielytė užlenkiama ir 
niekas nesakytų, kad tai ne žie
do vidus. Ir tada jau ima augti 
žiedlapiai.

Ir taip, kol visas stalas ima 
žydėti vielomis. O, ne, jos ne
paliekamos tokias nuogos, tai 
vėl žalias popierius paverčia jas 
į šakeles, kadjoms nebūtų bai
su prisiglausti tarp kadugio ša
kų, medis j| nepriimtų. Nors 
kartais viela-šakelė tyčia yra 
tokia trumpa, kad žiedas nėra 
išaugęs, kaip lygus, kaip gėlė 
su gėle, su kadugiu — tiktai 
įsegamas, arti prie medžio ša
kos liemenio tarsi būtų dyg
liuotojo medžio nuosavas žie
das.

Ir taip, kaiiifrdai paruošti, ir 
kadugio šakos— vyrų kadugiai 
yra atskiriami, o moterys apta
ria, kaip kuri nori papuošti sa
vąjį. Ir tai yra jvykdyta, ir kiek
vienas pasisavina, ir pasideda 
rytmečiui į savo- nuosavą žinią. 
Ir gali užmigti be baimės — ne
nuvys žydėjimas.

Darbas yra baigtas, ir aš esu 
pavargus. Ai! Ir kaip nors nu
keliauju į lovą — žinau, tik
rai prikels važiuoti į bažnyčią, 
o tenai ateis akimirka, kai lai
kysiu savo verbas labai iškil
mingai, labai rimtai — ir ne
bus už jas gražesnių.

Ir nebuvo.
Ir nebus. Vistiek, nors tik

rą gyvą palmę Laikyčiau ranko
se, nors gražiausią atogrąžų me
dį pilną žiedų, nors būtų verba 
nukalta iš anksto ir prismaigs
tyta rubinų- nieko gražesnio 
už Mamos popierines gėlytes. 
Ir už tėviškės kadugį.

Ar čia buvo tiktai rasa, kuri 
nukrito ant mano pirštų, prieš 
valandą, atsiminus? Ar tik ra
sa?

Verbų sekmadienio papročiai
Verbos — palmių ir alyvme

džių šakelės — žinomos nuo se
nų laikų. Jau popiežiaus Gela- 
zijaus (492-496) laikais jos bu
vo šventinamos.

Lietuvoje taip pat žinomos 
nuo senovės laikų, štai 1573 
evangelikų liuteronų Postilė pri
simena katalikų verbas ir jas 
nupeikia.

Lietuvoje jos buvo daromos 
iš kadugių ir karklų šakelių. 
Surišdavo iš vakaro į puokštę. 
Šeimininkei buvo skirta pati 
didžiausia verba, šeimininkui 
— mažesnė, vaikam — dar ma
žesnės. šakelių likučiais Verbų 
ankstų rytą užklupdavo miega
lius ir nuplakdavo jiem kojas 
sakydami: “Ne aš plaku, verba 
plaka”. Toks nuplakimas turėjo 
reikšti sveikatą ir laimę.

Nuvykus į bažnyčią su ver
bom, ten jos buvo pašventina
mos, nešamos procesijoje. Par
nešus namo, buvo pagalbiai lai
komos. Žemaitijoje jas laikė už- 
kišę už kryžiaus didžiajame sve
čių kambaryje. Kai užeidavo di
delės perkūnijos, pasmilkydavo 
verbų šakele, įdėdavo į ugnia
vietę, kad netrenktų perkūnas. 
Verbom smilkė prie mirštan
čio.

Vilniaus verbos jau kitokios, 
— jos padarytos iš laukinių gė
lių, spalvotų popierių, nuspal
vintų skiedrų— Atrodo labai 
puošniai. Senais laikais tokias 
gėles gaminosi Vilniaus cechai 
ir naudojo savo procesijom 
papuošti. Cecham sunykus, gė
lės nežuvo - jos perėjo į Ver
bų sekmadienį.užkištas į švarko kilpą. Tada,savo gyvenimo palmes ir erš- se” (Apr. 7,9).

' (34)
— Aš tuoj parengsiu vakarienę... Juk dabar kokią 

savaitę pas mus paviešėsit. Mes taip greit neišleisim, 
— kalbėjo sesuo.

— Labai dėkui, bet viešėjimas priklauso nuo dau
gelio aplinkybių, kurių aš dar nepasakiau. Mes keliau
jam ne vieni. Prie miško laukia dar trys mūsų drau
gai.

— Tai kodėl juos ten palikot? Kodėl neatėjot visi?
— Dideliu būriu bijojom nugąsdinti.
— Kuo greičiausiai reikia juos pakviesti. Sušals 

žmonės belaukdami, — susirūpino sesuo. — Bėk, Stase
li, pakviesk juos!...

— Geriau aš patsai pakviesiu. Tik mes padarysim 
jums daug vargo.

Jonas su svainiu išėjo laukan. Jonas sušvilpė. Toks 
pat balsas pasigirdo iš miško.

— Dabar ateis patys, ieškoti nereikės, — pasakė 
šalia stovinčiam svainiui, ir abu įėjo į trobą.

Netrukus atėjo abu šalčiai ir Onytė.
Pavalgius vakarienę, laikas buvo eiti miegoti.

Visiems sugulus, Jonas liko su svainiu ir seseria pa
sikalbėti. Atvirai pasisakė savo ir draugų kelionės tiks
lą

— Aš tuoj supratau, koks reikalas, — pasakė svai
nis. — Tai ne pirmiena. Daug jaunų žmonių bėga į 
aną pusę.

— O frontas ar dar toli nuo čia?
— Tikro fronto tai kaip ir nėra. Žinant kelius, 

bus apie dvidešimt penkis kilometrus, kur jau yra bal
tieji, paaiškino svainis.

Ar dėl bolševikų agitacijos, ar dėl kitų kurių 
priežasčių kaimo žmonės Lietuvos kariuomenę vadino 
baltaisiais, o bolševikų — raudonaisiais.

— Gal svainis nupasakotumei kelius, kuriais turė
tume eiti.

— Nereiks nė pasakoti. Pas mus dar paviešėsit, o 
kai norėsit keliauti, mes su broliu pakinkysim po arklį 
ir pavėžinsim, kol bus galima. Kai paleisim, tai ten jau 
patys susirasi! Aukštkalnių dvare jau baltieji

Vieną dieną dar pasisvečiavę, kitos dienos rytą, 
svainio su broliu jiems gerai žinomais keliais pavėžinti, 
pasiekė vietą, kur, atsisveikinę su palydovais, jų nupasa
kotais miškų keliais pėsti leidosi Aukštkalnių dvaro link. 
Paėjus apie valandą laiko, išėję iš miško, pamatė ant 
kalno dvaro trobesius, o prie įvažiuojamų vartų stovė
jo du sargybiniai su geltonais lankeliais ant kepurių.

— Dieve!...- Juk tai Lietuvos kariomenė!... susi
jaudinusi sušuko Stefa. — Aš skaičiau laikrašty “Lietu
va”, kad jų tokia uniforma.

Tai buvo Lietuvos kariuomenės pėstininkai.

— Laba diena, broliai! — prisiartinus prie vartų, 
pasveikino juos Jonas visų vardu.

— Laba diena, — atsakė vienas sargybinis ir pa
klausė: — Ar pas kuopos vadą?

— Mums vis tiek , pas ką nuvesite. Mes atkeliavcm 
iš anos pusės, — pasakė Jonas.

— Vesk, Andriau, juos pas kuopos vadą, — krei
pėsi sargybinis į savo draugą. — O iš kur esat? —dar 
paklausė.

Sužinojęs, kad nuo Palomės, pats pasisakė esąs 
nuo Panevėžio.

Jaunas, gražiai nuaugęs karininkas, apsirengęs senos 
rusų kariuomenės uniforma, tik su lietuviškais ženklais, 
juos maloniai sutiko ir čia pat esančiam kareiviui įsakė 
atnešti iš virtuvės penkias porcijas pietų.

— Juk, tur būt, alkani?

— Pakeliui buvom apsistoję nakvynei, tai rytą 
valgėm, — už visus atsakė Jonas.

— Ne pro šalį bus ir mūsų sriubos paragauti. O 
ginklų turit?

— Turim! — vėl atsakė Jonas, ir visi sudėjo turi
mus ginklus ant stalo. Vadas, pamatęs Stefą padedant 
ginklą, pusiau juoku paklausė:

— Panelė irgi mokate šaudyti?
— Gal kaip nors pataikyčiau paspausti, — atsakė 

Stefa.
— Vieną kartą jau pataikė, — pasakė Jonas ir pa

pasakojo vadui apie įvykį su dviem raudonarmiečiais.
Vadas kiek sumišo.
— Prašau neįsižeisti dėl mano nevykusio klausi

mo, — atsiprašė. — Ar manot stoti į kariuomenę?— 
paklausė, kreipdamasis į visus.

— Tuo tikslu mes ir atėjom, — atsakė Jonas.
— Moterų juk nepriima? — pasiteiravo Stefa.
— Kartais ir moterims gali atsirasti kariuomenėje 

darbo. Ypač tokioms drąsioms, kaip tamsta.
Pavalgius, vadas dar kiek paklausinėjo: apie fron

to perėjimą, ar nebuvo kur susitikę bolševikų kariuo
menės, kaip bolševikai elgiasi užimtoj Lietuvos daly. 
Kaiką užsirašė sau į knygutę. Pagaliau pasakė:

— Rytoj mūsų gurguolė važiuoja į Kauną, tai 
ir jus nuveš. Dabar vyrus prašau eiti į kareivines 
ir ramiai ilsėtis. O panelėmis— paprašysiu, kad dvaro 
savininkė pasirūpintų.

Ir vėl nakvynė laisvoj Lietuvoj, toli nuo bolševiki
nio siaubo.

LIETUVOS KARIUOMENĖJE <
Rytojaus dieną du poriniai vežimai, traukiami ge

rų arklių, apie pietus keliauninkus pristatė į Kauną. 
Susiradę netoli geležinkelio stoties nebrangų viešbutį, 
apsistojo nakvynei. Apsiprausę ir pavalgę savo tu
rėtų maisto atsargų, išėjo pasidairyti po miestą, kuria
me nė vienas dar nebuvo buvęs. Kitą dieną jau pradėjo 
rūpintis savo likimu.

Stefa sakė turinti kuopos vado laišką jo draugui. 
Ten ir išskubėjo. Gal jis padėsiąs jai surasti kokį dar
bą. Šalčiai turėjo Kaune tetą. Nuėjo pas ją. Jonas su

Onyte pasiliko viešbuty ir laukė grįžlamt draugų. Šalčiai 
grįžę pranešė, jog tetai rekomendavus, jie suradę vie
ną ponią, kuriai reikalinga tarnaitė, gal ta ponia pri
ims Onytę. Mergaitė labai apsidžiaugė ir su Antanu Šal
čium išėjo.

— Darbo aš nebijau. Svarbu rasti kur apsistoti, 
nors ir laikinai, — išeidama pasakė.

Išėjo ir nebegrįžo. Atėjo tik Antanas paimti jos ry
šuliuko.

Stefa grįžo patenkinta. Buvusi nuėjusi kuopos va
do nurodyton vieton. Ją ten maloniai priėmę ir liepę 
už valandos ateiti su daiktais. Tada nuvešią į. darbo
vietę. Kur ir ką dirbs, ji negalinti pasakyti, nes ir pati 
gerai nežinanti.

Mergaitėms sėkmingai savo reikalus sutvarkius-, 
vyrai, dar vieną naktį pernakvoję nuėjo į savanorių 
registracijos punktą ir buvo priimti į kariuomenę, šal
čius paskyrė į naujai formuojama kariuomenės dalinį 
žaliajame kalne, o Joną pasiuntė Į generalinį štabą 
raštinės darbams.

Jonas pradėjo dirbti generalinio štabo tiekimo sky
riuj. Viskas buvo dar tik organizacinėj stadijoj. Nors 
tai kariuomenės aprūpinimo ištaiga, bet ir patiems 
visko stigo: rašomo popieriaus, rašomos medžiagos, net 
ir tinkamų stalų. Laikui bėgant, tie trūkumai mažėjo, o 
vėliau ir visai išsilygino.

Malonu buvo dirbti atsikuriančiai tėvynei, augan
čiai ir tobulėjančiai Lietuvos kariuomenei. Tačiau Jo
nas pats sau priekaištavo, kodėl, prieš skiriant jį raš
tinės darbams, nepasiprašė į frontą, kur su ginklu ran
koje kovotų su priešu. Antra, jam rūpėjo Elenutės 
likimas. Graužėsi paskubėjęs išvykti, nepakviesdamas 
drauge ir jos. Gal dabar abu būtų čia. Nuolat baiminęs, 
kad Elenutės neištiktų tokia, nelaimė, kaip vos neatsi
tiko su Onyte ir Stefa.

— Bet ar galėjau žinoti, kad taip laimingai pasi
seks pereiti frontą? Ar negalėjom pakeliui susitikti su 
bolševikais ir žūti? Tuomet išstatyti jos Į pavojų gal ir 
nederėjo. Prieštaraujančios mintąjį be paliovos kan
kino.
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EASTER GREETINGS

A JOYOUS EASTER

DAIL RIMO LANIAUSKO PARODA NEW YORKE
EASTER GREETINGS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

FURNITURE- ELECTRICAL APPLIANCES
Easter Greetings to ai! our Friends and Customers

Phone: 462-7100

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Lietuvis EASTER GREETINGS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

HAPPY EASTER

Funeral Home

Munhall, Pa.

EASTER GREETINGS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ANTHONY URBON
LIGHT L.UNCH and GR1LL

kos dažus, kurie greitai džiūsta. 
Dirba gana smulkia technika, 
pereidamas bent kelis kartus 
per tą pačią vietą ir prisodih-

NASHUA LODGE #110 
LOYAL ORDER OF MOOSE

ALEAANDER’S
SUPER MARKETS

DAVID WASIK — Assistant

HOMESTEAD 
310 E. 8th Avenue

Home delivery — Pbone: 462-2833
130 West 7th Avenue H

Homestead, Pa. — 120 E. 8th Avenue, 461-0800

Home Office —- 300 E 8th Avenue, Homestead, Pa. 
Insured Savings — Home Loans

EASTER GREETINGS 
to all our Lithuanian Customers and Friends

spuovonivM Tvcnniica
Dailininkas dirba labai spon

taniškai. Jo kūryba panaši dai
nai. Jis paveikslus "išdainuoja”, 
pridėdamas jiem lyrikos, spal
vinio turtingumo. Dirbdamas 
spontaniškai, pasirinko akrytk

EKPERT WATCHMAKERS
Authorlzed deatefs of Longlnes - WRtnauer and Bulovą Watchcs

PUne : 461-0248 
4501 MAIN STREET MUNHALL; PA.

lengva technika, bet kartu atei
na ir banalybės ir pigus sko
nis. Tų neigiamų įtakų reikia 
saugotis ir nuo jų gintis visom 
priemonėm. .. '• ‘

Atrodo, kad dailininko jėga 
yra lyrinis gamtos pergyveni
mas. Tam pergyvenimui jis su
randa simbolinę išraišką, šituo 
keliu eidamas, jis turėtų la
biau išvystyti savo individualy
bę, nei šliedamasis prie racio
nalaus abstrakto.

214 Tabor Street Plttsburgh, Pa.
Tel. 331-9249

431 Ninth Avenue
Phone: 461-2267

815 Ann Street Homestead, Pa.
Tel. 461-3442

"Pas Rochesterio lietuvius" 
dėl padaugėjusių Velykų šven
čių skelbimų nutraukiame. Jie

Dekoratyvumas
Kita jo ryški savybė — tai 

kūrinių dekoratyvumas. Jis taip 
sustato paveikslo dalis ir pasi
renka koloritą, kad paveiks
las greitai pagautų žmogaus dė
mesį ir greitai jam paliktų tei
giamą įspūdį.

Pabrėždamas dekoratyvumą, 
jis eina dviem keliais. Pirma,— 
paveiksle palieka dominuojan
tį vieną toną, pvz., mėlyną, ir 
ant šio tono jau uždeda kontras
tines dinamines medžio spal
vas. Toks kontrastas, žinoma, iš 
tolo pagauna ir nuteikia. Ant
ra,— dekoratyvumą didina su
kurdamas kvadratėlių kompo
ziciją. Taip jis kartais tapo lai
vus, pajūrius, pamiškes —- visa 
paverčia lyg kvadratais, kala
dėm ir juos sukrauna i tokius 
siluetas, kad žiūrovui giliai įsi-

Redio DUpatched Service 
Dfotributor of all Local and Premium Beers 

461-3133

HOMESTEAD, PA.
Tel. 461-9313

Sv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas

Kum PRANCIŠKUS P. PLANTES

304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.
Phone: 331-4455

A JOYOUS EASTER 
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS

KATILIUS
INC.

Čia galima gauti gerų dešrų ir kumpių
BRADDOCK 

714 Braddock Avė.

Easter Greetings

Al. Lutheran

Kove 22-23 Kolumbo vyčių 
salėje Woodhavene buvo su
rengta dail. Rimo Laniausko pa
roda. Parodą rengė N. Y. atei
tininkai, ją globojo ir tvarkė damas visokiausių pustonių, 
specialus ponių komitetas.

Dailininkas gyvena Clevelan- 
de. Ten yra baigęs mokslus, 
ten pradėjo reikštis. Jau yra da
lyvavęs visoje eilėje bendrinių 
parodų, yra ir pats surengęs 
individualinių parodų.

Vos patekęs į salę, pasijun
ti esąs amerikiečio dailininko 
parodoje. Jis, baigęs Clevelan- 
de meno mokslus, pasisavino 
šio krašto modernaus meno ten
dencijas.

Dabar madoje visu triukšmu 
veržtis į abstraktą, į “pop”, 
“op” menus. Tokiu nėradail. 
R. Laniauskas. Jis nėra nei per 
daug abstraktus, nei per daug 
konservatyvus. Paveiksle dar 
įžiūrima tema — piešinys, kai 
kur net iki aiškios realybės at
vedamas, bet jis nenugranįzdi- 
namas į konservatizmą. Jis pa
keliamas į savotišką romanti
nę nuotaiką, ieškoma simboli
nės išraiškos.

Toki pasaulį savo mene yra 
sukūręs Andrew Wyeth, vie
nas iš didžiausių dabarties ame
rikiečių dailininkų (bent bran
giausių!). Wyeth stilius užkrėtė 
daugel naujų dailininkų ir jie 
tartum pradėjo naują neoro
mantinę epochą—vaizduoja miš
ko kampelius, balas, jūros pa
krantes, dideliam plote parodo 
pražydusias kelias gėles, kurios 
į žiūrovą prakalba ilgesingai.

Paveiksiu simpatingumas
Tokių atributų turi ir R. La

niausko paveikslų pasaulis. Jis 
paženklintas lyrine nuotaika, 
kažkokia svajone ar ilgesiu. 
Bet jis, tas pasaulis, nėra gra
sus, atstumiąs. Jis yra simpa
tingas. Tai bene pagrindinė šio 
jauno dailininko savybė — jc 
kūrinių simpatingumas.

SIMON ALELIONAS
2120 Forbea SL Phone 281-7320

Easter Greetings

CAP1TOL CLEANERS
TAILORING — Šame Day Service 

8th and McClure MUNHALL, Pb.

Dirba daugiausia peiliu, nes 
tai palengvina surasti sponta
nišką išraišką, su peiliu dau
giau uždedi tonų, gauni dau
giau laužytų linijų žaismo.

Dailininkas dirba vienoje 
amerikiečų atvirukų bendrovė
je kaip piešėjas. Tas turi įtakos 
ir tas jaučiama jau ir parodo
je. Tokios bendrovės sukuria 
savotišką skonį, kuris pasida
ro prieinamas visiem, — nei 
per daug modernus, nei per 
daug konservatyvus. Tačiau gry
nasis menas kariamas juk ki
tais pagrindais. Dailinininkas 
niekada nežiūri, ar tas kūrinys 
patiks, ar nepatiks. Jis tik sie
kia kuo aiškiau išreikšti savo 
vedamąją mintį.

Iš šios, komercinio meno pu
sės dailininkui labiausiai gre
sia pavojus ateičiai. Per ko
mercinį meną ateina grakšti ir bus tęsiami po Velykų.

Hilk’s Furniture
Your Home Comes First

461-2228 — 461-2229 Homestead, Pa?

4 convenient offiees to serve you 

HOMESTEAD — McKEESPORT 
BRADDOCK — CLAIRTON

Paroda buvo atidaryta kovo 
22 d. 7 v.v. Žmonių prisirinko 
pilna salė. Ypač daug buvo jau
nimo. Atidarymą pradėjo rengė
jų vardu A. Benderius. Apie 
dailininko kūrybą trumpai kal
bėjo P. Jurkus. Ir pats daili
ninkas padėkojo visiem, ypač

(nukelta į 8 psl.)

Easter Greetings to all from

Tavern Hotel
LOUNGE

9 Clinton St„ Nashua, N.H. Tel. 883-9031 
Rooms by day or week — S. Docoa, ttfr.
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Jau daug laiko praėjo auo

tas sinodas nutrūko, nes pas-

.sėdžiai tavo 1968 gegužės 10,

Vikariatus tvarkys rinkti vi
karai iš to paties vikariato ku
nigų tarpo. Jie reguliariai susi

bet štai, kada sinodo komisijos 
paruošė ir Sutrumpino savo nu
tarimų projektas,. tada juos iš-

kidiecezijos, dekanatų ir rajo
nų atitinkamų temų rinktiem 
atstovam, kurie tarėjo teisę pa
reikšti savo nuomonę atskirais 
klausimais ir pasiūlyti padaryti

VYTAUTAS JKUTKUS

misijos dtrtx> prie'hždarų durų,

se dalyvavo 162 demokratiniu 
būdu išrinkti atstovai iš visų 
15 Detroito arkivyskupijos de
kanatų, kurie apjungė 325 pa
rapijas su apie pusantro mili
jono katalikų. Tai lyg savotiš
kas seimas, tačiau jis nei įsta
tymų neleido, nei vykdomosios 
galios neturėjo. Visų tų ^sto
vų uždavinys, pasiskirsčius į at
skirų tanų grupes, buvo per
žiūrėti visus jau iš dekanatų at
ėjusius pasiūlymus, panašius su
manymus apjungti, sugrupuoti 
ir už juos pabalsuoti. Jiem 
darbą baigus, paskirom sinodo 
komisijom buvo perduota tiek 
sumanymų: administracijos ko
misijai — 396, kunigų — 476, 
apylinkės reikalų — 454, eku
meninių reikalų — 198, auklė
jimo — 541, pasauliečių — 340, 
misijų — 232, vienuolių — 278 
ir liturgijos — 742. Devyniom 
sinodo komisijom iš viso buvo 
perduoti 3,657 sumanymai, o 
diskusinėse grupėse, kuriose tu
rėjo teisę dalyvauti visi Detroi
to arkivyskupijos katalikai, bu
vo iškelta apie 60,000 sumany
mų.

Visos devynios sinodo komi
sijos buvo paties arkivyskupo J. 
Dearden sudarytos. Kiekvienoj 
komisijoj buvo apie 20 asme
nų, iš kurių tik trys atstovai 
buvo mūsų pačių išrinkti pasku
tiniame posėdyje. Tos komisi
jos, kuriose buvo kunigų, vie
nuolių ir pasauliečių, mūsų per
duotus sumanymus gana ilgai 
svarstė. Kiekviena komisija pa
ruošė ilgokus nutarimų projek
tus. Pats arkivyskupas juos per
žiūrėjo ir liepė sutrumpinti, 
kad visų komisijų nutarimai, si
nodo patvirtinti, galėtų būti

sinodo posėdyje, kuris įvyko 
vasario 15 ir 18 Detroito mies
to centre — Cobo salėse. Visi 
pakeitimų siūlymai turėjo būti 
įteikti raštu iki vasario 12. Po
sėdžio metu kiekvieno pakeiti
mo siūlytojai buvo leidžiama 
kalbėti dvi minutes.

noria trumpai supažindinti su 
administracinės sinodo komisi
jos projektu. Dalyvavau tik ad
ministracinių temų svarstyme, 
todėl tik tas projektas man bu
vo prisiųstas.

Pradėkim nuo pačios arki
vyskupijos, kurios vyriausias va
das yra arkivyskupas. Pagal da
bartinį projektą vyskupo kan
celiarija bus panaikinta, o visa 
vyskupija padalinta į vikaria
tus. Detroito arkivyskupijoj bus 
apie 30' vikariatų, kurių kiek-

nusiai ir pasauliečiai. Kad 
nigai galėtų geriau atlikti

jos sudaromi liturgijos, 
niško formavimo (Christian

natina (Christian Service j 
riai ir trys įstaigos 
amam, ryšių ir tyrinėjimo

•v. Andrięjatn parapijos klebonas kun. J. Degutis riša gerojo darbelio mazgeli paukštytei V. Bendrutei tt- 
k i feningo* sueigos metu Ptiitadelphijoje. Nuotr. V. Gruzdžio.

ATVELYKIO BALIUS NERINGOS STOVYKLOS STATYBAI
Prieš kiek laiko čia susiorga

nizavęs komitetas Putnamo se
selių statomai Neringos stovyk
lai remti yra užsimojęs laiks 
nuo laiko surengti įvairių pa
rengimų, iš kurių susidariusiu 
pelnu ir aukomis galėtų prisidė
ti prie stovyklavietės statybos 
vajaus.

Waterburyje yra nemažas bū
rys mergaičių, kurios per eilę 
metų yra stovyklavusios Imma- 
culatos stovykloje. Jos ir jų tė
vai entuziastingai imasi talkos 
darbo, kad efektingiau padėtų 
seselėm pastatyti naują stovyk
lavietę. ' ,f.

Pirmasis bandymas Įvyks ba
landžio 12. Rengiamas pramogi
nio pobūvio vakaras — pa
vasario balius.

Komiteto . sukviestas būrys

VVATERBURY, CONN.

tų lietaus” vajų ir priima įvai
rius daiktus, nuo vieno centro 
iki šimto dolerių vertės.

šokiam groti pakviestas Ri
čardo Marcinkevičiaus vadovau
jamas lietuviškas orkestras iš 
Worcester, Mass. šis išpopu
liarėjęs “R. M. Trio” bus naujie
na Waterburyje, nes čia gros 
pirmą kartą.

Kadangi tikimasi svečių iš 
plačios apylinkės, o vietoje be
sidominčių labai daug, todėl 
rengėjai pageidauja, kad rezer
vacijomis būtų pasirūpinama iš 
anksto. Stalų užsisakymo reika
lu prašoma skambinti 756-53 
39 arba kreiptis knygynan — 
Spauda, 10 John St., tel. 756- 
5173.

Baliaus pradžia 7:30 v.v. Įėji- rau . Jei Detroito, Clev^ąndo, 
talkininkų pląnuoja šį parengi- mo anka 3 dol. Jaunimui 2 dol. Chicagos lietuviai galėjo. įkurti 
mą suruošti puošnų ir su atitin- Bilietai bus gaunami ir prie į- Dainavą, kodėl Naujosios Ang- 
kama programa. ėjimo. lijos lietuviai negalėtų pastaty-

Meninę programos dalį atliks Jaunimas, tėvai ir vietas vi- ti Neringos?
Atvelykio balius Waterbury-

šiol ji būdavo vienuolyno patal
pose. Dabar seserys ir tėvai jau
čia, kad būtinai reikia statyti 
naują stovyklavietę, kur galėtų 
stovyklauti ir berniukai arba, 
reikalui esant, organizacijos ga
lėtų rengti savo suvažiavimus, 
studijų dienas.

Stovyklai patogi vieta jau ku
ris laikas nupirkta. Vieta yra 
prie ežero. Tačau ten reikia 
pastatyti pastatus, kur galėtų 
žmonės gyventi vasarą. O tam 
reikia nemažos sumos pinigų. 
Tuos pinigus tegali tik visuome
nė suaukoti.

Waterburiečiai visada verti
no seselių darbus — jų veda
mą mergaičių stovyklą, nes tai 
prisideda prie lietuviško jauni
mo auklėjimo. Ir ši seselių už
simojimą pasitinka su entuziaz-

savo rajono kunigais bei pasau
liečiais. Kiekviename vikariate 
bus sudaryti iš kunigų, vienuo
lių ir pasauliečių komitetai, ku
rie turės sprendimo balsą tiek 
vikariato klausimuose, tiek gin
čų sprendime atskirų parapijų 
reikaluose.

Parapijų vadovai yra klebo
nai, tačiau pačios parapijos ga
lės būti ne tik kaip dabar yra— 
teritorinės bei tautinės, bet ir 
ieškant naujų formų, pavyz
džiui, apjungiant apylinkes žmo
nių su vienodais interesais ar 
panašiai.

Parapijų komitetam, kurių 
daugumas narių bus rinkti ir

vienam priklausys po 10-15 pa- tik dalis paskirti, kaip klebonai,
rapijų. Tbkiė vikariatai, nelau- prie parapijų esą vienuolių ar
kiant nė sinodo pabaigos, jau mokyklų atstovai ir panašiai,
yra sudaromi. Laikinai jų vika- bus suteikiama sprendimo galia,
rus (viršininkus) skiria pats ar- Apie tų komitetų ir klebonų tei-
kivyskupas, tačiau. vėliau jie sės parašysiu kitą kartą. Pagal
tas renkami. Balsavimo teisę bendruosius sinodo nutarimus
turės visi vikariato kunigai, tie- šiuo klausiniu yra sudarytos tai-
nuoliai ir pasauliečiai. Visi vi- syklės (guidelines), kurios \ga-
karai bent vieną kartą per mė- lės kiek skirtis kiekvienai pa-
nęsį susitiks su arkivyskupu ir rapijhi, nes Detroito arkivysku-

- . ... ^ - .-. d^augesvarstys iškilusias prob- pjjojfe/kaip.ir daugumoje kitų
atspausdinti nedidelėj knygoj. iemas 0 kiekvienas vikaras sa- vyskupijų, yra parapijų miesto
kurią kiekvienas šios arkįvysku- y<j vikariate kęlis kartus per mė ribose, priemiesčiuose ir už
pijos katalikas be didelių pa? nėšį posėdžtaūs su savo klebo- miesto ribų. Kiekviena jų gali

' turėti specifinių reikalų Tos gražiai besireiškiąs mergaičių suomenė kviečiama dosniai pri-
‘Dainuojančios rūtos”. šidėti, kai bus renkami daiktai je bus pirmas bandymas, kaip

— Kun. Vytautas Zakaras 
25 metų kunigystės jubiliejaus 
padėkos mišias aukos balandžio 
7, Velykų antrą dieną, 11 vai. 
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
no koplyčioje, Putnam, Conn.

— Komp. Bronius Budriūnas 
laimėjo PLB buv. valdybos su
kaktuviniais 1968 metais skelb
tą tautinių giesmių muzikos 
konkursą. Suaugusių chorui jis 
sukūrė “Lietuvio giesmę” pa
gal Putino žodžius ir vaikų cho
rui “Mūsų žemę” pagal B. Braz
džionio žodžius.

— Opera "Dana", esant dide
liam publikos susidomėjimui 
bus statoma ketvirtą kartą ba
landžio 20 d. 2 vai. popiet Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėje.

— Lilija šukytė, Metropoli
tan operos solistė, šią vasarą de
biutuos Miuncheno festivalyje 
kaip Fiordiligi “Cosi Fan Tut- 
te” operos pastatyme. 1969-70 
m. sezone L. šukytė bus girdi
ma Metropolitan ir taip pat 
Bavarijos Valstybinėj operoj, 
kur atliks Michaelės, Nannettos 
ir Euridicės vaidmenis.

— A. Pužauskas ir Z. Dailid- 
ka davė savo sutikimą būti mo
deratoriais dviejų paskaitų in
formaciniame seminare, o inž. 
J. Jurkūnas neatsisakė skaityti 
paskaitos: “Kitų galimų priemo
nių panaudojimas (pikietai, Pa
vergtų Tautų Savaitės, demon
stracijos, eisenos ir t.t.)”.

— V. Kačinskas prie savo 
ankstyvesnės piniginės para
mos informaciniam seminarui 
dar pridėjo 50 dol.

— Leonardo Valiuko ir My- 
kolo Drungos Vasario 16 pro
ga paruošti straipsniai LB apy
linkių ir apygardų valdybų bei 
paskirų asmenų pastangomis 
daugelyje vietovių buvo išspaus
dinti amerikiečių spaudoje. Me- 

• ’džiagos paruošimą organizavo 
ir išlaidas padengė JAV LB c- 
to valdyba.

provizorinės taisyklės dabar api
ma net 25 puslapius, taigi šia
me straipsnyje būtų per plati 

Hamiltono meninės pajėgos, "Varpo" choru ilgus metus tema I0111 nagrinėti.

ŽINIOS E TORONTO

kurios yra susibūrusios tauti- vadovavęs muzikas St Gailevi- Kiekviena partija turės pą- 
nių šokių grupėje “Gyvataras” čius pereitais .metais atsisakė ruošti smulkų finansinį raportą 

toliau diriguoti.?Buvo pakviesta mėtų pabaigoje ir ji pasiųsti ar- 
muzikė Skrinskaitė-ViskOTitie- kivyskupui bei paskelbti pa- 
nė. Pasirodė labai gražiai. Dabar rapiečiam.

Toks buvo Detroito sinodo 
administracinės komisijos pro
jektas. Tos komisijos pirminin
ku buvo kun. Joseph F. Ry
der. Be jo, komisijoj buvo vys
kupas Thomas J. Gumbleton, 
7 kunigai, dvi vienuolės ir 10 
pasauliečių.

Nors dėl šio projekto disku
sijos vyko net dvi dienas, ta
čiau esminių pakeitimų nepada-

Aušros vartų parapijos chore ir 
dramos aktorių kolektyve, To
ronto visuomenei parodė savo 
darbo vaisių—Gasparo Veličkos 
muzikinę pjesę “Žydintis vasa
ros vėjas”. Tai dainų, šokių ir 
dramos montažas. Apie 70 ak- listas muzikas V. Verikaitis ža

da kurti vyrų chorą. Tai būtų 
išganymas. Nes Toronte balsų 
ir gerų norų netrūksta. Turėtų 
didelio pasisekimo. <•

Atvykusi* iš Lietuvos pas
kutiniu metu padaugėjo. Vyks-

torių. Toronto visuomenei tai 
buvo staigmena ir didelis pasi- 
tenkinimas. Prisirinko daugiau 
negu pilna salė. Ir neapsivylė. 
Bravo Hamiltono jaunimui! Bra
vo vadovams: poniai Dauguvie- 
tytei-Kudabienei, kuri visus ri
kiavo (scena tikrai buvo per 
maža); poniai Breichmanienei, 
kuries šokėjai neseniai lankė 
Europą kaip Kanados atstovai; 
ponui Paulioniui, Aušros Vartų 
parapijos vargoninkui, kuris, 
pasispaudęs akordeoną ir prisi
klijavęs ūsus, sukinėjosi su sa
vo choristais ir pats pastiprin

ir ši atsisakė. Esamieji muzi
kai darbu perkrauti mokyklose 
ir kitur. Teko nugirsti, kad so

duetas “1
Rūtelių duetą sudaro daininin
kės — Diana Melninkaitė ir Ire
na šiugždaitė. Jų dainavimą pa
lydi jų pačių gitaros. Dainuoja 
lietuviškas populiarias ir šokių 
dainas. Šiam vakarui ruošiasi 
išeiti su nauju ir platesniu re- ' 
pertvarų. Jų dainavimui jau - 
rūmas rodo labai daug entu
ziazmo.

Erdvi šv. Juozapo mokyklos 
salė bus dekoruota pavasariško
je nuotaikoje, — su spalvingu 
apšvietimu ir skoningu apsta
tymu.

Bus loterija, kuriai sumanios 
organizatorės jau skelbia “fan-

mes paremsim jaunimo stovyk
los statybą. Kai Į balių atsi
lankys daug žmonių, tai bus ir 

Per 25 metus Immaculata sto- gražūs rezultatai — gražiai pa
vykta išaugo, joje dabar stovyk- remsime stovyklos statybą.
tau ja 120 mergaičių kasmet Iki vav

ir pinigai loterijai, bufetui.

Tėvų pranciškonę vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 

Jaunimo centru i pažadėjo aukoti
700 dd.: Y- Vebeliūnas.

Richmond Hill, N. Y.

gyventi. Bet yra ir laukiančių 
savo artimųjų iŠ Lietuvos jau 
kelinti metai, ir nieko negirdė- 

•’ ti. Pas bolševikus kaip loteri
joj: ištraukei gerą bilietą — 
tai gerai. O jei ne, tai lauk.

davo bosus. Tai buvo tikra lie- V. Nošukaitytė, stalo tenise 
tuviška šventė, čia buvo visko: čempionė, ir toliau daro “ste* 
ir geras tempas, ir geri balsai, buklus”. Nepasiduoda net ir 
ir miklios gražių mergaičių ko- vyram. Žaisdama moterų klasė- 
jos, ir juoko-humoro. je, ji laimėjo phmas vietas vie-

Aktoriai — taletminkai iš nete, motenį dvejete ir mišria- 
Meksikos Toronto reprezentaci- me dvejete. Ža&ėama B vyrų 
nėj salėj irgi ir šoko, ir dai- klasėje, nugalėjo visus prieši- 
navo, ir grojo. Kada palygini ninkus. žaisdama Kanados apy- 
mūsų mėgėjų montažą su pro- gardos pirmenybėse vyrų gru- 
fesionalų, tai ir pats nustembi, pūje, laimėjo .pirmąją vietą, 
kiek daug mūsų padaryta. Mek- nors tai ir nebuvo jai įskaity- 
sikietės keitė savo sijonus 5-6 ta.
kartus, vyrai neatsiliko. Buvo E. Sabaliauskaitė, irgi stalo 
puikus vakaras. Ir po to viso tenisininkė, Ootario provinci- 
turi žmogus drąsos lyginti mū- jos pirmenybėse prataimėjo tik 
siškius su indėnais ir ispanais, prieš savo tautietę Nešukaity- 
Ir čia gražu, ir tenai nepras- tę.
čiau. Kanados lituanistiniu

Prisikėlimo parapijos kradHo kyklę mokytoju konferencija su 
kooperatyvas nuo balandžio 1 trimis paskaitomis J. Jukne- 
pradeda mokėti penkis su ket- vičtaiės, Krikščiūnienės ir A. 
virčiu nuošimčio už einamąsias Rinkūno — įvyko kovo 22 To- 
sąskaitas (depozitas). rante.

prie parapijos komitetų klausi
mų. Buvo nubalsuota, kad pa
rapijų komitetai būtų renkami 
visų parapšečių, tik nedidelį

— Atsf. Gus Yatron (D.. 
Pa.) kovo 11 JAV Atstovų Rū
muose Baltijos valstybių klau
simu padarė pareiškimą, prie 
kurio prijungė paskelbti Kong
reso Užrašuose Shenandoah 
lietuvių vasario 23 d. priimtą 
rezoliuciją. (E)(tais daugiau)

Po 300 dol.: A. J. Birutis, 
Richmond Hill, N. Y., A. Du
bauskas, Woodhaven, N.Y., P. 
Kabulis, Woodhaven, N. Y., 
B. Kulys, Wcodhaven, N. Y., 
Juozas Misiūnas. Richmond 
Hill, N. Y., John Mikšius, 
Woodhaven, N. Y., R. Rūkštelė, 
Richmond Hill, N. Y., K. Seti- 
kas, Woodhaven, A. Uknevičius. 
Richmond Hill, N. Y.

Po 200 dol.: M. Buyokas, 
Woodhaven, N. Y., A. Dėdinas. 
Woodhaven, N. Y., K Karec- 
kas, Richmond Hill, N. Y., Jo
nas Miklasevičius, Richmond 
Hill, N. Y., Mary Žilinskas,

ven, N.Y., Jane Jasinskas, 
Woodhaven, N. Y., L. Karma
zinas,. Woodhaven, N.Y., V. Ka
tinas, Richmond Hill, N. Y.. 
P. Kvarinskienė, Richmond 
Hill, N. Y., J. Klivecka, Wood- 
haven, N. Y., Roma H. Kosier, 
Richmond Hill, N. Y., J. Kum- 
pikas, Richmond Hill, N. Y., V. 
Labutis, Richmond Hill, N.Y., 
A. Mičiulis, Richmond Hill, N. 
Y., Julija Navickas, Woodha- 
ven, N. Y., P. Osmolskis. 
Richmond Hill, N. Y., D. Peni- 
kas, Woodhaven, N.Y., Emil 
Radetzki, Richmond Hill, N.Y. 
A. Ralienė, Richmond Hill, N. 
Y., Angelė Rozevičiutė, Wood- 
haven, N. Y., J. Skarulis, Rich
mond Hill, N. Y., A. Sutkus. 
Richmond Hill, N. Y. 
Underienė, Richmond 
Y., Vyt. Vilkutaitis, 
ven.

Emma 
Hill, N. 
Woodha-

Woodhaven, N. Y.

Po 100 dol.: Frank Alexis- 
Richmond Hill, N.Y., Teresė 
Barz, Woodhaven, N. Y., Bud- 
reckų šeima, Richmond Hill, N. 
Y., J. Butkus, Wbodhaven, N.
Y., Stasys Dzikas, Woodhaven. Y., Teresė Žakas, Richmond 
N.Y., J. Gerdrilienė, Woodha- Hill, N. Y.

Pūrelis, 
Izabelė 

Razmantas, Richmond Hill, N.

Po 50 dol.: Elena 
VYoodhaven, N. Y.,

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

— Į PLB valdybos posėdį Į- 
vykusį kovo 15 Clevelande. 
taip pat buvo pakviestas ir da
lyvavo Vliko pirm. dr. J. K 
Valiūnas kartu su Vliko ryšinin
ku prie PLB valdybos J. F. Dau
gėla. Kartu su svečiu buvo aiš
kintasi eilė abiem pusėm rūpi
mų klausimų — lietuvių veiks
nių finansų organizavimo, ry
šių su okupuotojo krašto lietu
viais palaikymo, informacijos 
centro steigimo, Vliko atstovy
bių veikimo, veiksnių konfe
rencijos šaukimo, tarpusavic 
bendradarbiavimo ir kt. Vil
kas, sudarytas politinių lietuvių 
srovių ir laisvės kovos sąjū
džių pagrindu, iš paskirties va
dovaus politinei lietuvių lais
vės kovos veiklai, ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė su juo 
sieks darbų suderinimo ir abi
pusės pagalbos. Organizacini 
Vliko tvarkymąsi PLB laiko ji 
sudarančių grupių ir jo orga
nų (seimo, tarybos ir valdy
be®) vidaus reikalu ir jokiu at
veju i tai nesikiš. Kiti rūpimi 
klausimai bus konkretizuojami 
tolimesniais visų lietuvių veiks
nių pasitarimais ir šių metų ru
denį šaukiamoj jų konferen
cijoj. Pasikalbėjimai su svečiu 
vyko tarpusavio susipratime 
dvasioj ir įnešė reikiamo aišku
mo tolimesniam nuoširdžiam 
bendradarbiavimui, paremtam 
bendru tautiniu mūsų labu.

— A. Lymantas, buvęs “Lie
tuvos Pajūrio” redaktorius, vėl 
grįžo į senąsias pareigas. šis 
Mažosios Lietuves Bičiulių Dr- 
jos leidžiamas laikraštis bu ve 

’ perkeltas Chicagon. Jį redaga 
vo M. Bundelis. Atsiradus fi- 
nansinių ir technikinių sunku 
mų. "Lietuvos Pajūris" vėl grą 
žinamas Montrealin. kur jis bus 
ir spausdinamas. Dabartinis re 
dakcijos ir administracijos ad 
resas: 5260 — lOth Avė.. Rose 
mount. Montreal 405. P. Q. Ca- 
nada.A*v«*yW» baNoj* Waterbvryjr, Conn.
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A. A PROF. BRONIUI SIDERAVIČRJI 
LIETUVOJ MIRUS

Lietuva ir vėl neteko vieno 
tauraus asmens ir mokslo vy
ro — profesoriaus, medicinos 
daktaro Broniaus Sidaravičiaus: 
kovo 5 jis iškeliavo į amžinv 
bę, o kovo 8 jo palaikus pri
glaudė Petrašiūnų kapai Buvo 
pašarvotas Kauno medicinos 
instituto centriniuose rūmuose 
— Mickevičiaus gatvėje.

Apie dvejus metus velionis 
jautėsi blogai. Manyta, kad at
sinaujino jaunatvėje turėta 
džiova, bet buvo apsirikta. Vė
liau buvo nustatyta, kad jis 
serga skrandžio vėžiu ir kad 
liga jau yra paskutinėje stadi
joje, kai nebegalima operuoti. 
Gydyta vaistais, kurių atsiųsda
vo ir jo buvę studentai, dabar 
gyveną Amerikoje. Tačiau ir tai 
nepagelbėjo.

Velionis gimė 1897 balandžio 
mėn. (pagal Liet. Encikl. —6 
d., o pagal okupantų laikraš
čius — 18 d.) Liepalotų k., Luk
šių vlsč., šakių apskr., gausio
je Petronėlės Juškaitės ir Jur
gio Sidaravičių šeimoje. Užau
go 7 broliai ir 3 seserys. Pirma
sis, karininkas Jurgis, sulaukęs 
ves 18 metų, krito karžygio 
mirtimi 1919 rugpiūčio 24 prie 
Antalieptės, Zarasų apskr., ko
voje 
prof. 
karo 
nas,
kų grėsmės, mirė 1951 rugsė
jo 21 Patersone, N. J. A. a. 
prof. Bronius išėjo Į savaran
kišką gyvenimą Lietuvos kario 
uniformoje. Laisvosios Lietu
vos kariucmenę jis paliko avia
cijos kapitono laipsnyje.

1928 baigęs Vytauto Didžio
jo Universiteto medicinos fa
kultetą, jis liko asistentu odos 
ir Veneros ligų katedroje. 1932, 
apgynęs disertaciją apie odos 
alergiją ir jes gydymą, gavo me
dicinos daktaro laipsnį. Jis bu
vo VDU odos ir Veneros ligų 
katedros vedėjas, o taip pat 
vadovavo tų ligų klinikai. Ir 
okupacijos metu jis dirbo kaip 
Kauno medicinos instituto mi
nėtų ligų katedros vadovas, c 
taip pat buvo ir vadinamojo 
respublikinio odos ir venero- 
logijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas moksliniam rei
kalam. Anot okupanto spaudos, 
“B. Sidaravičiaus' plunksnai 
priklauso daugiau kaip 7C 
spausdintų mokslinių darbų ir 
straipsnių, jų tarpe — mono
grafijos apie odos alergiją, pro
fesines dermatozes. 1964 m. jis 
išleido pirmąjį originalų vado
vėlį studentams lietuvių kalba 
“Odos ir venerinės ligos”, c

1968 m. su bendradarbiais pa
ruošė spaudai studentų prakti
kos daibų vadovėlį”. Tbigi pro
fesorius įtemptai dirbo beveik 
iki pat mirties.

Nuo 1953 jis buvo respubli
kinės dermatologų draugijos 
pirmininkas ir “visasąjungi • 
nės” draugijos valdybas narys. 
Taip pat jis dar buvo sveikatos 
apsaugos ministerijos moksli
nės tarybos narys ir “visasą
junginio” dermatologų žurnalo 
redakcinės kolegijos narys. Jis 
aktyviai dalyvaudavęs tarptau
tiniuose, respublikiniuose ir 
“visasąjunginiuose” dermatolo
gų suvažiavimuose ir konferen
cijose. Taigi okupantas jam pa
reigų ir darbų nesigailėjo, bet 
jo sveikata nepasirūpino.

Pomirtiniame viešame prane
šime aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo ministerija. 
Kauno medicinos institutas, Lie- . 
tuvos “TSR” dermatovenerolo- 
gų mokslinė draugija ir Vil
niaus valstybinis “V. Kapsuko” 
universitetas, atrodo, nuošir
džiai pareiškia, kad “Kauno me
dicinos institutas, respublikos 
medicinos darbuotojai ir visuo
menė neteko didelės erudicijos

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 2a-

tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centro St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

riau patarsi, negu kitatautis ad
vokatas. Kas jam rūpi, jis tik 
to pinigo nori.

Ar Tamsta nemanai kartais, 
kad geriau būtų, jei mergaitę 
uždarytų kalėjimai), kad vieną 
kartą ją išmokytų, kaip elgtis? 
Tokia neklaužada, ką mes su 
ja darysim, jei teismas ją paleis
tų. Kad ji mūsų Imtų paklau
siusi iš pradžios, nebūtų atsiti
kę taip, kaip atsitiko. Ką Tams
ta patartumei mum padaryti?

Nelaimingi tėvai, Illinois v-ja

su bolševikais. Antrasis, 
kun. dr. Antanas, buvęs 
technikes dalių kapelio- 
pasitraukęs nuo bolševi-

PIRMIAU GAILĖTIS VAIKO, 
O TIK PASKUI SAVĘS 

Klausimas
Esam antros kartos lietuviai, 

bet skaitom lietuviškus laik
raščius ir aukojant lietuviškiem 
reikalam. Aš pati esu ištekėju
si už nelietuvio, bet mes gerai 
sugyvenam, lankom lietuviškus 
parengimus, lietuvišką bažny
čią ir panašiai. Mano vyras yra 
lėto būdo, leidžia vaikus auk
lėti pagal mano nusistatymus.

Turim du sūnus ir dvi duk
teris. Rodos, visi vienodai auk
lėjami ir tų pačių tėvų vaikai. 
Trys vaikai kaip auksiniai, klau
so, gerai mokosi. Viena mer
gaitė iš pat jaunų dienų mums 
kelia rūpesčio: tai prastai mo
kosi ir mokykla šaukia mus ir 
skundžiasi, tai su netikusiais 
vaikais draugauja ir, mums

Rytiniu JAV LB apygardų lituanistinių 
mokyklų mokyt, suvažiavimo nutarimai

Rytinių JAV LB lituanisti
nių mokyklų mokytojai, suva
žiavę 1969 kovo 15-16 Brook- 
lyne. N. ¥., Apreiškimo para
pijos salėje, išklausę ir išdis
kutavę programoje numatytu 
sias paskaitas, reiškia širdingą 
padėką suvažiavimo iniciatoriui, 
lietuvių mokyklų insp. A. Ma- naudingas; 
sioniui. konferencijos progra
mos dalyviams-paskaitininkams 
PLB švietimo Tarybos pirmi
ninkui Ant. Rinkūnui. Š.T. na
rei J. Juknevičienei. J. Veblai- 
čiui, simpoziumo moderatoriui 
diakonui Ant. Saulaičių! ir na
riams: A. Samušiui. J. Matulai
tienei, sės. M. Viktorijai. G. 
Ivaškienei ir A. Rygelytei, vi
siems Maironio mokyklos pa
kartoto “Miegančios gražuolės” 
vaidinimo rengėjams ir daly
viams, L.B. New Yorko apygar
dos valdybai, taip pat Maironio 
mokyklos mokytojams ir tėvų 
komitetui, priėmusio m s 
bojusiems suvažiavimo 
vius.

Suvažiavimas, aukštai 
damas išklausytų ir išdiskutuo
tų paskaitų turini, pareiškia:

a. pritaria A. Rinkūno min
tims, išreikštoms paskaitoje 
apie boskyrioės mokymo siste
mos galimvbrs lituanistinėje 
mokyki, e; žada toliau gilintis 
i mnkvmo reformas būdus ir ei 
gą paskaitoje 
tirui, taip pat 
rns mokytojų 
voje r.ngėius 
je .i a m klausimui pakankamai 
dėmesio ir laiko;

b. džiaugiasi susipažinęs su 
montesorinio priešmokyklinio

auklėjimo metodais, plačiai ir 
vaizdžiai aptartais J. Juknevi
čienės paskaitoje, ir ryžtasi 
taikyti juos tiek vaikų darže
liuose ir parengiamosiose kla
sėse. tiek ir kituose pradinio 
mokymo laipsniuose, 
dingumas galėtų būti

mokslininko, žymaus dermato- 
venerologo ir pedagogo, atida
vusio visas savo, jėgas darbe 
žmonių sveikatingumui ir liau
dies gerovei keįp”.

“Už sąžiningą ir gerą darbą 
jis apdovanotas Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumo Garbės raštu”. Reikia 
manyti, kad tas “raštas’
teikė jam džiaugsmo, o buvo 
greičiau tik okupanto spyglys 
jo lietuviškoje širdyje.

Ilsėkis, mielas profesoriau, 
nors ir pavergtoje Lietuves že
mėje, kuriai ateis ir vėl laisvės 
dienos. Amžiną atilsį suteik 
jam, Viešpatie.

Jurg. Ežer.

nesu-

kur vaiz- 
lemiamai

tautini ir

ir glo-
daly-

vertin-

apibūdinta kryp- 
prašo šios vasa- 
st n vyk los Daina- 
skirti programo-

c. simpoziumo apie 
visuomeninį auklėjimą lituanis
tinėje mokykloje, aptartų ir , 
išdiskutuotų suvažiavimo daly
vių minčių sąrangoje, pabrėžia, 
kad mokytojų darbas be tėvų 
nuoširdaus dalyvavimo ir bend
radarbiavimo yra sunkus ir daž
nai neefektingas: užtat siūlo, 
kad LB panaudotų visus gali
mumus tėvam ir visuomenei in
formuoti, nuteikti ir apšviesti 
auklėjimo srityse;

d. kreipiasi į JAV LB cent
ro valdybą, apygardų ir apy
linkių valdybas, prašydamas į- 
vykdyti šiais metais šeimų ir 
mokvklinio amžiaus vaikų re
gistraciją anksti prieš prade
dant mokslo metus, kad tuo 
būtų praplėstas mokyklų tink
las, panildytas vaikų darželiais 
ir tuo būdu padidintas visų li
tuanistinių mckvklų mokinių 
skaičius: ta pačia proga praše 
nepamiršti kandidatų lietuvių 
pranciškonu gimnazijai narinki- 
mo ta načią šeimų ir vaikų re
gistraciją pravedant;

e. apgailestauja nepakan 
karną tėvu dėmesį vaikų laikraš 
tė’iui “Eglutei” ir prašo LB pa 
dalinius derinti visus žygius su 
“Eglutės” prenumeratų plati-

f. dėkoja tai lietuvių išeivi- 
jos spaudos daliai, pastoviai 
remiančiai lituanistinių mokyk
lų pastangas ir visus švietimo 
reikalus, ir nuoširdžiai prašo vi
są lietuvišką spaudą ypač šiais 
metais skirti juo daugiau dė
mesio šeimos ir viso tautinio 
auklėjimo klausimams.

nimu;

savo vęik-

šėrininkų 
nuo 1 iki

Bendras darbas

Austras mokytojas Wilhelmas 
Ley suorganizavo 32 berniukų 
ir mergaičių būrį, kuris šešta
dieniais eidavo valytiautomo- 
bilių.
Per 8 mėnesius vien tik šeš

tadieniais šitaip dirbdami, jie 
uždirbo pakankamai pinigų mo
kyklai autobusui nupirkti.

Baltimores žinios
Šv. Alfonso suaugusių klu

bas kevo 23 dalyvavo 8:30 mi
šiose. Vėliau buvo jų pusry
čiai Park Plaza restorane. Po 
pusryčių ten pat buvo ir susi
rinkimas, kur aptarė 
los planus.

Lietuvių svetainės 
pietūs buvo kovo 23
6 v.v. Be austrių buvo ir kito- 
kių valgių, gėrimų. šokiam gro
jo Jokaičių orkestras, žmonių 
buvo prisirinkę ne tik didžioji 
salė, bet ir gretimi kambariai.

Mokyklos vaikų choras ir pa
rapijos didysis choras vrengia- 
si didžiosios savaitės iškilmėm, 
kurios prasidės Verbų sekma
dienį. Didžiajam chorui vado
vauja Charles Chapelle. Repeti
cijos būna sekmadieniais po su
mos mokyklos kambariuose.

Prel. L. Mendelio, parapijos 
klebono, laiškas išsiuntinėtas 
parapiečiam. Laiške supažindi
nama su didžiosios savaitės pa
maldomis ir kviečiama visus da
lyvauti tose pamaldose, šventai 
susikaupime praleisti savaitę.

Sodalietės, kuriom vadovau
ja Eugenija Pazneikienė, šio
mis dienomis lanko lietuvius 
senelius, esančius įvairiose prie
glaudose, ir jiem nuneša vely
kinių dovanų. Seneliai labai 
džiaugiasi dovanom, nes ne vie
nas iš jų artimų neturi.

Parapiečiai prašomi savo vai
kus leisti į parapijos mokyklą. 
Prašom jau dabar vaikus re
gistruoti pas seseles kazimierie- 
tes.

Atsakymas -------»
Pirmiausia Tamstom patar

čiau gailėtis savo vaiko, o tik 
paskui savęs. Jei duktė būtų 
nuteista kalėti, toks dalykas jai 
būtų tikra nelaimė visokerio
pais atžvilgiais. Paprastai teis
mai stengiasi tokiem jauniem 
žmonėm sudaryti gydymosi są
lygas, o ne juos bausti. Neži
nodama aplinkybių, negaliu pa
sakyti, ką teismas nutars Tams
tų dukters byloje.

Patarčiau Tamstom suprasti, 
d Tamstų duktė yra ligonis, 

ir atitinkamai su ja elgtis. Iš 
Tamstų laiško sprendžiu, kad 
ji yra turėjusi šiokių tokių 
problemų nuo pat jaunų dienų. 
Pasitarkit su savo advokatu. Jei 
jam pasisektų “apginti” Tams
tų dukterį su sąlyga, kad ji 
bus gydoma, tai būtų geriau
sia išeitis. Nežinau jos stovio. 
Jei ji gali dirbti, jai, tur būt, 
būtų geriausia dirbti ir tuo pa
čiu laiku gydytis.

Jai reikalinga pagalba: dva
sinė ir moralinė. Tamstos nega
lite atsižadėti savo vaiko ir jai 
nesuteikti pagalbos, kai ji yra 
taip labai jos reikalinga.

Patariu turėti daugiau pasi
tikėjimo savo advokatu. Jei jis 
yra toks advokatas, jūsų nuo
mone, kuris domisi vien pini
gais, — tai pasiimkit tokį ad
vokatą, kuriuo jūs pilnai pasi- 
tikėsit. Kitaip ir jo ir Tamstų 
pastangos bus dedamos veltui.

Pasitarkit su savo vietine va 
dinama Mental Health įstaiga. 
Jie turi patyrimo šioje srityje, 
ir jų “sočiai workers” visuo
met pasiruošę pagelbėti žmo
nėm, kurie turi tokias proble- 

) itiss ksip Tdmsti| 
pas juos nebedirbanti virš mė- Negalima numoti ranka ir sa- 
nesio laiko. Nebežinojom, ką kyti, kad “mes jos negalim su
daryti. Teiravomės policijoje. 
Sako, ne jų darbas jos ieško
ti. Jei nėra nusikaltimo pada
riusi, ji galinti gyventi, kur tik 
nori, nes ji jau nebe mažame
tė. Taip praėjo dienos ir savai
tės, o ji, mūsų duktė, kaip į 
vandenį įkritusi.

Prieš savaitę mum skambina 
policija, sako, ateikit ten ir ten 
su mumis pasikalbėti. Nuėjom. 
Jie mum aiškina, kad mūsų duk
tė buvo sugauta su kitais, var
tojant “drugs” — narkotikus. 
Sako, turit pasisamdyti advoka
tą, kad ją gintų.

Mes paėmėm advokatą. Jis ap
siima ją ginti, kad jos neuž
darytų kalėjimam Rašom Tams 
tai, nes žinom, kad mums ge-

nieko nesakiusi, neina į mo
kyklą kokią dieną, o vakare, pa
rėjusi namo, pasakoja, kaip 
viskas mokykloj buvo. Man jau 
seniai buvo aišku, kad jos el
gesys prie gero neprives. Kai 
pasakau tėvui, jis visuomet ją 
teisina ir sako: kai paaugs, į- 
gys proto. Taip mes tikėjomės. 
Išėjo visai kitaip.

Baigusi high school, duktė 
atsisakė toliau mokytis. Mes vi
saip ją kalbinome, viską siūlė
me. Viskas veltui; nebelanky
sianti mokyklos, ir gana. Susi
rado darbo krautuvėj, kaip 
pardavėja. Po kelių mėnesių 
mus kaip perkūnu trenkė, pa
reiškusi, kad nebenorinti na
mie gyventi. Sako, su drauge 
apsigyvensianti miesto centre 
dviejų kambarių butuke. Mes ją 
prašėm, maldavom, grasinom 
jai ir verkėm. Niekas nepadė
jo. Be to, atsisakė mum pasa
kyti, kur tas butas yra. Kai ji 
susidėjo savo daiktus, maniau, 
kad mane ištiks širdies smū
gis. Vyras vaikščiojo, kaip že
mę pardavęs. Naktį abu ver
kėm. Duktė užsispyrusi, mūsų 
negailėjo. Taip ir išėjo. Iš pra
džių dar paskambindavo mum 
telefonu, sekmadieniais kartais 
ateidavo pietų pavalgyti, bet 
tai vis rečiau ir rečiau pasitai
kydavo.

Praėjo virš mėnesio laiko, 
kaip jos nebėra ir nebėra. Su
sirūpinom, sakom, gal susirgo, 
nežinom, kur jos ieškoti, nes 
nežinom, kur gyvena. Nusiun- 
tėm jos seserį į tą krautuvę, 
kurioje ji dirbo. Mergaitė par
eina namo ir sako, jog krautu
vėj jai pasakę, kad jos sesuo

valdyti, tegul kiti bando”. 
Tamstos esat tėvai ir turit mo
ralinių pareigų savo dukters at 
žvilgiu net tuo atveju, jei ne
turit teisinių pareigų.

Susirūpinusiam Darbininko 
skaitytojui

Įsisenėjimo (adverse posses- 
šion) terminas yra 20 metų. Ta
čiau tam tikros aplinkybės turi 
“sutapti”, kad būtų galima to
kia teise pasinaudoti. Nesupran
tu, kuo remdamasis Tamstų kai
mynas “reikalauja” pusės te 
sklypo. Reikalas liečia tik Tams
tą ir buvusį Tamstos žemės sa
vininką (grantor), o ne “paša
linius” asmenis, kaip Tamstų 
kaimyną.

Jonas Obelinis

Mielai IRENAI GALINIENEI ir seimai.- jos

DR. K. TRUMPAI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Valerija ir Juozą* Gelumbauskai 
Stasė ir Jonas Islinskai

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

tėveliui

WALTER MASON
GOLD REALTY, INC. 

397® N. W. 33rd AVENUE 
FORT LAUOERDALE, FLORIDA 33309

Pilnas namų pirkimo patarnavimas lietuviams^ 
Atvažiavę į pietinę Floridą ir apylinkes, pašaukit.

581-065
Čia gausit nuoširdų patarnavimą ir patarimą 

namų pirkime.
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NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
A. Sabaniausko įdainuota 

Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas. 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

Popu dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol.

.. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytas, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montręalio Mažosios Lie - 
tuvos Bičiulių draugija. Kaina
5 dol.

Nr. 1. Sol. V. Noreikos Įdai
nuotos dainos ir arijos: Piovė 
lankoj, Vai ir prijojo. Kad aš 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng
vas poilsėlis. Ralio karvytės ma
no, Generalią aš išginiau. Sau
lute motinute. užtekėk, Kai aš 
mažas buvau, šiū namo, Lop
šinė. žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga. Agnus Dei, Avė Ma
ria ir Funiculi funicula. Išleista 
Montręalio “Krivūlės”, mono. 
Kaina 5 dol.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekine 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto," Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N’Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlis 
Išleista Toronte, stereo. Kaina
6 doleriai.

40 Lietuviškų Meliodijų Įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
le, Jai nerūpėjo. Vai tu žirge, 
žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės' modernios m užmos 
ptOKsteie, Kur pats autorius 
Kompoaionus atlieka ii savo 
kurmių su pianinu. Mono, kai
na o aoi.
G. Vasiliauskienės įdainuo

ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio, iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kainų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaite ir paukš
telis. Įrekorduota Australijoje 
su orkestru. Mono, kaina 6 dol.

D. Dolskio įdainuota Čigonės 
akys, Leisk man, Kariškas vaiz
delis, Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė pol
kutė, Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 dol.

, Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu- 
kas per Eurotone Int. Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int. Ltd.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Išleido 
Montręalio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė Įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę. 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).

DARBININKAS

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tol.: GL2-2923

H. W. MALĖ

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

BRIGHTON EXTERMINATING 
COMPANY

Commercial - IndustriaI - Komes 
Ali Work Guaranteed 

269 Neptūne Avė Brooklyn 
Call 648-1403

GENERAL FACTORY HELP 
Will Train — Day or Night Shift 

Ne Experience Necessary 
KOBI POLY BAG MFG. 

747 Evergreen Avė Brooklyn 
Tel. Hl 3-6400

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

PARTS -STOCK CLERK 
Experienced in Truck Parts 

Salary commensurate with exp 
Union Shop 

Call (212) Kl 2-1200 8 AM - 4:30 
or call 914 - WH 9-5500

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

TV SERVICE MEN 
INSIDE & OUTSIDE

Start at $175 salary 5 days exp in 
Color TV. Vacations profit sharing 
— NANA SERVICE INC. 120-64 
Queens Blvd. Kew Gardens

B O 1-2227

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

Work Near Home
(3) EXP AUTO COLLISION 

BODY A FENDER REPAIR MEN
Top pay — Nick’s Auto Collision 

126-14 Merrick Blvd., Springfield 
Gardens L.I. 525-9357 or 525-7082

EYELET 
TOOLMAKERS 

Experienced or Trainec

EYELET 
OPERATORS 

CALL

CLY-DEL
756-7264

any working day 
from 8 AM to 5 PM and arrange 

for first or second shift

OPPORTUNITY 
APPOINTMENT 

Excellent vinges, benefits, 
working conditions.

Do something nice for yourself 
today — make that call 

THE CLY-DEL MFG. CO. 
16 Sharon Road 

Waterbury, Conn. 06720
An Egual Opportunity Employer

COLEMAN VANS
3 Men 1 Van $18 per Hour 

Local and Out of Town
24 hour service — Lic & Bonded

Call 496-7915

JOHN VVESTER 
WIND0W CLEANING 

For Commercial and Homes 
Expert Work

Call anytime until 9 PM 
Call 669-5812

H. W. FEMALE

TYPIST - EXP.
For congenial Office 35 hours, $90-
S95, nice working conditions
AMSCO SCHOOL PUBLICATIONS
315 Hudson Street. New York, N.Y.

------ 675-7000 ------

CLERK TYPIST

Pleasant medium size Office — Air 
conditiohed. Upper Manhattan loca- 
tion. Salary $80.00'Hours 8 to 4:30 

Call Mr. Welch — 534-3778
PRODUCTION VVORKERS

Second Shift — $2.10 per Hour
4 PM to 12:30 AM. Steady Job — 
apply METAL IMPROVEMENTS 
CO. 472 Bareli Avė. Carlstadt, N.J. 

(201) 935-1800

DISPLAY

AT ST. GABRIEL’S
YOUTH COMMUNICATES

We Listen, Understand, Care — 
than God Matters. St. Gabriel’s Re- 
treat House, Shelter Island, N.Y. 
11965. Father John Francis, C.P., 
Director. 516 - 749-0850

ASSEMBLERS ELECT'L. 
ASSEMBLERS MECH’L. 

SHEETMETAL MACH. OPS. 
Expanding business has created 
openings in our commercial dish- 
vvasher mfg. plant. Exp. desirable 
būt we will train. Outstanding bene- 
fit program. GENERAL ELECTRIC 
CO. Windsor PI.. Nutiev, N.J. (201) 
667-2790

An Equal Opportunity Employer

LOUIS RODRIGUEZ 
PHOTOGRAPHY

From 1 Photo to 1000 for weddings 
communions, confirmations, family 
pietures. Also artist’s models photo- 
graphs — 2265 Ist Avė N.Y.C. at 
116th Street. Call 427-1880

EXPORT IMPORT AIR FREIGHT 
FORWARDER traffic exp mec. 
J. F. K. Airport — Grow with the 
Company to management position.

Call
212 - 422-5280

HELP WANTED

X-Ray Techs full or part time all 
shifts, mušt be licensed. Central Qns 
location. New salary scale, excellent 
benefits include 4 weeks vacation. 
Long Island Jewish Hospital, affil. 
Queens Hospital Center 990-2784 — 
Mrs. Chayet

M ACHINISTS
Sėt up and operate lathes, milling 
machines, drill press, etc. — Basic 
knowledge to work from blueprints 
and sketehes necessary. Excellent 
Company paid benefits BURNHAM 
CORP. 2 Main St. Irvington N.Y.

914 - 591-8800

RESORTS

Pleasant View Lodge for vacation 
or honeymoon: indoor pool. Sauna, 
TV, entertainment, dancing, good 
meals, winter sports. Send for color 
bklet or call today. Make your re- 
servation now. Tel. 518 - 634-7734 
3 hrs. N.Y.C. — Freehold, N.Y.

FOR EMA N—PARTS

Large Interstate Carrier. 
Excellent Pay and Benefits.

ANCHOR MOTOR FREIGHT 
Tarrytovvn, N.Y. (914)631-4501 

Ask for Mr. Pratte

Muziejaus retenybė!
Baigiančios pranykti Neprikl. 
Lietuvos SIDABRINES

MONETOS
pardavimui: 5 litai — J. Basa
navičius, 10 litų Vytautas Didy
sis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
kitos. Kainaraštis — pareikala
vus. P. ZABLOCKIS, 2333 On- 
tario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

MAINTENANCE HELPERS

Plumbing. Electrical, Mechanical 
Expericncc in Factory

Steady work — $2.00 Hour 
Call Mr. Haycs (212 ) 255-8677

Prancūzu valgymas
F. Rablė savo kūrinyje “Gar- 

gantua ir Pantagruelis” nuro
do, kad Prancūzijos didikai bu
vo labai ėdrūs.

Pasirodo, jų iš tiesų ėdrių 
būta.

Liudvikas XIV net sirgda
mas sudorodavo 4 viščiukus iš 
karto. Žinoma, taip užvalgęs ka
ralius dažnai skųsdavosi migre
na. melancholija ir “sunku
mo” jausmu.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Man+el & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale. N.Y. 111227
Tel. 894-4188

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 3 dol. A. Šimukonis, M. 

Kregždienė, A. Trainis, Rich. 
Hill, N.Y., V. Janušas, J. Po- 
deris, S. Kligys, Ozone Park, N. 
Y., A. Mažeika, So. Ozone Pk.. 
N.Y., A. Gitaitis, Irvington, N. 
J., J. Semėnas, Metuchen, N.J. 
F. Žylinskas, Rinkevich, Kear- 
ny, N. J., S. Romaska, Lake- 
wood, N. J., M. Petrauskienė,
M. Barolis, .V. Balčiūnas, Hart
ford, Conn., J. Lazdauskas, 
Bridgeport, Conn.

Po 2 dol. — V. Povilauskas. 
R. Burnavaitė, P. Yakaitis, J. 
Stankus, P. Kerdock, G. Juš
kai tis, A. Pocius, J. Rathman. 
P. Beleckis, V. Ragažinskas, P. 
Gagas, A. Mickevičius, B’klyn,
N. Y., G. Katiles, B. Arminas. 
A. Bagdonas, M. Balčiūnas, T. 
Bakšinskas, M. Simonaitis, A. 
Žudžius, K. Buragas, D. Tilvi
ko, J. Sirgiedas, Dr. I. Skeivys, 
D. Stagniūnienė, S. Slagus, 
Rich. Hill, N.Y., P. Vasiliaus
kas, J. Rauba, V. Balsys, O. 
Dzetaveckas, S. Liogys, A. Vy- 
tuns, S. Kreivėnas, Woodhaven, 
N.Y., J. Ūselis, Flushing, N. 
Y., M. Norris, Bay Shore, N.Y., 
L Gasiliūnas, Jamaica Ėst., N. 
Y., J. Yanushka, Maspeth, N.Y., 
J. Wanat, Ozone Pk., N. Y., N. 
Kulikauskas, S. Ozone Pk., N. 
Y., V. Kuskis. Hollis, N.Y, A. 
Bredes, Central Islip, N.Y., W. 
Dargis, B. Visotsky, S. Yerems- 
kis, N. Y., F. Valasinas, Ams- 
terdam, N.Y., S. Mazilis, Fish- 
kill, N.Y., V. Butrim, Le Roy, 
N. Y., A. Masandas, Mattituck, 
N. Y., Dr. V. Lelis, Rochester, 
N.Y., A. Kunradas, Syosset. 
N. Y., J. Žvirblis, Vineland, N. 
J., M. Slater, Belle Mead, N. J.,
I. Matulis, Newark, N. J., E. Mi- 
lunaitis, Watchung, N. J., K. 
Jankūnas, Lodi, N. J., P. Ga- 
lauski, Garwood, N. J., A. Žu
kauskas, Metuchen, N. J., R. Ba
rauskaitė, Jersey City, N. J., V. 
Dragūnevičius, Mamaroneck, 
N. Y., V. Melinis, Matawan, N.
J. , A. Kaselis, Cliffside Pk., N. 
J., A. Subačius, V. Rudžinskas, 
Cranford, N. J., M. Goras, J. Tu
mas, Harrison, N. J., A. Belai- 
tis, A. Paliukaitis, Kearny, N. 
J., K. Vartys, O. Linaratas, Kun. 
J. Pragulbickas, Eliz. N. J., J. 
Saliamonas, Hartford, Conn., J. 
Kazakauskas, Waterbury, Conn.

Po 1 dcl. — A. Bražinskas, 
S. Orange, N.J., E. Lenk, Ja- 
mesburg, N.J., M. Gedwell, Pat- 
tenburg, N. J., A. Bocis, Lang- 
horne, Pa., A. Cerba, Forest Ci
ty, Pa., A. Zubritsky, Cressona, 
Pa., J. Shurskis, Coopersburg, 
Pa., J. McGowan, CIarks Sum- 
mit, Pa., A. Impolėnas, V. Sau- 
džis, Phila, Pa., O. Dovydaitis, 
Andriušienė, S. Bredes, G. Ba
nys, E. Shimanskas, B. Dorni- 
nauskas, S. Jakštas, J. Sinke- 
vich. V. Jankevičius, R. Boza, 
E. Zailskas, E. Daidynas, B - 
klyn, N.Y., R. Zujus, Charles- 
ton, S.C., J. Kuprionis, Rus- 
ton, La., Kun. J. Tautkus, 
Omaha, Nebr., A. Sužiedėlis, 
Adelphi, Md., L. Eurkoos. Wa- 
shington, D.C., P. Skikūnas, 
Miami, Fla., A. Mekelang, Ta- 
vernier, Fla., B. Balnius, Det- 
roit, Mich., Dr. P. Jucaitis, To
ledo, Ohio, P. Ambrazas, Euc- 
lid, Ohio, Dr. A. Aželis, Univ. 
Hgts, Ohio, J. Kašuba, J. Mont- 
ville, Cleveland, Ohio, Z. Sta
naitis, R. Dovydaitis, Los Ange-

les, Calif., M. Ilgūnas, San Ma- 
teo, Calif., A. Juodvalkis, E. 
Chicago, Ind., K. Gimžauskas, 
Cicero, III, L Stanislavaitis, Ke- 
wanee, III., E. Szmidt, Wheaton„ 
III, A. Giniotis, J. Kavaliauskas, 
J. Macėnas, A. Gilvydis, S. Dar- 
žinskis, Chicago, III., J. Alekne- 
vičius, Toronto, Can., K. Skrins- 
kas, Vancouver, Can., A Žilė
nas, Sudbury, Can., G. Klans, 
P. Aleksandravičius, A. Pumpu
tis, H. Venis, S. Jankauskas, A. 
Strimavičius, P. Kleiza, Wood- 
haven, N.Y., P. Matekūnas, V. 
Klevas, Rich. Hill, N.Y, K. 
V. Anonis, Rego Pk., N. Y., J. 
Svipas. Middle Village, N. Y., 
A. Butas, Kew Gardens, N. Y.,
M. Ayre, B. Babušis, N.Y., Z. 
Grabnickas, Huntington Sta.,
N. Y., J. Biliūnas, Port Chester, 
N.Y.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

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

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

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

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

® SPORTAS
Sekmadienį futbolas

Ateinantį sekmadienį Lietu
vių Atletų Klubo pirmoji fut
bolo komanda žaidžia pirmeny
bių rungtynes namie, t. y. Kis- 
sena Corridor, Flushing, L. I. 
Priešininku yra West N.Y. vie
netas, stovintis lentelėje viena 
vieta už mus aukščiau, su 12 
taškų prieš mūsų 11. Pirmame 
rate su jais baigta 1:1. Rung
tynių pradžia 2:30 vai.

šeštadienį mažučiai žaidžia 
3:30 vai. Kissena Corridor prieš 
Kolpingą, o jaunučiai taip pat 
3:30 vai. pas bavarus.

Pereitą savaitgalį iš keturių 
komandų lietuvių garbę teišgel- 
bėjo mažučiai, baigę su Ger- 
man-Hungarians 0:0. Jaunučiai, 
nesudarę komandos, taškus pa
sekme 0:6 prarado be kovos. 
Jauniai sekmadienį pralaimė
jo Oceanside 0:3. Pirmoji ko
manda, viešėjusi New Jersey 
valstybėje, prieš antroje vieto
je stovintį Dalmatinac patyrė 
pralaimėjimą pasekme 1:2 (0:0). 
Pajėgesnis priešininkas dau
giausiai vedė žaidimą mūsų pu
sėje, bet Jankauskas vartuose 
darbo per daug neturėjo. Kaip 
ir pereitą sekmadienį prieš ba
varus, mūsų tirštas ir kovingas 
gynimas savo pareigą atliko ge
rai. Užtikrintas kairio gyniko 
pozicijoje Kreicas. Viduryje ra
mus ir apdairus veteranas Mur- 
phy. Puolime labai pasigesta 
Klivečkos. Su juo jau net apie 
pergalę būtų galima galvoti. 
Gerai žaidė ir Vainius II. Pa
sekmei esant 0:2 (antras įvar
tis iš 11 m. baudinio), mūsų 
įvartį gražiu ‘šūviu pasiekė Mar
kei. Be vieno nemalonaus įvy
kio, rungtynės praėjo švelniai 
ir padoriai.

Po šio pralaimėjimo teko 
smukti iš 7 vietos į 8.

Atletas

DARBININKAS
910 Willoughby Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221

PODAROGIFTS, Ine.
siunčia

ŠVENČIŲ SVEIKINIMUS
VISIEMS SAVO KLIJENTAMS IR DRAUGAMS

GEROS NAUJIENOS 
Didelė atsarga importuotų 

VELYKOMS DOVANŲ
Yra pasiūloma:

KAVIARAS - SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS - ĮVAIRIOS 
ŽVAKĖS - KONSERVUOTA ŽUVIS (aliejuje ir pamido- 
ruose) - ARBATA - HALVAH - MARMELADAS - BA
LALAIKOS - KVEPALAI - VIRDULIAI (elektr. ir su 
anglimis) - PALEKH .EEDOS KINO - KHOLUI - dėžės

Neatidėkite — Ateikite kol dar yra pasirinkimas
Skubėkite su savo užsakymais!

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVĖ. SOUTH 
NEW YORK, N.Y. 10003

212 - 228-9547

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW Y0RKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite— įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avc. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7048 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hlllside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franktln $q, L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Fluahinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackson Heightt: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepiie, N.Y.: 450 Main St. — 914*454-9070



BSH
1969 m., kovo 28 d., nr. 22

Sį savaitgalį, kovo 29-30, vėl 
turėsime progos aplankyti Ko. 
lunbo vyčių salę Woodhavene. 
Ten bus Jono Rufeoaao tapybos 
paroda, kurią rengia LB apy. 
garda. Parodoje bus išstatyta 
23 paveikslai. Visi — aliejinė

tlNIOS—

L.B. Now Yorko apygardos 
suvažiavimas įvyks kovo 29, šį 
šeštadienį, 10 vai. ryto Kolum
bo vyčių salėje, 86-22 85th 
St Woodhavene, N. Y. Darbo
tvarkėje numatoma apygardos 
valdybos pirmininko, iždininko, 
kontrolės komisijos pirminin
ko, lietuviško kryžiaus komite

Sfc ’-ė-t 41-..- M--i— 
rmopKI new lOnK

Kovo 2* — LB Nesv Yorko apy-

tų salėje. 86-22 85th Street, Wood- 
haven, N.Y.

šeštadieninės Maironio vardo 
mokyklos klausimo svarstymas. 
Diskusijose -bus svarstomi pra
nešimai bei JAV LB įstatai ir 
organizacinė veikla. Taip pat 
bus pranešimai iš visų apygar
dos apylinkių. Po diskusijų 
pramatomi apygardos valdybos 
ir kontrolės komisijos rinki
mai. Apie 7 vai. vak. bendra 
suvažiavimo dalyvių ir 
vakarienė. Suvažiavimo 
vyks dail. Jono Rūtenio 
darbų paroda gretimose 
-pose.

rengia dali. Jono Rūtenio dailės 
darbų parodų Kolumbo vyčių salėje 
86-22 85th Street, VVoodhaven, N.Y.

dicinis lietuviškas Velykų stalas, 1

svečių 
metu 

dailės 
patal-

salėje. Brooklyne. Rengia Liet Kat. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa.

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

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

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

Woodhavene, Jamaica Avė., 
parduodamas 3 aukštų mūrinis 
namas: du butai gyventi ir 
krautuvė. 20x90. Namas gerame 
stovyje. Telef. 846-0596.

Ieškomas lietuvis buvęs ad
vokatas Michelsonas, gyvenęs 
Richmond Hill, N. Y., kur tu
rėjo ir savo įstaigą. Jis už ne
sąžiningumą buvo nubaustas: ei
damas advokato pareigas, buvo 
nuskriaudęs viena asmenį, ku- 
ris dabar įo ir ieško. Kas" Žino- tam remti balius Maspetho liet, pa-

• w .a - TATUTOS SfilėTA- R.AlT£n A SKA11f.ll T^VU
tų, prašom pranešti tel. 441- 
4512. Už pranešimą skiriamas 
atlyginimas.

Balandžio 27, sekmadienį — Lie
tuviška šeima — dialogas. Rengia 
Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pa
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugija.

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

Gegužės 4, sekmadienį — Madų 
paroda, Le Cordon Bleu salėje. 96- 
01 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y.

Gegužės 10, šeštadienį — Skau-

tapyba. 'y

Kas bus įdomaus meno mėgė
jui šioje parodoje? Įdomiausia 
tai, kad J. Rūtenis turi gana 
savitą meno pasaulį. Jame daug 
literatūros pomėgio, muzikos. 
Ne iš gamtos studijų, ne B 
prisirinktų škicų, bet iš muzi
kos, skaitytų knygų jis kuriasi 
savo pasaulį. E čia ir kyla to
kie paveikslų pavadinimai 
G rainio liepa,' Pinčiuko liūnas,. 
Laivai palaužtom -burėm, Muzi
kinį elementą atstovauja: Eglai
čių serenada, Gėlių sonata ir 
t. t.

Visoje kūryboje jis yra sim
bolistas, — įvedami daiktai, o 
kartais tik daiktų užuomina, pa
brėžiant vedamąją idėją. Pa
veikslai visi sprendžiami keliuo
se tonuose, nesileidžiant į dide
lį spalvingumą. Spalva jaučia
ma gana subtiliai ir elegantiš
kai.

Į meno pasaulį Jonas Rūte
nis ateina gana įvairiais keliais, 
bet apie tai pakalbėsime kitą 
kartą. Dabar — visi kviečiami 
aplankyti parodą. (p.)

Lietuvo* Nepriklausomybės Fondo išleisto anglų kalba veikalo “Lithuania 700 Years” pristatyme lietuvių vi
suomenei New Yorke kovo 23 prezidiumas. Iš k. į d. V. Abraitis, autorius prof. J. Puzinas. dr. A. Gerutis — 
autorius ir redaktorius, dr. V. Paprockas — kalba, LN F pirm. E. čekienė, autorius prof. J. Jakštas, autorius 
dr. A. Budreckis ir gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. L Tamošaičio

KUNIGAI SVARSTĖ PARAPIJŲ TARYBŲ KLAUSIMI

rapijos salėje. Rengia skautų Tėvų 
komitetas.

Gegužės 17, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo New Yorko skyriaus banke- 
tas VValdorf -Astorijos viešbutyje, vVilliamsburg selcci|O|e, neto- Manhattan, N.Y.

Ii Apreiškimo bažnyčios, išnuo-
moiamas trečiame aukštp tetas <^9užta 30-31, penktadienį ir šeš-mojamas treciame auKSte outąs _ Amerikos Lietuvių Tauti-
iŠ 4 kambarių su modernia vir- nės Sąjungos seimas Roosevelt vieš- 
tuve ir apšildymu, UŽ labai pri- būtyje, Madison Avė. ir 43rd Street 
einamą kainą. Pageidaujama lie- kamPas- New York-

Visiem tikintiesiem katali
kam šiandien labai aktualus 
naujas parapijų administraci
jos susitvarkymo klausimas. Lie
tuvių parapijų klebonai ir kuni
gai kovo 18 d., 3 vai. popiet, 
susirinko į Paterson, N. J., lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos 
kleboniją tuos reikalus išsa
miau, pasvarstyti. Tai buvo nor
malus Kunigų Vienybės New 
Yorko — New Jersey provinci
jos kunigų susirinkimas.

Be formalių eilinio susirinki
mo reikalų, provincijos pirmi
ninkas prel. Jonas Balkūnas 
susirinkimui pateikė darbų 
tvarkoje ir naujų dalykų. Jis iš 
vakaro dalyvavo Albany, N. Y., 
JAV rytinio pakraščio Kunigų 
Vienybės provincijų pirminin
kų posėdyje ir pranešė, kad 
šio pakraščio lietuvių kunigų

Tuo reikia pasidžiaugti. • susirinkimas šaukiamas balan- 
Dailininką buvo palydėję jo I7 ketvirtadienį kun. v. 

tėvas Simas Laniauskas, ano - Martinkaus klebonijoje, 
350 Smith St., Providence, R.

at-

Dail. R. Laniausko 
paroda

(atkelta iš 4 psl.) 
rengėjam, už šios parodos
siradimą New Yorke. Rengėjai 
visus pavaišino kava.

Kitą dieną žmonių atsilankė 
daugiai vakare. Viso parodą ap
žiūrėjo per 200 žmonių. Buvo 
išstatyta 26 paveikslai. Visi sko
ningai ir gražiai įrėminti. Iš jų 
pardavė 9. Parodą aplankė 
beveik visi lietuviai dailininkai.

mas visuomenininkas. Abu ir
tuviška šeima, nes visas namas Birželio 14, šeštadienį — Birželio grjro į Clevelandą pirmadienio j šiame susirinkime bus ap- 
apgyventas lietuvių. Telefonas ~ (Pi)
(212) SP 6-3843.

vionac Hnk« Susivienijimo Lietuvių Ame-vvooanavene, vienas DlOKas be, 69-63 Grand Avė.. Maspeth. N. . •_ _ ..
nuo Jamaica Avė., parduoda- Rengia Liet. Kryžiaus Išlaikymo rikoje 368 kuopa jstojo į Lito

’—Investavimo bendrovę nariu, ati-

koncertas, vakarienė, šokiai ir pa
roda Maspeth lietuvių piliečių Klu
be, 69-63 Grand Avė., Maspeth, N

mas atskiras 3 šeimų namas, 5, komitetas-
6 ir 4 kambarių butai, sklypas 
50x100, karštas vanduo, alie-
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Avė. Richmond

permokėkite! TV, radio, ad- Lietuvos Atsiminimu Radis Valanda 
ding ir rašomas mašinas gausi- w®v»
te pigiausiai ir sąžiningai per isso kil 979 Mįg.Fm. Direktorių 
SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos pat firmos mecha
nikų Jūsų bute. Pranešę kuo 
domitės, gausite autentiškus fir-

J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr., 
E. Northport, N.Y. 11731 TeL
(516) 757-0055.

lietuviškos parapijos gaus nau
ją veidą ir naujas galimybes 
dar ilgai išlikti lietuviškomis. 
Šis reikalas šiandien yra tik lie
tuvių katalikų pasauliečių ran
kose.

I šios problemos sprendimą

Kultūriniam subatvakary. 
Bostone, kovo 15 kalbėjo ak
torius ir režisorius Vytautas Va
liukas iš New Haven, Conn. Te
ma: Pastabos apie dabartinį 
teatrą. Tai buvo gerai, labai iš
samiai ir labai kruopščiai pa
ruošta paskaita. Teatras esąs 
platus laukas. Ji sudaro: auto
rius, aktorius, scena ir žiūro
vai. Šių dienų teatre apmirę 
aistros, juntamas lyg ir bend
ras paralyžius. Seniau scenoje 
vyko tikras gyvenimas, kitaip 
sakant, scena buvo lyg gyveni
mo veidrodis, su jausmais, mei
le, kančia ir kitais išgyveni
mais. Po II-jo pasaulinio karo, 
o kiek ir anksčiau, kinas, radi
jas ir televizija pradėjo pava
duoti teatro sceną. Pigiau ir ge
riau. Bet čia nėra teatras. Ir 
dabar dar žmonės eina į teat
rą, tik teatras keičiasi. Atėjo' 
patobulinimai, keičiama scena, 
didesnės salės, geresnis ap
švietimas ir pan.. Tačiau vis 
tiek dažnam kyla klausimas: ar 
teatras išsilaikys? Seniau sce- 
na buvo laiko centre. Dabar 
teatras išstumtas iš savo cent
rinės vietos, o publika darosi 
abejinga. Daug kas keičiasi sce
noje ir veikale. Veikalas rašo
mas tik vienai valandai. Vietoj 
meilės, į sceną įneštas seksas, 
Bandoma apeliuoti Į protą, o ne 
jausmus (Brechtas). Absurde 
teatre vyrauja pesimizmas, 
mirtis. Prelegentas, sugretin
damas kryptis ir autorius, pasta
tydavo autorių prieš autorių, 
kurie trumpais sakiniais rodė, 
kurioje scenoje ar kryptyje 
kasyra. ------

Pabaigai paskaitė Juliaus 
Kaupo pasaką apie Arlekine 
meilę. Buvo eilė klausimų ir pa

kupų pritarimu, rekomendavu
si visoms parapijoms. Pirmiau
sia šio reikalo nereikia skubin
ti. Reikia sudaryti organizaci
nį komitetą, kuris paruoštų dir
vą parapijos tarybų veiklai, nuo
dugniai supažindintų visus pa-
rapiečius su šia problema ir su- įsijungė beveik visi susirinkime 
darytų sąlygas parinkti para
pijos tarybon pačius uoliausius 
parapiečius, kuriem tikrai rūpės 
parapijos reikalai ir kurie pa
tys bus gerai išstudijavę bei 
susipažinę su šia nauja proble
ma. Pagaliau, reikia įsisąmo
ninti, kad parapijos taryba nė
ra tik patariamasis klebonui or
ganas, bet vykdomasis visų pa
rapijos darbų branduolys. Kai 
visi tie trys dalykai bus visų ti
kinčiųjų gerai perprasti, tada 
visi lietuviai turėtų pajusti at
sakomybę už lietuviškų parapi
jų likimą. Visi lietuviai šian
dien turėtų suprasti, tikino ku
nigus A. Masionis, kad ne ku
nigai praras lietuviškas parapi
jas, bet patys tikintieji. Jeigu 
lietuviai tikintieji, pasinaudoda
mi jiems teikiamomis galimybė
mis, susipras ir uoliai Įsijungs į 
lietuviškų parapijų gyvenimą,

dalyvavę kunigai ir visi pritarė 
pagrindinėm A. Masionio iškel
tom mintim, tik ieškojo būdų, 
kaip šį reikalą pritaikinti kiek
vienai parapijai individualiai.

Provincijos iždininkas kun. 
J. Gurinskas pranešė kasos sto
vį. Sutarta surinkto nario mo
kesčio priklausomą KV CV dalį 
už 1968 metus tuojau pat per
duoti KV centro valdybai.

Baigiant susirinkimą buvo 
pagerbtas kun. Juozas Aleksiū-
nas, Apreiškimo parapijos kle- aiškinimų, 
bonas Brooklyne, jo vardinių Trecias ir paskutinis šio se- 
išvakarėse, o taip pat kun. Pet- 201,0 Baltll koncertas įvyko ko
tas žemeikis, naujai paskirtas vo Jordan Hali, Bostone. 
§v. Petro ir Povilo lietuvių pa- ^ie koncertai girdimi ir ameri- 
rapijos klebonu Elizabeth, N.J. kiečių muzikos kritikų. Jame 

programą atliko solistė Daiva
Po susirinkimo parapijos šei- Mongirdaitė. Jos programoje 

mininkas kun. J. J. Kinta sve- buvo šie kompozitoriai: Pergo- 
čius pavaišino kava ir užkan- ]esį, Brahms, Mozart, Duparc, 
džiais. kvd Ravel, Gruodis, Jakubėnas, Le-

' oncavallo. Didžiojo Bostono

svarstyta ir sutarta Kunigy 
Vienybės seimo programa. Sei
mas numatytas sušaukti rug- 
piūčio 7-8 Marianapoly, Conn. 
Šiame seime bus renkama ir 
nauja KV centro valdyba. Sei
me bus aptarta a) dabartinėj 
liturgijoj lietuviškų terminų 
suvienodinimas, b) parapijų ta
rybų sudarymo reikalas ir c) 
katalikų religinio centro orga
nizavimo reikalas. Suprantama, 
iki KV seimo atsiras ir dau
giau kunigam bei katalikam rū
pimų klausimų, kuriuos kuni
gai savo seime aptars.

Susirinkime buvo taip pat pa
sitarta kaip suvienodinti lietų- 
visk, parapijose Didžiosios sa
vaitės ir Velykų liturgines a- 
peigas. Nelengva tai padaryti, 
nes kiekviena vyskupija turi 
savus liturginius Didžiosios sa
vaitės nuostatus, kurių dali
nai lietuviškų parapijų klebo
nai turi laikytis. Sakau “dali
nai”, nes a.a. vysk. V. Padols- 
kis buvo išrūpinęs iš Vatikano 
liturginės komisijos visom lie
tuviškom parapijom visame pa
saulyje teisę laikytis savų litur
ginių papročių. Velykų metu ir 
kitose didžiosiose šventėse. Tų 
privilegijų kai kurie lietuviškų

laikraščio “The Boston Globė"
PAGERBTAS ANTANAS MASIONIS meno kritlk,as Harry Ne',l,c.

gesniame straipsnyje rašo, kad 
Raštu sveikino E. V. Vizgir- Mongirdaitė turi gerą ir stiprų 

balsą, bet šiame koncerte “pre- 
sented a rather frustratmg lis- 
tening experience”. Jos balsas 
daugiausia buvęs “sadly mis- 
used, her Brahms group was 
least satisfactorily sung.” Porą 
sakinių duodame originale, kad 
verčiant nebūtų iškraipymų ar 
netikslumų.

Keliv dalty koncertas įvyks 
balandžio 13 d. 5 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių D-jos audito
rijoj, So. Bostone. Koncerte Sv.

Newarko, 29 vyčių kuopa 
kovo 2 atšventė šv. Kazimiero 

RADIJO PROGRAMOS šventę. Kuopa, palydėta karo 
veteranų, 12 vai. nužygiavo j 
bažnyčia, kur buvo iškilmingos 
pamaldos. Mišias aukojo kun. J. 
Scharnus. Prieš mišias sugiedo
tas Amerikos himnas, po mi
šių — Lietuvos vyčių himnas. 
Gražų pamokslą pasakė kun. J. 
Scharnus, iškėlęs šv. Kazimiere 
reikšmę lietuviam ir Lietuvos 
vyčiam. Solo giedojo-Charles 
Laurinaitis, vargonais palydėjo 
Klemensas Bagdonavičius.

Tuoj po mišių šv. Jurgio sa
lėje buvo pusryčiai. Vadovavo 
Jack Remeika, invokaciją su
kalbėjo kun. J. Scharnus. Jis 
taip pat pasakė ir trumpą žo
delį. Pagrindinę kalbą pasakė 
kun. James P. McMenmie, Se- 
ton Hali universiteto kapelio
nas. Savo kalboje palietė da
bartines studentų aktualijas.

Pusryčiuose dalyvavo vyčių 
kuopos dvasios vadas kun. Pet
ras Totoraitis. Parengimą ren
gė Mary Stonis, jai talkino Eva 
Sharon, Regina Scbmidt, Helen 
Radisch, Marie Guoba, Ann Ab
romaitis, Joann Scbmidt, Jack 
Remeika, Peter Podgalsky.

šventė buvo paminėta New- 
arko Evening News ir vyskupi
jos laikraštyje — The Advo- 
cate.

šventę pasveikino veteranų 
posto pagelbininkės. Į pirmą 
laipsnį pakelti K Čiurlys, W. 
Žostautas, Mrs. F. Mockus, V.

Laisves žiburys — NEW YORK -

dieniais 2-3 vai. popiet WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th FL, Ifidde
VUlags, N.Y. 11379.

Maloniai kviečiame atsilankyti į New Yorko Operetės Choro ren
giamą — 50 metų sukakčiai paminėti

KONCERTĄ

1969 m. balandžio 19 d.
šeštadienį, 7 vai. vakaro

ST. MATTHIAS SALĖJE

(prie Myrtle Avė.)

PROGRAMOJE: Br. Budrumo kantata “Lietuvos šviesos keliu”, 
kurią išpildys Operetės Choras su solistais — Irena Stankūnaite ir 
Vaclovu Vcrikaičiu iš Kanados. Diriguoja muz. Mykolas Cibas; 
akomponuoja komp. Aleksas Mrozinskas • Po programos bus 
šilta vakarienė. 10 asmeny stalui bus duodamas 1 butelis šampano 
ir butelis degtinės o Auka 10 dol. asmeniui. Tik j koncertą ir 
šokius, Įėjimo auka 3 dol. • Gros Gutauskų orkestras iš N. J.
Užsisakyti stalus arba pavieniai, prašom skambinti Mals telefonais: 
Birutė Labutienė VI 7-5550; Angelika RozeviCiūtė AX 6-7896; Lucy 
Gudelienė SE 3-7639; arba pas visus pametamus choro narius.

Ftri motonun laukiami! romaitis, Mrs. M. Guoba, E. 
Scbmidt Egzaminų taryba su-
darė Remeika ir pirmininkas K.
Sipaila. F.V.

Ne tik JAV rytiniam pakraš
ty, bet ir visoj Amerikoj, o taip dai, VI. Vaitkus, L. S. Mik- 
pat ir už jos ribų žinomam pe- niai ir kt. Giminių ir vaikų 
dagogui ir visuomenininkui An
tanui Masioniui kovo 23 Pater- 
sone, šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje buvo suruoštas 
pagerbimas jo 60 metų am
žiaus proga. Jubiliatas gimęs 
1909 vasario 8. -

Iškilmingą pokyli pradėjo or
ganizatorių vardu A. Rugys, pa
kviesdamas kleboną kun. J. 
Kintą sukalbėti maldą. Po trum
po įvado programai vadovau
ti pakviestas Stasys Lūšys.

Kiek ilgesnę kalbą, mokinių 
vardu sveikindamas, pasakė lie
tuvių pranciškonų provincijo
las tėv. dr. Leonardas Andrie
kus, O.F.M. Apibūdindamas ju
biliato pedagoginę ir visuome
ninę veiklą, kalbėtojas ištver
mės tikrąją versmę rado ju
biliato religingume, kurį jis pa
veldėjęs iš savo tėvo, taip pat

parapijų klebonai laikosi, o kai pedagogo ir knygnešio. A. Ma
kūne daugiau paiso savos vys- sionis nesiribojo mokyklos kla- 
kupijos ordinariato patvar - se, bet plačiai reiškėsi ir orga- 
kymų. Todėl ir yra labai sunku nizacijose, ypač ateitininkuose, 
liturgines apeigas Didžiosios sa- Nepriklausomoj Lietuvoj jau 
vaitės metu lietuviškose para- buvęs moksleivių ateitinin- 
pijose suvienodinti. jęų centro valdybos pirmininku.

Pagrindinis šio susirinkime dabar veikliai reiškiasi atei- 
klausimas buvo aptarti Parapi- tininkuose sendraugiuose, 
jų Tarybų sudarymo procesą. 
Jį referavo Antanas Masionis. 
Buvo be galo įdomu stebėti, kai 
pasaulietis, nuodugniai susipa
žinęs su šia problema, “mokė" 
kunigus; o tai nėra lengvas už
davinys. A. Masionis pabrėžė 
tris pagrindinius dėsnius, ku- kino Antanas Benderius, New 
riuos siūlo ir Amerikos Katali- Jersey L B. apygardos vardu— 
kų Vyrų organizacija, šį reikalą Julius Veblaitis, o New Jersey 
gerokai pastudijavusi ir, su vys- Alto vardu — V. Mėlynė.

žodžiu sveikino klebonas ku
nigas J. Kinta, šveicaras prof. 
Alfredas Sennas gražia lietu
vių kalba pasveikino jubiliatą 
ir kaip savo giminaitį iš žmo 
nos pusės, New Yorko ateiti
ninkų sendraugių vardu svei-

vardu sveikino Teresė Gečienė 
ir įteikė lietuviško Rūpintojė
lio paveikslą. Iškilmių rengimo 
komitetas įteikė adresą su vi
sų dalyvių parašais.

Pietum baigiantis jautriu žo
džiu visiem padėkojo pats ju
biliatas, pažymėdamas, kad nu
eitam kely darbus atlikęs ir su 
kitų pagalba, parama bei gera 
Įtaka. Tad visų ir neužmiršo sa
vo padėkos žodyje. Padengus Petro parapijos choras, dirig.

muziko Jeronimo Kačinsko, at
liks lietuvių kompozitorių dai
nas, jų tarpe ištrauką iš Juliaus 
Gaidelio operos “Dana”. Akto
rius Henrikas Kačinskas iš Wa-

rengimo išlaidas, likutis paja
mų buvo įteiktas jubiliatui, o 
jis, prisimindamas nuo jaunų 
dienų tebesitęsiančius santy
kius su lietuviais pranciško
nais, čekį perleido tų pačių hington, D.C.. skaitys Putino 
pranciškonų statomam kultūros ir Radausko poeziją, o Naujo- 
židiniui — jaunimo centrui. sios Anglijos konservatorijos 
Šią auką su visų lietuviūĮjran- stygų kvartetas atliks Juzeliū- 
ciškonų dėkingumu priėmė pro- no I-jį kvartetą. Veiks bufe- 
vinciolas tėv. L. Andriekus. tas ir bus šokiai.

Bcatane kovo 23 (vyko knygos "KrfkKionis gyvenimo" pristatymą*. I* k. į 
d. J. Vembre, Or. F. Kaladė, J. Kapoeius, R. Puakepalaiti*. p. Vatukonient. 
A. Mažiuli*, V. KulboktenO, kun. M. Vembre, E. JocidtO ir VI, Kulbokas.


