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W. Rogers senatorių šaltokai priimtas

G(q. D. D. Eisenhower palaidotas Kansas valstijoje

P. Vietnamo kartu pasitrauktų 
š. Vietnamo ir JAV karinės pa
jėgos, kad būtų vėl demilitari
zuota Vietnamus skirianti juos
ta, kad kuo greičiausiai būtų 
pasikeista belaisviais, kad Š. 
Vietnamas pasitrauktų iš Lao
so ir Kambodijos. Karo veiks
mus sustabdžius ir taikos su
tartis pasirašius, turės būti ko
kie nors tarptautiniai organai

— Kovo 28 
mirė ilgai širdies liga sirgęs ge
nerolas Dwight David Eisen- 
hower buvęs 34-sis Amerikos 
prezidentas, sulaukęs 78 metų. 
Paskutinius 11 mėnesių pralei
do Vashingtono Walter Reed 
ligoninėje, atvykęs ten po ket
virtoje širdies smūgio, ligoninė
je pergyvenęs dar tris ir vie
ną vidurių operaciją.

D. D. Eisenhower buvo gi
męs 1890 spalio 14 d. Denison, 
Texas, bet dviejų metų išvež
tas į Abilene, Kansas, kur tė
vai galutinai Įsikūrė kaip ūki
ninkai, šią vietą velionis laikė 
savo tėviške, ten padėjo pasta
tyti jo vardu pavadintą biblio- 
teką-mziejų, kurio kriptoje- 
koplyčioje ir palaidotas balan
džio 2.

Velionio protėviai buvo vo
kiečiai, prade ję atvykti Ameri
kon iš Bavarijos 18 šimt. vidu
ry. Pirmieji kūrėsi Pennsylva- 
nijaj, paskui kiti nukeliavo į 
pietus ir vidurį Amerikos.

Busimojo generolo ir prezi
dento tėvas, mažas ūkininkas, 
nepajėgė high school baigusio 
sūnaus leisti kolegijon, todėl 
jis nuėjo uždarbiauti į pieninę. 
Bet neigtrukus sugalvojo lai- 
kyti 'bnknrsinius egzaminus į 
West Point Karo Akademiją ir 
Anapolio Jūrų Akademiją. Pasi
sekė. Pasirinko West Point Ka
ro Akademiją ir jon Įstojo 
1911 liepos 1, pirmąją karinę 
tarnybą pradėjo 1915 m. antro-

Kai kiti atsiuntė vyri ausy b iy narius, Maskva tik kariškį
jo leitenanto laipsny, visai pa
sitraukė iš karinės tarnybos 
1948 gegužės 2, pasiekęs savo 
krašto aukščiausio karinio 
laipsnio-armijos generolo, šian
dien tą laipsnį turįs beliko gy
vųjų tarpe tik vienas gen. O. 
Bradley, velionio kovų ir as
meninis draugas.

Karinėje tarnyboje velionis 
turėjo daug ir įvairių pareigų, 
aukštesnių ir žemesnių, bet 
didžioji viršūnė buvo pasiekta 
paskutinio karo metu, kada 
prez. Rooseveltas 1943 gruo
džio mėn. parinko gen. Eisen- 
howerį vyr. vadu sąjungininkų 
karinių pajėgų, kurios per La
manšo kanalą turėjo įsiveržti į 
Europą ir sunaikinti Hitlerio 
karinę mašiną. Pasisekimas 
jam pelnė amžiną garbę. Ir ne
pasisekimas nebūtų jo išmetęs 
iš istorijos archyvų, bet laimė 
ištraukė jam pasisekimo bur
tą.

Gen. Eisenhovveris nebuvo 
politikas, bet pramoko valsty
bininko pareigų, kai buvo iš- 

. rinktas dviem terminam JAV 
prezidentu. Politiku demago 
jis niekad nepasidarė, nes tai 
buvo priešinga jo charakteriui 
ir moralės supratimui. Kaip val
stybininkas. jis nesužibėjo, bet 
nuo tų pareigų pasitraukė su 
sąžiningo ir pareigingo žmo
gaus vardu.

Buvęs baisaus karo vadas, ta
pęs galingiausios pasauly vals
tybės prezidentu, savo autori
tetą ir patirtį buvo pasirengęs 
skirti taikos organizavimui 
tarp sąjungininkų to karo, ku
rį pats buvo padėjęs laimėti. 
Deja, jo asmeninė diplomatija 
patyrė didelį nepasisekimą, jo 
asmuo buvo suniekintas viso

pasaulio akivaizdoje. Tai pada
rė ChruščevĮs, į pasaulio 
Šiukšlių duobę sugebėjęs nu
stumti ir patį Staliną. Tai įvyko 
1960 m. gegužės vidury, kada 
visokie sovietologai įvairavo 
gen. Eisenhowerį į viršūnių 
konferenciją su Maskvos klika. 
Chruščevas atsivežė konferen- 
cijon ką tik pasauliui atideng
tą naują sensaciją — už Uralo 
kalnų Sibiro -pusėje numušto 
Amerikos žvalgybinio lėktuvo 
U-2 bylą. Su ja jis suardė kon-

ferenciją, nes nesutiko dalyvau
ti su prez. Eisenhoweriu posė
džiuose tol, kol šis nepažadės 
nubausti kaltininkus ir nu
traukti U-2 skraidymus viršum 
Sovietų teritorijos. Prez. Eisen- 
hovveris pažadėjo 
skraidymus, pats prisiėmė kal
tę, bet nesutiko bausti skridi
mo organizatorių. Konferenci
ja pabiro, palikusi ant prez. 
Eisenhowerio politinio-diploma- 
tinio kelio daug kartumo ir pa
žeminimo. Chruščevas pasisten
gė tą pažeminimo ceremoniją 
pravesti pasigardžiuodamas.

Rusų laivų kelionė dar neišaiškinta
Tebestovi Atlante tarp Anglijos ir Islandijos

Londonas. — Iš Archangels
ko karo laivyno bazės prasidė
jęs Sovietų karinių laivų judė
jimas pietų link dar neišdavė 
savo kelionės tikslo.

20 laivų flotilija buvo pa
stebėta pirmą kartą kovo 20 d. 
Norvegijos jūroj. Nato aviaci
ja grupę žvalgo be pertraukos 
dieną ir naktį; smulkūs prane
šimai siunčiami Į visas Nato 
narių sostines ir Nato karinės 
vadovybės štabą.
Nuostabą kelia grupės didu

mas, tiek daug didelių karo lai
vų įjungimas-įffįeną. grupę, taip 
toli nustumtą nuo Rusijos teri-

owight DavM Eįsenhower torijos. Toks reiškinys dar nie-

“Šiandien Tarasovas, rytoj Brežnevas”
Praha. — “Šiandien Taraso- lygintas Brežnevui, kurio politi- 

vas, ryloj Brežnevas” — šūka- nės komandos pralaimėjimo 
taip trokštama Čekoslovakijoj.

Minios žaibo greitumu išsi
veržė į gatves, kai tik ant tele
vizijos ekranų pasirodė varžy
bas laimėjusi čekų komanda. 
Kas vyko Prahoje, mažesniame 
maštabe pasikartojo kiekvie
name Čekoslovakijos mieste ir 
miestely. ' Tik Prahos gyvento
jai savo protestą prieš rusą dar 
paspalvino: išdaužė rusų Aero
floto patalpų langus, gatvėn iš
metė baldus, popierius, turizmą 
reklamuojančius plakatus ir pa
degė. Ant viršaus užmetė dar 
ir Čekoslovakijos okupantų 
gaujos vadų portretus. Polici
ja pasirodė tik prie Aerofloto 
patalpų, kad užgesintų laužą. 
Demonstrantai be pasipriešini
mo dingo taip greit, kaip jie 
buvo čia subėgę.

Vyriausybės organai pagyrė 
demonstrantus už sportininkų 
pagerbimą, bet papeikė už ne
mandagų elgesį su Aerofloto

vo, džiūgavo, dainavo, trimita
vo, demonstravo čekai prieš 
rusus, tūkstančių tūkstančiais 
suplūdęi Prahos gatves ir aikš
tes atšvęsti savo ledo rutulio 
komandos laimėjimo prieš ru
sų komandą tarptautinėse var
žybose Stokholme. Buvo du ru- 
sų-čekų susitikimai ir abudu lai
mėjo čekai.

Tarasovas yra rusų koman
dos kantonas, todėl pralaimė
jusios konandos kapitonas pa-

— Pakistane grįžo ramybė: — Keturi Didieji pradeda 
darbininkai pradėjo dirbti, stu- pasitarimus Vid. Rytų taikos - 
dentai mokytis, pradėjo veik- klausimais šį ketvirtadienį New 
ti visos pradžios mokyklos, nu
tilo buv. prezidento iškalbingie
ji priešai, bet dar niekas ne
žino, kokios naujos jėgos gali 
pasirodyti neramumams sukelti. 
Priešingiausių nusistatymų 
žmonės buvo susijungę Ayub 
Khanui nuversti, bet neabejo
tinai susikibs už gerklių, kai 
reikės naujam laikotarpiui pa- *ais ginklais prieš iš šalies pri
matus tiesti. metamą taiką.

kad nebuvo pastebėtas, nors 
tose vietose jau stebėta daug 
rusų karo laivyno pratimų, šį 
kartą yra ir kita naujiena — 
rusų laivų grupės nelydi aviaci
ja.

Grupė pradžioje plaukė tie
siog į pietus 6 dienas ir susi
darė įspūdis, kad ji kaž kur 
skuba, bet savaitės gale susto
jo tarp Anglijos ir Islandijos 
ir pradėjo skirstytis, lyg užim
dama pozicijas pratimams.

Grupėje yra vienas didelis 
kreiseris, 7 naikintojai su ra
ketoms šaudyti įtaisais, 8 dize- 
liniai povandeniniai laivai vir
šum vandens, vienas laivas ap
tarnauti atominiam povandeni
niam laivui ir trys kitokiai pa
galbai. Manoma, kad vienas 
atomine energija varomas po
vandeninis laivas plaukia gru
pės prieky pasinėręs. Vienas iš 
paviršiuje esančių povandeni
nių laivų turi raketų šaudykles.

VlfashingtonM. Valstybės se
kretorius W. Rogers užmezgė 
pirmus ryšius su senato užs. 
reikalų komisija, bet neatrodo, 
kad jo pranešimas būtų jiems 
labai patikęs, nes nesutiko da
lintis žiniomis apie konfidenci- 
jalius pasikalbėjimus, vykstan
čius kaž kur besiekiant Viet
namo taikos derybų pasiseki
mo. Jis kalbėjo apie Vid. Ry
tus, Vietnamą ir nusiginklavi- jų vykdymą prižiūrėti. P. Viet- 
mą — svarbiausius šiuo mo- namo politinę ateitį paliekama 

jam pačiam susitvarkyti. Ame
rika į tą reikalą nesikiš.
Nusiginklavimas

Programa tuo tarpu tokia: jū
rų dugnas laisvas nuo atomi
nių ginklų (rusų pateiktas su
tarties projektas Amerikai ne
priimtinas), visiškas atominių 
ginklų bandymų uždraudimas 
patobulinus kontrolės būdus, 
mažinimas gamybos atominio 
kuro, naudojamd atominiam 
ginklam gaminti, pasirengimas 
derybom su Sovietais dėl ato
minio apsiginklavimo lenkty- ų 
nių sustabdymo. Jis parėmė 
prez. Nixono nutarimą statyti 
ABM raketų apsaugos sistemą, 
bet pridėjo, kad sprendimas ga
li būti pakeistas, jei derybos 
su rusais bus sėkmingos. Pa
neigė priekaištus, kad derybos 
su rusais tyčia delsiamos.

Komisijos narių klausinėji
mas buvo neįdomus, nes varty
ti tie patys klausimai, kurie se
niai yra gavę aiškius vyriausy
bės atsakymus. Nė šen. Ful- 
brighto sarkazmas šį kartą ne
turėjo progos pasireikšti. Aiš
kinimasis vyko ramiai ir be žie
žirbų, kurių tiek daug buvo 
1968 metais.

mentu užsienio politikos taškus.

Vid. Rytai
Vid. Rytų taiką organizuo

jant JAV remsis J. Tautų Sau
gumo Tarybos 1967 lapkričio 
22 d. rezoliucija, kurioje yra 

nutraukti visi taikai organizuoti reikalin
gi principai. Izraelis turėtų pa
sitraukti iš arabų žemių, bet 
pirma turi būti susitarimas dėl 
Izraelio sienų, kurios nebūti
nai turi būti karo paliaubų li
nijos. Sienos turėtų būti patai
sytos, tik ne tiek, kad liudytų 
karu pasiektą užgrobimą. Ame
rika taikos nediktuos, bet kar
tu su kitais padės J. Tautų tar
pininkui Jaringui šalis prie tai
kos privesti.

Vietnamas
P. Vietnamui taika turi pa

tikrinti sąlygas apspręsti savo 
ateitį be išorinio įsikišimo. Viet
name turi Įvykti ne paliaubos, 
bet tikra taika, todėl š. Vietna
mas turi padaryti taiką su vi
sais kaimynais (čia turima gal
voj ir Laosas, kurio dideliame 
plote šiaurėje šeimininkauja 
Hanojaus kontrolėje esančios 
jėgos).

Tokiai taikos politikai pa
remti bus reikalaujama, kad iš

Nauja politika 
Amerikos šiaurėje
Toronto. — Buv. Kanados 

diplomatas Reid savo vyriausy
bei duoda tokius patarimus: iš
traukt per 4 metus Kanados 
karinius dalinius iš Europos, 
bet pasilikti Atlanto pakto na
riu; padidinti ūkinę pagalbą 
neturbrpe-ms kraštams nuo 
dabar duodamų 300 mil. dol. 
per metus iki 2 bilijonų dol.; 1 
pasistengti padėti kom. Kini
jai suartėti su pasauliu.

Anot jo, ateinančio dvide
šimtmečio tikslas esąs ūkiškai 
atsitikusių krarštų pastūmėjamas 
spartesnio turtėjimo keliu ir 
sumažinimas prarajos tarp Ki
nijos ir likusio pasaulio. Nato 
santarvės į tas dvi pareigas 
nesą galina įjungti, todėl tos 
santarvės reikšmė sumažėja, 
bet ji paliktina kitiems uždavi
niams atlikti. Jis taipgi siūlo | 
sumažinti Kanados krašto ap
saugos biudžetą iki vieno mili- J 
jono dolerių ir visai panaikin
ti karinį laivyną, palikti tik pa
krančių apsaugos tarnybą. į

— W stipriai drebėjo visa
me viduržemio jūros baseine. 
Svyravo namai nuo Sicilijos iki 
Te! Avto.

Tito sumenkino Lenino partijos vadus 
Nusikaltėliai pabūgo atvykti ir gintis
Belgradas. — Pasibaigė Jtf- ' kė sulaikyti nuo kelionės ir 

goslaviją valdančios partijos šiuos satelitus: Lenkiją, R. Vo- 
kongresas karšta Tito Broz dek- kietiją, Bulgariją, čekoslovaki- 
laracija, kad niekas negali dik- ją ir Vengriją, bet nepalaužė 
tuoti Jugoslavijai, kokią so- Rumunijos. Gavusi pylos Itali- 
cializmo formą ji turi turėti, su jos kompartijos suvažiavime 
kuo prekiauti ar santykiauti. Bolonoj, Maskva į Belgradą ne- 
Tai buvo labiausiai antisovieti- begalėjo vykti, nes ten viskas 
nis susirinkimas pasaulio ko
munistų šeimoje, kurią Maskva 
bando kaip nors išlaikyti viena
me gabale. Buvo smerkta ir iš
juokta viskas: Brežnevo riboto 
suverenumo doktrina, Čekos
lovakijos išprievartavimas. Mas
kvos ūkinio santykiavimo su sa
telitais praktika.

ŠĮ susirinkimą galima laiky
ti pasauliniu komunistų susibū
rimu, nes pas jugoslavus atvy
ko iš visų kraštų 68 įvairių at
spalvių komunistų partijų dele
gacijos. Tai akivaizdus Įrody
mas, kad pasaulio marksistai 
Maskvos aklai nebeklauso, kad 
eina “erezijų” keliais. Aišku, 
pas jugoslavus negalėjo vykti 
Maskvos delegacija. Jai pasise-

Yorke, Prancūzijos misijos prie 
J. Tautų patalpose. JAV nuo
monės jau įteiktos kitiems po
sėdžio dalyviams, bet nieko ne- Kelionės metu prie Archangels- 
girdėti apie Rusijos nuomonių grupės prisijungė du nai- 
tunnį. Izraelio ministerių kabi- stojai, atplaukę iš Baltijos 

laivyno grupės.
Spėliojamas kelionės tikslas 

yra vienas iš šių trijų:
pirma, didesni negu ikšiol 

buvę pratimai kovai su povan
deniniais laivais pagerinti;

antra, karo pratimai vidury 
Atlanto, kad ten būtų greit Vi
duržemio jūrą galinti pasiekti 
laivų grupė tam atvejui, jeigu 
žydų-arabų pasienio susirėmi
mai grėstų išvirsti į pavojin
gus žaidimus, jeigu reiktų ara
bų pusei daugiau svorio pra
dedant Keturių Didžiųjų pasi
tarimus;

trečia, ilgą kelionė į Tol. 
Rytus pro pietinį Afrikos smai
galį, kad pademonstruotų Rusi
jos dėmesį savo sienoms su Ki
nija.

Teigiama Londone ir Wash- 
ingtone, kad rusai labai sustip
rino sienos su Kinija oro žvalgy
bą, gi kariuomenės daliniams 
siunčia daugiau tankų ir ar
tilerijos.

šią savaitę kelionės krypties 
mįslė turėtų būti atspėta.

netas po specialaus posėdžio 
vėl deklaravo, kad jiems pri
imtinos tik tiesioginės derybos 
su arabais. Izraelis kovos vi-

Paskirti 33 nauji kardinolai

kardinolų pa- 
nepaskelbtos 

ypatingų prie-

gavo 4 naujus

Roma. Popiežius Paulius VI 
nominavo 33 naujus kardino
lus, pakeldamas jų skaičių iki 
134. Kardinolų kolegija juos 
priims į savo tarpą balandžio 
28. Dar dviejų 
vardės paliktos 
dėl kokių nors 
žasčių.

JAV katalikai
kardinolus prie jau esančių še
šių. Jais yra: New Yorko ar- 

patalpomis. Maskva per Prav- kiv. T. J. Cooke, Detroito arkv. 
dą jau piktai reagavo ir puolė J. F. Dearden, St Louis-arkv. 
Smrkovskį kaip antimaskvinių J. J. Carberry, Pittsburgho vys- 
demonstracijų organizatorių. kūpąs J. J. Wright.

Kontinentais nominuotieji 
taip skirstosi: Europai teko 16, 
jų tarpe 8 italai, š. Amerikai 
— 5 (4 USA, 1 Kanada), Loty
nų Amerikai 5 (Guatemala, 
Ekvadoras, Brazilija 2, Meksi
ka), Azijai 4 (Taiwanas, Fili
pinai, Indija, P. Korėja), Afri
kai 2 (Kongas ir Madagaska
ras), Okeanijai 1 (N. Zelandija). 
Italų grupė išėjo gausesnė to
dėl, kad joje yra Vatikano nun
cijai Brazilijoj, Prancūzijoj ir 
Belgijoj. Jais ikšiol vis tebeski- 
riami italai.

buvo parengta iki smulkmenų 
išaiškinti atvykusiems kitų par
tijų atstovams, kokiais nedorė
liais yra tapę Lenino partijos 
vadai. Kas nebuvo pabaigta Ita
lijoj, pabaigta Belgrade.

Pati Jugoslavija ūkiniu atžvil
giu visu ūgiu atsisuko į Vaka
rus: prekyba, tecnologija, tu
rizmas, kultūrinės vertybės ir 
k. Kroato ir komunisto Tito pri- 
glušintas serbiškasis naciona
lizmas dabar pravartus šiose są
lygose, tuo labiau, kad federa- 
linėje santvarkoje jis nebegali 
skriausti kitų tautų, kurių aps
tu Jugoslavijoje ir kurioms su
teikta plati savivalda.

Čekoslovakijoj vėl 
karo pratimai

Praha. — čekai paskelbė, 
kad jų teritorijoj vėl vyksta 
Varšuvos pakto kariniai prati
mai, kuriuose dalyvauja Čekos
lovakijos, Lenkijos, R. Vokieti
jos ir Rusijos specialūs dali
niai. Dalis pratimų vyks ar vy
ko ir Lenkijos bei R. Vokieti
jos teritorijoj, kur dalyvauja ir 
Čekoslovakijos daliniai. Tobuli-

|
i 
s .. — Rumunai Maskvoje itsisa- 

* ko pritarti rezoliucijoms, ku
riomis puolamas Izraelis, V. 
Vokietija ir Amerika. Tos re
zoliucijos skirtos pasaulio ko
munistų suvažiavimui priimti. 
Suvažiavimas turėtų prasidėti 
Maskvoj liepos 5.

— Vokietijos partijos pama
žu pradeda rinkiminę propa
gandą. Laisvieji demokratai, ku- 

l rie padėjo išrinkti socialdemok- 
r ratą prezidentu, įsirengė net 
* autobusą su mini suknelėmis 

aprengtomis mergičkomis.

— Peru vyriausybė pasiūlė 
mokėti Standard Oil Co. 71 mil. 
dol. už nusavintą turtą (naftos 
valyklos), jei ji sumokės 690 
mil. dol. kaip per 46 metus gau
tą pelną, nes nuo 1922 toji 
bendrovė neturėjusi teisės eks
ploatuoti Peru naftos šaltinių. 
Bendrovės turtas nusavintas 
1968 spalio 9.

— Ispanijos-Amerikos sutar
tis dėl Amerikos bazių laikinai 
pratęsta, bet naujo susitari- narna ryšių sistema. Pratimams 
mo dar nepasiekta. Ispanija vadovauja Lenkijos gen. štabo 
nori šiokio tokio pažado, kad virš. gen. Chocha.
gaus pagalbos komunistų grės
mės atveju.

— Anguillos salos gyvento-
jai jau nusiramino, sugrįžo ir 
pabėgęs “prezidentas”, nega
vęs pasimatymo su J. Tautų ge
nėtai. sekretoriumi New Yor- 
ke. Saloje dabar yra Anglijos 
ambasadorius prie J. Tautų, 
kad išaiškintų gyventojams 
Anglijos poziciją. Anglija duos 
salai nepriklausomybę, bet ji 
turi žinoti, kad ji nebūtų pa
naudota gyventojams skriausti.

Pratimai turi ne tik karinį, 
bet ir politinį tikslą — prieš 
pasaulio komunistų suvažiavi
mą 'Maskvoj reikia visaip rody
ti, kad Rusijos santykiai su Če
koslovakija dabar yra draugiš
ki. Gal net norima išgauti tai 
konferencijai palankų pačios* 
Čekų-slovakų kompartijos vado
vybės žodį. Bet tą tikslą, tur
būt galima pasiekti tik tuo at
veju, jeigu, Maskva prieš tai iš
vestų iš Čekoslovakijos savo 
70,000 kareivių.
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Ci-' DARBININKAS 1969 m., balandžio 1 d., nr.23

Išplaukia 1500 lietuviškų laivų į
. • ■ . • . ■ .•-■■■ te.

Dr. Vadovo’Paprocko kalba, pasakyta kaygos ^Utkuapaa 70t1940 metais, rusams okupa-

tas įsakė Alfonsui Kukankai- 
Li^isnoniui pravesti Zarasuose 
agitaciją už tai, kad laisvoji Lie
tuva būtų atiduota į rusų jun
gą. Neradęs lietuvių tarpe pati
kimų žmonių, nrganiTainrins 
pagrįndiniu kalbėtoju pasikvie-

Kad nesusidarytų įspūdis, 
jog šnekėdamas žaidžiu tik žo
džiais, iliustracijai parinkau ke-

Prieš dvejetą metų mudu su 
žmona svečiavomės vienoje 
Long Island šeimoje. Motina — 
Amęrikoje gimusi lietuvaitė.

■1 ■—* ■ .i»" —

ortodoksų tikėjimo. Kai dukre
lė bandė Šią klaidą atitaisyti, 
jas profesorė patarė vis tiek lai
kytis knygos teksto.

Lankę informacija
< 1959 metais Varšuvoje išleis
ta- knyga: “Polnische Gelehrte 
und ihr Beitrag zur Weltwis- 
senschaft”. Autorius Marian 
Dobrovolskį. Ją be
skaitydamas pajunti, kokią

HarvaidD Universiteto istori-

kad iš gretimo miestelio biblio
tekos parsinešė vaikučiams pa-

kėjo darkyta kalba. '
Pagrindinė sentikio kalbos 

■ mintis lietė kruvinojo ęąro lai
kus, tolimą praeitį. Tačiau už
baigdamas . mūsų oratorius nu
sprendė grįžti į dabartį ir, 
kumštį iškėlęs į dangų, visu
balsu sušuko: “Lai gyvuoja mū- siskaityti apie Lietuvą anglų 
sų didieji vadai- — "Leninas ir kalba spaustihitas'.šis knygeles. 
Trockis”. Iš pavergtos Lietuvos žadanti

Mitingo organizatorius —Ku- juos aplankyti vyro motina, ir 
kanka — akimirkos greitiimu marčiai rūpėjo pademonstruoti 

anūkėlių 'išminti. Deją, šeimi
ninkės nuotaika netikėtai suge
do, kai jai paaiškinau, jog vi
sos trys knygelės išleistos ru
sų— Lietuvos okupacijai pa

josi- teisinti. Į jos klausimą: “Kodėl 
gi laisvieji lietusiai neleidžia 
anglų kalba informacinių kny
gučių apie savo kfasta?”, ne
norėdamas sueiti su savo sąži
ne į konfliktą, atsakiau nuty
lėjimu.

New Yorko profesorius
New Yorko Universitete va

karų civilizacija buvo (o gal ir 
tebėra) dėstoma pagal veikalą, 
kur vienoje vietoje' 'sakoma, 
jog praeityje lietuviai su len
kais nesusiliejo tik todėl, kad 
lenkai katalikų, <j lieinviaj -

šoko į tribūną/ bandydamas 
agitatorių nutildyti, o šisai kaip 
nieku dėtas ir toliau kartojo 
tuos pačius vardus, aplenkda
mas svarbiausią “visų tautų, va
dą, tėvą ir mokytoją” —- ’ 
fa Visarionovičių Staliną.'

Iš. turgaus aikštės “prelegen
tas” buvo atiduotas tiesiai į 
•policijos rankas. Betardant pa- 
- aiškėjo “nusikaltimą” . švelni
nančios aplinkybės. Pasirodo, 

• kad nuo pirmojo pasaulinio ka
ro pabaigos jis laikraščių ne
skaitė ir ' niekad negirdėjo, 
kad Leninas senai ilgisi užbal- 
zamuotas karste, o Trockis, nė
ra nei'* mėtų, kaip praskeltu 
'kiaušu palaidotas Meksikoje.

Panąšių į Ščerbakovą mūsų 
-vihgiuotarne gyvenimo ^kėlyjė 
užtiksime ne tiktai beraščių, bet 
ir (jidžiai raštingųjų tarpe, 
ypač kai tas liečia Lietuvos pra
eitį. .. • . ;; . -

Vieni iš jų metų metais klas
toja JJetuvos istoriją^ o kiti, 
nagrinėdami mūsų tautos” pa
eiti, būna suklaidinti svėtimų- 

' jų nualintų šaltinių. Rimtieji 
darbai daugeliu dėl kalbos ne
žinojimo neprieinami, o mes 

' svetimom kalbom lituanistinių 
veikalų neparuošėni. • Su
sidariusią spragą išnaudojo sa-

pasaulį
wmnww ėhrbo vri<iR6 Nb-

VAI'

— Pajamų mokesčių priedas, 
siekiąs LO proc., prašomas pra
tęsti dar vieniems metams. 
Kongresas jau gavo prez. Nixo- 
no prašymą. Jis buvo įvestas 
1967-68 biudžetiniais metais 
kaip priemonė kovai su inflia
cija, kurios silpnėjimas dar ne
pastebėtas.

— Kanada dar negavo Kini
jos atsakymo dėl pasiūlymo pra
dėti pasitarimus diplomatinių 
santykių užmezgimo reikalu.

VaSaHO 16 liūno—fias 
Simonaičio laidotuves.

daugelio knygų bei istorinių 
straipsnių autorius, 1952 lai
mėjęs Pulitzer premiją, yra pa
rašęs knygą “Tie American 
People in the Twentieth €entu- 
ry”, kurią 1954 išleido Harvar
do Universitetas ir 1993 Bea- 
con Press (Boston) pažymint, 
kad tai yra naujai pataisyta lai
da. Prašau atidžiai pasiklausyti, 
ką šis garsusis istorikas 129 
knygos puslapyje rašo: “Netru
kus Alezander Bilmanis paliks 
Nebraską ir pataps Lietuvos 
prezidentu, kki tuo pačiu metu 
kitų amerikiečių viltys sutvir
tėjo dėl įvykių Latvijoje ir Es
tijoje.” (Shortly, Aležander 
Bitinams would leave Nebraska 
and go on to b^ome president 
of Lithuania, whilė the hopes 
of other Americans would 
fasten on events in Latvia and 
Estonia”).

vistiek aruode pasiliktų gau
sybė neišsakytų dėkngumo žo
džių, nuolat papildomų iš viso 
pasaulio siunčiamomis depešo- 
mis.

Knyga ieško laisvę

Knyga atspausdinta be rusų 
geležinės rankos pėdsakų. Nė
ra joje graždankos, nerasite jo
je nei “dozvoleno cenzuroju”, 
kaip kad carų laikais būdavo 
ženklinama, nei “na litovskom 
jazyke”, kaip kad dabartinio 
okupanto įsakyta. Knyga išleis- 
džiama be Kremliaus palaimini
mo ir patepimo. Jai uždarytas 
kelias į tėvynę, tačiau atidaryti 
vartai į platųjį pasaulį. Ji gi
mė Msvajam krašte, parašyta 
laievomis, nesurakintomis ver
gijos pančiais rankomis, lais
vai keliaus svetimose šalyse ir

koplyčiai. 281 Bedfcrd Ay—iue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

Grand SL» Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUYU8 FUNERAL HOME. Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar-

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, 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 ištaiga didžiaja-

kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union
Ave^ Brooklyn, N.Y. Tetef. EV 4-4952__________________________________

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, pai>.

Jamaica Avė, Ricfamnnd HiU, N. Y. 11418; tek VIrginia 6-1800.__________

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

tiarai ir civilizacijai padarė 
Liublino Unija, kuriai šiais me
tais liepos mėn. 1 d. sukanka 
490 metų. Ar> tai paimsime as
tronomą, Vilniaus akademijos

• rektorių, jėzuitą Martyną Počo
butą (1728-1310), ar pasauli
nio masto minerologą bei geolo
gą .Igną Domeiką (1801-1889), 
kuriam Čilės vyriausybė davė 
“Čilės mokslo apaštalo” vardą 
ar pagaliau karo inžinierių, ar
tilerijos generolą Kazimierą 
Semenavičių, gyvenusį XVII a. 
ir visoje Europoje pagarsėjusį
artilerijos vadovėliu, — visi jie . Visi mano duoti pavyzdžiai, 
iki vieno be jokių rezervų pri
statomi kaip lenkai, lenkų tau
tos sūnūs. Todėl kiekvienas kul
tūringas žmogus, paskaitęs šią 
arba į ją panašią knygą fpavyz- 
džii^K 4Pętoische Universiteteri’ 
195^! inT Autoriai ’ Zofią Skuba
te ’if- Z$Igpįiėw Tokarški),, gali veikalo redaktorių, 
tik‘stebėtis;- kad tokia sena su bei sumanytoją — Neprikląuso- 
700 Įnetibprąeitimi lietuvių tau- ra^bes „Fondo vadovybę — ir 
fa hepagimdė nė vieno pašau- ypač jo pirmininkę, (kuriai ati- 
linicį masto -mokslo ar meno at-;' teko sunkiausia ęaruošimo ir iš- 
st^vo. leidimo nasta.^eikalas yra vi-

įskaitant ir šį paskutinįjį, saky
te sako, kaip tas kultūros ba
ras iki šiol mūsų buvo apleis
tas. Tad, išleidžiant į pasaulį 
pirmuosius “Lithuania” egzem
pliorius, t susirinkome atžymėti 
neeilinį ĮVykį ir kartu pagerbti 

, autorius

draugų.
Nepriklausomybės Fondas pa- 

leidža aplink žemės rutulį vie
ną tūkstantį penkis šimtus ne
rūdijančių ir netrūnijančių šar
vuotų laivų. Pasipuošę lietuviš
komis trispalvėmis, jie skros 
audringų jūrų bangas, skelbda
mi pasauliui mūsų tautos, mūsų 
mielo krašto džiaugsmus ir siel-

Neabejoju, — Tamstos, kaip 
ir aš — esate išdidūs, kad lai
vai išplaukia iš mūsų vietovės 
— New Yorko uosto. Todėl 
kviečiu visus čia stsirinkusius 
kartu su manim simboliškai 
daužti į'juos šampano butelį.

su-

kas, M. Karečkienė, V. Žilinskas, G. Jančiauskienė, V. Gruzdys, G. Žilionienė, I. Vakselienė, A. Vakselis, A. Jurgėla, S. Abraitienė.
Nuotr. L. Tamošaičio

SMRCIM4I LEOPARDAI OKUPUOTAME KAUNE
Bostono “The Christian 

Science Monitor” kovo 22 pa
skelbė savo nustebusio kores- 

t pondento iš Maskvos prane-
į Šimą, kad Lietuvoje esama snie-
L* ginių leopardų. “Rusai vėl pa-
l sižytnėjo, kaip pirmieji”, —
i pradeda korespondentas savo

pranešimą, kadangi naujieną 
į - apie leopardus patyrė iš Tas-
b so, sovietinės-rusiškos žinių a-
[ gentūros. Tass pranešė, kad

Kauno zoologijos sode leoparde 
Ramunė pagimdžiusi ketveriu- 

| kę... Nustebino ne tiek nau-
Į jagimių leopąrdukų skaičius,
r kiek pats faktas, kad leopardų
| esama Kaune, Lietuvoj. Mat,
Į snieginiai leopardai — Hima

lajų gyventojai, jų labai sunku 
I sumedžioti ir zoologijos soduo-
| se jie didelė retenybė. Pasiro-
| do, Kauno zoologijos sode esan-
į ti Įrengta tiems žvėrims gimti-
| nės aptinka ir jiems pririnkta
į atitinkama dieta, todėl jie ge-
I rai jaučiasi ir net gausios šei-
I mos susilaukė. Tik korespon-
[ dentas Tasso žinioj neįžiūrėjo
| aiškios nuorodos, kad laiminga-
* sis Įvykis visai m rusų nuo- _____  t  , _ . ___

pelnas, nes ne rusai Kauno zoo- tuvoje buvojo Sovietų Sąjungos nuovokos apie muziką. (Elta)

logijos sodą ir tuos leopardus 
globoja. Tą rodo ir ketvertą 
pagimdžiusios leopardės vardas 
— Ramunė, kurio reikšmės ko
respondentai be vertėjo, žino
ma, nesuprato... (Elta)

Dabartinis Panevėžio jaunimas
Panevėžio mieste, anot Kom. 

Tiesos (kovo 18), šių metų sau
sio mėnesi buvo 8749' komjau
nimo organizacijos nariai, iš ku-

Panevėžio įmesto gyventojų. B

ntino normaliai turėtų būti apie 
25 proc. gyventojų Iš to išei-

nyje minimas ir toks reiškinys, 
kaip būdingas: “Vienam akty
vistui tenka dešimt pasyvių”.

(Elta)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan Se*ltidgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SU, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Sakiną Co. Lietuviška ir 
europietiška dumia ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

ST 2-5938. ________
JUOZO. ANDRUŽIO 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 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū-

ir vyno; 103-55 Leffėrts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.
S & G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SU Brooklyn, N.Y. 11211, ST 

• 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.
Pristatėm į nąmus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial price 
for Wėddingš aid Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš- 
ka krautuvė atidaryta 84«O4 Jamaica Avė, Woodhąven, N.Y, — VI9-5077.

SUPERIOR PtĖCE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002,

rūSies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus 1

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

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

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Oeksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50f. Kreiptis: Royal Products, North

910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 1122L
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

Chanu Beauty Shoppe
Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.

Plaukų dažymas
267 St Niekotas Ave^ Ridgewood, N.Y.

kultūros ministro pavaduotojas 
Vasilijus Kucharskis. Tokiais ■ 
atvejais laikraščiuose neišven
giamai pasirodo pranešimų, pa- 
pasakojaičių “ką didysis bro
lis apie mus pasakė”. Tad ir da
bar buvo sušaukta spaudos kon
ferencija, kurioje Kucharskis, 
anot kartais Elta pasivadinan
čio Tasso padalinio (kovo 17), 
teikėsi labai gerai atsiliepti 
apie respublikos muzikinės kul
tūros pasiekimus ir net išsitarė, 
kad “Lietuva gyvena turiningą

darbuotoja galėtų daug pasinio*

šią rūpintis parodyt Maskvoj ir 
kitų miestų teatruose. O tos 
dvi operos tai — “Paklydę

inic, taikytos kompartijos jubi- 
MBnKlNf KULTONU liejui pagarbinti. Ta aplinkybė 

Kovo mėnesi kurį laiką Lie- neteidžia matyti Kucharskio

DEXTER PARK rgį 
lua PHARMACY gEI 

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

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11481

WB DEUVER 
Mldugre 24130

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

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY 

Keliones plačiame pasauly 
WH.LIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaver>, N.Y. 11421

Vnaff YOBK CHICAGO

LITAS Investing Q>-, Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akciji; bir
žos ir kitose srityse. • LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar-

UFAS »WESTING CO., INC.
th atimt Rkdaraand Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799 
t SMVMtte Bd. Ghfcago, IJL 60629 — Tel. 312 - 476-2242

■> turto klausimais praSome kreiptis į
CORPORATION
N.Y. 11421 — Tel. 212-847-5522 

— namams, marinom, gyvybei it k. .

LITAS Tmvd Service yra pa^inio&us Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada kaHaotumtt. LITAS Travel Service parūpins Miletu?, 
padarys reiktama* raservadjas. patars kur geriausia atostogauti, 
lmr biurui laDra Ir U kurio aerodromo arba uosto pato-

visHkai veltui. — LITAS Travel 
tt Lietuvon, atostogom ar nuo- 

toUnMn Hdgyilillir ii. RDOMATRS KBUONBN ?... Nepamirtkit
LITAS TRAVEL SERVICE

94-10 Jamaica Avė. TCootfltaven. N. Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
StKM/NGOS KELIONES!
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> Skausmo ir džiaugsmo šventės
Didysis penktadienis ir Ve

lykų sekmadienis! Laiko tarpas 
nedidelis, bet koks jis turtin
gas įvykiais ir koks prasmin
gas! Didysis penktadienis yra 
didžiausio susikaupimo ir liū
desio diena. Velykų sekmadie
nis — neišpasakyto džiaugsmo 
Šventė. Didysis penktadienis— 
tai žemę apklojusi tamsa; Ve
lykų sekmadienis — tai visa 
nušvietusi šviesa.

★

Didysis penktadienis yra di
džiausios neapykantos, bai
siausio keršto pasireiškimas; 
keršto, kuris siautė anuo
met, bet kuris galingai pasauly 
šeimininkauja ir šiandien, ka
da į padanges iškeltos medžia
ginės vertybės ir kada dvasinės 
vertybės nustumiamos į šalį.

Velykų sekmadienis yra mei
lės išsiliejimas; tos meilės, ku
ri pagal šventojo Pauliaus žo
džius tiek yra pajėgi, kad net 
kalnus perkelia; meilės, kurios 
kibirkštėlė, anot šventojo Pran
ciškaus. atnaujina visą pasau
lį. Velykų sekmadienis yra pa
tvinusių pavasario upių pilnu
ma, mirties, pykčio, neapykan
tos nuveikimas, dvasinio pra
do pergalė. Tai palaimos, tikė
jimo ir pasitikėjimo diena.

Dieve, kam mane apleidai? 
šie žodžiai ženklina Kristaus 
kančios savaitę. Kristus nešė 
kryžių ir buvo prie jo prikal
tas. Bet Jis prisikėlė, ir Jo var
dui lenkiasi dangus ir žemė. 
Kiekvienas krikščionis išpažįs
ta: Viešpats Jėzus Kristus Tė
vo garbėje. Bet jis gali tarti 
ir “Kristus manyje”. Iš to iš
plaukia linksmiausias Aleliuja, 
kurį kartoja Bažnyčia, kartoja 
žmogus.

*

Krikščionys Velykom davė 
tiesos pergalės, dvasios pirmu
mo prieš medžiagą ir gerųjų 
žmogaus jėgų pasireiškimo pras
mę. Bažnyčia Kristaus prisikė
limą laiko savo religinės siste
mos pagrindu. Anot apaštalo 
Pauliaus, jei Kristus neprisi
kėlė, veltui skelbiame Jo moks
lą. Tai dogmatinė Bažnyčios tie
sa. Bet ir tiem, kurie laikosi 
toliau nuo bet kokių dogmų, is
toriniai Velykų šventės veiks
niai negali būti be reikšmės. 
Sunku tikėti, ar atsirastų bent 
kiek susipažinęs su Kristaus idė
jomis žmogus, kuris tai paneig
tų-

★

Jei iki šiol ne viskas įgyven
dinta, ko troško Kristus, kal
ti yra tie, kurie nutolo nuo Jo 
paskelbtų idėjų. Kristus kūrė 
Dievo karalystę žemėje ir neįti
ko tiem, kurie ieškojo praban
gos. Daugeliu pavyzdžių Jis nu
rodė, kad reikia būti gailestin
giem ir neteisti kitų, patiem tu
rint apsčiai silpnybių. Prikaltas 
prie kryžiaus, ramindamas dan
ge prikryžiuotąjį žmogžudį, 
Kristus norėjo pabrėžti, kad nė
ra žmogaus, kuris savyje netu
rėtų gerų savybių ir būtų ne
pataisomas.

Kristaus mirtis rodo, kaip 
tenka kartais likti nesuprastam, 
paniekintam tų, kuriem sten
giamasi daryti gera, kaip, gi
nant kad ir tobuliausią idėją, 
tenka tapti nesupratusiųju ar 
piktos valios žmonių auka.

Prisikėlimas — atgimimas. 
Tai atgijimas to, kas, paviršu
tiniškai žiūrint, buvo užslopin
tas. Didelės idėjos nemiršta, ir 
kovos bei aukos dėl jų nelieka 
be prasmės.

Jonas

Begalinės minios plūdo į vie
tą, kur didžiausias pasaulio 
miestas ruošėsi švęsti Velykas.

Viduryje to žmogiškojo van
denyno lingavosi, kaip lašas, 
senas, liguistas žmogus, tačiau 
jo siela buvo laiminga ir pilna 
dėkingumo, kad jis stačiai ne
juto savo kūno sunkumo: jis 
švenčia Velykas!

Pirmą kartą po keliolikos 
metų jis švęs brangiausiąją 
šventę kaip troško sielvarto 
laiku — laisvas, su savo tikė
jimo žmonėmis, jo viltis buvo 
stipresnė už Sibiro speigus, už 
neteisingą, neteisėtą tremtį iš 
savosios žemės. Dabar jis su
prato, šioje maldingoje kelio
nėje, jog niekas kitas, kaip tik
tai Prisikėlimo tikėjimas pa- 
ramstė jį, kad nekrito į nusimi
nimą ar mirtį.

Jo laimei trūko, kad sūnus ir 
jo šeima žygiuotų drauge, ta
čiau sūnus sakėsi, jog turi svar
besnių reikalų, gi marti paža
dėjo stebėti iškilmes televizijo
je, ir trys vaikai, trys senojo 
vyro vaikaičiai, nieku nesiteisi- 
no, tiktai nėjo.

Kartais senasis žmogus ste
bėjosi ir negalėjo atsistebėti, 
kaip jie nežino, kokie laimingi 
jie yra,, kad jie vaikšto — kaip 
sako pasakos — su paparčio 
žiedu vyžoje, ir nejunta to: jie 
gyvena laisvėje.

Tačiau tuojau jis kartojo sa
vo širdyje: kas, ar ne sūnus, 
po begalės rūpesčių ir kaštų, 
ištraukė, išvadavo tėvą iš toli
mo pasmerkimo, ir pasiėmė gy-

IŠSIPILDYMAS
NELĖ MAZALAITĖ

venti su savim? Aš atsimelsiu 
už jus visus, aš nors dulkės di
dumo atpildu padėkosiu už jū
sų gerumą, — kalbėjo sau.

Ir jis žengė laimingas, jis 
žvalgėsi į gorus žmones, jis no
rėjo pakalbinti kiekvieną nors 
pažvelgimu, nes juk čia buvo 
vieno tikėjimo broliai, viena ta 
pati ‘širdis.

Tačiau besižvalgydamas jis 
pastebėjo ir kitokių: barzdoti 
aukštais galvos aprengimais 
žingsniavo popai, ir tie rimti 
barzdoti žydai, atrodė, rabinai. 
Ir šalimais ėjo violetais apsi- 
valkstę vyskupai — ir galvojo 
žmogus susigraudenęs: —Malo- 
nė Viešpaties, štai visi vienybė- žvėris.
je garbina Išganytoją.

Ir kai jis pažengdavo spar
čiau, ar atsilikdavo — regėjo 
vis naujus piligrimus — kar- 
tais jį apimdavo lyg ir baimė, 
nes šitie keisti jauni žmonės, 
visokiais ūsais vyrai, ir mfivin- 
čics aukštais batais, ir beveik 
be sijonų mergaitės — ėjo su
sikabinę, ir kartais jie imdavo 
dainuoti — jokiu būdu jis nega
lėjo patikėti, kad tokia būtų 
giesmė. Tačiau jis dar mėgi
no, nors netikėdamas sau, tar
ti: — Garbinkime Viešpatį vi
si...

Ir ūmai jis pastebėjo, kad vi
duryje keliautojų slinko veži
mas, ir ant jo, ankstai iškel
tas, buvo kažkas, ko jis nepa
žino, tačiau tai turėjo būti kas 
nors garbingas, nes supo gar
bės sargyba, su ginklais Ta
čiau jie netrukdė, kad prie to 
daikto nuolatos prieidavo kas 
iš minios ir prie papėdės padė
davo kažką, tarytum aukojo.

— Kas čia? — paklausė se
nasis vyras tokio pat nejauno 
žmogaus, ir tasai nusišypsojo 
taip liūdnai, lyg tardamas pas
kutinius savo gyvenimo žo
džius:

— Kompiuteris. Apokalipsės 
Jį maitina eretikai, nu

sidėjėliai ir bepročiai.
— Neklausyk jo! — išgirdo 

senasis vyras prie savo šono,— 
neklausyk atsilikusio, užsispy
rusio valkatos. Tai Penktasis 
Evangelistas! — sušuko kuni
gas, ir pamaldžiai ištiesė rankas 
į vežimą. Tai Dvasia kalba per 
jį, tai susiliejęs pasaulis ir die
vybė! Klausyk, klausyk ir ste
bėk, ir bus atidengta viskas.

Ir tarytum Kančios Savaitės 
uždengimas nukrito nuo senojo 
žmogaus akių, ir jis žvalgėsi ir 
matė, ir jo ausys atsivėrė ne
girdėtiems garsams.

Penktasis Evangelistas ne- 
' tylėjo nė akimirkai — jb kar

tojo teisus tų, kurie kalbėjo 
per jį, ir visa einančiųjų mi
nia buvo apsemta thUtikos, ku
ri plėšė pusiau, if švytravo 
šviesos, kurios dilgino akis ir 
varstė photą. Laikas nuo laiko 
pasigirsdavo žinomųjų komikų 
balsai — jie pasakojo linksmus 
anekdotus apie pragarą, ir aiš
kino enciklikas.

Ir kai neskambėjo dainavi
mas — Evangelistas aiškino, 
kas eina švęsti šioje ekumeni
nėje eisenoje, ir pažvelgęs se
nasis vyras pažindavo: štai žen
gia kunigų unijos atstovai, ir 
tenai vienas kitas kardinolas, 
kurie dalino bažnyčias ir ka
tedras, nereikalaudami jokių 
mainų. Ir vedę kunigai stum
dė vaikų vežimėlius, ir jų pa
čios dalinosi žiniomis, kaip iš
siuvinėti pamaldų apdarus, kad

Brangūs seses ir broliai Kristuje
Kristaus mirties ir prisikėli- kaip mes mirsime ir kelsimės: 

mo šventės proga visus nuošir- nugalėtojais ar nugalėtaisiais, 
tižiai sveikinu. Mintimi ir širdi- Mum duotoje laisvėje lengva 

pralaimėti dabartį ir amžiny-mi norėčiau surasti ypatingai 
tuos, kuriuos slegia sielos 
skausmas ar kančių kryžius. 
Šios dienos jum ypatingai te
primena, kad ne vien džiaugs
mai, bet ir skausmai yra trum
palaikiai. Jei kančios kenčia
mos pildant dangiškojo Tėvo 
valią, po jų prisikeliaina.

Kristus per Bažnyčią pareiš
kė mum didelį pasitikėjimą, 
daug drausmės reikalavimų pa
likdamas mūsų gerai valiai, vi
sus šaukdamas į taiką brolių 
sielom išganyti.

Kristaus mirties it prisikėli
mo šviesoje kyla klausimas, 

“Pasaulio Lietuvis” prisiminė J. Račiūną
—- "Pasaulio Lietuvio*4 (1969 

vasariokovo) 4 nr. skirtas mi
rusio PLB valdybos pirm. a.a. 
Juozo J. Bačiūno šviesiam ir iš
liekamam atminimui. Turiny— 
PLB valdybos vykd. vicepirm. 
St. Baizduko, Alto pirui, inž. E. 
Bartkaus, Am. Lietuvių Tauti
nės S-gos pirm. T. Blihstrubo 
atsisveikinimo kalbos, apžval
giniai straipsniai “BaČiūnas sa
vo raštuose” ir “Atsisveikini
mas spaudoje”, kelios amžinin
ko L. Simučio pastabos “Bačiū-
ną prisimenant”, J. Račiūno lei
dinių duomenys, bendruomeni
nės veiklos duomenys ii* kt. Dr. 
A Butkus rašo apie “Lietuvos ną.

nebūtų atsilikę nuo šios die
nos.

Ir žygiavo būriai su protesto 
plakatais — kiti nešėsi tuščius, 
kad Evangelistui paskelbus 
už ką reikia kovoti — galėtų už
rašyti tai ir iškelti — iki nau
jo šūkio.

Ir kiekviena žinia, daina ar 
skelbimas buvo lydima vieno 
žodžio: — Meilė. — Ir minia 
kartojo ir kartojo: — Meilė.— 
Ir iškildavo plakatai: — Muški
te tuos, kurie priešinasi meilei!

Ir žmogus pamatė, kad kiek
vienas piligrimas nešasi balan
dį, kiekvienoje rankoje, ir lai
kė parištus, kad nenuskustų, 
bet tik plasnotų viršum—ir ma
tė tokius, kurie turėjo prisiri
šę prie kiekvieno piršto, ir žmo
gui pradėjo temti akys, ir jis 
tarė sau: — Teisybę kalbėjo 
tie, kurie perspėjo, jog perdaug 
baltos spalvos pavirsta į raudo
ną. (Bus daugiau) 

bę. Tačiau sąmoningam žmo
gui laisvėje yra lengviau dau
giau laimėti savo ir kitų sielų 
labui.

Būdami laisvi Kristaus mum 
suteikta laisve, ir per gyvenimą 
eikime, ir iš minisiųjų kelkimės 
nugalėtojais: šiame gyvenime 
Kristaus šviesos, o amžinybėje 
jo garbės dalininkais.

Visiem linkiu daug švento 
džiaugsmo. Čia buvus ištikimais 
Kristaus draugais ir bendradar
biais, linkiu garbingo prisikėli
mo vilties.

Vyskupas Vincentas Brizgys

nepriklausomybę ir Lietuvių 
Bendruomenę”, iškeliamas Vo
kietijos reicho ir SSSR sutartas 
ir prieš Lietuvą bei kitas Pabal- 
tijo valstybes nukreiptas 1939 
rugp. 23 gėdos sąmokslas, pri
simintas JV prezidento R. Nixo- 
no angažavimasis už Lietuvos 

ta taip pat PLB valdybos ir 
kraštų bendruomenių veiklos 
apžvalga, prisiminti savi dienos 
reikalai, šio numerio leidėjas 
mecenatas — Vilties draugija, 
šiuo būdu taip pat pagerbusi 
buv. savo pirmininką J. Bačiū-

JONAS JAŠKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(35)
Jonui darbas sekėsi gerai. Tarp draugu ir virši

ninkų įgijo neblogą vardą. Ypač jį pamėgo jo tiesio
ginis viršininkas, karo valdininkas Kareiva. Nors Jo
nas buvo tik puskarininkis, bet, įėjus į viršininko kabi
netą su kokiu reikalu, tas nevengdavo su juo pasitarti, 
kartais pereidamas ir į grynai asmeninius pokalbius.

Kartą, taip besikalbant, viršininkas jį paklausė:

— Kas yra? Vis matau, kad esi kažko užsimąstęs, 
lyg susirūpinęs. Ar slegia kokie nemalonumai?

— Aš? ... Nežinau... Gal toks mano būdas, — 
atsakė Jonas.

— Nesakyk! Jaučiu, kad kažkas yra. Gal galiu kuo 
padėti?

Taip padrąsintas, Jonas papasakojo, kad jį kanki
na sąžinė, kodėl jis ne fronte, kur kiti lieja kraują, o jis 
čia, saugiai jausdamasis, sėdi raštinėj. Antra, kad tė
viškėj palikęs savo sužieduotinę, su kuria jau buvo su
tartos vestuvės, ir dabar apie jos likimą nieko neži
no, bijo, kad jai kas bloga neatsitiktų. Papasakojo apie 
įvykį su Stefa ir Onyte.

Viršininkas, rimtai išklausęs, pasakė:
— Dėl pirmo klausimo gali būti ramus, žmonės rei

kalingi ir čia. Juk turi kas nors dirbti. O Šį darbą 
ne visi gali atlikti. Tuo tarpu kovoti fronte tinka kiek
vienas sveikas vyras. Aš čia sėdžiu ir esu patenkintas. 
Ne todėl, kad saugiai jaučiuos, bet kad, Čia dirbda

mas, daugiau atnešu tėvynei naudos, negu jos atneš
čiau fronte. Kitas klausimas kiek komplikuotesnis. 
Tačiau nereikia į viską taip beviltiškai žiūrėti. Mūsų 
kariuomenė eina pirmyn, ir nebetoli tas laikas, kai bol
ševikus iš Lietuvos išvarys. Tada išsispręs visos pro
blemos.

Rytojaus dieną viršininkas pakvietė Joną į kabi
netą ir paklausė:

—Gal norėtum savo sužieduotinei pasiųsti laišką?
— Argi yra tokia galimybė? — nustebo Jonas.
— Kartais pasitaiko, — šypsodamasis atsakė vir

šininkas ir, išėmęs iš stalčiaus labai plono popieriaus 
lapelį, paduodamas Jonui, paaiškino: — čia smulkiai 
parašyk, neminėdamas nei savo, nei jos pavardžių, 
tik vardus. Neminėk nė vietovių. Rašyk labai trumpai. 
Pranešk, kad esi sveikas, na, dar gali pridėti, kad žadi 
greit pasimatyti.

Jonas, paėmęs popierių, norėjo išeiti, bet viršinin
kas liepė sėsti čia pat ir rašyti.

Jonas parašė:
“Mieloji,
Esu gyvas ir sveikas. Lauk! Tikiu, kad greit pasi

matysime. Karštai bučiuoju Tave, o Tu pabučiuok tė
velius, sesutę ir mano namiškius.”

Parašęs padavė viršininkui. Tas perskaitęs pasakė:
— Gali ir datą pridėti. Tik ne šios dienos, o bent 

tris dienas pirmyn. 0 dabar ant atskiro lapo parašyk 
jos vardą, pavardę ir gyvenamą vietą.

Kai viskas buvo atlikta, viršininkas paaiškino:
— Nemalonu, kai meilės laiškus tenka duoti ki

tiems skaityti, bet jei kitaip neišeina, tenka su tuo su
tikti.

— Tai nesvarbu! Kad tik ji gautų.
— Negautų tik tada, jei mūsų agentas patektų į 

priešo nagus ar pakeliui žūtų. Dėl atsargumo nera
šome jos pavardės ir adreso laiškely, bet ant atskiro 
lapo, kurio turinį agentas turi išmokti atmintinai. Prieš 
pereinant frontą, lapas turi būti sunaikintas. Atsaky
mą gausi per mane, deja, tik žodinį. Tai irgi daroma 
saugumo tikslu.

PASLAPTINGA MERGAITĖ
Elenutė, sužinojus apie staigų Jono išvykimą, labai 

nusiminė. Bet vėliau, kiek apsiraminus, sau viena galvo
jo:

— Jei Dievas duos laimingai pereiti frontą, pasiek
ti kelionės tikslą, viskas bus gerai.

Paskui, kai iš Juozo sužinojo, kad bolševikai buvo 
atvažiavę Jono areštuoti, džiaugėsi, kad jam pasisekė 
išvengti arešto.

— Jei ieško, reiškia, nesugavo. Frontą bus perėjęs 
laimingai. Bolševikai amžinai čia neliks. Juos vis tiek 
išvarys. Tada ir vėl susitiksim, — nuolat šia mintimi 
raminos.

EĮenutės iš darbo neatleido. Ji tebedirbo ligoninės 
raštinėj. Su niekuo nebendravo ir niekur iš namų nei
davo. Laisvą laiką praleisdavo su motina, kuri dukros 
sielvartą gerai suprato ir ją užjautė.

Nuo Jono išvykimo jau buvo praėję virš dviejų 
mėnesių. Jokių žinių apie jį neturėjo ir nesitikėjo iš 
niekur gauti.

Vieną vakarą, Elenutei ką tik grįžus iš darbo, kaž
kas pasibeldė į duris. Pakvietus įeiti, tarp durų pasi
rodė jauna nepažįstama moteris, apsirengusi miestiškai, 
bet paprastai

— Ar čia gyvena Elena širvydaitė? —paklausė
— Taip! O ko tamsta iš jos norėjai?
Nepažįstamoji nužiūrėjo Elenutę nuo galvos iki ko

jų ir vėl paklausė:
— Ar aš galiu ją matyti?
— Aš esu Elena Širvydaitė. Bet ko tamsta norėjai?
Viešnia, užuot atsakiusi į klausimą, pradėjo tarp 

savo supintų kasų kažko ieškoti ir, išėmui maždaug 
degtuko storumo popierinį rutuliuką, padavė Senutei, 
tardama:

— Tai tamstai!
Elenutė išvyniojo rutuliuką ir perskaičiusi sušuko:
— Mama!... Tai Jono laiškas!
Nepažįstamoji viešnia, visą laiką stebėjusi Elenu

tę, pamačiusi, kokį didelį įspūdį jai laiškas padarė, pa
sakė:

— Matau, jog laišką įteikiau tikram adresatui, ir 
esu rami Bet prašau mane išklausyti. Nesakyk man 
tamsta pavardės to žmogaus, kuris laišką siunčia. Taip 
pat neklausk, iš kur jį gavau. Turiu prisipažinti, jog to 

žmogaus visai nepažįstu, todėl negalėčiau nieko apie 
jį pasakyti. Laišką gavau iš kito asmens. Viena galiu 
tamstai užtikrinti: jei sugebėjo per mane atsiųsti laišką, 
jis yra saugioj vietoj. Apie mūsų susitikimą jis netru
kus sužinos, bet tik iš kitų žmonių. Nenorėdama tams
tos įvelti į pavojų, jokio rašyto atsakymo negaliu pri
imti. Aš tik pranešiu apie laiško įteikimą ir kad asme
niškai tamstą mačiau. Nenoriu ko nors tamstą klausti. 
Juo mažiau apie tamstą žinosiu, juo bus geriau.

— Matau, jog tamsta esi iš tolimos kelionės. Gal 
galiu pasiūlyti nakvynę? — paklausė Elenutė.

— Ėsu labai dėkinga, tačiau nenoriu sudaryti bet 
kokių nepatogumų. Tamstos maloniu pasiūlymu, deja, 
nepasinaudosiu. Dar patarčiau, man išėjus, laišką su
naikinti. Tegul viskas dingsta kaip į vandenį. Taip bus 
geriau.

Ir viešnia atsisveikino, dingdama vakaro tamsoj. 
Kaip paslaptingai buvo atsiradusi, taip paslaptingai 
ir dingo.

Elenutė dar kartą perskaitė tuos mielus, daug vil
čių atnešusius žodžius. Tada perskaitė garsiai, kad ir 
motina girdėtų. Vykdydama nepažįstamosios valią, nors 
su labai skaudama širdimi, laiškelį įmetė į besikūre
nančią ugnį. Plonas popieriais tik pliūptelėjo ir, nespė
jęs nė suanglėti, dingo amžinai, palikdamas EĮenutės 
mintyse ir širdyje tuos mielus žodžius: “Lauk! Tikiu, 
kad greit pasimatysime”.

— Dieve duok, kad jo žodžiai išsipildytų!... “Jei 
sugebėjo per mane atsiųsti laišką, jis yra saugioj vie
toj”, — prisiminė neseniai girdėtus žodžius.

— Ačiū Tau, Dieve, kad jį išvedei per pavojus į 
saugią vietą. Globok jį ir toliau, o aš melsiuos...

Motina, ruošdamasi prie stalo, tyliai stebėjo Sie
nutės pokalbį su nepažįstama viešnia. Nieko neprata
rė ir tada, kai Elenutė garsiai perskaitė laišką. Tik kai 
pradėjo dėkoti Dievui už suteiktą Jonui globą, ji per
sižegnojo ir pradėjo melstis. Kiek pasimeldusi, kalbėjo:

— Jei Dievas abu sveikus laikys, gal ir vėl susi
tiksite. Juk ir Jonas rašo, kad tikisi greit pasimaty
ti. Daug Eš čia neišmanau, bet tie žodžiai ką nors 
reiškia.
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yra skinama seimo komisijos

nag ir A. Reventas.

plojimais pareiškė jam nuošir- Skyrių atstovai sveikino ju-

Nominacijų komisijai, suda
rytai iŠ K. Bruto, E- Litvino ir

Seimo eiga, bendra dalyvių 
malda ir meninė užbaiga vismm

ręs ir jam vadovavęs, jis aki
vaizdžiai ir įdomiai Bušvi^ė dvi
dešimt penkerių metų Balfo

Jubiliejiiis Balfo seinas
O. ~’ 1 

l revizijos koądsgą seimo jš-

parapijas salėje. Tos parapijos 
‘klebonas kun. Edvardas Abro
maitis be atlyginimo leido nau
dotis abiem parapijos salėm, 
bažnyčia ir net klebonijos kam
bariais.

Posėdžiam vadovavo kun. A. 
šantaras. Po mirusiųjų pagerbi
mo buvo pateikti sveikinimai 
žodžiu ir raštu. Iš sveikinusių 
rašto paminėtini: Lietuvos at
stovas Washingtone Juozas Ka-

Peržvelgus centro valdybos

plačiai ir atvirai, bet kartu ir 
draugiškai buvo nagrinėjami

New Yorke ir Los Angeles ir 
įvairių organizacijų bei grupių 
atstovai. Buvo gauta telegrama 
iš JAV prezidento ir kitų val
džios žmonių, įskaitant ir Chi
cagos burmistrą, žodžiu sveiki
no: Lietuvos generalinis konsu
las Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, seime dalyvavusių orga- 
nizacijų ir grupių atstovai. Į- 
spūdingas buvo sveikinimas ne
seniai iš Lietuvos atvažiavusio

PO diskusijų buvo renkamas 
naujas direktoriatas. Pagal nu
sistovėjusią tradiciją keturios 
Balfo kūrime dalyvavusios gru
pės savo nuožiūra skiria po tris 
atstovus į direktoriatą. šiam sei
mui buvo pristatyti šie kandi
datai: iš tautinės sandaros — 
D. Bobelienė, A. Daukienė ir 
A. Balionas; iš socialdemokra
tų — B. Spūdienė, S. Briedis 
ir V. Mankus; iš tautinės sąjun-

datos, direktoriais buvo išrink
ti šie asmenys:. A. Andriulio
nis, Boston, dr. E. Armanienė, 
Baltimore, A. Bachas, Philadel- 
pia, A Dzirvonas, Cicago, A. 
Gintneris, Chicago, kun. dr. F. 
Gureckas, Chicago, V. Kasniū- 
nas, Chicago, dr. P. Kisielius, 
Cicero, M. Kregždienė, New 
York, J. Mackevičius, Chicago, 
kun. V. Martinkus, Providen- 
ce, kun. J. Pauperas, Chicago, 
E. Paurazienė, Detroit, V. Pa
žiūra, Los Angeles, M. Rudie
nė, Chicago, R. Sidyrys, Strea- 
tor, HL, E. Stepas, Clevdand, 
V. Šimkus, Chicago.

Kitą dieną šie direktoriai sa
vo pirmame 
naują Balfo 
na: kun. V.
Armanienė, dr. A. Skėrys, A. 
Dzirvonas, A. Senikas, B. Spū
dienė, St. Dzikas ir J. Bagdo
nas.

tiškas idėjas Baito veiklai pra
plėsi ir pagyvini Sa proga į

vištai: “Tegul Dievas laimina 
visus lietuvius”.

Dalyviai kardinolui sukėlė 
nuoširdžtos ovacijas ir sugiedo
jo “Ilgiausių metų”. Paskui kal
bėjo kiti. Visa vakaro progra-

manauskas ir J. Bagdonas; iš 
katalikų federacijos — dr. D. 
Jasaitis, dr. A. Skėrys ir S. Dzi-

posėdyje išrinko 
valdybą. Į ją įėi- 
Martinkus, dr. E.

New Yorko Operetės choro valdyba. Iš k. į d. reikalų vedėja Liucija Gudelienė, choro vadovas muz. Mykolas 
Cibas, iždininkė Angelė Roževičiūtė; antroje eilėje — sekretorė Aldona Katinienė, vicepirm. dr. Marija Žu
kauskienė, pirm. Olga Dailydaitė, ir choro seniūnė Bir utė Labutienė. Choras šiais metais mini savo veikto* ■ 
50 metų sukaktį ir balandžio 19 rengia didelį koncertą- Nuotr. V. MažeKo
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skyrus — 750 dėl, Bostonas 
— 650 dol, Brocktonas — 100 
dol, Detroitas — 337 dol. (na
rio mok.), Lindenas—100 dol., 
Providence — 250 doL, New 
Yorkas — 5,000 doL

Didžiausią čekį įteikė Chica
gos apskrities pirmininkas A. 
Gintneris — 21,500 deri.

Atskiri asmenys, sveikinę Bal
fo seimą, suaukojo 360 deri.

Tokiu būdu 25 metų jubilie
jinio seimo proga Balfo šalpos 
darbui buvo suaukota virš 29 
tūkstančių dolerių.

Banketas
iškilmingo banketo metu, šeš

tadienio vakare, salė buvo pil
nutėlė. Prie garbės stalo sė
dėjo Chicagos arkivyskupas 
kardinolas J. Cody, Lietuvos 
generalinis konsulas Chicago- 
je dr. P. Daužvardis su žmona, 
Balfo garbės pirm. prel. dr. J. 
Končius, dabartinis Balfo pir- 
min. kun. V. Martinkus, kong
reso narys J. Kluczynski, kle
bonas kun. E. Abromaitis, Illi
nois seimo atstovas Frank Sa
vickas, A. Rudis, L. šimutis, E. 
Bartkus, kun. Ą. Trakis ir ki
ti garbingi svečiai. Banketo 
programą pradėjo seimo rengi
mo komisijos pirm. A. Dzirvo- 
nas. Vakaro programos vedėju 
pakvietė dr. K. Bobelį.

Pagrindinę tatibą pasakė kar
dinolas Cody. Pareiškė, kad jam 
žinomi Balfo nuveikti darbai. 
Pagyrė Balfo steigėjus, rėmė
jus ir palaikytojus. Pažymėjo, 
kad net popiežius Paulius VI, 
užjausdamas lietuvių tautą, jei 
galėtų, pats dalyvautų šiame 
Balfo pokyly. Todėl kardinolas 
jautėsi jam šį vakarą atstovau
jąs. Prisiminė kartu studijavęs 
ir dirbęs su kardinolu Samore, labai šiitai publikos sutikta.

Meninę dalį atliko Čiurlionio 
ansamblis, vadovaujamas mu
ziko Alfonso Mikulskio.

dė kun. Ansas Trakis, Tėviškės 
parapijos maldos namuose.

Katalikam iškilmingas mišias 
aukojo Balfo pirmininkas. kun. 
V. Martinkus §. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje. Šiai progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
dr. F. Gureckas. Pamaldų me
tu giedojo “Dainavos” ansam
blis, vadovaujamas muziko Ar
minio, ir solistas Stasys Baras.

Paroda
Penktadienio vakarą, kovo 

14, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje buvo iškilmingai ati
daryta Balfo kūrimosi, darbo 
ir veiklos paroda. Atidarymo 
proga kalbėjo A. Balionas ir 
prel. dr. J. Končius. Gausiomis 
nuotraukomis, oficialiais pripa
žinimo raštais ir lėšų telkimo 
bei šalpos paskirstymo diagra
momis buvo akivaizdžiai 
vaizduotas Balfo nueitas 
Uas. ... .......

čtur Konto ansamblio

pa-
ke-

Sėkmingas Balfo seimas 
vo užbaigtas Čiurlionio ansamb
lio koncertu Marijos aukštes
niosios mokyklos salėje. Di
džiulė salė buvo pilna. Nema
žas žmonių skaičius negalėjo 
gauti bilietų.

Koncerto atidarymo žodį ta
rė seimo rengimo komisijos pir
mininkas A. Dzirvonas.

Aukšto meninio lygto ir tie- 
; tuviško turtino programa buvo

bu-
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PAULIUS JURKUS

Kai Bronius Kriokys, Lietu
vių Fondo vajaus pirmininkas, 
išjudino mane keliauti su pa
roda į Rochesterį, pirmas atsi 
šaukė Antanas Klimas — Va
žiuok ir pas mane sustok!

Taigi, išlipęs iš lėktuvo vėlų 
penktadienio vakarą, radau An
taną, radau ir jo dzūkišką nuo
širdumą, jo didelius polėkius ir 
draugystę.

Tuoj viską pasikrovėm ir iš- 
biidėjom. Vidurnaktis. Miestas 
pilnai apsišvietęs, nė nemano 
poilsiauti.

Prasiveria didelė plati gatvė. 
Magistralė!' Didžioji promena
da! Ką čia promenada? — Tie 
pasivaikščiojimo ir pasirodymo 
laikai praėjo. Tiksliau būtų pa
vadinti — turtingoji gatvė, nes 
čia nusėdę dideli ir ištaigūs 
namai. Kai kurie iš jų net pi
lis primena. O kas tokiuose na
muose gyvena, turi doleriu du
ris užremti. Tai fabrikantų, pra
monininkų, bankininkų, bendro
vių prezidentų gatvė. Mes ne
priklausome tokiai kategorijai, 
tai nulekiame tolyn.

Patenkama į universiteto ra
joną. Ir čia pastatų pastatai, me
dicinos rūmai, centriniai rūmai, 
bibliotekos.

— O ten mano namai! — 
parodo Antanas į vieną toki 
junginį. — Šiuo keliu važiuoju 
kasdien į darbą.

Taigi, turime gana retą pro
fesiją. Net labai retą. Jis yra 
profesorius ir dėsto tokius daly
kus, kurie kitiem net nesupran
tami.

Šiais inžinerijos amžiais jis 
yra priešingybė — jis dėsto kak 
botyrą. Jis yra filologas, kal
bininkas.

Kai čia atvykęs jaunimas 
stvėrėsi praktinių mokslų ir la
biausiai pamėgo inžineriją, An
tanas Philadelphijoje studijavo 
kalbas, pagrinde buvo germa
nistika — vokiečių kalba. 
Mokslus baigė daktaro laipsniu. 
Ir su tokiu nepraktišku mokslu 
ėmė ir nepražuvo. Greitai jis I 
atėjo dirbti į universitetą. Ro- I 
chesteryje jau triūsia bene vi- I 
są dešimtį metų. Jei neklystu, I 
pradėjo ir čia su germanistika, I 
o vėliau ėmė dėstyti kalboty- | 
ros dalykus. Gundė jį keltis į 
kitus universitetus, siūlė ir sod- - 
rų pinigą, net žadėjo padaryti J 
departamento galva, bet jis pa- J 
siliko čia, Rochesteryje. Ne auk
so veršis jį sugundė. Jis galvo- j 
ja visai paprastai: kitur nėra 
lietuviškos kolonijos, tai nėra 
ko ir keltis. Vaikai turi atsirem-

ti į lietuvišką koloniją, į lietu
višką jaunimą.

Susikūręs tokią filosofiją, jis 
čia liko, o likęs nerūdija, 
kaip koks kalavijas, užkištas už 
balkio. Jis priklauso prie tų 
judriųjų ir gyvųjų žmonių, ku
riem rūpi lietuviški reikalai.

Jis aktyviai reiškiasi Lietu
vių Bendruomenėje, buvo net 
į PLB valdybą išrinktas, bet 
jau tada man pasakojo, kad 
nori pasitraukti. Pasitraukimo 
motyvas — nori daugiau pada
ryti kitose srityse.

Ta kita sritis yra jo specia
lybė — kalbų mokslai Bene kas 
metai, o gal kas antri jis va
žiuoja į tarptautines kalbininkų 
konferencijas, važiuoja kaip 
Rochesterio universiteto atsto- 
vas. O tokiose kalbininkų kon
ferencijose visada prisimena
ma lietuvių kalba, kaip vie
na iš svarbiausių senųjų gyvų 
kalbų. Ir koks būna nustebimas, 
kad štai amerikietis iš tokio Ro
chesterio moka šią seną kalbą, 
net ir gerai moka. Paskui, žino-

briūnu išleido “Introduction 
to Motiem Lithuanian” — lie
tuvių kalbos vadovėlį. Knyga

liem darbuotojam, seimo pa-
Tto pareiškimas su jau- sisdtimas tiks pavyzdžiu Balfo 

dino jįpatįir žiūrovug.
Balfo atstovai, reikšdami pa

dėką, įteikė gėles dirigentui, po-

Runai Mastienei ir Algimantui 
Grigui

Chicagos Balfo apskričiai už ap- 
stemimą suraošti šį jubiliejinį

kį įqmdį ir prisiminimą, kurį 
būtų labai sunku išreikšti žo
džiais. Lai tai padidina tėvy
nės meilę, laisvės troškimą ir 
suintensyvina Balfo šalpos dar
bą! K.P.G.

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
ISTORIJA, GEOGRAFIJA 

Kontržvalgyba LtotuvąJ, J. Budri* atohninimai 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (I tomas) 
Vyskupu BflčiO atsiminimai (II tomas) 
Paskutini* pMiMs, J. AuMno atsiminimai 
Amofiko* lietuvi? sporto istorija J. Jakubausko

Iš sutem? f mišrų, A. Ramūno atsiminimai 
Vysk. M. Vatančiau* Mografija, V. Biržiško* 
Maironis ir Jo gyvonimo bruožai. Aid? leidiny* 
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 
Oėsiova* Sasnauskas, J. Žilevičiau* 
LietovWk*JĮ išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 
Lietuvi? archyvas, bolševizmo metai 
Lietuvos vaizdeliai, A. Žemaičio 
Aleksandryaas, V. Biržiškos, 1, II ir III tom. 
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 
Senasis Vilnių*, dr. A. Šapokos 
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietai* apdarais 
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienė* 
Lietuve* konstitucinė* teisė* klausimais, K. Račkausko 
Dėl mūs? Sostinės, V. Biržiško* atsiminimai 
Dangų** debesyse, J. švaisto išgyvenimai 
Vergijos kryžkeliuose, S. Rūkienė (kietai* virš. 6X0) 
Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio 
Didžiojo šiaurė* karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dali* 3X0 
Atsiminimai įš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiaus 
Aisčiai karinė* istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 
Karaliau* Mindaugo pulkas, J. Variakojo 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Vaidevutis, Z< Raulinaičio 
Argentinos lietuviai 
Dr. A. C. Curtis-Curtius 
Vanagaiti* 
Vytautas Endziukaitis ___
VI. Nagius-ftagevičius 
Antanas Olšauskas 
Krepšini* išvyka Australijon 
Kelionė į Padfikų, J. Bachunas 
Blezding^M* prie Toronso 
Lietuva okupacijoj* 
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučas 
Kun. Mykolo Vaitkau* atsiminimai: 

Su MinijM į Baltiją 
Baltijos Gražuolė (kiet. viršeliais 3X0) 
Šiaurė* žvaigždė 
Per giedrų ir audrų 
Nepriklausomybė* saulėj V tom. 
Nepriklausomybės saulėj VI tom.

2X0

3.50 
4X0 
4X0 

Praeitie* pabiros, V. Birfiilco*, straipsniai iš Lietuvos praeitie* 3X0 .i ------- -------------------------------- ------------- - - 60Q
1X0 
1X0 
2X0 
1X0 
2.00 
1X0 
1X0 

18X0
3X0 
5X0 
3X0 
5X0 

%X0 
3X0 
2X0 
3.50 
3.50 
5X0 
1X0

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI

Kregždutė, A. ffimkūn«; pirmoji dali* 
Kregždutė, A. Rfrnkūno, antroji dali* 
Kregždutė, A. Rhnkūno, trečioji dalis 
Lietuvos totorfja, V-jam skyriui 
Kas gražu, vaikam* piešinėliai 
Gulbė karaliaus pati, liaudie* pasaka 
JatUMjb galiūno keliu, kun. P. Gavėno 
Ltetuvo* laukai, S. Jonynienė* 
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 
Tėvų šalii S. Jonynienė* 
Gintaras, J. Plačto, VIII skyriui skaitymai 
Saulė* vestuvės, pasako*, 8. Tomarienėė* 
Meškiukas Rudnosiukas, Vytė* Nemunėlio, nauja laida

3X0

1X0
3.50 
2X0

1X0 
2X0 
2X0 
2X3 
6X0 
3X0 

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

1X0 
2X0 
3X0 
3X0

2.75 
3X0

1X0
0.75

2X0 
3X0

tavoje, ten augęs, ten prakirtęs

užsikabinęs.
Nenorom atsiranda “politi

nė” situacija: kodėl negrįžti, 
kas ten dedasi, kaip rusai ru
sina lietuvių kalbą. Ir vėl ten
ka kalbėti, ne kokia pigia pro
paganda verstis, bet jau gry
nais pavyzdžiais, kaip įbruka 
į lietuvių kalbą naujadarus, ver
timus, kurie yra palenkti rusų 
kalbos dvasiai.

I tokias mokslininkų tarptau
tines konferencijas iš Lietuvos

Laiškų yra gavęs iš viso pasau
lio kalbininkų, kurie susipaži
no su tuo veikalu.

Bet ši knyga buvo tik jo 
mokslinių darbų pradžia. Jau 
surinkta medžiaga ir sudėta į 
“failas”. Norįs dirbti. J darbą 
skatina ir pats universitetas.

Surinkęs visą glėbį moksliš
kų motyvų, jis jau seniai kėlė 
nerimą St Barzdukui — PLB 
valdybos vykdomajam vicepir
mininkui. Ir šis pasitraukimas 
jau įvykęs faktas. Kai po J. Ba- 
čiūno mirties susirinkusi PLB 
valdyba skirstėsi pareigom, pro
fesorius A. Klimas savo portfe
lį grąžino ministeriui pirminin
kui, paprašydamas kitą | jo vie-

buvo kultūriniai reikalai.

Pasitrankęs iš PLB, jis vis 
dėlto pasilieka Liet Fronto Bi
čiulių Taryboje.

Kai darėm visokius moksliš-

džia. Taip jam tenka kalbėti įbtidėjom į tokią gatvę, kur na- 
apie lietovių kalbą. O besikal- mai priminė vokiečių ar olan- 

Į bant iškyla daugybė problemų dų statybas. Gražūs rezidenci- 
ir tomų, prie kurių jis nori pa- jų namai. Prie vieno tokio na- 
dirbėti ir parašyti. Tie mokslo 
veikalai jam ir neleidžia šiaip 
sau sėdėti posėdžiuose ir su
trupinti laiką. Jis nori dirbt ir 
būti naudingesnis savo tiesiogi-

[. nėję fitotogijos srityje.

Prieš porą metų jis drauge se

mo jis pasuko į kiemą. Aiš
ku — čia Klanų tvirtovė. Tuoj

Didysis reizas, P. Gavėno
Ūkė Wagūu, P. Gavėno vertima*
Gintaro takai*, X Naftinei eilėraštukai mažiem* 
JauMeji toigeliaL J- Naftinė*, eilėraščiai vaikams 
Tėviškė* sodyba, J. FtaČo, III skyriui skaitymėliai

Su Trispalve, minty* vaikam*
Lietovių kalbos gramatika, J.A. ir JX, l-ji dalis
Kaip Algiukas vėjo ieškojo, N. Jankutė*
Su Retuviškai* viršeliais sąsiuviniai — kiekvienas po

MENAS, MUZIKA

Art Collection, pranciškonų meno galerija 
Tautos keliu, J. Juodis, paveikslų albumas

Mūsų tokiai, II tautinių toki? šventė* repertuaras

Liaudie* duMs*, K. Banaiti*
Garbi Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynais *u guldomi* 
Lietuviai* esame me* girnų, J. Žilevičiau*, lietuvi? dainynas

Dainų Gajos, J. Stankūnas, chorui, solo 
Lietuvos aidai, A. Stankūnas, akordeonui 
Ten gintorMIat, P. Matekūmis, Jaunimui 
Lietuviška muzika, č. Sasnauskas 
Laisvės kov? dainos, red. J. Aisti* 
Su dai*A f*š. G- SimuRofttonė 
Dain? sūkury, red. G. Simukonienė 
Mažasto gieaminėli*

ĮVAIRIOS
Sodybų pievelė*, A. šeštoko, pievų priežiūra

Dabartinė* lietuvi? kalbos žodynas, J. BaHikonio 
Lietuvi? Mokai. Akad. Suvažiavimo Darbai V 
Pažangi? keliai, astronomija, kun. P. Vaaerto 
Lietuva — Europa* nugaištoj*

4.00 
2X0 
3X0 
3X0 
2X0 
2X0 
1X0 
1X0 
2X0 
0.75 
0X0 
0.75 
2X0 
2X0 
0X5

5X0 
7X0 
5X0 
6X0 
3X0 
1X0 
1X0 
3X0 
4X0 
8X0 
3X0 
1X0 
1X0 
3X0 
1X0 
2X0 
3.00 
5.00 
2X0 
1X0 
1X0

1.25 
7X0 
4.50 

12X0 
10X0 
1X0 
2X0 
2.50 
3.75

mokusiu lietuviškai) ir L Dam DARBININKO ADMINISTRACIJA

Visgailis, J. Vėgolis, padavimai 
Vardynos, A. RškM

1.75 
5X0 
3.00 
3.00

B. Gražulio vertimasČiamės vidun, kur laukia Dan
guolė, Antano žmona. Laukia 
ne tuščiom — stalas užtiestas 
ir apdėtas gėrybėm pagal lie
tuviškus papročius.

(Bus daugiau)
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Detroito sinodui besibaigiant IŠ VISUR
(tęsinys iš pereito nr.)

Daug ginčų sukėlė kun. Ro- 
bert A. Reckinger pasiūlymas 
sudaryti prie parapijų vikaria
tų ir arkivyskupijos apeliaci
nius komitetus, kad, anot jo, 
nebūtų daugiau tokių atsitiki
mų, kaip kad neseniai buvo su 
Washingtono kunigais, kurie 
niekur savo reikalu negalėjo pa
siskųsti. Jo pasiūlymas buvo su
sirinkimo patvirtintas, bet ne
žinia, :|r jis bus paskelbtas ar
kivyskupo J. Dearden patvirtin
tuose nutarimuose, kadangi vi
suose sinodo reikaluose lemia
mą žodi tars pats arkivyskupas.

Porą klausimų buvo iškėlęs 
ir šių eilučių autorius, gauda
mas kiekvienu klausimu pakal
bėti po dvi minutes. Kadangi 
anglų kalboje nesu perdaug 
stiprus, todėl savo mintis užra
šiau ir, jas perskaitęs susirinki
mui, Įteikiau sinodo sekreto
riui. Taigi jos bus tikrai užpro
tokoluotos, ir arkivyskupas J. 
Dearden jas pastebės.

Savo pirmame siūlyme pra - 
šiau, kad vienas vikariatas De
troito arkivyskupijoje būtų su
darytas tik iš tautinių parapijų, 
nes jos savo tarpe turi daug 
bendrų reikalų.

Antrame siūlyme prašiau, 
kad šis sinodas nutartų ir reko
menduotų Amerikos vyskupų 
konferencijai ir jos prezi
dentui arkivyskupui John Dear
den sudaryti vieną lietuvių vys
kupiją (tautinę), kuriai priklau
sytų visos lietuvių parapijos 
šiame krašte. Prašymą rėmiau 
tuo, kad paskutinis Vatikano 
susirinkimas leido tautinėse pa
rapijose aukoti mišias ir kalbė
ti maldas tautine kalba. čia 
pat buvusiam vysk. Thomas J. 
Gumbleton priminiau, kad Det
roito arkivyskupija iki šiol nė 
kiek nepadėjo šio nutarimo i- 
gyvendinti, nes nei mišiolų lie
tuvių kalba neparuošė., nei 
lietuviu kalba mišių, tekstų la
pu nedalino, kaip daro pamal
dose anglų kalba. Pabrėžiau. 
jog suprantu, kodėl tai nebuvo 
padaryta, nes Detroite yra tik 
trys lietuvių parapijos, ir tik 
trim parapijom mišiolus lietu-

Kultūros Židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai. Sis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek iiorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDENG FUND)

Siunčiu auką . ... .... statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/ mūsų mirusiuosius) j:
□ Garbės fundatorius (S1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui __________ __ ____________________________

ADRESAS ____ ____________ ______ ________ ___________ __ _____ __ —..................................
______________________ ___ ______ ______ ___ ________ _____ ___ ____ZipCode__  ____

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

VYTAUTAS KUTKUS

vių kalba atspausdinti per bran
giai atsieitų. Todėl ir reikia vi
sas lietuvių parapijas Ameri
koje įjungti į vieną vyskupiją. 
Jos visos drauge tokius ir pa
našius klausimus galėtų lengvai 
sutvarkyti. Sakiau, kad tos tal
kos mes nesitikime iš mūsų 
kraštą pavergusių ir kuni
gus bei katalikybę nai
kinančių komunistų, bet 
tos pagalbos mes tikrai laukia
me iš demokratiškai galvojančių 
savo brolių katalikų amerikie
čių.

Turiu pabrėžti, kad atmosfe
ra tokiem pasiūlymam buvo ga
na nepalanki, nes iš visų tau
tinių parapijų sinodo adminis
traciniame susirinkime, atro
do, buvau vienintelis atstovas. 
Kadangi niekas kitas tautiškai 
religinių klausimų nekėlė, to
dėl buvau nustebintas, kad abu 
mano pasiūlymai buvo paant
rinti ir diskutuojami. Tačiau 
dar labiau nustebau, kada prieš 
mano pasiūlymus pirmoji pasi
sakė tos pačios Šv. Antano pa
rapijos narė Virginia Garbety, 
meksikiečių kilmės moteriškė . 
Ji buvo parinkta mūsų parapi
jos klebono ir labai daug dir
bo sinodui, tiek susirinkimuo
se dalyvaudama, tiek mašinėle 
užpildydama įvairiausius blan
kus, tiek su vyskupija susira- 
šinėdama. Noriu pabrėžti, kad 
lietuvių pasyvumas sinodo rei
kaluose plačiai atidarė jai dū
lis mūsų paiapijcs sinodo rei
kalų vadovavime. Ji ir sinodo 
komisijų posėdžių metu kažką 
tam sinodui dirbo. Kaip ji 
ten atstovavo mūsų komisijų 
lietuviškiem reikalam, niekas 
nežinom, tačiau kaip ji pasiro
dė šiuose paskutiniuose posė
džiuose. drįsdama pasisakyti 
prieš parapi'ečių labai didele 
dauguma priimtą sumanymą, 
dabar visiem aišku. Privačiai 
po posėdžio ji pasisakė, kad čia 
demokratija ir kad ji atstova
vo ne vien tik lietuvių parapi
jai. bet ir dekanatui bei vika
riatui.

Iš to mes. lietuviai, pasidary
kim išvadą, kad ateityje stro

piai tokio pobūdžio reikaluose 
dalyvausimi ir pasistengsim, 
kad mum atstovautų demokra
tiškai išrinkti atstovai. Savo 
nepasitenkinimą išreiškiau ir 
parapijos klebonui, bet praei
tis visvien nebus atitaisyta. Ma
no pasiūlymai buvo atmesti, tik 
vysk. Thomas J. Gubleton pa
reiškė, kad juos aš galiu pasiųs
ti tiesiogiai vyskupų konferen
cijos pirmininkui arkivyskupui 
J. Dearden.

Ta pati ponia V. Garbety tu
rėjo ir savo iš anksto prisiųstą 
pasiūlymą, kuriame išreiškė ne
pasitenkinimą Dievo Apvaizdos 
(lietuvių) parapijos naujos 
bažnyčios statyba, pabrėždama, 
kad jai apie 50 asmenų skam
bino telefonu, išreikšdami tuo 
klausimu susirūpinimą ir nepa
sitenkinimą. Bet jai gana taik
liai atsakė pats vysk. Thomas 
J. Gumbleton, pareikšdamas, 
kad toje vietoje, kur dabar yra 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčia, bus vedamas greitkelis, 
bažnyčia bus po metų nugriau
ta, todėl, kadangi ir anksčiau 
Dievo Apvaizdos parapija buvo 
lietuvių tautinė parapija, lietu
viam leista pasistatyti naują 
bažnyčią su tomis pačiomis lie
tuvių tautinės parapijos teisė
mis.

Kunigų, pasauliečių ir admi
nistracinių temų sinodo daly
viam buvo pateiktas svarstyti ir 
kunigų algų projektas. Tačiau 
čia daugiau buvo norima išgirs
ti mūsų nuomones, nes projek
tas bus priimtas ne sinode ir 
tik vėliau bus atskirai paskelb
tas. Kiekvienam kunigui iš pa
rapijos iždo bus mokama alga, 
kurios dydis priklausys nuo me
tų skaičiaus po įšventimo į 
kunigus (seniority). Tiek klebo
nai, tiek ir jų asistentai gaus 
tik algas, nes visos mišių aukos. 
Kalėdų rinkliava. mokesčiai 
už vestuves, krikštynas, laido
tuves ir kt. eis į parapijos ka
są. Klebonai, .gaus po 100 dol. 
per mėnesį papildomai už eina
mas pareigas. Klebonijų iš
laikymas. įskaitant maistą, pa
tarnaujamą personalą ir kitas 
išlaidas, bus padengiamas iš pa
rapijų kasų.

Vyskupą Thomas J. Gumble
ton paklausiau: “Ar ir toliau 
Detroito arkivyskupijoje bus 
dvi klasės kunigų, kaip iki šiol, 
tremtiniam kunigam nesutei
kiant lygių teisių?“ Jis atsa
kė, kad visi kunigai bus lygiai 
traktuojami ir dar pridėjo: “Ži
noma, jūs, lietuviai, turite Det
roite tik tris parapijas, todėl ir 
klebonų skaičius ribotas".

Žinios iš Toronto
Kanados lituanistiniu mo- 

mokių mokytojų konferencija 
vyko kovo 22-23 Toronte. Mo
kytojų iš įvairių vietovių, net 
ir iš tolimesnių, susirinko apie 
40. Buvo trys referatai: A. 
Rinkūno, J. Juknevičienės ir 
Krikščiūnienės. Kiekviena mo
kykla padarė savo pranešimus. 
Iš Windscro pranešimą darė 
jauniausia konferenfijcs daly
vė — pirmo kurse studentė. 
Konferencija baigėsi vaišėmis, 
kuriose kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas ŽrWidzrnas, Kanados 
LB valdybos pirmininkas S. Če
pas, Toronto šv. Jono parapi
jos klebonas kun. P. Ažubalis, 
Montrealio klebonas dr. F. Ju
cevičius.

Ateitininkai sendraugiai su
ruošė paskaitą, kurią skaitė iš 
Montrealio pakviestas kun. dr. 
F. Jucevičius. Paskaita —“Kul
tūra ir lietuviškoji kultūra" — 
sukėlė gyvas diskusijas. Prele
gentas paliečia tokias temas, 
su kuriomis ne visi nori ir gali 
sutikti. Gal tai ir gerai, nes pri
verčia pasisakyti didesnį skai
čių klausytojų. Pirmininkavo B. 
Sakalas.

Velykines rekolekcijas To
ronte vedė : Prisikėlimo para
pijoj — tėvas A. Tamošaitis, S. 
J., Šv. Jono parapijoj —kun. 
dr. F. Jucevičius.

Adv. G. Balčiūnas, Toronto 
LB apylinkės pirmininkas, at
sistatydino iš pareigų. Balan
džio 20 apylinkės taryba rinks 
naują apylinkės valdybą.

A. a. Izabelės Matusevičiūtės 
dvejų metų mirties sukaktuvių 
proga rengiamasi statyti lietu
vių kapinėse paminklą.

šeštadieninė Toronto lietuvių 
mokykla mokslo metus baigia 
geguž. 11. Šiemet mokyklą bai
gia 52 mokiniai. Nutarta duo
ti premijas už geriausius raši
nėlius. Tam tikslui renkamos lė
šos. Planuojamos ekskursijos 
i Montreali, i St. Catharines ir 
kt.

Muzikas St. Gailevičius orga
nizuoja moterų oktetą, kuris ga
lėsiąs pasirodyti ir saviesiem, ir 
kitataučiam. Linkėtinas pasise
kimas.

Vysk. V. Brizgys gegužės 18 
Prisikėlimo parapijoj teiks su
tvirtinimo sakramentą. Jis ve
dė ir velykines rekolekcijas Ha
miltone.

Hamiltcno ateitininkai turi 
įsirengę savo biblioteką. Da
bar ji pertvarkyta. Atidaryta ko
vo 23. Dabar joje yra jau per 
500 knygų.

DIRBO IR AUKOJOSI
Rozalija ir Leonardas Bugailai

Noriu paminėti gražaus am
žiaus sulaukusius Darbininko 
skaitytojus, kurie kartu yra ir 
mano brangūs giminės. Leonar
das Bugaila yra mano motinė
lės tikras brolis ir jau paskuti
nysis iš gausios 18 vaikų šei
mos. Pernai su žmona šventė 
80 metų gyvenimo sukaktį.

Įdomu — įdomiausia, kad 
dėdė Leonardas ir Rozalija Bra
zauskaitė Bugailai abu yra gi
mę tais pačiais metais, tą patį 
mėnesį ir tą pačią dieną, 1888 
kovo 4. Prieš keletą metų jie 
atšventė laimingo gyvenimo 50 
metų jubiliejų (vedė 1915 lap
kričio 25).

Rozalija ir Leonardas Bugai
lai visą savo amželį, atvykę 
Amerikon, išgyveno Symour. 
Ccnn. Dabartinis jų adresas: 
103 New St., Seymour, Conn.

— Viskas atrodo kaip vakar 
.'.. Atvažiavau Amerikon dar 
visai jaunas žaliūkas. Žinai, vai
keli, kaip tie rudens meto la
pai krinta žemėn, taip ir žmo
gaus gyvenimas. Nepajunti, kad 
jau senatvė atrėplioja. Atrodo 
per greit! Jauni nenori tuo ti
kėti, bet, kai pasens, ir jie 
taip kalbės, — kalba dėdė Leo
nardas.

— Veikėme, dirbome, įvai
riose parapijose, organizacijo
se. draugijose, klubuose. Lietu
viška veikla buvo ir anuomet. 
Skaitėm lietuviškus laikraš

Leonardas ir Rozalija Bugailai

Tėvui Placidui, O.F.M., Pri
sikėlimo parapijos klebonui, jo 
25 metų kunigystės jubiliejaus 
proga viena parapiečių šeima 
suteikė nemažą dovaną —ke
lionę lėktuvu į Šventąją Žemę. 
Auka anoniminė.

Kanados Lietuviu Diena šie
met rengia Hamiltono L. Bend
ruomenė. Ji įvyks rugpiūčio BO
SI. Sudarytas komitetas ir sek
cijos. Komiteto pirmininku iš
rinktas A. Juozapavičius.

Etninių grupių spaudos fe
deracija siuntė delegaciją i Ot- 
tavvą. kur turėjo audiencijas 
pas ministerį pirmininką ir ki
tus penkis ministerius. Delega
cijai vadovavo federacijos pir
mininkas dr. Kirshbaumas. 

čius. Darbininką vis dar skai
tau. Tik .. .su tuo prenumeratos 
susimokėjimu. Vis užmirštu 
pasiųsti. Automobilio neturiu. 
Po stuburkaulio operacijos ten
ka visur pėsčiam eiti. Reikia ir 
maistą susipirkti ir atsinešti . 
Nelengva.

Leonardas Bugaila yra apsi
švietęs. Moka lenkų, rusų, ang
lų, na, žinoma, ir lietuvių kal
bas. Jo prosenelis Bugaila bu
vęs tituluotas Žemaitijos bajo
ras ir grafas; kažkaip atkilęs 
nuo Tilžės Žemaitijon. Valdė 
apie 1000 hektarų savos žemės. 
Bet senelis jau buvo nusigyve
nęs, gyveno nuomotuose dva
ruose.

Mieloji dėdienė Rozalija gre
ta dėdės Leonardo buvo visą 
gyvenimą. Dirbo labai sunkiai. 
Kada pardavė savo ūkį ir nusi
pirko gyvenamąjį namą, reikė
jo tvoras tverti. Dėdė nėturėje 
laiko. Tai visas tvoras tvėrė ji 
pati; net cementinius stulpus 
išlydino iš minkšto cemento.

Dėdė ir dėdienė daug padė
jo mano našlei motinai (ji au
gino keturis vaikus).

Bugailai turėjo giminių Luo
kėje, Akmenėje, Kuršėnuose, 
Radvilišky. O kiti buvo apsigy
venę Amerikoj ir dirbo Maha- 
noy City, Pennsylvanijoj. Be
veik visi broliai žuvo anglies 
kasyklose. Viena sesuo (Teklė 
Eismontienė), likusi našlė, už
augino keturis sūnus ir dvi duk
teris. Gyveno prie Pittsburgho. 
Prieš kiek metų jau ir ji iške
liavo amžinybėn.

Dėdė ir dėdienė iki šių die
nų neprarado geros, kupinos 
meilės širdies, štai, kada jie 
abu dar buvo jauni, žūna dėdie
nės Rozalijos sesuo. Pasilieka 
maži vaikai. Dievo ir artime 
meilė pašaukė Bugailus labda
ringam pasiaukojimui: jie už
augino visus keturis berniukus 
ir vieną mergaitę. Visus vaikus 
jie išmokė lietuviškai kalbėti. 
Dėdienė Rozalija pati mokėsi 
lietuviškai ir angliškai rašyti— 
ir išmoko. Laiškus rašė pati, ne
reikėjo prašyti kitų.

Man pačiam 1924 atsidūrus 
Prancūzijoj, Audun-le-Tiche. 
Metzo departamente, geležies 
rūdos kasyklose, teko prašyti 
dėdę pagalbos, kad galėčiau 
grįžti Lietuvon. Tuoj gavau spe
cialia siunta 50 dolerių! Anuo
met tai buvo stambi suma pini
gų. Jų ir Paryžiuje reziduojan
čios Lietuvos pasiuntinybės pa
galba man pavyko sugrįžti na 
mo.

Ilgiausių ir sveikiausių me
tų Darbininko skaitytojam Ro 
zalijai ir Leonardui Bugailam!

V. Mingėla

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos diplomatinių atstovų pasi
tarimas Latvijos atstovo kvieti
mu įvyko kovo 17 New Yor- 
ke. Buvo aptarti einamieji rei
kalai ir pasikeista nuomonė
mis ryšium su spaudoje prana
šaujama viršūnių konferencija.

(E)
— $v. Antano gimnazijai, 

Kennebunkporte, Maine, Toron
to Prisikėlimo parapijos bankas 
paaukojo 100 dol. Gimnazijos 
vadovybė giliai dėkinga už šią 
paramą.

— JAV LB centro valdyba 
išsiuntinėjo antrą šiais metais 
LB apylinkėm ir apygardom 
skirtą bendraraštį, kuriuo apy
linkės yra kviečiamos pravesti 
lituanistinėm mokyklom moki
nių verbavimą ir pasisakyti 
dėl LB solidarumo įnašų pakė
limo.

— Stasys Pieža, Chicago 
American redakcijos narys, in
formacinio prieškomunistinio 
seminaro metu skaitys vieną 
iš penkių paskaitų: “Amerikie
čių spaudai laiškų ir straipsnių 
rašymas ir jo galimumai“. S. 
Pieža apie seminarą pažadėjo 
parašyti ir Chicago American 
dienraštyje.

— Jurgis Tamašauskas iš 
Mount Vernon, N. Y., pagarbiai 
minėdamas savo žmoną Barbo
rą. išreiškė ta atminimą per
duodamas Vasario 16 proga per 
Bronx-Manhattan LB apylinkės 
pirmininką V. Banelį 25 dole
rius Tautos Fondui. Tai ypa
tingo TF rėmėjo metinis įnašas. 
Tamašauskų šeima jau eilė me
tų buvo uolūs ir tvarkingi TF 
rėmėjai. Toki rėmėjai yra tikri 
Lietuvos laisvės bylos vedimo 
talkininkai. (E)

— Prof. dr. Balys Paliokas 
po dr. V. Tumasonio ir dr. Wm. 
Ross padarytos sunkios opera
cijos ir po ilgoko išbuvimo šv. 
Kryžiaus ligoninėje, Chicagoje, 
jau tiek sustiprėjo, kad galėjo 
grįžti į vienuolių Krikščionių 
Brolių vedamą Walsh kolegiją, 
Ohio, tęsti ekonomijos ir finan
sų mokslų dėstymą. Studentų ir 
administracijos buvo džiugiai 
sutiktas.

— Dr. Romas Knystautas 
Montrealio McGill universite
te dėsto mechaninę inžineriją. 
Šį mokslą jis baigė 1960 tame 
pačiame universitete, magistro 
laipsnį gavo 1962, o daktaro — 
1968. Jis rašo moksliniuose žur
naluose ir dalyvauja savo sri
ties mokslininkų suvažiavimuo
se.

— "Mūsų Pastogė", Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos leidžiamas sa
vaitraštis. sausio 27 atžymėjo 
dvidešimtmetį. Pirmuoju “Mū
sų Pastogės" redaktorium buvo 
Juozas Žukauskas, o dabar re
daguoja Vincas Kazokas, sa
vaitraščio sukakties išvakarėse 
atšventęs 50 m. amžiaus su
kaktį.

— Australijos L.B. krašto v- 
ba pasiskirstė pareigomis: S. 
Narušis — pirm.. M. Zakaras 
— I vicepirm.. V. Patašius — 
II vicepirm., J. Maskvytis — 
kultūros tarybos pirm.. D. Bur
neikienė — narė jaunimo reika
lam. V. Jaras — ižd. ir V. Aras- 
Asevičius — sekr.

— Moksleiviu Ateitininkų Są
jungos rytų apygardos atstovy
bė praneša, kad balandžio 12- 
13 šv. Kazimiero parapijos pa
talpose. 147 MontgomeiĄ PI , 
Paterson. N. J. iv\ks vyresnių
jų moksleivių ateitininku studi 
jų dienos. Programa prasidės 
šeštadieni. 9:30 vai ryto ir 
baigsis sekmadieni. 3 vai po
piet. Nori dalyvauti registruo
jasi pas savo kuopų globėjus 
ar valdybas. Informacijų ir re
gistracijos reikalais kreiptis pas 
Juozą Gaila. 121 Antietam Rd . 
Cherry Hill. N J. 08034 Tol. 
(609) 428-7456.
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Serap Iron
& Metai Co

Ine.

GOLDEN GATEWRECKING
INN

N.J.
tHTiM

<•>

!!

AUĖft*9

Suburbai!
SHELL

Servicenter
AFROMcCRORY

McLELLAN
and GREEN

697-707 BROAD ST.

NEWARK, N. J.

Demetri
Hair Stylists

BROS.
DANIELS AUTO BODY J BUREAUBAKERY

Ine

The Motei andi
i i

Mountain
$LARISON

GOLDEN
DOLPHIN

RĘST DINER

RAYMOND

I

JIM’Ston

CARPETBank
I

ALL REPAIRS 
EXPERTLY DONE

>
i

BERKELE* SINCLAIR 
SERVIGCCNTER

i
,$>

3867 Shore Parkway 

Brooklyn. N. Y..

SH 3-4000

723 Frelinghuysen Avė. 

Newark, N. J.

201 - 248-9750

Call 
516 ED 4-9636

Greetings to all our friends 
and customers

JIM’S M E AT MARKET 
Open 6 Days a Week 

For the Finest of Meats

121 Newark Avė. Jersey City 
Call 201 - 332-0503

STATE HIGHWAY 
’ # 41 

DEPTFORD, N.J. 
Call 

609 - 227-7760

Bktieries and tires 
Dial 2&1Ž95

80 Livingston Street 
Brooklyn, N. Y. 

Call 
625-2264

EASTER GREETINGS 
from

ląe,. , 

For the Finest of 
Bakery t»poducti

598 Richmohd Road
Concord, StAiefi Island

SA 7-8925

Hair Stylist
FOR THE FINEST 

IN CREATIVE 
HAIRSTYLING

Late Nite Friday

220-15 JAMAICA
OUEENS V1LLAGE 

HO 5-9188

LOUNGE
Where Good Friends Meet

Open 7 Bjb a Week 
We do Genenl Auto Repairs 

and Toving Service

State Higbny No. 36 
Haztytt. t.
Call 2M-O777 1 t

128 Shore Rd. 
Port Washington L.T.

516 PO 7-2047

AUTO

JH1VS
256 West 52nd Street

FtnčatttlStttNd

Box 424, Union, N. J.

(261) 6864300

Fine Food and Excellent 
Service 

A Family Place 
100 Rooms 

Colored T. V. 
SUFFERIN N. Y. 

914 EL 7-1500

. Famous for uuf Lototer.
Hawthrone A tikote Dinners

415MatoStreet 
Port 
518

1 Ė^hhadBe Hace 
jįęreėy ,<Wi M. J. 

Ptying 4%9ttitėfęst 
▼iAgs froifc D4y.< b . 
=ti> Dgy et

201 3334900

jaDE East
LX Most Įdegant 

Chinese Ct^ne 
Open t Da^i i Week 

Luncheon, Dįhhėr, Suppėr
Y our ftost ’toinmy tium 

and Wajm Lee

M £&*

FAMOUS

OpeĮr t pay&i Week 
Wė llĄ? Food

' . ūft^.fetons

jiMMrs 
BackYard

BROOKS 
Gult

Service StAtion
Open 7 dajraakreek 

General Awtp Repair* 

PentmytvaMa Atenue 
and Bpy 8Mte Road

H0LLYWdOD MEMOR1AL 
tiARK AND MAUSOLEUM

EAST ISLIP PAINT 
AND WALLPAPER CO. 

Ed Benedkt — 
Authorized Dealer 

Benjamin Moore, Colorizer 
Dupont, McCloskey 

Vamish — Complete seleetion 
of Wallpapers 

Thibaut-Schumacher-Lenox 
64 West Main St. East Islip 

(516) JU 1-7575

Junk Cars - Trucks Wanted 
Tires - Batteries - Parts 

24 Hour Towing 

Buttonwood Corners 
Ringoes N.J.

Dial — 
609 - 466-3453

{ IndustriaI Ferrous and
J Nonferrous Serap
{ Crane Service and
} Trailer Service
* Full serap processing available 
i
i 974-984 Meeker Avenue
} Brooklyn, N.Y.
! EV 8-1432

i i

irom

NATIONAL 
BANK

of 
Mantua

Main & Union Sts. 
Mantua, N.J. 
609-589-0600

Season’s Greetings

East Islip Paint 
and Wallpaper

ED BENEDICT — 
Authorized Dealer 

Benjunin Moore, Colorizer, 
Dupont, McCloskey, 

Varnish 
Complete sHėction of 

Wallpapers 
Thibaut, Schumacher, Lenox 

64 West Main St 
East Islip 

(516) JU 1-7575

For the Finest in Steaks 
Chinese Food and 

Ehtertainment 
Opened 7 days 

Your Host, Jilly 
581-5564

SEASON’S

SIL’S 
j Foreign Auto

Parts
1498 Spur Drive 
South Islip L. L 

516-799-4466

HAMPTON
MARINE

Complete Marine Facilities 
Home Lite and 

Evin Rude Motors 
516-587*6914

AUTO
ORIENTAL BODY

GARAGE
YOUR BAKER

PAC(ARD 
AUTO BODF WORKS

Open 7 Days aWeek 
We do Genenl Auto Repairs

U. S. Higbvay No. 9 
Bayville, N. J. 
Call 269-2152

139 South Mass Avė. 
Atlantic City, N. J. 

Dial — 
609 - 345-0042

- - 215-L7- Valley Street 
South Oraige, N. J 

Call’63-6252

COACH

727-5*522

BROOKLYNLIOTTA
TRAVEL

WILLIAM A MARTIN 
FUNERAL HOME

329 Oaklamd Avė.
West Brigita, Staten Island

7703 13th Avė — Brooklyn 
For the Finest of 
Bakery Products 

We ūse only the Purest 
Ingredients! 

Call: BE 6-2416 
Ask for Kari Bashtadt

JAHN’S
Since 1897 

On the Boulevard 
at Rego Park 

Breakfast - Luncheon 
Dinner

97-45 Queens Boulevard 
Rego Park, L.I.

Call 
BR 5-6060

KINGYUM 
CHINESEIESTAURANT

183 OldTsppan Road
Old Tappa-n, N. J. 

Rare and Eiotic Cantonese 
Dishes —Horclėiivres and 

Delicacies 

Tropical Cocktails 
CheckFai — Tom 

HostFramk Quo 
Dial (67-0650-1

For Integrity, Dependability 
and Ethics 

Chapels Available in All 
Parts of Brooklyn 
536 Sterling Place 

Brooklyn, N. Y. 
NE 8-6821

JOHNPATRICK 
BOULEVARD BdUTiOŪE 

CUSTOM MAGE ORIGINALS

KATHERINA'S
restAurant

Catering Mr Parties and 
Weddings Available

304 South Broad Street 
Trenton, N. J. 

Dial 609 392-6260

j SUBURBAU HAIR STYLISTS

| Color Cūts— Permanents 
Speed Color Maciūne 

Wigind Wiglets 
La te NiteTlaur. and Fri.

1212Green Street, 
Iselin, N. J.

Dial 283*1622

Body Repair and Painting 
Ouality Work 

433 Stokes Avė. 
Trenton, New Jersey 

Estimates Given Oheerfully 
Ralph Daniels, Prop. 

Dial 609 883-9003

For the Finest 
of Bakery Products

852 Bronxdale Avenue 
Bronx, N. Y. 

Call —
TA 3-2660

O(>en 7 Days a Week 
do general auto repairs 

and towing

251 Vreeland Avė. 
Paterson, N.J.

Call 201-684-9672 
ask for Bob

Restau raut 
on the

BROGEITS Č1RCLE 
SUNKO SERVICE

General Kaintenance
RepairsCars and Trucks 

Open MMours — 24 
Hour Road Service

U. S. Higknvay No. 1 
and Gree Street on Circle

Iselin. Ncw Jersėy
Dial 636-3669

CE>RGE'S 
SEAF0OD AND 
STUK HCUSE

198Cnatbush Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

ES "7-7674

VAI— STREAM 
VOLKWAGCN, INČ

56 WMerrick Road
Vaiky Stream, L I.

516 U) 1-0500

TURKEY 
FARM

ENRICO’S 
GREENTREE

LUNCHEONS 
DINNERS AND 

COCKTAIL LOUNGE 
12-8PM 

Closed Friday 

Route #206 and 24 
Chester, N.J. 
201-879-5521

Opera at Your Table 
While You Dine 

Open Friday, Saturday 
and Sunday

199 Post Avenue 
Westbury L.I.

Good Food and 
Good Service

A Family Place

905 North Broadway 
Massapequa, L. I. 

Call 516-798-9210

1 Brii CY’S 
TRUCK 

SERVICE

Main Street 
Bridghampton L.I. 
A Family Bank 

516-537*1000

The Best for Less 
from J&S

Route 206
South of Two Guys 
Bordentown, N.J.

Call 
609 - 298-5150 or 5159

Ali Type 
TRUCK REPAIRS 

Gas and Diesel

125 Brunswick Street 
Newark. N.J.

Call 
201 - 242-6368

Miego klausima* -
Viršininkas kreipiasi į savo;: 

valdinį:
— Kodėl pavėlavai i darbą?^
— Atleiskite, aš pramiego-^ 

jau...
— Ką?! Tai tu ir namie dir| 

miegi?!



levičius, Jersey City, N. J., J.
Bagušis, Boston, Mass. P. Rus-ta: Vai gražu, Gėlės is šieno,go, Kai smuiku groji — tango,

akys, Leisk man, Kariškas vaiz-

tovaitė, Sudiev, sueuev ir Aš

kūtė, Su armonika į BraztHją

Daubaro akordeonu įgrota 16
SOUTH BOSTON SAVINOS BANKAguonėlė, Siuntė mane motinė-

bes 50ties metų paminėjimui
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū-

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios mažume,

. riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die-

Nr. 3. Ruse Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — vaisas, 
Pasakė — tango, Varpų dai-

jūroj nuskendo mano meilė.
Mono, kaina 5 doL

kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kr^ingos, 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

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 Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 doL

Kregždutė, 
lansnngalos giesmė, Kainų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaite ir paukš
telis. Įrefcorctaota Australijoje 
su orkestru. Mono, kaina 6 dol.

10 dol. — V. Račiūnas, Chi- 
cago, ŪL

Po t dol. —- J. Kilitovičius, 
Detroit, Mich., A. Sedlevi- 
čms, Hudsou, Mass.

das, Tujunga, Calif., J. Karaliū
nas, Hamilton, Can.

6 dol. — S. Šalkauskas, Stam- 
ford, Conn.

Po 5 dol. D. Tricys, Cgo. III., 
O. Pareivičius, N. Y., L. Par- 
zel, Florai Pk., N. Y., A. Zar- 
nauskas, B’klyn, N. Y, J. Mo- 
teunas, Mancbester, Conn., A. 
Campe, Waterbury, Conn.

Middle Viliau, N.Y., M. Zda- 
nevich, Middletown, N. Y., E.

Detroit, Mich., J. Skladaitis, 
Phila, Pa.

Po 3 dol. — K. Zvinis, L. 
Koppas, J. Smalys, A. Mickevi
čius, K. Karosa, B’klyn, N.Y., 
.R. Tramphs, Ozone Pk., N.Y., 
F. Alexis, J. Jurys, Rich. Hill, 
N. Y., O. Zabarauskas, Jamai- 
ca, N. Y., A. Čekas, Metuchen, 
N. J., K Degutis, Linden, N.J., 
M. Juodmtienė, Union, N. J., 
S. Stanaitis, Cgo. UI, J. McGo- 
wan, Clarks Summit, Pa., F. Ur
banavičius, Pittsburgh, Pa., S. 
Barvydas, Detroit, Mich.

Po 2 dol. — J. Mikalauskas, 
A. Burke, P. Lukoševičius, S. 
Skėrys, L. Virbickas, J. Krus- 
mickas, A. Maželis, J. Išganaitis, 
A. Karpavičius, A. Sharry, A.

Work Near Home 
(3> KXP AUTO GOLLI84ON 

BO0Y A FENDCN «KPM» NEN

126-14 Itandek , ^prtagfield

Streiknojantiem lai^ę valytajam 
platinsimas iš jy samdytojų

Jum nė nereikėjo streikuoti. Mes pažadėjom tęsti pasitarimus ir jum
suteikti nuo 1969 kovo 1 visa, kas ii tų pasitarimų iėeis. Ifesų pa- .< 
siūlymas buvo atmestas ir streikas pradėtas. Jūs jau praradot 4 ■ 
savaičių uždarų ir jnažus pensijų fondui. Mes pažadėjom jum duoti:

Algos didžotmų šitokiu būdu:
10 dol. savaitei pirmais metais, •
7 dol. savaitei antrais metais, i
8 dol. savaitei trečiais metais.

šalia to 25 dol. algos pakėlimo mes dar pažadėjom:
4 savaitės atostogų po 17* metų tarnybos. -
PadidmimžtC 80d Savaitei į pensijų fondų. Tai padėdina pensi-

. jų 95 ( 105 dgl. mėnesiui. >■
Nuostolių ‘laikas 3 dienos, y s- r ? • . -

šis pasiūlymas yra labai geras, palyginus su įvairiais pramonės 
kontraktais. Nėra'prasmės streikuoti, ypač kad kiekvienos'savaitės 
uždarbio praradimas reiškia kiekvienam iš jūsų praradimų apie 
150 doi. metinių pajamų iš mūsų* pasiūlymų.

EMPLOYERS ASSOCIATION 
DANIEL J. BURKE, vykdomasis direktorius

19 West 44th Street New York, N. Y. 10036

Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvynę; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai 
Kalbos preL Kemėšio, vysk. V. 
Brizgio, St Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 doL Išleido Dr. J. Što
kas per Eurotone Int Ltd.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
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. Štokas 
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.

Nr. 1. Sol. V. Noreikos Idai- Tėvynė Lietuva, Auksinis ru- 
nuotos dainos ir arijas: Plovė Sningant Rudens pasaka, 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng- vyšnios bals, Užuomarša, Lieto- 
vas poilsėlis, Ralio karvytės ma- viskas letkis, Suk, suk ratelį, 
no, Generalią aš išginiau, Sau- Vilniaus stogai, Trio baloje, 
lute motinute, užtekėk, Kai aš Miško takais, Mano gimtine. Iš- 
mažas buvau, šiū namo, Lop- pildo soL V. Noreika, D. Ma
sinė, žvaigždutė, Stasys, Devin- žeikaite, D. Cibulskytė, J. Ba- 
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma- raanauskaitė, E. Kuodis ir ki- 
ria ir Funiculi funicula. Išleista ti, orkestrui palydini Išleido 
Montrealio “Krivūlės”, mono. Montrealio liet radijo vaL ve- 
Kaina 5 dol. ■ -dejas -L. Stankevičius. Kaina 5

dot
Palangos Jueė, ilgo grojimo 

Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S- Mataitytės. Kaina 5 doL

Sol. Janina Liustikaitė įdai-

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, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata navo operų arijas ir dainas: 
N‘Namuratto (A. Canio), Dici- Adriana Lecouvreur — muz. F. 
tenceUo Vuie — (F. Falvo), Ber- cilea; Mefistofele — A. Boito, 
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlis perfų ieškotoja — G. Bizet, La 
Išleista Toronte, stereo. Kaina Boheme __ G. PUccini ir La
6 doleriai. Wally — A. Catalani. Mergaitės

ŠALFASS-gos suvažiavimas 
(vasario 1-2 Detroite) nutarė 
organizuoti Sąjungos informaci
jos ir propagandoj skyrių. Pa
grindinis. šio skyriaus tikslas 
būtų per lietuvišką spaudą ko
ordinuotai informuoti visuomė- 
menę apfe Sąjungos sportinę 
veiklą, planus, užsuaojimus atei
čiai ir pan. Kiti tikslai —straips
niai sportinėm temom, diskusi
niai rašiniai, liečia sportinės 
veiklas pladirimą, pasisaky- 

Diržys, S. Barakauskas, S. Vie- mai, liečią Bendruomenės ir Ša
lis, B’klyn, N. Y., A. Juozaitis, 
Plymouth Meeting, Pa., Jan - 
kauskienė, N. Donilevič, Phila. 
Pa., R. Pairi, Miami Fla. O. Apa- 
lianskas, Winter Pk. Fla. K. 
Petralevich, Clearwater, Fla., 
A. Matus, Shaker Hgts, Ohio, 
P. Greičiūnas, C. Slazas, B. 
Bacevice, A. Melinis, P. Liau
koms, Cleveland, Ohio, A.
Zailskas, E. Olšauskas, Cicero, probienuB. Bloga ir 
III., M. Grigoravičienė, E. St. tendencinga 4nfonnacij 
Louis, BĮ., D. Tricienė, A. Ce- šymas apie sportinius reikalus 
penas, B. Užusienis, P. Lickus, žmonių, neturinčių jokio ry- 

šio su sporto <nrganiracqa, tik 
klaidina ir vaste verčia mūsų

jungos bendrą interesą 'jauni
mo lietuviškame auklėjime, 
sportinė, programa šeštadieni
nės mokyklos^ ir kt. Taip pat 
informacijos skyriaus uždavi
nys suburti jėgas, kad visa 
tai būtų įgyvendinta. ?

Visuomenė, reikalui esant
svarbiam; visomnet būdavo 
aktyvi padėti, suprasti mūsų 

kartais

M. Jankauskienė, Švedija, B. 
Andrašiūnas, Milwaukee, Wisc.
M. Karaska, Great Falls, Mt. 
A. Daidynas, Lakeside, Calif., 
A. Staknys, San Fran. Calif., J. 
Jurkšaitis, Santa Monica, Ca
lif., J. Joddė, Los Angeles, Ca
lif., Z. Dobilas, Toronto, Can.; 
K. Grajauskienė, Don Mills, 
Can.

Po 1 ctof. P. Švitra, J. Gar- 
zutis, O. Lukošavičius, J. Ali
šauskas, Woodhaven, N. Y., P. 
Narvydas, G. Juodis, J. Krunk- 
lis, K. Savičūnas, B. Draugelis, 
A. Shimukonis, A. Sme&us, A.

čiau geresnei veikimo’ progra
mai sudaryti ir darbui pasi
skirstyti balandžio 12-13, ŠAL- 
FASS-gos krepšinio ir tinklinio 
pirmenybių metu, Clevelande 
šaukiama spaudos konferenci
ja.

Kviečiami: Sporto' redakto
rius ir redakcinė kolegija, Li- 
thuanian Sports Review redak-

ras, lietuviškųjų laikraščių 
sporto skyrių redaktoriai ar 
vedėjai, rašų sportinėmis 
temomis spaudoje ir Sąjungos 
centro vaidyba.

Tikimės, kad ši konferencija

ta su simfonijos orkestru: Iš abi Fr. Chopin; Kur prapuolė TaS^Ž- B1,e ateityje priklausys
rytų šalelės, Atskrend sakale- tas kelelis ir Abejonės — AL mc^treds sprague. De tinkamas mūsų prisistatymas

Kačanausko, Ne margi sandė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. BUdriū- 
no, h Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai- 

putinėli, Gieda gaideliai, Lietu- na 6 deri.
va brangi, Aš padainuosiu dai- Lietum Seno* Ir Ntajot 
nų dainelę, Tykus taeo raka- Daino*; Įdainuota šolistų ir 
rėtis, Kam šėrei žirge!}, Tylus choro 11 liet dainų: Mergužėlė 
vakaras, Ei, Lietuvos kareive- brangi, Metai, Pavasario finks- 
liai, Lietuvos himnas, Per tam- mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
šią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar naktele, Prieš tolimą kelionę, 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys Užstalės dama Tinginė bobu- 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų o* laukiau, lankiau, Oi, tu 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, jfera, ievuže, Augu pas tėve- 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo- j| stikliukėlL Mono 2 doL Ste- _ ,.kH, -- , Paran^čhl, 1224 
jau dieną, Sutems tamsi naktų- reo 4.50 dol. k. Remtdies 600. k. siurys itin,
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- .
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, alkos plokštelės gaunamos Dar-

tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maišas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Se-

FoUs ir broliais Sandrinais sekė su 
3% tš. Kiti lietuviai: Jankauskas 
buvo grupėje 3-1, Ramas 2’4-l1zį. 
Jasaitis 2-2 ir Vladas KarpuSka 1% 
-2%. Pirmenybės gausios — 146 
dalyviai.

Merkis su žaliu priešaky kitų bal- 
tiečių. naujajam “Postai Chess Ra
tingo", kurį paskelbė “Chess Re- 
view” vasario k* kovo nr. nr. Į gar
bės sąrašų pateko 9 battfečiai: K. 
Merkis 1692, I. Žalys 1688. J. Ozois 
1654, E. Brtgmanis 1084. I. Rrfcma- 
nis 1632, J. Stonkus 1632, A. Sild- Suimamas jis vis bŪdjlVO HŽ 
mets 1630. K. V, Grivainis 1608 ir - - — - - - 1
I. Dreibergs 1600.

Kitų lietuvių įvertinimai tokie: 
Blajwas 1378. M. Brazys 1206. T. 
Bultockas 1106. R. Dundas 1320. J. 
Kotas 850, J. Karalaitis 1112, P. „ . _ - .
Kontautas 1532. a. Makaftis įsos, spragamą, visada mandagta 
V. Miliauskas 1354. J. Letzkus 1114.

šomi dalyvauti.

ŠALFASS-gos Informacijos Sk.

Stereo 4.50 doL

Šios bei kitos fietuviško6 mu- T. Tamulynas 804. F. Ūndžius 900, 
J. V. Urbas 778. S. TaNkus »4, G. 
A. Vedeikls 1312, F. Zablockis 1148.

50 c., Kanadoje 1 dol.).

Erperienced <nt Trainee

EYEEEF 
OPERATORS 

CALL

CLY-BEL
756-7264

any working day 
from 8 AM to 5 PM and arrange 

for first or second shift

OPPORTUNITY 
APPOINTMENT 

Exėellent wages, benefits, 
VForking conditions. 

Do-something nice for yoursplf 
today — make that call 

THE CLY-DEL MFG. CO.
16 Sharon Road 

Waterbury, Conn. 06720
EmployerAnEgual

PRODUCTION WORKERS
Second Shif t — $2.|0 per Hour

4 PM to 12:30 AM. Steady Job — 
apply METAL IMPRGVEMENTS 
CO. 472 Bareli Avė. Carlstadt, N J.

(201) 935-1800

PMsO rekordai
Oklahomos gyventojas Prai- 

sas savo gyvenimo 52 m. 
buvo areštuotas 700 kartų, ka- 
Įėjime pratesėto 10,000 dienų.

girtuokliavimą.
Jis niekada nesipriešindavo

ASSEMBLERS MECH’L.

Expanding business has created 
opepings in our commercaal dish- 
wasirer mfg. plant. Exp. desirable 
būt we will trata. Outstanding bene- 
fitprogram. GENERAL ELECTRIC 
CO. Windsor PI., Nutley, NJ. (201) 
667-2790

An Eąual Opportunity Employer

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

CaU 
; 212-422-5280

MACHINISTS
Sėt up and operate lathes, milling 
machines, drill press, etc. — Basic 
knowted&e to work fro» blueprints 
and. sketches necešsary. Excellent 
Company paid benefits BURNHAįd 
CGRF. 2 Main St Irvington N.Y.

FOREMAN—PARTS

Large Interstate Carrier, 
Exeellent Pay and Benefits. 

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

MA4NTENANCE HELPERS
Plumbing, Electrical, Mechanical 

Erperience in Factory

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

areštuojamas, teisme pnsipazm- EXF mano caryer, guiloer 
davo kaltas, o išklausęs teismo i ano^fityer steMiy m«e worktng

padėkodavo teisėjams. Kalėji
me jis buvo tikras administra
cijos pasididžiavimas, kiti kali
niai jį. labai mėgo, nes jis ta-

conditions good pay — REGENCE 
PICTURE FRAME CO 47-45 Ver- 
non Blvd. L.I.C. N. Y., near Sutnray 
Fhutdng line. Work near Home.

Kai jis mirė, į laidotuves ta-

EXP FURKHTURE 
RCFMRMAM

Laraenas dvikovoj su buv. p—anlio matrilinĮ 

policijos.

for wood and ateel Office fumiture 
Drivers Ucenm Satary open 

VVork hi L.T.C!tynrea

klu 3-2.

' š * ■ ' ’ InkOTporuotu 1863 “

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

' Kur tūkstančiai taupo milijonus’ į

ALF RED W. ARCH1BALD ; «
President -J

šio banko «trektor/ų taryboje yra Lietuvos garbės konsulas ėdv. A. * 
O. bnaiina ir adv. Jonas J. Grigams. ReUcam su patarnautojau gv 
Įima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas (Assets) virš $132,000,000 *

Current dividend 5%% on all aceounts. « 
Dabar moka m už visų rūšių taupomos pinigus. <

-• PAGERBKIME TUOS. KURIE GYVENO IR MIRĖ 
/ fpąyui tėvynei.

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

Lithuanįan Martyrs’. 
Chapel Fuiid

2701 W. 68th Street Chipa^p, UL 60629 ., 
’ f Vysk. _V.,4Bpįzgys, Komitete vardu

HELP WANTED ‘

X-Ray Techs full or part time ajl 
shifts, mušt be Hcensed. Central Qns 
location. New salary scale, excellent 
benefits include 4 weeks vacatioA 
Long Isūrid/jekisK Įiospital, affil. 
Queens Hospital Cehter 990-2784 — 
Mrs. Chayet

UN (BRAZE CORPORATION 
Manufacturers of. welding, brazing, 

soldering alloys and accessories

Men and Women

SHIPPERS
Apply in Perstai

455 Knollwood Avė. White Plains 
(On Rt. 100-A. Take Exit 4 on 
Cross Westchester Expressway) 

Ortelephone (914 ) 428-3441 
Ask for Mr. Horowitz

LOLHS ttODRIGUEZ 
PHOTOGRAPHY

FrOmi. 1 Photd tq’ 1000 for vreddings 
communions, conflrmations, family 
pictures. Also artūft's modete photo- 
grapbs — 2265 Ist Avė N.Y.C. at 
116th Street CalJ 427-1880

1i

4
f'

T

BRIGHTON EXTERMINATING»
COMPANY

Comipercial - Įbdustrial - Homes 
All Wor» ~G6artnteed ■ 

269 Neptūne Avė Brooklyn 1

-t
RIVER8I0E FLO0RS \

Call 648-1403

926-7578

ative colors. We take prtde in

Ali credit canfe. Quaiity wosfc.

btSPLAY

J

f-
I ■

3 Men 1 Van 318.per Hour . 
Local and Out of Town j 

24 hour Service — Lic tt BondedJ
Call 406-7918

Pleaaant View Lodge for vacation 
or boneymoon: indoor pool, Saunįa, 
TV, entertairtment, dancing, good 
meals, winter sportą. Send for color 
bklet or call today. Make your re- 
servation now. Tei. 518 - 634-7734 
3 hrs. N.Y.C. — Freehold, N.Y. •

RADIJO PBŠttAMIS
Metuvot Atsiminimų lūcHo Valente

N6W YORKE ______
ieftatfienUtfs nuo 5 iki 6 vai. WEVD

Dr. Jokūbu J. Stukas, 1016 atilsi- 
ter Rd. HilMde, NJ. 07206; teL 201- 
889-687L

IuUmHb flbvrys — R*W YORK ~ 
Lietuvių ir anglų kalbomla aekma- 
<fi«ntata 2*3 vai. popiet WHK 105,9 
FM banpu Vedėju: Romu Keays, 
TW 4-1288, 62-15 69tli PL, Middte 
VUage, N. Y. 11378.

JOHN WESTER \ 
WINDOW CLEANING

For Commercial and Homes
Expert Work \

Call anytime until 9 PM 
Call 069-581T "

H. W. FEMALE

TYPIST - EXP.
For congenial Office 35 hours, $^- 
$95, nice vorking conditions 
AMSCO SCHOOL PUBLIC ATJOJUS 
325-Hudaon Street. New. York, 

--------075-7000------

HOUSEKEEPER 
y 

Young mother needs checrful, * 
reaponsibk' 

WOMAN TO HHLP WTTH ’ 
CHIUįREN 1*3 

and cart* for 8 room aparttncBt. 
Lire in 8 room apartmrat. EJvefo 
Air condltloncd room. bath and W. 
Good salary, liberal Ūme off. ♦

212 TR 9-1406



DARBININKAS 1969 m., balandžio 1 <L, nr. 23

_ GL 5-7281 
GL 2-2923

■s - ■ - ■» * aa-----rampų ■*»Poetas Kazys Binkis bus pa
minėtas per L.M.K.F. New Yor
ko Klubo rengiamą Atvelykio 
popietę balandžio 13 d. 5 vai. 
popiet Knights of Columbus sa
lėje, 616 Jamaica Avė., ir Hale 
Avė., kampas. Rašytojas ir “Tė
vynės” laikraščio redaktorius 
Juozas Petrėnas-Tarulis kalbės 
apie poeto asmenį ir jo kūrybą. 
Jo kūrinius skaitys Kauno Vals
tybinio Dramos Teatro aktoriai 
A. Dauguvietytė ir V. Žukaus
kas. Visi programos dalyviai 
yra buvę poeto K. Binkio artimi 
bendradarbiai ir draugai. Bus 
dail. M. Žukauskienės paveikslo 
loterija. Klubo narės ruošia 
gausų Velykų stalą su tradici
nėmis vaišėmis ir gražiais mar
gučiais.

Stefa ir Vincas Savukynai iš 
Woodhaven, N. Y., įnešdami 
100 dol., įstojo nariais į Lie
tuvių Fondą. Fondas nėra pa
siekęs dar savo užsibrėžto tiks
lo, nes trūksta iki milijono do
lerių ir negali išvystyti pilnos 
veiklos lietuvybės išlaikymo 
baruose. Tad kiekvieno lietuvio 
pareiga yra tapti Lietuvių Fon
do nariu.

New Jersey Lietuvių Taryba 
kviečia visuotiną susirinkimą 
gegužės 18 d. 3 vai. popiet 
Lietuvių Laisvės salėje, 2699 
Second St., Elizabeth, N. J. Vi
sos New Jersey lietuvių orga
nizacijos maloniai prašomos at
siųsti po 3 atstovus. Darbotvar
kėje: valdybos ir kontrolės ko
misijos .pranešimai, diskusijos 
dėl pranešimų, valdybos ir kon
trolės komisijos rinkimai, kiti 
reikalai ir sumanymai.

Al. Wesey-Vasiliauskas, Lie- 
tuvos vyčių veikėjas ir buvęs 
centro valdybos pirmininkas, 
sveiksta Columbia Presbyterian ,
ligoninėj, New Yorke. Padary- Kazlas, A. Reventas, Z. Dičpi- 
ta sudėtinga nugarkaulio opera
cija. Po operacijos ligonis ge
rokai sustiprėjo ir jau vaikšto. 
Ligoninės adresas: 622 West 
168 St., New York, N. Y. Li
gonio tel. (212) 5794275.

dieinis lietuviškas Velykų stalas, 1 
vai. popiet Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne. Rengia Liet. Kat. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa.

Balandžio 13, sekmadieni — 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
ir N J.
liet, parapijos salėje, 
apskrities valdyba;

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

Balandžio 19, ieitadienj — 
retės choras rengia savo 
50 metų jubiliejų St. Matthias salė
je, 58-15 Catalpa Avė, Ridgewood, 
N. Y.

Balandžio 27, sekmadieni — 
tuviška Šeima — dialogas. 
Liet. Kat. Moterų Organizacijų 
saulinė S-ga ir Liet Kat Moterų 
kultūros Draugija.

Gegužės 3, fcttadienj — 
no šokiai Maspetho piliečių klubo 
salėje, 69-63 Grand Avė., Maspeth, 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

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

Gegužės 10, šeštadienį — Skau
tam remti balius Maspetho liet, pa
rapijos salėje. Rengia skautų Tėvų 
komitetas.
Gegužės 17, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo New Yorko skyriaus banke
tas Waldorf - Astorijos viešbutyje, 
Manhattan, N.Y. .

Gegužės 30-31, penktadienį ir šeš
tadienį— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimas Roosevelt vieš
butyje, Madison Avė. ir 43rd Street 
kampas, New York.

Birželio 14, šeštadienį — Birželio 
trėmimų minėjimas prie lietuviško 
kryžiaus Flushing parke. Vakare 
koncertas, vakarienė, šokiai ir pa
roda Maspeth lietuvių piliečių Klu
be, 69-63 Grand Avė., Maspeth, N. 
Y. Rengia Liet. Kryžiaus Išlaikymo 
komitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB Neur Yorko apygardos kvietimo 
ir informacijos vadovui V. Radzfva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
HilL N. Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.

L.B. New York© apygardos 
suvažiavime kovo 29 išrinkta 
nauja valdyba: A. Vakselis, V. 
Padvarietis, V. Radzivanas, R.

nigaitis, A. Sabalis. Revizijos 
komisija: H. Miklas, A. Balsys 
ir K. Bačauskas.

Prof. S. Kolupailos 5 metų 
mirties sukakčiai paminėt Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga ruošia viešą skyriaus 
usirinkimą. Programoje E. Ma- 
iokienė apibūdins prof. Kolu- 
>ailos biografinius bruožus, o 
/. Masiokas praves prof. Kolu- 
)ailos spalvotų skaidrių monta- 
ą, darytą prieš 30 metų Lietu
voje. Susirinkimas įvyks balan- 
Ifio 11, penktadienį, 8 v. v 
tfaspetho Lietuvių Piliečių Klu- 
x> viršutinėje salėje, 69-61 
Srand Avė. Maspeth, N. Y. 
Visuomenė kviečiama dalyvau- 
i.W)

Graži ir vertinga dovana. Vy- 
iški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
lutomatiški, su kalendorium, 
ncaHoc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda- 

Dr. Alberta* Gerette, Lietuvos pa- labai žemomis kainomis su 
siuntinybės patarėjas Šveicarijoje, garantija. Dėl katalogų ir infor

macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St, Wor- 
cester, Mass. 01604.

praeitą savaitę lankėsi Darbininko 
redakcijoje. I* New Yorko jis ii- 
vyko j Bostoną, it ten keliauja j 
Clevelandą ir Chicagą.

Jonas Rūtenis savo kūrinių parodoje, kuri buvo kovo 29-30 Kolumbo vyčių 
salėje Woodhavene. Nuotr. R. Kisieliaus

JONO RŪTENIO PARODA

'Krikščionis gyvenime* serijos

Bostone
' Pietų Bostone, Lietuvių Pilie

čių klubo salėje, vasario 23 su
rengtas “Krikščięnis gyveni
me” serijos pristatymas vi
suomenei.

Garbės komitetą sudarė: kle
bonas kun. A. Baltrušiūnas, 
inž. E. Cibas, dr. J. Girnius, inž. 
B. Kalvaitis, J. Kapočius, kun. 
A. Kontautas, dr. J. Navickas, 
inž. J. Rasys, prof. S. Sužiedė
lis ir inž. A. škųdzinskas.

Darbo komitetą sudarė: dr. 
P. Kaladė (pirm.), A. Januška, 
P. Kaladienė, VI. Kulbokas, A. 
Matjoška, A. Mažiulis, B. Paliu
lis, R. Petronienė, V. Stelmo
kas, J. Strazdas, S. Sųbatienė ir 
P. Žičkus. Spaudą informavo 
P. Žičkus, pakvietimus siuntinė
jo J. Strazdas, pakvietimus ne
mokamai spausdino J. Kapo
čius, knygų parodą rengė VI. 
Kulbokas ir A. Mažiulis, pade
dami A. Keturakio, V. Kulbokie- 
nės, P. Mušinsko, A. Puskepa- 
laido ir J. Vembrės. Vaišėmis 
rūpinosi P. Kaladienė? R. Pet
ronienė ir S. Sųbatienė.

Pristatymo .programą energin
gu žodžiu pradėjo P. Kaladė. 
Toliau giliai išmąstytoj ir išsa
mioj paskaitoj prel. dr. V. Bal
čiūnas įtaigiai kalbėjo apie mū
sų laikų likiminį posūkį, apie 
daugelio katalikų ir net dvasi
ninkų pasimetimą, klaidingai su
pratus Vatikano n susirinkimo 
dvasią ir nutarimus, ir reikalą 
mūsų visuomenei susirasti tik
rąjį kelią pašauktų ir nepašauk
tų teologų nuomonių labirinte. 
O tas kelias — tai giliausių mū
sų mintytojų darbai, sutelkti į

feljetonus ir t.t. Mėgo ir muzi- ‘Krikščiohio gyvenime’ seriją, 
kurios pirmieji tomai jau pasie
kė skaitytojus.

Prelatas karštai ragino visus 
savo prenumerata palaikyti šį 
didel užsimojimą—duoti sa
kytume, krikščioniškos minties 
enciklopediją’ mūšų visuomenei 
ir ateitiės Lietuvai. Dabar yra 
pats laikas. Dabar ; degančios 
problemos, dabar turime pajė
gių galvotojų. ‘

buvo parodyta tiek apskritai 
mūsų senoji knyga (iki 1905 
m.); tiek ypačiai krikščioniško
sios minties (iki mūsų dienų). 
Buvo sutelktos vertingiausios 
knygos iš prel. P. Juro “Alkos”, 
Giedraičio, “Keleivio” redak
cijos, V. Kulboko, A. Mažiulio, 
Putnamo seselių, A. Puskepalai- 
čio, J. Vembrės ir kun. M. Vem
brės knygynų. Teko arčiau pa
žinti “Alkos”, Thompsono ma
rijonų ir Putnamo seselių bib
liotekų lituanistinius lobius. Ga
lima tik gėrėtis, kad jais lei
džiama naudotis lituanistikos 
darbą dirbantiem. “Alkos” tur
tai dar laukia išmaningos gal-

Seniausių lietuvių radijo 
programų N. Anglijoje 35 me
tų sukaktuvinėj talentų popie
tėj dovanas laimėjo: Julija, Ka
zys, Richardas ir Diana Graus- 
liai iš Londonderry, N. H., už 
dainavimą; Andrius Krisiukė- 
nas už smuikavimą; Jonas Alek
soms, Tomas ir Jarūnė Gir- 
niai už V. Kudirkos pasakėčios 
deklamaciją; Ona Marija Stat
kutė iš Randolpho už šokį; Ed
vardas Budreika už smuikavi
mą; Debbie Vollen iš Hudson, 
N. H., už grojimą akordeonu, 
“mamės-papės” polkos—Ona ir 
Jonas Statkai iš Randolpho, jau- 

vos ir darbščios rankos, nors nimo polkos — Regina Baikaitė 
ir Vytautas Ivaška iš So. Bos
tono, valso — Marija ir Jurgis 
Jurėnai iš So. Bostono, taft- 
go — Elena Gorodeckienė iš 
Worcesterio ir inž. Henrikas 
Šatkus iš So. Bostono, tvisto— 
Liuda Normantaitė iš Newton- 
ville ir Juozas Dapšys iš So. 
Bostono, pensininkų polkos — 
Mikalina Povydienė ir Jonas 
Overka iš Dorchesterio. Dėkoja
me visiem, kurie parėmė pini
ginėmis aukomis, sveikino 35 
m. sukakties proga popietės lei
diny, visom šeimininkėm, ku
rios padovanojo vienokio ar ki
tokio savo gamybos maisto. Dė
kojam talentam, jų tėvam, mo
kytojam, teisėjų komisijai, vi
siem atsilankiusiem, — ačiū vi
siem, kurie padėjo darbu ar kuo 
kitu, kad šis parengimas pasi
sektų.

Steponas ir Valentina Minkai

jau nemaža ir padaryta. Putna
mo seselių biblioteką baigia 
tvarkyti bibliotekininkė p. 
Avietėnaitė. Ateityje sujungus 
šias bibliotekas bendru katalo
gu, papildžius hitų —- kunigų 
ir pasauliečių 4- privačiais kny
gynais, Atlanto pakrašty susi
darytų geras centras lituanisti
nėm stadijom.

Parodoje buvo iškabinti že
mėlapiai, rodą kur lietuviški 
laikraščiai buvo leidžiami nuo 
16 a. iki šiandien, ir diagra
ma — lietuviškosios knygos 
skaičiai įvairiais laikais. Matė
me 1209 m. lotynišką perga
mentą iš vieno Žemaičių dvaro. 
Buvo 1587 m. Lietuvos žemių ir 
1725 m. Jėzuitų kolegijų Lie
tuvoj žemėlajpiai, 1761 m. “Hit- 
toriarum Potoniae et Magni 
Ducatus Lithuaniae”. Seniausi 
lietuviški leidiniai: apie 300 
m. senumo “Liuterio Skarbnyšė- 
lė”, “Traukiamieji Perkšmė- 
liai”, Valančiaus “Žemaičių 
vyskupystė”, 1848 m. “Aušra”, 
“Varpas”, “Tėvynės Sargas”, 
“žinyčia’, senoji “Dirva”, 3 
tomai Juškos dainų, išleistų lo
tyniškomis raidėmis spaudos 
draudimo metu Kazanėje ir 
Petrapilyje, kelios laidos katali
kų ir evangėlikų šv. Rašto, Gy
venimų šventųjų, Evangelijų, 
Giesmynų, apie 50 maldakny- 

Poetiškai, gausiomis citata gįų, ‘Pėklos knyga’, “Davatkų 
School of Arts. Visą laiką dir- mis išpintame žodyje apie pavir- 
bo. Turi rūsyje įsirengęs mažą 
studiją.

J. Rūtenio bene svarbiausias 
privalumas, kad jis turi jautrų 
spalvinį pajautimą. Spalvų de
rinys gana ramus, nerėkiąs, ne- 
mušąs žiūrovo. Dažnai domi
nuoja viena spalva. Bet ši spal
va nėra nuobodžiai uždėta. Ji 
turi savo turtingumą. Tai pas
tebi, kai geriau įsižiūri į pa
veikslą. Po jo pagrindine spal
va yra prisodinta kitų suple- 
mentarinių spalvų, kurios pra
sišviečia <pro dominuojančią 
spalvą. Sudaro įspūdį, lyg bū
tų rūkas apdengęs jo piešiamą 
objektą.

Jis eina tarp^abstrakto ir rea
lybės. Kai kur yra ištisai ab
straktiniai elementai, o kai kur 
dominuoja realizmas. Mėgsta 
pasirinkti kokį vieną gamtos 
atributą ir jį taip pastatyti, kad 
gautųsi kompozicija, kuri ką 
nors pabrėžia, išsako. Tai dau
giau simbolinis tapybos suprati
mas, pvz. varpų motyvas pa
veiksle “Auksinės varpos”.

Geriausiai jam sekasi kaip 
tik itie simboliniai paveikslai. 
(■P-j)

kuose pasireiškė vos prieš kele
tą metų. Anksčiau jis buvo ka
rininkas, mokytojas. Atsidūręs 
šiame krašte, daug dėmesio sky
rė literatūrai. Rašė straipsnius,

LB New Yorko apygardos 
suvažiavimo proga Kolumbo vy
čių salėje Woodhavene kovo 
29-30 buvo surengta Jono Rū
tenio tapybos paroda, kurioje 
buvo išstatyta 23 paveikslai.
Žmonių aplankė kokie 20 0. ką, —- kartais pagrcga smuiku. 
Daugiausia buvo šeštadienio va
karą, kai buvo parodos oficia
lus atidarymas. Parduota 4 pav.

Tuo laiku baigėsi apygardos 
suvažiavimas, taip visi atsto
vai dalyvavo parodos atidary
me. Atvyko žmonių ir iš toli
mesnių vietovių. Būrelis buvo 
ir iš Stamfordo, kur kadaise J. 
Rūtenis dirbo.

Pradžioje trumpą žodelį tarė 
Vytautas Radzivanas, LB apy
gardos valdybos narys kultūros 
reikalam. Apie Jono Rūtenio 
kūrybą kalbėti jis pakvietė Pau
lių Jurkų. Po jo kalbos žnonės 
apžiūrėjo parodą ir dar ilgai 
šnekučiavosi Paroda uždaryta 
sekmadienį 6 v.v.

Jonas Rūtenis tapybos lau-

Į tapybą pastūmėjo dovana. 
Prieš keletą metų, vykdamas 
atostogų į Cape Cod, iš dail. 
P. Osmolskio gavo dovanų 
— dažų dėžutę. Kai atidarė tą 
skrynelę, suradę visai naują pa
saulį. Pamėgo dažus, pamėgo 
tapymo meną.

Norėdamas įsigyti daugiau 
žinių, jis.lankė Pratto Institutą, 
baigė Master Artists Kachina

— Spalvotos TV, skaičiavimo 
ir rašomos mašinos, puikiausi 
RADIO, pradedant mažais TR. 
PORTABLE iki' didžiųjų STE- 
REO vokiečių ir vietos firmų, 
Pranešę kuo domitės, gausite 
autentiškus firmų katalogus iš: 
J. L» Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N. Y. 11731, te- 
lef: (516) 757-0055.

knyga” ir Lt. E naujausių — 
Sibiro maldaknygė 10 kalbų.

Toliau 1905-1918 m. laiko
tarpis. Amerikos 1904-1948 m. 
leidiniai, gausus nepriklauso- 

reigą. ' mos Lietuvos skyrius, spauda
D. Jasaitytė gražiai paskaitė Vokietijoj 1944-1948, Amerikos 

ištrauką iš Vatikano D susirin- skyrius nuo 1949 iki dabar, Ita- 
kimo kreipimosi į visus žmo- fijos leidiniai ir kt. Religinė pe
nės, menininkus ir jaunimą.

Džiugu, kad susirinkusieji nuo
širdžiai priėmė kalbėtojų kvie
timo žodį ir “Krikščionis gy
venime” seriją užsisakė apie 
83 proc. dalyvavusių.

Ta proga mūsų visuomenei

šių ir gelmę dr. V. Mantautas, 
veikdamas daugiau jausmingą 
klausytąją, taip pat palankiai 
nuteikė atlikti šios valandos pa-

Didžiojoj Savaitėj pamaldos 
Didįjį ketvirtadienį, Didįjį penk
tadienį ir Didį šeštadienį šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje prasidės 7:30 vai. vak. Iš
pažintys bus klausomos nuo 7 
vai. vak.

Velyky rytą prisikėlimo pa
maldos šv. Petro bažnyčioje 
bus 6:30 vaL ryto. Procesijoje 
dalyvaus mokyklos vaikučiai. 
Giedos parapijos choras. Kitos 
mišios bažnyčioje: 8:00, 9:00 
10:00 ir 11:30 vai. Salėje: 8:00, 
9:30, 10:30 ir 11:30 vai. Lietu
viškai mišios laikomos 7:00, 
8:00 ir 10:00 vai. bažnyčioje 
ir 9:30 vaL salėje. Šios ketve
rtas mišios lietuviškai laikomos 
nuo pat liturgijos pertvarkymų.

Paulo* ir Edmundo Ketvir

SKAUTAMS REMTI TfiVŲ KOMITETAS

PAVASARIO BAUŲ 
šeštadienį, gegužes meiu 10 d 

Atsimainymo parapijos salėje 
Maspetbe

Šokiams gros Joe Thomas orkestras. Stalus 10 i 
jau galima užsisakyti pas Viktoriją Baliūnienę, 12 
hill La., Bethpage, N.Y. 11714 — telrf. 516-73

SKAUTAMS REMTI TtVŲ KOI

fežkomas lietuvis buvęs ad
vokatas Michelsonas, gyvenęs 
Rjchmond Hill, N. Y., kur tu
rėjo ir savo įstaigą. Jis už ne
sąžiningumą buvo nubaustas: ei
damas advokato pareigas, buvo 
nuskriaudęs vieną asmenį, ku
ris dabar jo ir ieško. Kas žino
tų, prašom pranešti teL 441- 
4512. Už pranešimą skiriamas 
atlyginimas.

ED. PODOLAK 
ind N* 

MERKY MUSICIANS
7 azmenM vrlcettm 

groja įvairius pramoginius lokius.

Kreiptis: 46 Tatman St. Worcester, 
Mass. 01607 — Telef. 756-2213

Du asmeny* (motina ir sū
nus) ieško mažo 2-3 kambarių 
ir virtuvės buto pirmame ar 
antrame aukšte, Brooklyne. Te
lefonas GL 2-2923.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

E. & G. WITKUS PHARMACY

riodika užėmė 3 stalus. Buvo čię sūnų* Larry, 6 pėdų 10 co- 
gausus katalikiškų kalendorių lių aukščio jaunuolis, lanko 
rinkinys, krikščioniškų Ameri- Morris jaun. kolegiją Pittsbur- 
kos lietuvių draugijų konstitu- ghe. Jis yra senas krepšinin- 
cijų pluoštas. Iš viso buvo iš- kas. Tos kolegijos krepšininkai 
statyta apie 890 spaudinių.

Prie stalų budėjo tautiniais
drabužiais pasipuošusios E. Jo- rungtynėse laimėjo antrą vietą, 
ciūtė, V. Kulbokienė ir Valu- Į tą laimėjimą ypač didelis Lar- 
konienė. Dalyvi*

viso krašto jaun. kolegijų 
(o jų yra apie 450) krepšinio

ty Ketvirčio našas.

A. A. POVILAS BLAKUTIS

Padėka
Elizabeth, N. J., L.S. S-gos, 
Palangos vietininkijos skautės ■ 
nuoširdžiai dėkoja visiem, ku- ; 
rie prisidėjo savo darbu ar au- j 
komis prie kovo 16 Kaziuko mu- <
gės rengimo.

Ypatinga padėka tenka p.p. ; 
Kupinskams, Lietuvių Kepyk- ; 
los savininkam už jų paaukotus ; 
miltus bei kitus produktus py- ; 
ragų kepimui; prof. Jokūbui ; 
Stukui už garsinimą šios mu- ; 
gės per Lietuvos Atsiminimų ; 
radijo programą nemokamai; ; 
ir Bizabetho Lietuvių Laisvės ; 
salės valdybai už leidimą nau- ; 
dotis salės patalpomis be užmo ; 
kesčio.

Ačiū visom ir visiem.

DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS

441 Grabam Avė. (bet. Richardson & Frost St.) Brooldyn, N. Y.
389-2544

Kovo 8 New England ligoni- gilus ir vispusiškas pasitikėji- 
nėje Bostone mirė Povilas Bla- 
kutis. Buvo jis gimęs 1888 lie
pos 18 Beržėnuose, Šiaulių ap
skrityje, pašto tarnautojo šei
moje. Povilas subrendęs irgi 
visą savo amžių dirbo Lietuvos 
pašto įstaigose. Paskutinius še
šiolika metų buvo Panevėžio 
pašto viršininko padėjėju. Ko
munistam antrą kartą okupuo
jant Lietuvą, su žmona Ona pa
sitraukė į Vokietiją, o iš ten 
1950 atvyko į Bostoną.

Praeitais metais mažame gi
minių rately atšventė savo 80 
metų amžiaus ir 50 metų vedy-

EASTER GREETINGS

Phone EVergrern 4-8859 - 7281 E'tabli4ied 1889

Velionis Povilas buvo ramaus 
švelnaus būde. Su visais tarny
boje ir už jos ribų buvo drau
giškas ir nesileisdavo į jokius 
ginčus. Jį labai gražiai charak
terizavo jam rašytame laiške jo

g 270 Broadway Brooklyn 11, N. Y.
Š Brandi: LONG BEACH, L. L

kas J. Belinis: “Mielą kolegą 
Povilą laikau vienu iš draus
mingiausių ir pareigingiausių 
buvusių mano bendradarbių ir 
jo atžvilgiu mano širdis visada

mas buvusiu mano padėjėju nie
kad manęs neapvylė, ką ir da
bar maloniai dažnai prisimenu 
ir kiekviena proga pasidalinu 
su kitais buvusiais mano bend
radarbiais.”

Savo švelniu būdu ir darbš
tumu niekam ir niekada nebu
vo kliuvinys ar našta iki pas
kutinės dienos šioje žemės ke
lionėje. Jis jau senokai kartais 
pasiskųsdavo širdies negalavi
mais. Paskutiniu laiku sveikata 
buvo pablogėjusi ir dr. A. Kri- 
siukėno rūpesčiu buvo paguldy
tas ligoninėn, kur po keletos 
dienų ir mirė.

Palaidotas iš Casper koply
čios Bostone kovo 11 Forest 
Hill kapinėse, dalyvaujant pa
maldose ir kapinėse kun. P. Da
giui ir nemažam draugų ir 
tautiečių būriui.

Paliko liūdinčią Žmoną Oną. 
dukterį Ireną Manomaitienę 
žentą inž. Eugenijų Manomaitj 
ir tris anūkus: Augirą su žmo
na Renata. Rimą ir Povilą.

K. Šimėnas


