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Tautai reformas atmetus, gen. de Gaulle pasitraukė
Paryžius. — Nuo gen. de 

Gaulle laimė nusisuko — pran
cūzai nepaklausė jo prašymo pa
balsuoti už naują administraci
ni Prancūzijos padalinimą ir se
nato sumenkinimą, todėl jis 
pasitraukė, kaip buvo žadėjęs, 
jei jo reformos nepraeis. Jis 
pats savo keliu nepaklausė 
draugų patarimo nerišti su tuo 
klausimu pasitraukimo, jei re
formai nebūtų pritarta.

Neįsigilinus atrodo, kad bal
suotojai šį kartą vaikiškai už
sispyrė, bet pažįstant prancū
zus greičiau galima sakyti, kad 
jie šį kartą pasielgė kaip pran
cūzai — jie nebuvo suspėję 
apsiprasti su mintimi, kad ne
beliks taip ilgai buvusių insti
tucijų, kurių teritorinės sie
nos taip senai buvo išvestos ne 
pagal kokį objektyvų pagrindą, 
bet pagerbiant ano laiko papro
čius. Gi prancūzai dar yra tau
ta, kuri brangina senas tradici
jas, ypač tas. kurios arčiausiai 
jų kiemo. Ūkininkų balsai čia 
tikriausiai savo rolę suvaidi
no.

Ir darbininkai šį kartą bus 
nusisukę nuo de Gaulle. nes

Naujo prezidento rinkimai maždaug už mepesio

jis kaltas, kad Prancūzijos pra
monės įmonių technologija dar 
atsilikusi, todėl Vokietija ūkiš
kai pralenkė Prancūziją.

Nepopuliari buvo ir senato 
reforma, nes de Gaulle opozici
jai buvo pasisekę plačiai pa
skleisti nuomonę, kad siūlomi

konstitucijos pakeitimai labai 
jau kvepia napoleonizmu. Ši
tas kvapas Prancūzijoje ir 
šiandien nepriimtinas. De Gaul
le tas reformas galėjo ir per 
parlamenta pravesti, nes tam 
yra reikalinga dauguma, bet jis 
užsimanė ta proga iškaulyti iš

tautos naują ' pasitikėjimo pa
reiškimą, ir suklupo, nes tai pa
kvipo neskaniai.

Kaip ten jbebūtų, bet vie
nas spalvinga^ Prancūzijos isto
rijos periodas vėl pasibaigė, ir 
kito tokio neljebus. Istorijai ne
bus lengva sudaryti nešališko 
to periodo balanso, nes pats de 
Gaulle buvo I prancūziškai ais
tringai šališkas. Savo istoriją 
jis pats baigs rašyti, nes da
bar jau tikrai turės laiko pa
baigti savo atsiminimų pasku
tinįjį tomą.

Prieš reformas pabalsavo 
maždaug 53 proc. balsavusių,

už jas 47 proc. Balsavo apie 81 
proc. turėjusių balsavimo tei
sę.

Prezidento pareigas perėmė 
senato pirmininkas Alain 
Poher, naujo prezidento rin
kimai turi įvykti per 35 dienas 
nuo senojo prezidento pasitrau
kimo.

ŽUVO BOLIVIJOS 
PREZIDENTAS

La Paz. — Balandžio 27 žu
vo Bolivijos prezidentas Rene 
Barrientos, kai jo helikopteris 
užkliuvo už aukštos Įtampos 
elektros kabelio ir nukrito. Jis 
buvo išvykęs, kaip dažnai dary
davo sekmadieniais, sostinės 
apylinkių ūkininkų lankyti. Pre
zidentavo nuo 1964. Buvęs ka
rininkas lakūnas, bet rūpestin
gas savo krašto reikalų rūpinto
jas. Atėjo i valdžią per sukili
mą, bet rimtai rūpinosi prieiti 
prie demokratinio režimo.

— V. Vokietijos koalicijos 
partijos (krikščionių demokra
tai ir socialistai) su - 
tarė atominių ginklų plitimo 
sulaikymo sutarties pasirašymą 
atidėti po parlamento rinkimų. 
Jie įvyks rugsėjo 28. Sutar
ties pasirašymas delsiamas to
dėl, kad neturima garantijos, 
jog Maskva nepradėtų kabinė
tis prie tyrinėjimų, kurie ri- 
šasi su atominės energijos pa
naudojimu nekariškiems tiks
lams.
— Izraelio Ben Gurionas pra

kalbo. kad gal reikią grąžinti 
arabams visas 1967 m. paim
tas žemes, išskyrus tik Jeruza
lę. kuri visa turėtų likti Izraely
je.

Trumparegiškos politikos kartus vaisiai
Beirutas. — Palestinos pabė

gėlių teroristinėms grupėms 
pirmą kartą pasisekė nuversti 
arabiškos valstybės vyriausybę. 
Taip atsitiko Libane, kurio vy
riausybė turėjo pasitraukti, nes 
nepajėgė be kraujo praliejimo 
sutramdyti riaušių, kurios buvo 
sukeltos reikalaujant duoti pil
ną laisvę Palestinos pabėgė
lių teroristinėms organizaci
joms veikti prieš Izraelį iš Li
bano teritorijos.
Nemanoma, kad toks būtų bu

vęs pačių demonstrantu tikslas, 
bet riaušės davė progos kitoms 
politinėms organizacijoms pa
mėginti savo tikslų siekti. Pa
vojingiausia betgi tai. kad 
kraštui svetima grupė su dar 
nežinia kam tarnaujančiais tiks
lais įsibrovė į Libano vidaus 
gyvenimą. Tas pats elementas 
daug rūpesčių jau yra padaręs 
Jordanui, pradeda būti pavo
jingas Irake, tik vienas Egip
tas, kurs tą elementą globoja 
ir išnaudoja savo tikslams, jam 
neleidžia veikti iš savo terito
rijos.

Al Fatah. labiausiai išgarsė
jusi teroristinė grupė, ta proga 
visur sustiprino savo spaudi
mą. kad jai būtų leista užpul
dinėti Izraeli iš visur, kur tik 
jie norės. Tų teroristinių gru
pių veikla turi daug simpatijų 
eilinių arabų tarpe, tačiau jos 
yra pabaisa vyriausybėms, ką 
rodo paskutinis įvykis Libane 
ir visai nesenas Jordane. Jos 
gali pasidaryti valstybė valsty
bėje.

Bet tiesa reikalauja pasakyti.

kad pačios tų kraštų vyriausy
bės yra kaltos, jei daugiau 
kaip milijonas tų pabėgėlių jau 
20 metų vargsta stovyklo
se be jokios ateities. Juos nuo 
bado ikšiol gina visas pasaulis 
per Jungt. Tautas, bet pačios 
arabų valstybės, kur yra tos 
stovyklos, daro viską, kad jų 
padėtis nebūtų pagerinta, kad 
jie nebūtų pastoviai įkurdinti. 
Dabar atėjo laikas ir jiems pa
justi. kad tokia politika buvo 
trumparegiška ir nemorali.

Raketos dėmesio 
centre

Washingtonas. — Ginčai dėl 
antiraketinių raketų tebevyks
ta tuo pačiu tempu. Vyriausy
bės pusėje vis naują žodį už 
ABM išdėstymą pasako krašto 
apsaugos sekretorius Laird, gi 
priešai kasdien suranda naujų 
žmonių jo argumentams atsver
ti.

Dabar vienas iš tokių naujų 
pranašavimų yra tas, kad S. Są
junga tikriausiai sulėtinsianti 
atominio ginklavimosi tempą. 
Tokia pat pranašystė buvo 
skleidžiama ir 1967-68 dėl toli
mojo skridimo tarpkontinenti- 
nių raketų, bet visi tie prana
šai apsiriko — per tuos dvejus 
metus tų raketų buvo paga
minta ir išdėstyta arba į silo
sus sukišta daug daugiau, ne
gu visais kitais metais. Todėl 
krašto apsaugos sekr. Laird 
diena iš dienos ieško pritarėjų 
ABM sistemos išdėstymui pa
remti. Jeigu nusiginklavimo pa
sitarimai parodys, kad susitari
mas su Sovietais galimas, ABM 
išdėstymą visad bus galima nu
traukti. Bet apie tai kalbant 
vis pamirštama pasakyti, kad 
tos pirmosios derybos bus ne 
apie nusiginklavimą, bet apie 
apsiginklavimo įšaldymą esama
me lygyje.

Sena kinu kryptis
Hong Kongas. — Kom. Ki

nijos kompartijos 9-sis kongre
sas pasibaigė balandžio 24. iš- 
posėdžiavęs Pekinge 24 die
nas. Į centro komitetą išrink
ta 170 tikrųjų narių ir 109 ant
rininkai. Mao Tse-tungas vėl 
perrinktas pirmininku, jo pa
vaduotoju ir įpėdiniu, jei Mao 
mirtų ar pareigų eiti negalėtų 
prieš kito kongreso sušaukimą, 
išrinktas krašto apsaugos mi
nistras Lin Piao.

Naujojo komiteto sąrašas ro
dąs, kad fcarittbmenė naujaja - 
me komitete turėsianti dau
giausia įtakos. Nebepasirodė nė 
vienas iš žymesniųjų, kuriuos 
išvalė “kultūrinė revoliucija”. 
Naujasis komitetas esąs keistas 
mišinys politinių srovių ir įta
kos grupių, kuriose maišosi 
kraštutiniai radikalai su kraštu
tiniais pragmatininkais. Tuo 
tarpu nesą galima nustatyt, ku
ria kryptimi jie ves Kiniją. Vie
nas bruožas yra aiškiai mato
mas: kongresas buvo “kultūri
nės revoliucijos” produktas . 
Taip spėliojo ir Maskva kong
resui prasidedant.

— Anglija ragina Paryžių su
tikti pasikalbėti dėl esančių į- 
sitempimų ir įtarinėjimų pašali
nimo. Skriauda bus didelė 
abiem šalim ir Europai, jei bus 
draskomasi dėl menkų nesusi
pratimų, — pareiškė britų už
sienio reik, sekretorius Stecvart. 
Abudu kraštai susipyko dėl Eu
ropos politinių kelių krypties.

— Jordano karalius išspaudė 
iš Washingtono dar 18 spraus- 
minių naikintuvų F-104 ir kito
kių smulkių ginklų už 30 mil. 
dol. Prašė ir tankų, bet jų ne
gavo. Prieš trejus metus jam 
buvo pažadėtas tų pačių lėktu
vų vienas eskadronas, bet tik 
šiemet bus atiduotas, nes pri
statymas buvo sulaikytas dėl 
1967 m. karo. Šiemet jau 
gausiąs užsilikusius ir naujai 
užsakytus.

— Pragoję nebus vaikšty
nių Gegužės Pirmosios pro
ga, nes prisibijoma, kad jos 
gali būti panaudotos priešru- 
siškoms demonstracijoms. Pro
vincijoje palikta vietiniams par
tiniams pareigūnams apsi
spręsti kaip tuo reikalu pasi
elgti.

— Brooklyno katalikų vys
kupijos 31 kunigas pareiškė, 
kad jie nutarė, jog popiežiaus 
ir vyskupų parėdymai dėl ce
libato jiems neprivalomi. Jie 
mano, kad gali susirasti žmo
nas, nors tuo tarpu dar neke
tiną vesti . Iš vyskupo pasigir
do žodis, jog iš jų kalbų spręs
tina. kad jie apie tą reikalą tu
ri klaidingą supratimą.

Lietuvių Rašytojų draugijos 
tradicinė 1000 dol. premija, ku
rios mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, už geriausią 1968 m. 
knyga balandžio 20 Chicagoje 
paskirta lietuvių literatūros ve
teranui, poetui, beletristui ir 
memuarininkui Mykolui Vait
kui. Premija rašytojui teko už

du atsiminimų tomus “Nepri
klausomybės saulėj”, išleistus 
Nidoj, Anglijoje. Šiemetinę pre
mijai skirti komisiją sudarė: K. 
Bradūnas — pirm, P. Gaučys 
— sekret., ir nariai — N. Jan- 
kutė-L'žubalienė, dr. A. šeš- 
plaukis ir dr. P. Kisielius —• 
Lietuvių Fondo atstovas.

Rusai pasitrauksią iš Čekoslovakijos?

JA\ laivai pasitraukė į kitą jūrą
Tokio. — Amerikos laivyno 

dalinys, kuris buvo nuplaukęs 
į Japonų jūrą žvalgybinių lėk
tuvų saugoti, pradėjo grįžti at
gal ir per Tsušimos sąsiau
rius praplaukęs pasuko į Gelto
nąją jūrą, tai yra persikėlė prie 
vakarinio Korėjos pakraščio. 
Pradžioje buvo skelbiama, kad

Naujalio 100 m. minėjimo. įvykusio balandžio 27 Apreiškimo parapijos salėj, programos dalyviai. IS k. j d.: 
Aleksas Mrozinskas. Louise Senken, Stasys Citvaras, kun. L. Budreckas. Nuotr. P. Ąžuolo

toje grupėje yra 23 laivai, da
bar jau atsirado 40.

Kodėl toks greitas vietų pa
keitimas? Pentagonas nieko ne
sako, bet štabu viršininkų pir
mininkas gen. \Vheeler vienai 
kongreso komisijai pareiškė, 
kad tokios grupės išlaikymas 
tarnyboje yra nepaprastai bran
gus ir jų tarnybos laikas pap
rastai esąs trumpas. Be to. to
kios didelės jėgos pasiuntimas 
į tokį užkampį tada, kada iš Ru
sijos nieko blogo nesitikima, 
visur sukėlė nuostaba. Kad ir 
žinodama, jog toji demonstraci
ja ne prieš ją nukreipta, Rusi
ja visgi pasiskundė, ir tas skun
das greičiausiai paskubino gru
pės permetimą i kitą Korėjos 
pusę. Dabar jis bus tarp Korė
jos ir kom. Kinijos.

Kaip ilgai tie laivai ten bus. 
niekas nesako, bet grupė tebė
ra impozantiškai didelė: 4 lėk
tuvnešiai, 3 kreiseriai. 22 nai
kintojai. mažiausiai 5 povande
niniai laivai. Gi dar lėktuvai, 
helikcpteriai ir visokios rake
tos. Jos nuplaukimas i Geltoną
ją jūrą sumažino ir Japonijos 
rūpesčius, nes dabar ji jau to
liau nuo Japonijos erdvės.

P. Korėja skelbia, kad vyks
tančios derybos su U’ashing - 
tonu dėl P. Korėjos aviacijos 
sustiprinimo Kažkaip visi linkę 
manyti, kad š Korėjos dikta
torius gali padaryti pradžia nau
jai avantiūrai prie 38 paralelės

Tą klausimą aptarė
Belgradas. — Jugoslavijos ži

nių agentūra Tanjug skelbia, 
kad šešių savaičių bėgyje Pra
goję ir Maskvoje būsią paskelb
ta apie Sovietų okupacinės ka
riuomenės ištraukimą iš Čeko
slovakijos. Paskelbimas turįs į- 
vykti prieš birželio 9, tai yra, 
prieš pradedant pasaulio kom
partijų suvažiavimą, kurio ati
darymas tą dieną yra numatytas 
Maskvoje.
Kodėl?

Neatrodo, kad visa kariuome
nė būtų išvežta vienu laiku, bet 
agentūra tvirtina, kad praneši
me apie atsitraukimą būsian
čios nurodytos atsitraukimo da
tos. Tuo reikalu dabar vykstą 
Maskvos atstovų pašnekesiai su 
Europos kompartijomis, kurios 
Čekoslovakijos okupavimą pri
ėmė labai nepalankiai, beveik 
visos viešai okupaciją pasmer
kė, kitos net po kelis kartus. 
Maskvai nepaprastai svarbu, 
kad Europos kompartijos suva
žiavime dalyvautų ir kad nebe
būtų išmetinėjimų dėl Čekoslo
vakijos okupacijos. Gi kad 
apie tai niekas tiesioginiai ne
bekalbėtu. reikia iš Čekoslova
kijos pasitraukti. Tokią kainą 
Maskva ir bus apsisprendusi 
mokėti.

Galop. Čekoslovakijos okupa
vimas gadina Maskvai visus 
reikalus Jungtinių Tautų sesi

jose, kas labai ryškiai matėsi 
1968 m. sesijoje: nebuvo vals
tybės, išskyrus Maskvos įvyk
dyto nusikaltimo bendrininkus, 
kurios atstovas bendrose disku
sijose nebūtų smerkęs Čekoslo
vakijos okupaciją ir naująja 
“riboto suverenumo” doktri
ną. Tas pats ir su jos santy
kiais Europoje — tiltų staty
mas neįmanomas be pasitrauki
mo iš Čekoslovakijos.
Įvykiai naujoj šviesoj

Po to žinios paskelbimo — 
jugoslavai tvirtina, kad jos tik
rumu abejoti nereikia — kito
je šviesoje atrodo paskutinieji 
įvykiai Pragoję.

Norisi manyti, kad Čekoslo
vakijos vadovybė, kuri savo 
kompartijos centro komitete tu
ri didele dauguma. nebūtų 
keitusi Dubčeko i Husaką, jei
gu nebūtu turėjusi Maskvos pa
žado dėl okupacinės kariuome
nės išvedimo. Ir Dubčekas tik
riausiai nebuvo toji kaina, ku
rios Maskva reikalavo, nes ir 
jos p'ichcsociologai tikriau
siai žino, kad nėra nepamaino
mu vadu.
Kaina

Maskvos pareikalauta kaina 
buvo daug didesnė, už ja ji 
vien dėl prestižo labai kietai ko
vojo ir tuo tarpu gavo. Jos var
das — “normalizacija'. J tą 
sąvoką įeina daug dalyku, bet 
stambiausi yra šie pasilikimas

satelitai Maskvoje
Maskvos orbitoje politiškai ir 

ūkiškai, neišleidimas valdžios iš 
kompartijos ranku, pačios kom
partijos pasilikimas tokia, kaip 
ikšiol Sovietijoje kompartija 
suprantama, jokiu išsišokimų 
prieš Maskvą (todėl ir visų su
sižinojimo priemonių kontrolė 
bei cenzūra).

Ką tik pasibaigusi savaitė 
rodė, kad “normalizacija” Pra
goję buvo pats didžiausias rū
pestis. Ypač buvo rūpinamasi, 
kad spaudon nepatektų antiso- 
vietiškų dalykų ir kad neprasi
veržtų antisovietinės demonstra
cijos. Kompartijos dienraštis 
Rude Pravo jau buvo kietesnis, 
kartais pasirodydavo ir maskvi- 
nė terminologija bei argumen
tacija, vyriausybės pasiųsti į 
visus krašto kampus atstovai 
informavo partijos, valstybės 
ir profsąjungų pareigūnus kaip 
tuo tarpu elgtis — ko nedaryti 
ir ko viešai nesakyti. Įsidė
mėtina, kad Rude Pravo kelis 
kartus įvairiuose kontekstuose 
aiškino, jog lojalumas Dubče- 
kui dar nereiškia, kad reikia 
neapkęsti Husako. Kitaip ta
riant, visokiais- būdais norėta 
pasakyti, kad galima mylėti 
Dubčeką ir pasitikėti Husaku.
Husakas Maskvoje

Pats Husakas pereitą sa
vaitgalį buvo Maskvoje su 
premjeru ir kitais, nes ten vy
ko Ekonominės Savitarpio Pa
galbos tarybos posėdžiai, kurie 
prieš kelis mėnesius iširo jokių 
nutarimų nepadarę, nes Mas
kvos projektai susilaukė di
delio pasipriešinimo ne vien 
tik iš Rumunijos. Bet Tasso 
komunikatai informavo, kad 
su Husaku ir kitais Čekoslova
kijos delegacijos nariais “drau
giškai” kalbėjosi visi trys: 
Brežnevas, Kosyginas ir Podgor- 
nas. Tai yra visa viršūnė kar
tu. kas reiškia, jog pasikalbėji
mai buvo labai svarbūs.

Kiti šaltiniai betgi skelbia, 
kad ūkinėmis problemomis ten 
mažai tesidomėta, bet visas lai
kas buvęs skirtas aptarti tik 
toms problemoms, kurios yra 
atsiradusios ryšium su Čekos
lovakijos okupacija. Tas šalti
nis net linkęs manyti, kad ne 
visi ir Varšuvos pakto nariai 
yra vienodos nuomonės tuo 
klausimu, nors su tąja okupa
cija ir surišo savo vardą mažus 
karinius dalinius prie sovietiš
kųjų divizijų prijungdami, bet 
greit vėl juos ištraukdami Iš
vada siūloma tokia: Ekonomi
nės Savitarpio Pagalbos ta
rybos posėdžiai buvo tik prie
danga Čekoslovakijos bylai 
svarstyti Tai buvo, žinoma, ir 
pirmoji proga susipažinti tuo 
klausimu ir su dr Husako nuo
monėmis. nes jo nuomonės da
bar jau yra Čekoslovakijos poli
tinės vadovybės nuomonės
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Dažnas iš laisvojo pasaulio 
nuvyksta į Lietuvą ir parvyks- 
ta su šviesesniais ar tamses
niais įspūdžiais. Daugelis užsie
niečių korespondentų, aplankę 
Maskvą ir Baltijos sostines, ra
šo, kad gyvenimo stilius pasta
rosiose esąs kitoks nei Maskvo
je — artesnis Vakaram. Paste
bi, kad ir patys Maskvos rusai, 
vykdami į Baltijos valstybes, ta
riasi vykstą į Vakarų Europą.

Rusiškas laikraštis “Novoje 
Russkoje Slovo” per eilę nume
rių (pradedant nuo 1968 lapkri- 
čios 25) aprašė vienos rusės 
kelionę pas motiną ir brolį į 
Ukrainą, į provincijos gilumą. 
Laikraštis pastebi, kad pakeitęs 
tik vardus, bet įvykius aprašęs 
pagal anos keliautojos pasakoji
mus. Tos keliautojos įspūdžių 
dalį atpasakojame. kad skaityto
jas galėtų palyginti su tuo, kas 
pasakojama lankiusių Baltijos 
valstybes.

aplankiusi savo motiną ir brolius Ukrainos gilumoje

ne stebino ir žavėjo. Ir taip gy
veno paprasti darbininkai, va
lytojos, restoranų virėjos — na, 
žodžiu toki pat neturtingieji, 
kurie pas mus, tėviškėje, vos 
galus su galais suveda”.

Gyvenamajam mieste buvo ir 
maža rusų kolonija su bažny
tėle. Valė ją lankė ir bend
ravo su savo tautiečiais. Bažny
tėlėje ji negalėjusi atsidėkoti 
Dievui gavusi tokį vyrą, kuris 
ją nuoširdžiai mylėjo. Po trejų 
metų jau turėjo sūnų ir duk
terį. Jautėsi laimingiausia savo 
šeimoje. Natūralu, kad negalė
jo užmiršti ir savo motinos bei 
gimtojo krašto. Bet iš ten netu
rėjo jokių žinių. Tik po 22 me
tų nuo jos pagrobimo iš Glu- 
chovo per tarptautinį raudo
nąjį kryžių ji patyrė, kad mo
tina tebegyva ir gyvena tame

pat name. Po ilgo laiko gavo ir 
motinos atsakymą į Valės laiš
kus. Rašė, kad sūnus Volodia 
gyvena su ja; kad antras sūnus 
Kolia negrįžęs iš fronto: kad gy
venanti neblogai; gyvenimas žy
miai pagerėjęs. Į dukters laiš
kus su pasigyrimais, kaip ji pui
kiai gyvena Amerikoje, gavo 
motinos laišką su įspėjimu: te
gul nesiunčia jai nei pinigu nei 
nieko kito — ji visko turinti 
užtenkamai. Vyro patarta, Valė 
dar kitame laiške pasiūlė atsi
imti motiną į Ameriką. Atsa
kymą gavo nelauktą: ji niekur 
nevažiuosianti, o jei duktė ir 
toliau tokius siūlymus karto
sianti, tai ji nutrauksianti bet 
kokį susirašinėjimą. Tada vy
ras pasitūlė Valei aplankyti mo
tiną ir pradėjo rūpintis tai ke
lionei leidimais.

Kelyje i Ukrainą:
Po gero pusmečio leidimas 

buvo gautas nuvykti i patį 
Gluchova. Stabteliame ties pa
sakojimu, kai Valė atsidūrė lėk
tuvu jau pačiame Kleve ...

Kieve iš aerodromo Valė vy
ko į geležinkelio stotį taksi. .. 
Ar jis nežinąs, kelintą valan
dą traukinys išeina i Gluchova 
— paklausė Valė šoferį. Tas 
išpūtęs akis, kad ši išsipuošusi 
užsienietė kalba rusiškai. Jis 
nežinąs. Bet jeigu traukinys eis 
tik po kelių valandų, tai jis ga
lįs nupirkti bilietą iš anksto, 
nuvežti į artimiausią viešbutį, 
o kai bus laikas — paimti ją iš 
viešbučio ir nugabenti į sto
tį. Patyręs, kad ji iš Ameri
kos, atsargiai paklausė;

“O kaip ten gyvenimas?”
Kaip Valė atsidūrė Amerikoje:

Pasakotojai, kurią laikraštis 
vadina Vale, buvo 15 metų, 
kai prasidėjo karas. Tėvas, ma
lūno vyresnysis meisteris, dar 
prieš karą buvo suimtas ir išvež
tas nežinia kur. Karo pradžio
je abu broliai buvo paimti į 
frontą. Liko motina ir duktė. 
Po poros metų jų gyvenamas 
miestelis Gluchovas bu
vo užimtas vokiečių, ir vieną 
dieną Valę, jau 17 metų, paga
vo tiesiai iš gatvės ir išvežė 
darbam į Vokietiją. Nutrūko 
bet kokis ry šys su motina.

Karui pasibaigus, tūkstančiai 
jos tautiečių buvo grąžinami. 
Gražinamieji žinojo, kad jie bus 
kaltinami koliaboravimu su 
“liaudies priešu". Vienas jau
nas leitenantas Valei atvirai 
pasakęs: “Ar gali nevažiuo
ti? Jei taip, tai dumk, mergy
te. iš čia. Ten tau gyvenimas ne
bus saldus”. 0 suabejoti grį
žimu Valė turėjo pagrindo.

“Aš mačiau, kad vokiečiai 
net ir karo metu geriau gyveno

Katalikų Federacijos N.Y. ir N.J., apskrities seimelyje balandžio 13 Maspetho liet, parapijos salėje iš k. i d. 
dr. A. Skėrys, kun. V. Pikturna, Stasys Lukas, E. Vaiš noraitė, A. Mažeika, V. Radzivanas, A. Radzivanienė.

Nuotr. P. Ąžuolo

kaip mes taikos metu .. .Gal ir 
būčiau grįžusi kaip kiti, bet bie- 
sas papainiojo man įsimylėti ka
reivi amerikietį, kuris mane 
taip pat mylėjo. Jis ragino ne
važiuoti ir kalbino važiuoti su 
juo į Ameriką. Jis paėmė mane 
iš lagerio, apgyvendino pas vo
kiečių ūkininką ir skubino vi
sus reikalus sutvarkyti sutuok
tuvėm. Miunchene jis gavo pa
žymėjimą. kad aš esanti seno 
emigranto duktė, ir mažoje Ba
varijos bažnytėlėje mes susituo
kėm. Vyras gavo mėnesį atos
togų ir išvežė mane į Amerika".
Kaip kilo mintis aplankyti tėviš
kę:

“Viešpatie! Gyvenimas Ame
rikoje mane svaigino! Niekada 
neįsivaizdavau, kad žmonės ga
lėtų taip gyventi. Mašinos, pra
dedant nuo skalbiamosios ir 
baigiant dulkių siurbliu — ma-

KOKIA BUS JURBARKO NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONE
Naftos perdirbimo įmonė 

Jurbarke projektuojama “Le- 
giprogaz” institute Leningrade. 
Pagalbinius projektavimo dar
bus atlieka ir pramoninės sta
tybos projektavimo institutas 
Kaune. Visi protestai prieš tą 
įmonę nutildyti. Vietoj jų vis 
dažniau ir dažniau laikraščiuo
se pasirodo džiaugsmingi pasa
kojimai. kokia didelė ir graži 
būsianti ta įmonė. Anot Komj. 
Tiesos (kovo 29), įmonė bū
sianti pradėta statyti “artimiau
siu laiku”, šiame pranešime 
pasakoja apie administracinį- 
ūkinį įmonės pastatą, kurį pro
jektuoja kauniškiai architektai. 
Iš to papasakojimo matyti, kad 
Rusijos naftininkų kolonija

Jurbarke yra numačiusi įsitai
syti gana patogiai:

“Administracinio-ūkinio blo
ko centre—vienuolikos aukštų 
administracinis korpusas. Jame 
įsikurs įmonės administracija, 
laboratorijos, viešbutis. Apie 
šį aukštuminį akcentą sugru - 
puoti kiti korpusai. Su daugia
aukščiu pastatu galerija su
jungta 250 vietų konferencijų 
salė. Pirmajame aukšte (po sa
le) projektuotojai Įkūrė prie
miestinio autobuso ‘Jurbarkas- 
Naftos perdirbimo įmonė' dis- 
pačerinę su laukiamuoju kelei
viams.

“Triaukščiame pastate, ku
ris taip pat jungiasi su aukštu
mine dalimi, įsikurs mokymo 
kombinatas, skaičiavimo cent
ras. automatinė telefonų stotis.

O didžiausią plotą užims audi
torijos. mokymo kabinetai, la
boratorijos ir bendrabutis.

“Projektuotojai gražiai išpla
navo naftos perdirbimo įmo
nės administracinį bloką. Už
statymo plotas tik 0.52 ha. O 
želdiniams skiriama net 4.76 
ha. Be to. minėtas architektū
rinis ansamblis sukomponuo
tas aukštesnėje vietoje, prie 
pagrindinio įvažiavimo į įmonę. 
Visa tai simbolizuos (ypač 
aukštuminis akcentas, mūsų 
technikos žingsnius, paverčian
čius ankstesnį nedaug kam te
žinoma Jurbarką stambiu naf
tininkų centru".

Šiuo viliojančiu vaizdeliu 
bandoma užmaskuoti nepa
trauklųjį naftos kvapą . .. Bet 
prasiveria kitas plyšys, pro ku-

“O, skųstis negalime”, atsa
kė taip pat atsargiai Valė.

“Mes taip pat skųstis negali
me”, aitriai nusijuokė šoferis. 
Ne iš karto Valė sakosi supra
tus jo atsakymo prasmę.

Šoferis užbėgo į stotį ir pa
tyrė, kad traukinys išeina tik 
rytojaus rytą. Bus iš ryto mi
nios, reikės stovėti eilėje. Te
gul Valė pasirenka: arba dabar 
patepti nešiką, ir jis viską su
tvarkys, o rytoj mus pasitiks ir 
paims jūsų daiktus, arba ...

“Tepkit, kad tik nebūtų jo
kių trukdymų”.

“Aš ir taip manau. Duokit 
man dešimtinę, o jei bus grąžos 
— atnešiu”.

Po pusvalandžio šoferis grį
žo linksmas. “Štai jum bilie
tas ir grąža, o taip pat rezer
vuota vieta. Rytoj aš atvyksiu 
paimti jūsų iš viešbučio”.

Po penketo minučių šoferis 
nuvežė Valę į viešbutį netoli 
stoties.

“Aš pasiteirausiu, ar yra kam
barių”, tarė šoferis ir dingo 
viešbuty. Grįžo vėl šypsodama
sis.

“Apskritai kambarių nėra, 
bet kai sužinojo, kad jūs iš už
sienio, tai norėjo siųsti jus į 
miestą į Inturisto viešbutį. Jie 
taip privalo daryti. Bet kai aš 
pasakiau, kad jūsų bilietas į 
Gluchova: kad jūs rytą išvažiuo- 
jat — atsirado. Jei būtų pasi
taikęs kokis komandiruotasis, 
tai nebūtų su juo nė kalbėję. 
Iš sykio būtų atstatę".

“Kodėl?”
“Tokios direktyvos, o jūs kas 

kita — jūs gi esate valiuta”.
"Kas? Aš?”
“Nagi doleriai — brangus 

svečias”. Ir šoferis ėmė tempti 
Valės daiktus i viešbuti, kurio 
vestibiulis nebuvo švarus, ne
buvo jaukus, nebuvo be kažin 
kokių kvapų.

“O geresnio viešbučio nėra?” 
"Geresni miesto centre. Ten 

visko yra. Bet ir tris kartus 
brangiau”.

Nutempėme — pasakojos Va
lė — daiktus į antrą aukštą, 
sodriai atsilyginau šoferiui ir 
paspaudžiau jam ranką.

(Toliau patirtis viešbuty)

ri tampa matomas paveikslas, 
kaip ištaigingai mano tie nafti
ninkai Jurbarke įsirengti. Ir tai 
tuo metu, kada dauguma gyven
tojų kančia didžiausią gyvena
mųjų patalpų trūkumą ir kai 
statybininkai — dėl medžiagų 
stokos ir blogos darbo or
ganizacijos — nepajėgia žmo
niškai gyvenamųjų namu įreng
ti. Kaip dailiai bus apgyvendin
ta tos Lietuvai primestos įmo
nės administracija — jau aiš
ku. Ir drauge aišku, kad nie
kas nesuka sau galvos, kur ir 
kaip gyvens i nedidelį Jurbar
ką sutraukta didelės įmonės 
darbininkija. (Elta)

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia še r merams dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. W ALK E R, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street VVoodhaven, N.Y. 11421, (212) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

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

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

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 St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Bakmg Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daba ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938.________________________________________________________________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Ineome 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; VI 7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hili, N.Y. 11418. Tek VI 3-3544.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prtce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. — VI 9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT. 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30y2 Jamaica Avė., 
\Voodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksmo mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50c. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Dekcn,
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104.

Tel. (212 ) 497-8865

Alfa J e w e 1 e r
A. ŪSELIS

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

)

Mūsų broliai šaukiasi
dvasines ir |
medžiagines |
pagalbos |
Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ. | 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi- • 
nes ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia • 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis. •

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

Šįmet sueina 10 metu — 1959-1969 *
Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip: •
I give, devise and beųueath to
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, Ine.
64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

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

žarijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje • 
kurkime rėmėjų būrelius. į

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

• ispanų kalba: La lucha contra Dios cn Lituania. kaina $1.00.

L K R A VALDYBA (?

.... .v.............  .

Liet. Motery Klubu Federacijos Nevv Yorko klubo surengtoje Atvelykio popietėje balandžio 13 iš k. i d. Lau
ra Šlapelienė, rašytojas Juozas Pctrėnas. skaitęs pask.uta. aktore Ase Dauguvietytė, dail. Adomas Galdikas, 
solistė Vincė JonuSkaitė, aktorius Vitalis Žukauskas, klubo pirmininkė dr. Marija Krcgždienė

Nuotr. V. Maželio

Bdexter park 
PHARMACY |£j 

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

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

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

bestway 
TRAVEL AGENCY 

Kelionės plačiame pasauly 
VVILLIAM R. BEST 

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

NtlV YORK CHICAGO

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

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hili. N.Y. 11 lis Tel. 212- ! 11-6790 
2422 Wcst Margiiette Rd. Chicago. Iii. 60629 — Tel. .312- 476-2212

Visais apdraudos ir nekilnofamo turto klausimais prašome kreiptis J
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. IVoodhavcn. N.Y. 11421 Tel 212-617-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas - namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris Miinchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Scrvi< e parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iŠ kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS .Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RI ’OšIATftS KELIONF.N 7. .. Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. U'oodhavcn. N.Y. 11121 Tel. 212 -847-5522
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EdHortal OMO* GU S-VM • BtataN Offlee GL 8-5303 

THE WORKER (TO»Cowrt> franciscan fathers 
Eina Mt IMIS maty.

IKI sujungto AMERIKĄ. LOS otru* DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS 
Įrnnd elw portą* dM art Brooktyn Port Offleo

PublirtMd eeml-wortcly oaMpt hollrty wo*ks Mod'Jrty and Flrrt wnrtc l» Augart -- e----— ------WTn. _ ““■©II PUDII**>Om

Prenumeratos kaina $800— Subscription per year $8.00 

Lalkra&tl tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakd|a taiso savo nuožMr*. Nenaudoti straipsniai 
saugomi Ir gražinami autoriams prafant Pavarde pasiraiytl straipsniai nebūtinai 
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Pavergtieji broliai laukia 
laisvųjų pagalbos

Vokietijos lietuvii) jaunimas ir senimas apie jaunimo veiklą

Tauta už tėvynės ilgesnį lai
ką gali išsilaikyti tik labai ypa
tingomis sąlygomis, kaip turi
me gyvą pavyzdį žydų tautoje. 
Tokias sąlygos tačiau negali 
būti naujai sukurtos, jeigu jų 
nėra iš gilios senovės. Svetur 
nesunykti stipriausia pagalba 
yra gyvas ryšys su gyva tau
ta tėvynėje. Remdami tautą tė
vynėje, išgyvename savyje sa- 

---- vos tautos ir tėvynės meilę ir 
taip stipriname svetur esančių 
lietuvių sąmoningumą.

Kaip spaudos draudimo lai
kais lietuviška knyga, iš sve
tur patekusi į Lietuvą, buvo 
didesnės vertės dovana, negu 
medžiaginė pagalba, taip ir da
bar, religijos persekiojimo ir 
dorovės griovimo laikais, reli
ginė ir moralinė pagalba yra 
daug svarbesnė už medžiaginę.

Šiais metais sukanka 10 me
tų, kai per Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos organizaciją 
(Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid) laisvojo pasaulio lie
tuviai stengiamės gelbėti Lie
tuvėje ir kitur rusų vergijoje 
esančių lietuvių religiją ir 
krikščionišką moralę: tą viso- 
kįęs tvirtybės, ištvermės ir vil
ties pagrindą. Padaryta daug 
gero. Trumpu žodžiu neįmano
ma tai atpasakoti. Stengiamės 
daryti, ką pajėgiame.

Bėga laikas, keičiasi žmonės 
— ne tik pavergtieji, bet ir pa
vergėjai. Keičiasi ir gyvenimo 
sąlygos. Gal netrukus daug kas 
pasikeis ir Lietuvoje. Mes turi
me būti gerai pasiruošę kiek
vienos atmainos valandą padė
ti mūsų tautos religiniams, do
riniams ir bendrai dvasiniams 
reikalams. Šiais tikslais, svar
besniais už kasdieninę duoną, 
mes šaukiame visus lietuvis 
talkon. Jeigu turėtume daugiau 

lėšų* ir dabar galėtume daugiau 
padaryti. O mums turi rūpė
ti ir ateitis.

Turime kelių asmenų paliki
mus ateičiai, bet ir tų reikia 
daugiau, kad galėtume efek
tyviai atsiliepti, atėjus palan
kiai valandai. Derėtų kiekvie
nam lietuviui skirti dalį savo 
turto dabartiniams ar ateities 
Lietuvos religiniams reikalams. 
Testamente užrašytų palikimų 
bažnyčioms Lietuvoje jau ne 
vienas nuėjo į rusų bolševikų 
rankas. Mes įspėjame ir ragina
me tokius palikimus atiduoti 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos globai.

Žmonija parodo savo kil
numą remdama misijas, skur
do slegiamus ar nelaimės ištik
tus žmones. Gelbėkime savo 
tautą kaip išmanome ir visada 
atsiminkime, kad organizuotu 
darbu galima padaryti daug ką, 
ko negalime padaryti pavieniai.

Minint Lietuvių Katalikų Re
liginės Šalpos veiklos dešimt
metį, laikau sau malonia parei
ga padėkoti visiems laisvojo 
pasaulio lietuviams kunigams 
už jų asmeninę pagalbą ir rink
liavas parapijose, visiems .ir 
kiekvienam lietuviui už auką 
ar darbą, skirtą L K. Religinės 
Šalpos veiklai. Kiek iki šiol pa
dėta tautai Lietuvoje, tai jūsų 
kiekvieno ir visų kartu nuopel
nas.

Dievo, artimo ir savo tautos 
meilė ir toliau tejungia vis pla
tesnes lietuvių mases aplink L. 
K. Religinę Šalpą (Lithuanian 
Catholic Religious Aid) bend
rai misijai — gelbėti pavergtos 
mūsų tautos dvasinės tvirtybės 
pagrindus.

Kartu su jumis besisielojąs 
. mūsų tautos likimu.

Vysk. Vincentas Brizgys

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Stuttgarto apylinkės val-
dyba, Lietuvių kįubas ir Jauni
mo žodžio redakcija suorganiza
vo jaunimo seminarą Bad Can
statte, 1969 balandžio 19-20. 
Rengėjai pakvietė eilę jaunuo
lių, viduramžių ir senelių lietu
vių taip pat ir iš kitų Vokieti
jos vietovių. Nedirbančiam 
jaunimui ir kai kuriem sene
liam buvo apmokamas pragyve
nimas ir kelionės iš Baden 
Wuerttembergo krašto vyriau
sybės lėšų.

Kas yra jaunimas?
Susirinko 36 asmenys, ku

rių vieni pavėlavo, kiti anks
čiau išvažiavo. Pagal amžių da
lyviai pasidalinę į tris grupes: 
15 jaunuolių tarp 16-30 me
tų amžiaus, 12 asmenų 30-60 
metų ir 9 seneliai, kurių vyriau
sias skaičiuoja 82 metus.. Dar
bai pradėti balandžio 19, šeš
tadienį, apie 10:30 vai. laisvais 
pašnekesiais, vadovaujant Lie
tuvių klubo tėvūnui dr. Petrui 
Karveliui (72).

čia pirmoj eilėj buvo iškel
tas klausimas, kas yra jauni
mas? Karta? Ideologinė grupuo
tė? Kas turi įgaliojimą kalbėti 
jaunimo vardu? Mėginta įvai
riai aptarti, tačiau galutinai nu
sistatyta, kad lemia amžius. Be 
abejo, nėra klaidos kalbėti apie 
jauną dvasią senuose metuose, 
tačiau tikrumoje jaunuolis yra 
tas, kuris nėra peržengęs 30 
metų amžiaus ribos. Sociologi
jos magistras Gerhardas Bau- 
ras (29) pacitavo taiklų sakinį: 
"Nepasitikėk nė vienu, kurs 
yra virš 30"!

kai šis padarė priekaištą, kad klausimus: Trumpai apie jaunimo sekci-
pirmininkas per daug kalba Ar lietuvių jaunimas Vokie- ją referavo jo valdybos pirmi-yra įtampa tarp jaunimo ir se-

Tada kilo kiti klausimai: Ar

žastys? Kai kas, patį įtampos 
faktą laikydami aksioma, mėgi
no ieškoti jo priežasčių. Taip 
G. Bauras jas matė tame, kad 
jaunimas nėra matęs nepriklau
somos Lietuvos, Vytautas Bra
zaitis (32) teigė, kad jauni
mas, užaugdamas Vokietijoje, 
pasisavino vokiečių mentalite
tą, o vyresnieji jį turi lietuviš
ką, dr. Mykolas Baublys (62) 
ypač pabrėžė, kad laisvė Lietu
voje tėra tęsusis tik 6 mene 
sius, o kitu laiku buvo varžo
mas žodis, susirinkimai ir spau
da, kai tuo tarpu V. Vokietijo
je yra visos laisvės garantuo
tos, net laisvė daužyti langus ir 
vartyti automobilius. Toliau 
daktaras atkreipė dėmesį į anų 
Lietuvos laikų jaunimo skurdą, 
jį lygindamas su šių dienų V. 
Vokietijos gerbūviu, kuriuo 
naudojasi jaunimas. Taip pat 
teigė, kad vyresnieji karta (sa
kydamas mes) jaunimui meluo
ja net ir apie Lietuvos grožį, 
kur tikrumoje buvo daug skur
do.

Kun. Bronius Liubinas (45) 
pabrėžė, kad bendroji visame 
pasauly atsiekta pažanga, ypač 
ūkio ir technikos srityse, dali
na kartas. Kristina Brazaitienė 
(31) pareiškė, kad kartas ski
ria tikslai: politiniai, ideologi
niai ir religiniai.

Dr. Karvelis teigė, kad jokios 
įtarr.oos nesą ir todėl nereikia 
ieškoti nė ics priežasčių. Se
kančios mintys iškilo iš konf
likto tarp pirmininkaujančio dr. 
Karvelio ir mck. Bauro (72-29),

Susitikiuas Bad Canstatte
kai parodytas konflikto tikro
viškumas ir kryptis, kur reikia 
ieškoti priežasčių.

K. Brazaitienė įtampą apta
rė kaip pasipriešinimą bet ko
kiam autoritetui. Mečys Lan
das (20) paaiškino, kad autori
tetas nėra prigimtas, o jį reikia 
užsitarnauti. Dr. Karvelis dar 
mėgino paaiškinti, kad pas mus 
jokio autoritetinio įtaigojimo 
nesą, tačiau tai iššaukė dauge
lio pasisakymus priešinga kryp
timi.

Dr. Baublys nukreipė disku
siją į Vasario 16 gimnazijos 
auteritetinį auklėjimą. Jam 
smarkiai pasipriešino tą gimna
ziją neseniai baigusieji studen
tai M. Landas ir Andrius Šmi
tas (21), o taift pat stuttgartiš- 
kis Gasiūnas (72). Jonas Nor- 
kaitis (77) išryškino skirtumus 
ne tik tarp jaunų ir senų, bet 
ir tarp senųjų savo tarpe. 
Išvadoje konstatuota, kad kon- 
fliktąs iš tikro yra; ir tai gerai, 
kad jis yra, nes tuo būdu įga
linama pažanga (Liubinas).

Jaunimas ir Lietuva
Šiam laisvam pašnekesiui 

vykstant, iš lėto prisipildė sa
lė, taip kad po pietų buvo ga
lima pradėti iš anksto pa
ruoštąją programą. Stuttgarto 
LB apylinkės pirmininkas Ka
zys šimanauskas (63) atliko ofi
cialiąsias atidarymo apeigas, o 
dalyviai išsirinko seminaro pir
mininku Kasparą Dikšaitį (36).

Įvadinį referatą skaitė dr. 
Petras Karvelis, kurį baigęs 
pateikė tokius orientacinius 

ir jo pastangos pirmoje eilėje 
turėtų būti nukreiptos į tai: 
kaip atgauti savos valstybės 
(Lietuvos) politinę nepriklauso
mybę (pilną tautos laisvę); 2. 
kad ir mes lietuviai galėtume 
laisvai pasirinkti tokią valsty
bės santvarką, kuri atitiktų 
daugumos valią; 3. kad valsty
bės tvarkymas būtų tokios vy
riausybės rankose, kuri būtų 
sudaryta demokratiniais pagrin
dais, laiduojant kiekvienam pa
grindines žmogaus teises.

Betarpiškai buvo prijungtas 
K Brazaitienės referatas "Jau
nimo veikla ir jos uždavi
niai" Referentė pirmoj eilėj 
kėlė klausimą, ar iš viso gali
ma kalbėti apie kokią nors 
veiklą, o toliau ją suskirstė 
chronologiškai į tris tarpsnius: 
veikla prieš jaunimo kongresą 
Chicagoje, kongresas ir pokon- 
gresinė veikla.

Apie atskirų organizacijų 
veiklą iškvietė referuoti salėje 
esančius tų organizacijų na
rius. Tačiau kadangi organiza
cijom apie tai nebuvo iš anks
to pranešta, tai ir pasisakymai 
tegalėjo būti improvizuoti, atsi
tiktiniai. Apie skautus pakalbė
jo Marius Dresleris (19) iš 
Memmingeno, apie studentų są
jungą tarė žodi jos pirminin
kas Mečys Landas, o apie evan
gelikų jaunimo ratelį gautas jo 
globėjo Frico Skėrio (50) laiš
kas, kurio minfts Brazaitienė 
interpretavo, kad tai esanti ne 
jaunimo veikla, o senimo pa
stangos paveikti jaunimą.

Damijonaitis (33). Apie ateiti
ninkus kalbėti niekas nesuti
ko, nes kompetentingieji as
menys atvyko truputį vėliau.

Toliau kalbėdama apie po- 
kongresinius nuveikimus, pra
nešėja ypač iškėlė, kad jauni
mas pasidarė žymiai kritiškes
nis. Jaunimas esąs nusivylęs vy
resniųjų nerealumu, ypač kai 
politinėje srityje vis pučiama į 
labai seną dūdą. Žvelgdama 
ateitin, iškėlė mintį steigti lie
tuvių jaunimo kultūros centrą. 
Taip pat siūlė jaunimui išeiti 
iš tautinės izoliacijos, eiti dau
giau intemacionaliu keliu, ieš
koti draugų visose tautose.

Karvelio ir Brazaitienės min
tys buvo diskutuojamos kartu. 
Diskusijų centre nejučiomis at
sidūrė klausimas — bendra
darbiauti su pavergta Lietuva 
ar ne? Dar konkrečiau — lan
kytis joje, ar ne? Kraštutines 
nuomones suformulavo du da
lyviai: dipl. teis. Juozas Kairys 
(67) — nevažiuokit! Dr. M. 
Baublys — važiuokit į Lietu
vą! Aišku, daugiau atsirado to
kių, kurie nepasitenkino tik 
juoda-balta spalvomis, o svars
tė įvairius teigiamus ir neigia
mus aspektus.

Išryškėjo mintis, kad apie tik
rą bendradarbiavimą negali bū
ti kalbos, nes jis leidžiamas tik 
viena kryptimi. Važiuojant sve
čiuotis Lietuvon, reikia aiškiai 
įsisąmoninti, kur važiuoji. Skir
tumas yra esminis tarp kultū
rinio bendradarbiavimo ir ko- 
loboracinio pripažinimo paver
gėjo tezių Lietuvos nepriklau
somybės reikalu.

Jaunimas ir Bendruomenė
Toliau išklausyti 2 referatai 

apie Lietuvių Bendruomenę 
Vokietijoje. Krašto tarybos na- 
rys dr. Vilius Lėnertas (32) su
minėjo jos uždavinius, atkreip
damas dėmesį, kad būtų per 
maža norėti tik išlikti lietu
viais. Didysis tikslas — padė
ti Lietuvai išsilaisvinti iŠ so
vietų priespaudos.

Koelno-Bonnos LB apylinkės 
pirmininkas Kasparas Dikšaitis 
glaustai atpasakojo VLB isto
riją, jos šaknis rasdamas jau 
XIX amžiuje. Aišku, Bendruo
menės organizacija atsirado po 
antrojo pasaulinio karo, pir
miausia taip vadinamoji Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenė 
(1946), o vėliau Pasaulio Lietu
vių Bendrūomenė (1950).

(Bus daugiau)
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(3)
— Gražu, — tarė Kajušis. 

Bet jeigu Raselė ligi šiol nebu
vo rimtai tų dalykų pradėjus, 
tai pasiskirs: konservatoriją ar 
universitetą arba abu drauge, 
jei pajėgs.

— Man jau šiandien rūpi, kas 
bus aštuntojoje, — pasisakė 
mergaitė. — Tiesa, matemati
kos dalykams dabar jau mano
atidarytas akys, — ačiū tams
tai, pone Kajuši, — bet man 
rūpi visa baigiamoji klasė.

— Nesidėk į širdį, — tarė 
svečias. — Mane tebeturi ir aš
tuntai klasei. Mes ir vėl nuga- 
lėsim kliūtis. Be jokio rūpesčio 
leisk mielas atostogas.

Išleidusios svečią, moterys 
dar valandėlę tylėjo. Lyg, ro
dėsi, nebuvo ko daugiau kai • 
bėti.

O Rasa jautėsi — lyg sapnuo
tų gražų sapną.

*

Tą vakarą Kajušis, grįžęs na
mo, ilgai sėdėjo savo kabinete 
ir žiūrėjo neseniai baigtą ma
žosios vilos eskizą. “Graži bu

tų”, galvojo jis, “tik labai ma
ža.’’ Paėmė pieštuką, naują la
pą popieriaus ir pradėjo piešti 
Piešė, taisė ir vėl piešė ir ap
metė naują eskizą, kuri jau po 
dvyliktos padėjo į šalį.

Kitais vakarais brėžė planą. 
Taikstė prie vietos, rikiavo vi
daus patogumus, ypač atviras 
turėjo būti reginys į Kauno slė
nį ir į vakarus nutekantį Ne-
mu na.

Rugpjūčio mėnesio pabaigo
je buvo pradėta vilos statyba ir 
intensyviai varoma ligi pat sto
go viršaus, ligi kraigo. Ir taip —- Išlaikiau visus egzaminus! — Tamsta norėjai su grei-
palikta ligi ankstybo pavasa- — pasakojosi — Ir gerai išlai- Zčiausiais lakūnais lėkti, o čia 
rio. Per žiemą paruoštos durys, kiau. O, kaip miela! Kaip aš dar toli ligi jų. , 
langai ir visi kiti mediniai vi- tamstai dėkinga, pone Kajuši! — Taip, — kalbėjo mergaitė,
daus įtaisymai. Balandžio mėne
sio pabaigoje vėl prasidėjo vilo
je darbai ir truko ligi birželio 
vidurio.'Tada viskas jau buvo 
padaryta, ir vila visu savo dai
lumu švietė ant kalno.

Čia ir mažas sodelis buvo už
sodintas, ir gėlynas padiegtas, 
ir vilcs originalumo tvorelė už
tverta.

Darželyje sužydo gėlės, vilo
je pasirodė puošnios antlangės.

Darželį kas kelinta diena lankė 
daržininkas, visą vilą — pats 
kūrėjas.

*

Birželio mėnesio 14 dieną 
prieš pat pietus Rasa Sauginai- 
tė nušvitus ėjo Vilniaus gatve 
namo. Staiga sustojo ties ja dai
li mašina, atsidarė durys, ir ji 
išgirdo Kajušio balsą:

— Panele Rasute, sveika!
—- Ponas Kajušis! — sušuko 

mergaitė.
Jisai sveikindamasis patrau

kė ją į vidų ir pasisodino ša
lia savęs.

— Prašau, pavešiu, — pasa
kė jis ir pradėjo palengva va
žiuoti.

— Pone Kajuši! — džiūgavo 
Rasa. — Kokia aš laiminga!

ji dabar būtų norėjusi jį ap
kabinti, išmyluoti, išbučiuoti, 
kaip savo motiną, kaip brolį, 
kaip...

Ir ši diena man — kaip sap
nas. Rodos, eičiau, bėgčiau, lėk
čiau kažinkur... su paukščiais, 
su drugeliais, su greičiausiais la
kūnais! Kiek daug laimės šiame 
pasaulyje!...

— Bet kur tamsta važiuoji? 
— staiga paklausė ji pamačiu
si, kad mašina jau pasuko pro 
baziliką atgal į Lukšio gatvę ir 
į Ukmergės plentą.

— Ar ne vistiek kur, pane

le Rasute? — atsakė jis nusi
šypsojęs. — Juk tamsta ką tik 
pasakei: lėkčiau kažinkur... su 
paukščiais, su drugeliais... O 
aš pamaniau, kad sparnai vis- 
tiek taip greit neatsiras, tai te 
gu lakina mašina.

Įvažiavęs į kalną ir pamatęs 
laisvesnį kelią, Kajušis smar
kiau paleido mašiną. Mergaitė 
valandėlę tylėjo.

— Pone Kajuši, — tarė ji pa
galiau, — man reikėjo namo. 
Manęs mama lauks. Pietūs...

— O kelintą pietūs?
— Vėliausiai — antrą.
— Mieloji, dabar tik 12. Li

gi antros iš Ukmergės galime 
grįžti.

— Pagaliau gerai, — tarė ji 
vėl po valandėlės. — ši diena 
man tokia laiminga. Ir tamsta 
man vis kokią staigmeną iškre- 
ti... O! Ar ne persmarkiai? .. 
Aš niekada dar nesu taip grei
tai važiavus.

akių nenuleisdama nuo kelio. 
—Jei turėčiau kregždutės spar
nus, tai aš pati...

— Ar tamsta nepasitiki ma
nim?

— Atsiprašau. Aš tamsta vi
sada pasitikėjau.

Už Karmėlavos Kajušis pa
suko mašiną į šalį ir sustojo 
prie šlaito ant Nemuno kranto.

— Koks puikus reginys! — 
tarė mergaitė, išlipus iš maši

nos, apsidairius ir traukdama i 
save kvapų šlaito orą.

— Graži mūsų šalelė, — at
sakė Kajušis, susimąstęs žiūrė
damas į tolį, į tviskantį Ne
ries vandenį ir į pilkšvai žalia 
išrašytus jos krantus.

— Ar tamsta esi matęs ir 
daugiau šalių? — paklausė ji

— Taip, — atsakė jis — Esu 
buvęs Švedijoje, Norvegijoje, 
Anglijoje, Šveicarijoje... Skan
dinavija labai meili, bet drau
ge ir kieta, šalta. Mažoji Švei
carija didinga savo kalnais ir 
snieguotų jų viršūnių šviesumu, 
bet spaudžia ji lietuvio širdį— 
nėra polėkio į plotį. Anglija 
miglota, niūri ir visą laiką vėsi
na širdį ir sielą. Italija graži sa
vo dangaus mėlyne, savo jūro
mis, savo salelėmis ir pusiasa
liais, bet jos grožis sustingsta 
naktį, diena kaitaliojasi su nak
tim, kaip malonus gero vyno gė
rimas su nusistelbusia gira.

— Aš norėčiau pamatyti 
daug šalių. — tarė mergaitė.— 
Pasaulis toks platus!

— Ateis laikas...—tarė jis.
— Žinau, — atsiliepė ji. — 

Tamsta ir tai į ateitį nukeli.
— Rasele, visas tamstos gy

venimas ir tebėra prieky. Tra
pi jaunystė tegu pamaži bręs- 

<ta.
— O ta jaunystė visai kitaip 

jaučiasi... įmaniusi visą pasau
lį vienu glėbiu apimtų.

— Gerbiu didelius troškimus, 
Rasele, bet viskam savo laikas, 
anot Ekleziasto.

— Štai tamsta ir filosofas.
Ji paėjo kelis žingsnius į ša

lį ir skynė pievoj smulkius įvai
riaspalvius žiedelius. Pluoštelį 
prisiskynė, prisiglaudė prie vei
do ir tarė:
—-Kokios meilios gėlytės, pie

vos dukrytės!
— Taip, Rasele. Ne tik dide

li toliai vilioja mūsų akį ir šir
dį, bet ir čia pat žalia pieva, 
pilna kuklių žolelių ir žiedų.

Ji priėjo prie jo ir tarė:
— Ar galiu įsegti tamstai ke

lias gėlytes?
O kai ji baigė segti jam žie

delius, jis paėmė abi jos ran
kas ir pabučiavo.

— Kodėl tamsta taip darai! 
— tyliai tarė ji, nežinodama, ką 
daugiau sakyti.

— Dėkoju už gėles, Rasute, 
Gerbiu šviesią jaunystę, prime
nančią grožio amžinumą.

Mergaitė tylėdama žiūrėjo 
valandėlę į melsvą tolį, į pui
kius Neries krantus, paskui ta
rė:

— Koks nuostabus pasaulis!

— Nuostabus, — tarė jis.— 
Bet mes tik mažą dalelę jo te
pažįstame. 0 mūsų širdys taip 
daug trokštančios! O mūsų dva
sia tokia laki! Neseniai pati 
pasisakei. Bet tamsta dar kitaip 
pasijusi: juo ilgiau gyvensi, juo 
labiau nustebusi žiūri į pa
saulį, niekada savo širdyje ne
talpinsi troškimų, jokia galia 
neišlaikysi savo sielos polėkių, 

ir niekada nebūsi visai paten
kinta, teturėdama tiktai vienas 
kojas vaikščioti žemės takais.

— Pone Kajuši, tamsta mate
matikas ir poetas.

— Rasute, daug pasaulyje 
poetų, kurie nerašo ir kurių 
niekas neskaito.

— Bet klauso, — tarė ji.
Iš kažinkur atlėkė didelis va

nagas ir ėmė skriesti viršum 
Neries slėnio. Staiga jis puolė 
žemyn ir kažinką nusitvėrė, 
Mergaitė aiktelėjo:

— Jis pasigavo kurapkėlę! 
Aš matau, kaip ji spurda!

— Taip, Rasute: po ta pa
čia saule — kurapkėlė ir vana
gas, kukli žolytė ir puiki gėlė, 
brutalus plėšikas ir teisusis ... 
Ir visa tai turi pakelti mūsų 
širdis.

Juodu pamaži grįžo į auto
mašiną, bet dar nesitolindami 
nuo kalno. Dar kartą stabtelė
jo.

— Pažiūrėk, Rasute: nebėra 
vanago. Lyg nebuvę. O saulė 
tebešviečia ir aukštosios savo 
žydrumos. Ir puikieji mūsų Ne 
ris tebevflioja mūsų žvilgsnį. 
Palenk savo širdį į sau
lę ir žiedus, tai nors 
ir sukrės tavo kartais 
koks negandas, vistiek dangaus 
aukštybėse vėl pamatysi gairi
nančią saulę ir nenustosi mylė
jus žydinčios žemės.

— štai tamsta ir vėl poetas. 
— tarė mergaitė.

(Bus daugiau)
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Šv. Antano gimnazija išleidžia 
devintą abiturientų laidą

Šv. Antano gimnaziją Ken- 
nebunkporte, Maine, šį pavasa
rį baigia 18 jaunuolių. Visi jie 
priimti į kolegijas ir pasiryžę 
tęsti studijas.

Baigusiųjų šv. Antano gimna
ziją išleistuvių iškilmės bus bir
želio 1. Garbės svečiais pakvies
ti Lietuvos generalinis konsu
las New Yorke Anicetas Simu
tis ir Apaštališkas Protonata- 
ras prel. Pranciškus Juras. Jis 
laikys iškilmingas vyskupiškas 
mišias ir pasakys pamokslą. Ge
neralinis konsulas įteiks abi
turientam gimnazijos baigimo 
diplomus. Išleistuvių šventėje 
dalyvaus mokinių tėvai, gim- 
mnazijos rėmėjai ir svečiai iš to
limų bei artimų vietų. Iš New 
Yorko atvyksta ekskursantų au
tobusas. Išleistuvių proga bus 
taip pat metinis gimnazijos cho
ro koncertas.

šv. Antano gimnaziją baigu
sių mokinių jau yra 130. Dau
gelis jų baigė studijas ir turi 
tarnybas. Nemažai iš jų veik
liai reiškiasi lietuviškame gyve
nime. Ši gimnazija specialiai 
ruošia mokinius aukštesniam 
mokslui. Jos programa plati ir 
apima visas sritis. Gimnazija 
vadinasi į kolegijas paruošiamo
ji. Ją baigę mokiniai gauna pir
menybę, pasirinkdami aukštą
sias mokyklas.

Šv. Antano gimnaziją laiko 
lietuviai pranciškonai. Ji atida
ryta prieš 13-ka metų lietuvių 
vaikam. Gimnazijos padėtis vi
są laiką buvo sunki dėl nepa
kankamo lietuvių tėvų dėmesio. 
Kai kurie žymūs lietuvių cent
rai, kaip Bostonas ir New Yor- 
kas, šv. Antane gimnazija 
per trylika metų labai mažai te
pasinaudojo: kiti, kaip Balti- 
morė ir Washingtonas, visiškai

nepasinaudojo. Daugiausia mo
kinių davė Chicaga, Worceste- 
ris, Detroitas. Hamiltonas ir 
nuošalias Ontario provincijos 
sritys Kanadoje. Gimnazijos va
dovybė šią mokyklą visom jė
gom ugdė, garsino ir stengėsi 
patraukti mokinius iš visų vie
tovių, kur tik via lietuvių. Da
bar jau niekas nebesako, kad 
nežino šv. Antano gimnazijos.

ŠĮ pavasarį išleidžiame devin
tą abiturientų laidą. Liekame 
su viltimi, jog tai ne paskuti
nioji laida. Dar syki kreipiamės 
Į lietuvius tėvus, kviesdami la
biau branginti šv. Antano gim
naziją ir į ją siųsti vaikus. Ši 
mokykla, visų mūsų bendrom 
pastangom, turėtų gyvuoti ir 
kaip lietuviško auklėjimo tikro
vė, ir kaip simbolis.

šv. Antano gimnazijos rūmai

Šv. Antano gimnazija šiais mokslo metais su rektorių mi Tėv. L. Andriekumi, vadovybe ir kitais mokytojais

Petras Bean. Norfolk, Virginia, 
studijuos Aliaskos u-tete (Fair- 
Uanks) anglų kalbą ir literatūrą

Raimundas Datangauskas, Hamil
ton, Ont., studijuos St. Francis ko
legijoje Biddeforde, Maine, huma
nitarinius mokslus

T. Leonardas Andriekus, OFM
Rektorius

Jonas Ežerskis, Cleveland, Ohio, 
studijuos Ohio valstybiniame uni
versitete antropologiją

Rimas Gavelis, Boston, Mass., stu
dijuos Bostono kolegijoje humani- 
.arinius mokslus

Aloyzas Gedrimas. Hamilton. Ont.. 
.tudijuos Windsoro universitete, 
Kanadoje, fiziką

Gediminas Geidys. Detroit, Mich.. 
studijuos Detroito universitete 
seronautinę inžineriją

Medardas Karalius, Chicago, III., 
studijuos Illinois universitete me
diciną

Jonas Kazakevičius, Simcoe, Ont., 
Kanada, studijuos Windsoro uni
versitete Kanadoje matematiką

Vincas Klimas, Terryville, Conn., 
studijuos Springfieldo kolegijoje 
fizinį auklėjimą

lokūbas Leonaitis, Thompsonville. 
Conn., studijuos Connecticut uni
versitete, Starr. Conn., fiziką

Juozas Milavickas, Chicago, III., 
studijuos Illinois universitete fiziką

3enediktas Mitkus, Chicago. III., 
studijuos Illinois universitete inži- 
leriją

Algis PaJitys, Hamilton, Ont., stu
dijuos Texas universitete, EI Paso, 
humanitarinius mokslus

Edmundas Pesys, Detroit, Mich.. 
studijuos Detroito universitete in
žineriją

Jonas šniokaitis, Detroit, Mieli., 
studijuos Waync universitete De
troite inžineriją

Romualdas Stanėn.is. Hamilton. 
Ont.. studijuos Aguinas kolegijoje 
Grand Rapids. Mich.. mediciną

Andrius Supror.as. Toronto. Ont.. 
•tudijuos Chicagos valstybinėje 
kolegijoje psichologiją

Juozas Vaičiūnas. Detroit. Mich . 
studijuos Macomh kolegijoje De 
troite humanitarinius mokslus.
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DELRAN, N. J.
Kultūringas vakaras

Pietinės New Jersey L. B. 
apylinkė nėra gausi. Jos nariai 
pasklidę gana plačiame plote, 
tačiau tai jiem netrukdo du ar 
tris kartus metuose susirinkti, 
pasiklausyti paskaitos, pasida
linti Bendruomenės aktualijom 
ir draugiškai pabendrauti.

Toks kultūrinis vakarojimas 
įvyko balandžio 13 ponų Voler- 
tų namuose, Delran, N. J. Su
sirinko apie 50 asmenų pasi
klausyti prof. Jokūbo Stuko, iš 
Hillside, N. J., pranešimo apie 
įspūdžius jam lankantis Lietuvo
je prieš keletą metų ir apie gy
ventojų nuotaikas šių dienų 
okupuotoje Lietuvoje.

Prelegentas apgailestavo sto
ką foimuiuoto lietuvių išeivi
jos nusistatymo, liečiančio 
santykius su iš Lietuvos atvyks
tančiais menininkais, mokslinin
kais ir profesionalais. Jo ma
nymu nėra lengva toki santy
kiavimą palaikyti kartu išven
giant kad ir menkiausio drau
giško gesto Lietuvos okupantui 
ir jo pakalikam. Tačiau vienoks 
ar kitoks šios dilemos sprendi
mas vis labiau aktualėja.

l)r. Stukas tvirtino, kad Ame
rikos lietuvių susiskaldymas į 
srovines grupes tik sunkina 
vieningą darbą Lietuvos nau
dai. Jo minti, kad L. Bendruo
menė turėtų rūpintis ne tik 
švietūr.o bei kultūros reikalais, 
bet aktyviai dalyvauti ir šal
pos bei politinėje veikloje, pa
lydėjo entuziastingas susirinku
sių plojimas.

Susirinkusius labai sudomino 
nesenai is Seat tie. M'ashington, 
atvykusiu inž. Br. Masioko ir 
E. Masiokienės-Kolupailaitės pa
demonstruotos spalvotos skaid
rės. fotografuotos velionius 
prof. S. Kolupailos prieš 30 ar 
daugiau meti;. Buvo malonu 
dvasioje nusikelti i pažįstamas 
Nemune ir Neries pakrantes. į 
ramybe dvelkiančią Lietuvos 
gamtą, ir kartu pasigėrėti pui
kiu nuotraukų kompozicijos 
skoniu ir t un laikam nuosta
bia fotografo technika.

Susirinkimo programai pasi
baigus. apylinkės pirmininkas 
G. Surdenas vi.-us pakvietė al
kiui ir troškuliui nuraminti. 7-5871.\VA

k. į d. R. Ardienė, 
Nuotr. V. šalčiūno

Kolupailos skaitrių demonstravimo iš 
B. Volertienė ir M. Baublienė.

Po prof. Stepono
E. Mcsiokienė,

Prof J Stuko paskaitos klausosi dalis LB pietinės Ne vv Jersey apylinkės narių. Pr e yj py
' „ _ Nuotr. P. sakudybos pirm. G. Surdenas.

Dar ilgai buvo diskutuojami va
karo įspūdžiai ir draugiškuose 
būreliuose vedami gyvi pašne
kesiai.

Iš šalies stebint, buvo jaučia
ma. kad jau tradicija virtusieji 
vakarojimo — pabendravimo 
•susirinkimai ne tik dvasiniai 
praturtina jų dalyvius, bet ir 
jungia juos vienon lietuviškon 
šeimom

Radijo valandėlės reikalai
Jau septyniolikti metai kaip 

Bendruomenės Balsas kas sa
vaitė prabyla Philadelphijos ir 
jos apylinkių lietuviam, savo 
aktualijas ir skelbimus paįvai
rindamas lietuviška muzika. 
Programos redaktorių skaičiui 
sumažėjus, didelė jos paruoši
mo našta užgulė ant ilgamečio 
ir pasišventusio vyriausio pro
gramos redaktoriaus Henriko 
Savicko pečių.

Talkos stoka negalėjo neat
siliepti ir į programos kokybę. 
Jos turinys palengva “nusi
stovėjo” ir dalinai virto ruti
na. Negana to, klausytojų sudė-

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
WASHINGTONE

Gegužės 17-18 Washingtone, 
D.C. įvyks rytinio pakraščio 
moksleivių ateitininkų suvažia
vimas. šeštadienį 9-9:30 vai. ry
to registracija. Iki pietų miesto 
apžiūrėjimas (Baltieji Rūmai. 
Kapitolijus. Washingtono pa
minklas ir kt.). Po pietų prof. 
A. Sužiedėlio paskaita ir disku
sijos tema: įsipareigojimas šian
dien. Vakare talentų vakaras, 
šokiai.

Sekmadienį 9 vai. ryto mi
šios Amerikos šventovėje (Na
tional Sūrine), Šiluvos koply
čios, Arlingtono kapinių (Ken- 
nedy kapo) ir kt. apžiūrėjimas, 
pietūs ir atsisveikinimas.

Suvažiavimas vyks Divine Sa- 
vior Seminary patalpose. Prin- 
ces Garden Pkwy, Lanham, 
Md. Nakvynės bus parūpintos, 
pranešus atvykstančių skaičių 
iki gegužės 10. Registracijos 
mokestis 4 dol. Dėl smulkes
nių informacijų kreiptis į A. 
Dambriūną. 4314 40th St., 
Brentwood. Md. 20722. Telef. 

čiai keičiantis, keitėsi ir jų sko
nis ir pageidaivimai. Pasigirdo 
balsų, kad dabartinė progra
mos linija tam tikros dalies 
klausytojų jau nepatenkina, o 
priaugančiąja kartą gal ir visai 
nedomina. Susidurta ir su fi
nansiniais sunkumais.

L. B. Philadelphijos ir Pieti
nės New Jersey apylinkių su
šauktame susirinkime buvo iš
rinktas komitetas rūpintis radi
jo programos patobulinimu, su
rasti laiko dvasiai ir klausyto
jų skoniui pritaikintą progra
mos liniją ir spręsti jos ekono
mines problemas. Komitetas, 
susiskirstęs į programos ir fi
nansų sekcijas, tuojau ėmėsi 
darbo.

Savo uždavinį vykdydama, 
programos sekcija, į kurią au
tomatiškai įeina ir vyriausias 
B. Balso redaktorius, jau turė
jo kelis posėdžius, kurių pasku
tinis įvyko Šalčiūnų namuose, 
Delran, N. J. Tuoj buvo paste
bėtas svarstomų problemų ša- 
kotumas ir sprendžiamų klausi
mų gilumas.

Klausytojų sudėties ir jų 
skonio nevienodumas reikalau
ja programos įvairumo, kurioje 
kiekvienas rastų ką nors jam 
įdomaus ir pritaikinto. Kompro
miso ieškojimas tik sumenkin
tų programos lygį, čia ir susi
duriama su programos turinio 
nustatymo problemomis.

Priaugančiam jaunimui ir se
nųjų ateivių vaikam jau ne vis
kas lietuviškoje programoje su
prantama. Reikia svarstyti kad 
ir dalinį anglų kalbos panau
dojimą. Programos įvairumui 
sudaryti ir išlaikyti reikia su
telkti gerą būrį nuolatinių 
bendradarbių ar redaktorių.

Nenuostabu, kad toks prob
lemų kompleksas, kaip kiekvie
nas neeilinės reikšmės reikalas, 
iššaukia nuomonių skirtumus. 
Jų sprendimas gali pareika
lauti daug laiko, tolerancijos ir 
bendradarbiavimo dvasios. Be 
šių elementų Bendruomenės 
Balso problemos gali palikti 
neišspręstos. V. S.

LIETUVAIČIŲ BENDRABUTIS 
PUTNAME

Putnamo lietuvaičių bendra
butis yra vedamas Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų. Ja
me lietuvaitės iš įvairių vieto
vių susidraugauja, mokosi, gi
linasi į lietuvių kultūrą. Bend
rabutyje keturis kartus per sa
vaitę dėstomos mokykloje akre
dituojamos lietuvių pamokos 
(literatūra, gramatika, visuome
nės mokslas, istorija arba geo
grafija); mokomasi atutinių šo
kių, rankdarbių, dalyvaujama 
chore. Veikia ateitininkių ir 
skaučių organizacijos. Mergai
tės lanko katalikišką gimnazi
ją Putnamo mieste, ten daly
vaudamos įvairiuose klubuo
se bei programose. Priimamos 
tik gimnazistės. Registracija 
iki 1969 gegužės 10.

Tolimesnei informacijai pra
šoma rašyti: Sės. M. Jurgita. 
Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260. 
Tel. (203) 928-5828.

Philadelphijoje Bendruomenės balso radijo reikalus diskutuoja iš k. i d. K. Cikota, V. Gruzdys, H. Savickas — 
B.B. vyr. redaktorius, G. Mironas, V. Balčiūnas. Trūksta inž. J. Ardžio. Nuotr. V. Šalčiūno

NAUJAS EUROPOS LIETUVIŲ
PREL. J. KONČIUSDidį džiaugsmą patyrė pa

kai popiežius
16 Euro-

saulio lietuviai, 
Paulius VI balandžio 
pos lietuvių vyskupu nominavo 
prel. Antaną Deksnį, East St. 
Louis, III., lietuvių parapijos 
kleboną.

Pamenu, kaip jis 1941 atvy
ko iš Šveicarijos pas mane į 
Mt. Carmel, Pa. Čia beveik me
tus talkino parapijos darbuose.

Jo malonumas, taurumas, 
švelnumas bei nuoširdumas ža
vėjo ne tik mane, bet ir visus 
parapiečius. Tuo metu East St. 
Louis lietuvių parapija atsidū
rė sunkioje padėtyje — neturė
jo klebono. Kun. Antanas Deks- 
nys, pasitaręs su manimi, pa
siuntė savo kandidatūrą vietos 
vyskupui. Vietos vyskupas jį 
priėmė ir paskyrė Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos kle
bonu.

Parapija buvo 
jis ją atgaivino, 
kojų”. Už tai jo 
kėlė jį į prelatus, 
joje darbavosi 28 metus. Tai 
bus sunku atsiskirti ir keliauti

sunykusi, ir 
pastatė “ant 
vyskupas pa- 
Šioje parapi-

Connecticuto 
lojalumo

Iš Connecticuto L. B. apygar
dos v-bos. kuri organizuoja lie
tuvių dalyvavimą Lojalumo die
nos parade, gegužės 4 New Bri- 
taine. patirta, jog ir Connecti
cuto lietuvės ruošiasi gausiai 
dalyvauti.

Waterburio moterų klubas 
skatina visas savo nares ir kai
mynes, kas gali, dėvėti tauti
nius drabužius. To pat lauk
tina ir iš Hartfordo Moterų Klu
bo. kurio gražiame Velykinio 
Stalo parengime taip žaviai su 
pora liaudies šokių pasirodė 
gražus moterų būrys spalvin
gais tautiniais drabužiais.

Stamfordo. kurio lietuviai 
ypač gausiai dalyvaudavo Įvai
riuose viešuose patriotiniuose 
pasirodymuose. Moterų Klubas, 
atrodo, pasiaukojo ir atidėjo su 
Lojalumo paradu sutapusi iš- 
anksto ruoštą Motinos dienos 
minėjimą.

Iš veiklaus New Haveno Mo
terų Klubo Albina Lipčienė 
veikliai dalyvauja net parado 
rengimo komitete. Iš ten lau
kiama gausaus ne tik moterų, 
bet ir visur gražiai pasirodan
čio mergaičių būrio, kas. žino
ma. patrauks ir N. Haveno 
vyrus.

Teko neseniai patirti, kad 
pernykščiam paradui Waterbu- 
rio lietuviu pagamintom vėlia
vom medžiagą paaukojo Danu
tė Venclauskaitė savo motinai 
prisiminti ir pagerbti- jos mo
tina Stefanija V-enclauskienė 
pagaminusi pirmąją Šiauliuose 
iškelta tautinę vėliava Lietuvai 
nepriklausomybę atgavus Tai 
dar vienas įrodymas, kad pat
riočių motinu pavyzdys vaikam 
yra neišdildomas.

kurią gerai pažįsta, 
baigė Friburgo uni- 
Šveicarijoje ir gavo 
laipsni. Studijų šaka

East St. 
iniciaty- 
ten la-

Eurcpon, 
1941 jis 
versitetą 
daktaro
buvo pedagogika.

Ir Europoje, kaip ir 
Louis, reikės didelės 
vos ir energijos, nes
bai daug darbo. Po vysk. Pr. 
Brazio mirties Europos lietuviai 
nekantriai laukė, kada pa
skirs jiem naują vyskupą, nes 
ten yra visa eilė darbų, kuriuos 
nuveikti gali tik lietuvis gany
tojas.

Suprantama, pirmiausia jis 
aplankys Italijos. Prancūzijos, 
V. Vokietijos. Švedijos, Belgi
jos. Anglijos lietuvius. Jo pas
toracinė teritorija labai didelė. 
Lietuviai plačiai išsisklaidę, 
visi daugumoje naujakuriai, pa
sitraukę iš tėvynės antrojo ka
ro metu ar tuoj po karo. Jų 
ekonominė padėtis menkoka, 
tad kokios didesnės finansinės 
paramos naujam vyskupui ne
reikia tikėtis. Reikės juk išlai-

moterys ir 
paradas
Paradas įvyksta New Britai- 

ne, gegužės 4, sekmadienį, žy
gio pradžia — 1:15 vai., nuo 
East Main St. ir Stanley St. 
sankryžos. J. M. Fields auto 
aikštėje. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis į L. B. apylin
kių pirmininkus. Rinktis anks
čiau.

Šiemet lietuviai žygiuoja su 
51 lietuviška vėliava ir su 50 
JAV vėliavų, 7-toje divizijoje. 
Amerikietiškas vėliavas perka 
Hartfordo lietuviai susidėję: L. 
B. apylinkė. Veteranų (Sa
bonio) postas ir Ramovės sky
rius. Tai pagirtinas organizato
rių bendravimas.

Connecticuto lietuviai kvie
čia parade dalyvauti ir kaimy
ninių valstijų lietuvius. Į New 
Britain parado vietą iš Merrit 
Parkvvay išvažiuoti ties Berlin, 
72-ju keliu. Iš 84 greitkelio pa
baigos nuo Waterburio važiuo
ti \Vcodford Avė. ir West Main 
St. iki So. Main St. — East 
Main St. susiėjimo.

Lietuviam mašinų pasistaty
mo vieta vietinės L. B. apylin
kės parūpinta prie Stanley ir 
Dwight gatvių sankryžos. Bend
rinė mašinų aikštė parado kelio 
pabaigoje nurodyta prie Wil- 
lovv Brook Parko, ties So. Main 
St. pabaiga. Tarp parado pra
džios ir pabaigos kursuos au
tobusai.

Tikimasi, kad šiame parade 
susitiks daugybė <”000001101110 
lietuviu — maži. seni, jauni ir 
vidutiniai. Po parado dalyviam 
numatyta “Open House”. pas 
V. FAV.. ir proga atsigaivinti 
lietuviu ‘•Varpo” svetainėje. 
Park St. Rep.

VYSKUPAS
kyti ir centrą, kurį įkūrė vys
kupas P. Brazys. O tai suda
rys nemaža rūpesčio. Reikia 
manyti, kad Šv. Sostas, parink
damas jo kandidatūrą, kaip tik 
turėjo mintyje, kad Amerikos 
lietuviai parems jo veiklą.

Reikia tikėtis, kad visada dos
nūs Amerikos lietuviai klebonai 
ir kiti kunigai bei tikintieji 
nuoširdžiai rems ir šio naujojo 
vyskupo visus darbus.

Naujasis vyskupas gimęs Lie
tuvoje, ten įšventintas į kuni
gus, puikiai supranta lietuvių 
reikalus. Jis pažįsta ir tremti
nių problemas, nes buvo vie
nas didžiųjų tremtinių gelbėto
jų. Jis parūpino jiem butus i 
darbus.

Būdamas Balfo pirmininku, 
tai patyriau ir mačiau. Kai Bal
fo centras kreipdavosi į jį pa
galbos, niekada neatsisakyda
vo. Jam lygūs buvo dar a. a. 
prel. Valančiūnas Philadelphijo- 
je ir kun. Jusevičius, Omaha. 
Nebraska.

Naujojo vyskupo svarbiausi 
uždaviniai, mano manymu, bus 
šie: 1. jungti visus lietuvius iš
eivijoje, 2. organizuoti religinio 
turinio paskaitas, ginant tikėji
mo tiesas ir atremiant bedie
viško komunizmo puolimus. 3. 
talkinti Vatikano radijo lietu
viškom programom, aiškinant 
svarbiąsias tikėjimo tiesas 
klausimų ir atsakymų forma. 4. 
leisti apologetinio turinio kny
geles ir jas platinti išeivijoje. 
5. organizuoti lietuvišką jauni
mą, kad jame išliktų katalikiš
ka lietuviška dvasia. 6. ugdyti 
jaunimo tarpe pašaukimus i ku
nigų ir vienuolių luomą, ypač 
surasti pašaukimų popiežiškai 
šv. Kazimiero kolegijai Romoje. 
Šie ir daugelis kitų uždavinių 
sudarys naujam vyskupui daug 
rūpesčių.

LIETUVIŲ MOTERĮ KM Iii, I EDER A( IIOS 
PHILADELPHIJOS KLI BAS

maloniai kviečia visus atvykti į

Čikagos Scenos Daibuotojų statoma 
Antano Rūko linksmą 3 v. nutikimą

‘BUBULĮ IR DINDI I Į" 
šeštadieni. jjijiužr* 3 d.

7 vai. vakaro

LITHUANIAN MUSIC HALL 
2715 East Allcqhcny Avenuc 
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— Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M., gegužio 2 išvyks
ta į \Vashington, D.C , rinkti 
aukų pranciškonų Kultūros Ži
dinio statybai Brcoklyne. Jis 
vietinio, tam tikslui suorgani
zuoto. komiteto padedamas 
lankys \Vashingtono ir apylin
kių lietuvius. Jei trijų savaičių 
bėgyje toliau nuo M ashingtono 
gyvenančių lietuvių jis neaplan
kys. prašo tuos asmenis, ku
riem jis parašė laiškus, savo au
kas Kultūros Židinio statybai 
siųsti: Franciscan Fathers, 680 
Bushwick Avė., Bracklyn. N.Y. 
11221.

— Anglijos lietuviu rašyto
jų literatūros vakarą Amerikoje 
rengia Chicagos Anglijos lietu
vių klubas lapkričio 9 Jaunimo 
centre, Chicagoje. šiam vaka
re bus pristatyta išimtinai Ang
lijoje gyvenančių lietuvių ra
šytoju kūryba. Jau pažadėjo da
lyvauti poetas Vladas Šlaitas iš 
Londono, kun. Jonas Kuzmic- 
kis iš Bradfordo ir rašytojas 
Romualdas Spalis iš Ila!ifaxo. 
Ką tik išleista R. Spalio kny
gos “Gatvės berniuko nuoty
kiai” antroji laida. Netrukus pa
sirodys to paties autoriaus nau
ja knyga—"Rezistencija”. Dar 
kita knyga — "Mergaite iš ge
to" jau ruošiama spaudai.

— Ateitininkų sendrau
giu stovykla šiais metais įvyks 
rugpjūčio 3-10. Dainavoje. Re
gistruotis pas Jurgį Mikailą, 
24334 Pierce Avė.. Southfield 
Michigan. 48075, tel. (313)— 
352-1983. Registracijos mokes
tis 15 dol.

—■ J. Danis, lituanistas, bu
vęs gimnazijos direktorius Lie
tuvoje, o šiame krašte ilgus me
tus dėstęs lietuvių k. amerikie
čiam JAV LB švietimo Tary
bos paskirtas lituanistinių mo
kyklų inspektoriumi JAV vaka
rinėse valstybėse.

— Sol. Daiva Mongirdaitė, 
birželio 15 dalyvaus Kaliforni
jos Lietuvių dienoje, kurią orga
nizuoja šv. Kazimiero lietuvių 
parapija. Los Angeles, Calif.

— Skulptorė Elena Kepalai- 
tė išstatys savo kūrinius Kali
fornijos Lietuvių dienoje, kurią 
birželio 15 rengia šv. Kazimie
ro lietuvių parapija. Los Ange 
les, Calif.

— Prof. V. S. Vardys, Okla- 
homos universitete dėstąs po
litinius mokslus, ir šiemet pa
skirtas vadovauti rusų kalbos ir 
Sovielijos studijų seminarui 
Miunchene, Vokietijoje, kur 
amerikiečiai išlaiko milžinišką 
Sovietuos studijom skirtą įstai
gą. Seminaras įvyks birželio 6 
liepos 18.
— Jaunimo žygio už tikėji
mo laisve komitetas gegužės 9 
Jaunimo centre. Chicagoje. vi
suomenei ruošia simpozijumą 
apie žygį pas Šv. Tėvą.



DARBININKAS

MIRĖ SESUO MARIJA MAGDALENA DIDŽIŪNAITĖ
Balandžio 16 šv. Kryžiaus 

. ligoninėj, Chieagoj, mirė sesuo 
kazimierietė Marija Magdalena, 
pasauly Elzbieta Didžiūnaitė, gi
musi 1883 rugsėjo 27 Marin- 
kos km., Simno parapijoje, Lie
tuvoje. Jos tėvai Jokūbas ir Ie
va Stepulevičiūtė Didžiūnai 

, Kalniniškės pagiry turėjo nedi
delį ūkį, dėl to jų septynios 
dukterys išvyko laimės ieškoti 
į JAV, Lietuvoje palikdamos 
ištekėjusią seserį Rcžę ir bro
li Vincą, kuris paveldėjo ūkį, 
vėliau jį padidindamas iš Seimi- 
niškių dvaro gauta žeme.

Anksčiau atvykusios Elzbie
tos seserys buvo apsigyvenu
sios Mt. Carmel, Pa., apylinkė
je, tik Morta Riklickienė gyve
no Baltimorėj. Jos pakviesta, į 
Baltimorę atvyko ir Elzbieta. 
Pradžioje kelis metus ji dirbo 
siuvykloje ir priklausė tuome
tinei šv. Jono lietuvių parapi
jai. Kun. A. Staniukynui pra
dėjus organizuoti šv? Kazimie
ro seserų kongregaciją, į ją 
1909 lapkričio 8 įstojo ir Elz
bieta Didžiūnaitė ir trečioje ka- 
zimieriečių grupėje pradėjo no
viciatą. Pasibaigus laikiniesiem 
Įžadam, 1912 rugpiūčio 15 pa
darė amžinuosius. tapdama 
15-ta seserim šv. Kazimiero 
kongregacijoje. Ji turėjo lai
mės atšvęsti ne tik sidabrinį, 
bet ir auksinį vienuolinio gy
venimo jubiliejų ir vienuolyne 
išgyventi 58 metus. Tai gražus 
amžius Dievo tarnyboje.

Ners Elzbieta Didžiūnaitė 
nei pasaulyje. nei 
nuolyną į s t i j u s
tesnio mokslo nepasiekė, tačiau 
ji buvo labai išmintinga, turė
jo gilų religinio gyvenimo su-

Magdalena Di-A.a. sesuo Marija 
džiūnaitė

Dievo ir Tėvy- 
maža mergaitė 

skaitvti,

i vie- 
aukš-

pratimą, didelę 
nės meilę. Dar 
būdama, pramokusi 
perskaitė visus' to mėto religi
nius raštus. Mokė savo jaunes
nes seseris ir brolį poterių ir 
katekizmo. Nors į Simno bažny
čią buvo 7 kilometrai, kiekvie
ną rytmetį, net ir didžiausios 
darbymetės metu, išklausydavo 
ankstyvąsias šv. mišias.

Prasidėjus lietuvių kovai su 
lenkais dėl lietuvišku giesmių 
giedojimo įvedimo Simno baž
nyčioje. Elzbieta stipriai 
lietuvių ir 
sėn. Simno 
protys net 
mis po šv. 
paties Angelas 
tiečiai giedodavo lenkiškai, bet 
atkėlus vikaru kun. Gustaiti, 
reikalas pasikeitė. Jis. jei ma-

tydavo bažnyčioje bent vieną 
lietuvį giesmininką, visuomet 
užvesdavo lietuviškai. Pačios 
Elzbietos Didžiūnaitės ir jes 
brolio Vinco pasakojimu, vie
ną rytmetį tik ji viena buvusi 
bažnyčioje ir kunigas užintp-. 
navęs “Viešpaties Angelas” lie
tuviškai, tada ji viena tęsusi 
toliau, šalia jos stovėjusieji 
lenkai pradėjo rėkti: “Cicho, 
cichol”, bet ji tęsusi toliau iki 
galo. Ji ir įstojusi į šv. Ka
zimiero kongregaciją visą sa
vo gyvenimą praleido vienuoli
jos steigėjo, savo tolimo gi
minaičio. kun. A. Staniukyno 
dvasioje.

Būdama nemokyta ji ėjo vi
rėjos ar siuvėjos pareigas. Per 
savo ilgą vienuolinį _ gyveni
mą ji darbavosi šiose kazimie- 
riečfų misijose: Šv. Baltramie
jaus, Waukeegan. EI., Aušros 
Vartų, Chicago. III., Dievo Ap
vaizdos. Chicago, EI., šv. My
kolo, Chicago, UI., šv. Kry
žiaus. Chicago, III., šv. Pranciš
kaus. East Chicago, Indiana, šv. 
Kazimiero, Gary, Indiana, šv. 
Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa.
Pranciškaus, Minersville, Pa., 
švč. širdies, New Philadelphia,

i Pa., šv. Kazimiero, Worcester,

SV.

Mass., ir Juozapo Marijos Vilo
je, Newtown, Pa. Vėliau ji 
darbavosi Loretto ligoninėje, 
Motiniškuose namuose ir šv. 
Kryžiaus ligoninėje, Chicago, 
Illinois. >

Dirbdama paprastus darinis 
neturėjo progos ir platesniam 
apaštalavimui, bet ji apaštalavo 
nuolatine malda, apsimarini
mais ir pavyzdžiu. Ji buvo visų 
mylima ir gerbiama. Daugeliui/ 
savo giminaičių išmeldė pašau
kimą Į dvasinį luomą. Iš jos gi
minaičių du Riklickai tapo ku
nigais ir Balionytė vienuole. 
Savo brolio sūnų Vincą Didžiū- 
ną-Gidžiūną atidavė tėv. Augus
tino Dirvelės (Sibire žuvusio) 
globon. Jis tapo pranciškonu 
kunigu ir pasiekė aukštojo 
mokslo. Jis yra istorikas, pa
mokslininkas ir “Šv. Pranciš
kaus Varpelio*’ redaktorius.

Savo skausmus sesuo Mari
ja Magdalena kantriai kentėjo, 
nors ją senai vargino nepagy- 

• domas artritis. bet ji nesiskun
dė, iki pagaliau taip nusilpo, 
kad negalėjo paeiti, kalbėti ir 
žmonių atpažinti. Tokiame sto
vyje ji dar išgyveno du me
tus. Prieš mirtį kiek 'pagerėjo, 
bet tada širdies priepuolio iš
tikta mirė. Palaidota balandžio

(nukelta į 8 psl.)

Marija Šaulienė plausto gimtadie
nio tortą, priekyje anūkas Tomu
kas. —-

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM

stojo 
lietuvių kunigų pu- 
bažnvčioje buvo pa- 
ir šiokiomis dieno- 
mišių giedoti “Vieš- 

Seniau jį mies-

Autoritetas šių dienų pasaulyje
NEWARK, NJ.

KACETUOSE ŽUVUSIU PAGERBIMAS
Lietuves Rezistencijos buvu- ne programą išpildys Pėdagbgi- 

sių politinių kalinių sąjunga, nio Lituanistinio Instituto stu- 
Chicagos padalinys, organizuo- dentai. Akademijos programą 
ja bolševikų ir nacių kacetuo- pradės prof. M. Mackevičius, 

’ sė žuvusių lietuvių pagerbimą. Stuthcfo kaceto kalinys. Ta pa-
1. Gegužės 11 d. 10 vai. Jė- čia . proga salėįe bus iš bclševi- 

zuitų koplyčioje. Chicagoje. bus ku ir nacių kalėjimų bei kace- 
pamaldcs už žuvusius. Pamoks- tų išsineštos medžiagos paro- 
lą sakys kun. K. Juršėnas, ilgą dėlė.

Tema bus diskutuojama tri
juose rateliuose. Pirmame rate
lyje bus kalbama — Autorite
tas bažnyčioje po Vatikano su
sirinkimo. čia kalbės kun. Jo- 
seph A. Stewar. Antrame rate
lyje bus diskutuojamą autorite
tas šeimoje. Kalbėtoju bus ad
vokatas Francis P. Morley. Tre
čiame ratelyje — autoritetas 
namuose ir mokykloje. Kalbė-

New Jersey ir New Yorko lie
tuvių sodaliečių unijos metinis 
susirinkimas bus gegužės 4. 
Jis skiriamas Marijos Mergelės 
garbei, šeimininkės bus švč. 
Trejybės parapijos sedalietės.

Šie metiniai sodaliečių susi
rinkimai visada būna sėkmingi 
ir Įspūdingi. Tikimasi, kad ir 
šiemet toks bus. šių metų tema
— sodalietės laimi pasaulį.
’ Registracija bus parapijos sa- - toja bus sesuo Vivian Jennings, 
Įėję nuo 1 iki 2 vai. Nuo 2 iki ! C. P.
5 — susirinkimas. Įžanginę 
maldą sukalbės vietos parapi
jos klebonas kun. J. Schamus. 
Svečius pasveikins Newarko 
sodaliečių pirmininkė Mrs. Ma
rle Guoba.

Bus diskusijos tema — Auto- 
taiką kalėjęs bolševikų kalėji- Minėjimo reikalais smulkes- š«ų dienų pasaulyje. Mo-

nių informacijų galima gauti ^er2torš bus sesuo Marija Suc-
2. Po pamaldų Jaunimo cent- pas Pilypą Narutį, 6441 So. ca-M. P.F., mokyklos vedėja.

ro apatinėje salėje bus buvu- Washtenaw. Chicago. III.
siu politinių kalinių susirinki- 60624. telef. WA ^-9436, arba
mas. pas A. Paškcnį. 7247 So. V.’hip-

3. Tą pačią dieną 4 vai. po- ple. Chicago. III. 60629. telef.
‘ PR 8 3666.

Lietuvos Rezistencijos 
buvusių politinių kaliniu 
sąjungos centro valdyba

Gahe bus bendri pokalbiai, 
klausimai, atsakymai. Susirinki
mas baigiamas 5 v. bažnyčio
je, kur bus rožančius ir palai
minimas švč. Sakramentu.

Grupės dvasios vadas yra ku
nigas Albertas Matulis iš šv.

STAIGMENA MARIJAI 
ŠAULIENEI

Algis Šaulys su žmona Zita 
savo nuosavame name Kinne- 
lon, N. J.r balandžio 20 suruo
šė šaunią puotą pagerbti Mariją 
Šaulienę, 50-to gimtadienio pro
ga. Privažiavo daug Marijos 
prietelių iš New Jersey ir New 
Yorko apylinkių. Visi nušvitu
siais veidais, visi su dovanom, 
pasiruošę pasveikinti ir palin - 
keti sukaktuvininkei laimės ir 
sėkmės. Buvo pakilus momen
tas, kai Marija, dr. R. šomkai- 
tės atvežta, sutikta visiem dai
nuojant “Ilgiausių Metų”. Ji 
nieko nenujautė, kad jos vaikai 
ruošia jai pobūvi—staigmeną . 
Susijaudino pamačiusi pilną bu
tą svečių, draugų. Marti Zita 
prisegė puošnią gėlę — orchi
dėją. Prasidėjo sveikinimai, lin
kėjimai, vaišės. Marija turi 
daug bičiulių, gerų draugų, nes 
kiekvienam yra buvusi paslau
gi, draugiška, užjaučianti. Ji 
yra iš tų, kūliai gali išsakyti 
savo nesėkmes, pasiguosti kaip 
seseriai. Ne vienam ji yra iš
tiesusi pagelbės ranką. Yra bu
vę pirmaisiais Amerikoje įsikū
rimo metais, kad Marija yra 
priglaudusi tada dar labai kuk
liame savo butuke visą šeimą, 
kurios anksčiau net nebuvo pa
žinusi, ilgai globojo, maitino

RELIGIJA, FILOSOFIJA 

šv. Praneli kaus pėdomis, III ordino vadovėlis 
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 
šv. Pijus X, kun. J. Petrėno 
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija 
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 
Marijos apsireiškimas Liurde. vysk. P. Bučio 
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 
šv. Antanas Paduvietis, Neito Vien 
Negesinkime aukuru, vysk. V. Brizgiu 
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 
Išganymo Kelias, &v. Pranciškaus fiiioteja 
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. Cižiūno 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomar 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, II tomas 
iv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5X0 
Ateitininkų vadovas, kun. St. Ylos 
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 
Serafiškuoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl 
Serafiškuoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 
Niekšybės paslaptis. A. Maceinos 
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 
Dievas sutemose, kun. St Ylos, 391 pusi, 
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 
Dievas ir žmogus, prel; F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietj 
Metai su Dievu, kun. J. Prunskis 
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 
Kristaus gyvenimas, G. Ricciotti 
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) 
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 
Jobo drama, dr. A. Maceina 
Esu keleivis, J. Paskutinis 
Apeigynas, I - II - III tom. po 5.00 
Apeigynas, Jėzuitų leidinys 
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Romos katalikų naujas mišiolas 
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
Vadovėlis, prel. K. Vaši o, kryžiaus kelias, graudūs verksmai 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 
Katalikų katekizmas paaugusiems
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7.00 
3X0

mucse Rusijoje.

piet Jaunimo centre bus žuvu- 
siems pagerbti akademija. Kal
bės kun. prof. Stasys Yla. 
Štuthofo kaceto kalinys. Meni-

New Yorko moksleiviu ateitininku 
veikla 1968-69 metais

Šių metų veikla prasidėjo sprendžia ideologinius klausi- 
kuopos susirinkimu spalio 6. mus.
Jaunučiai, jauniai ir vyresnie- Vyresnieji iki šiol turėjo 6 
ji išrinko tada naują valdybą, susirinkimus. Kiekvieną kartą 
Ją sudaro: J. Oniūnas — pir- yra kviečiamas paskaitininkas, 
mininkas. B. Tutinaitė —sek- kuris kalba apie šių dienų gyve- 
retorė, P. Sandanavičius — iž- nimą. Kartais būna diskusijos, 

kuriese iškyla visokiausių nuo
monių.

Po vienų tokių diskusijų mes 
padarėme tokias reicliucijas:

1. žadinti lietuvišką kultūrą 
apmirusio lietuviško jaunimo

niam ir vyresniesiem. Ji gražiai tarpe, lankant lietuviškas 
dirba su moksleiviais, padeda bažnyčias, dalyvaujant lietu

viškame sporte ir visuotinėje 
lietuviškoje veikloje.

2. Pakelti lietuvių vardą ir 
skelbti kitataučių tarpe.
3. Žiūrėti Į 1969 metus kaip 
antrus laisvės kovos metus, 
šiais mokslo metais vyrės- -

nieji gausiai dalyvavo Worces-

dininkas, A. Norvilą — vice
pirmininkas, R. Navickaitė — 
korespondentė. A. Radzivari
nė sutiko dar vienerius metus 
pasilikti kuopos globėja. Ji taip 
pat apsiėmė vadovauti jau-

JĮ

Petro ir Povilo bažnyčios Eli- kaip gimines, kol pastarieji su- 
zabethe. Visa darbo diena bai- sirado darbą ir nuosavą butą, 
giama pietumis parapijos salė- štai kodėl visi ją myli ir ger- 
je. F.V. bia. I.B.

Moksleiviai ateitininkai surengtoje šeimos šventėje. Nuotr. A. NorvilosNuotr. A. Norvilos

N.Y. moksleivių ateitininkų globė
ja A. Radzivanienė

POEZIJA

šventieji akmenys, F. Kiršos 
Trapus vakaras, K. Grigaitytės 
Lietus ir laikas, V. Bogutaitės - 
Saule kryžiuose* 1— Andriekaus ............ -
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
Žemės pakopos, J. Blatrušaičio 
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus - 
Relikvijos, Nerimos Naratės 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, O. Sadūnaitės,-eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Ąukštaitės eilėraščiai 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 
Alkana žemė, S. šakytės eilės 
Dienoraštis, M. Vaitkaus 
Detalės, A. Baužinskaitės-Kairienės 
Kai mes nutylam, J. Saulaitytės 
Atdari langai, S. Santvaras 
Aukos taurė, S. Santvaras 
Auksiniai rageliai, Pr. Naujokaitis 
Beržų pasakos, O. B. Audronė 
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė 
Vakarė banga, G. Tulauskaitė 
Metų vingiai, A. Tyruolis

2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.50 
2X0
1.00
6.00 
1.00 
5X0 
2.50 
6X0 
1.50
1.50
1.50 
1.00 
1X0 
1-50 
7.00
3.00
1.00
2.00

130 
2X0 
2X0 
3X0

2M) 
130 
1.50 
2X0 
3.00

išeiti nustatytą programą.
Jaunučių vadovė yra R. Bal

sienė. kuri jaunučius moko Į- 
vairių žaidimų.

Marijos Pečkauskaitės kuo
poje narių skaičius dabar, sie
kia 45. Kuopa surengė šeimos 
šventę ir neseniai išleido tre
čią neperiodinio laikraštėlio terio studijų dienose. Kristaus 

■“.Jaunystės keliu" numerį. Karaliaus šventėje. Tyliosios
Jaunučiai renkasi maždaug Bažnyčias koncerte ir kartu su 

kas trvs savaitės privačiose pa- studentais prisidėjo prie Bly- 
talpose. Ten jie žaidžia, paša- nu baliaus dekoracijų bei patys
koia savo nuotykius, ten jie su
pažindinami su ateitininkų 
ženklais ir šūkiais.

Jaunių yrą 15. Jų naują val
dybą sudaro: R. Bobelytė — 
pirmininkė ir sekretorė. V. Na 
viekas — iždininkas. Susirinki
mų jauniai turėjo 5. Jie skaito 
eilėraščius, drauge pažaidžia ir

-: .W

atliko programą.
Valdybos nariai taip pat da

lyvavo ideologiniuose žiemos 
kursuose ir nepaprastame su
važiavime, kuriame buvo išrink
ta nauja centro valdyba, šiuo 
laiku vra bandoma perduoti ----------- • —r:-.---- .57 - .* • ---------
Diinav^ natirti ciicirinkimuo. *** Vo^’M, "«*****»* štaBentų atetttotakų vaHtybo*. Hk.|ž pirmoje eINje E. Juškaitė, j. OfHŪnae, R. Nuvfc- i»ainavas pa 1 iru susiruiKimuo- kaiM; B Tutfna}t4f p Vainių*, A. Norvilą. Trūkota M studentų M. Samtanavlčlūtės ir K. Cižiūno, it mokslei-
sc. Rasa Navickaitė v jų p, Sanfiana vidaus.

BELETRISTIKA

Vieniši pasauliai, A. Rūtos 
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės 
Kelias į kairę, A. Rūtos prem. romanas 
Valentina, A. Vaičiulaičio 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
Žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 
Don Kamlliaus mažasis pasaulis (11 tomas)) 
Naujas veidas, A. Norimo .novelės 
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama 
Ant Vilnelės tilto, P. Jurkus 
Karklupėnuose, A. Baranauskas 
Rinktiniai raštai, P. Andriušis
Lietuvių literatūra svetur, K. Bradūnas 
Nepriklausoma Lietuva, R. Skipitis .............................
Laisvę ginant, J. Petraitis, I tom.
Laisvę ginant, J. Petraitis, II tom. 
Silpname kūne, J. Prunskis ................
V. Krėvės raštai, 5 tomai kiet viršeliais 
Ošiančios pušys, H. O. Mošinskienė 
Aidas tarp dangoraižių, O. Nendrė 
Draugas don Camillo. G. Guaraschi 
Karališka diena, K. Barėnas 
Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdonavičius 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Meilė trikampy, R. Rasos romanas

3.50 
3.50 
2X0 
3.00 
1X0 
1X0 
1X0 
2X0 
1X0 
2X0 
3X0 
330 
330 
3.50 
2X0 
2X0

4X0 
2M 
2.50 
3.50 
1.25 
2.00

Nuotr. P. Ąžuolo
Gluosniy daina, A. Vaičiulaitis 
Prisikėlimas, AK Rūta

2X0 
2.00 
1.50 
2.00 
2.00 
2.00 
4.00 
2.50 
2.50 
5.00 

10.00 
7.00 
1.00 
2.00 
1.50 

27.00 
2.50 
5.00 
3.00 
1.50 
3.00 
1.50 
3.00 
2.00 
2.50 
2.50
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ISTORIJA. GEOGRAFIJA

r ji ■uito titpinnji T. Petrosja- 
nas veda mačų su Spasskiu, santy
kiu 2:1. Moterų dvikova dėl pasau
lio karūnos tarp Gaprindašvttb ir 
Kutair lygtoj padėty pe 1%:1%.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tol.: GL2-2923

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Lietuviškoji išeivija, pret Myk. PO H. W. MALĖ
Lietuvei vaizdeliai, A. žemaičio

Negęstanti Šviesa (marijonai), kun. Pr. GeftvOė 
Lietuvos vyčiai Amerikoje^ Ig. Sakais

(T), Vladas Mikėnas 
2%:1% (1).
— Mentė 
Smyslovas 
surinkę po

turnyrų laimėjoCarfo
* ir vengras Partisch. 
8:3, - - - -
W. Lombardy po 7 tš.

čekas V. Hort ir

DRIVER WAREHOUSEMEN
Liberal Fringe Benefits 

Paid Holidays 48 hour Week 
Piease contact S.G.B. 201-388-3580 

1 W aInut Avė. Clark. N J.

460 We$i Broadway, South Boston MassachuSotts

"Kur tūkstančiai taupo rriii*|onu$'
ALFRED W. ARCH1BALD

PresiieiU
Ko banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
0. biuuma ir adv. Jonas j. Gnga>u& Režaaue su patarnautojais gbr 
Urna susikalbėti ir HetuviškaL • Turtas (šnartą) virš $132,MM0l>

Current dividend 5^4% on all accounts.

Dabar moka taupomus pinigus.

Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai 
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai

Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų ftuašjK *L Bielinio 1X0 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje^ D. UrbahA I ir II daH* 3X6 
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Kėnttaus 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raatinafeib 
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su ki J žinėšiais 
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakajė 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 
Argentinos lietuviai 
Dr. A C. Curtis-Curtius 
Vanagaitis 
Vytautas Endriukaitis 
VI. Nagiūs-Nagevičius 
Antanas Olšauskas 
Krepšinio išvyka Australijon 
Kelionė j Pacifikų, J. Bachunas 
Blezdingėlės prie Torenso 
Lietuva okupacijoje 
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, d r. A. Kučas 
Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai: 

Su Minija į Balti jų 
Baltijos Gražuolė (kiet. viršeliais 3X0) 
šiaurės žvaigždė 
Per giedrų ir audrų 
Nepriklausomybės saulėj V tom. 
Nepriklausomybės saulėj VI tom. 

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI 
Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis 
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 
Kregždute, A. Rimkūno, trečioji dalis 
Lietuvos istorija, V-jam skyriui 
Kas gražu, vaikams piešinėliai 
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka 
Jaunojo galiūno keliu, kun. P- Gavėno 
Lietuvos laukai, S. Jonyhiertčs 
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 
Tėvų šalis, S. Jonynienės 
Gintaras, J. Plačio, VIII skyriui skaitymai 
Saulės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 
Meškiukas Rudnosiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida 
Senolės pasakos, S. Tomarienės 
Didysis reizas, P. Gavėno

- Ūkė Ragūu, P. Gavėno vertimas 
Gintare takais, J. Narūnės, eilėraštukai mažiems 
Jaunieji daigeliai, J. Narūnės, eilėraščiai vaikams 
Tėviškės sodyba, J. Plačo, III skyriui skaitymėliai 
Pumpučio skėtis, spatvavimo knygutė 
Atgis ir Alytė, spalvaMmo knygutė 
Su Trispalve, mintys vaikams 
Lietuvių kalbos gramatika, J.A. ir l-ji dalis 
Kaip Algiukas vėjo ieškojo, N. Jankutės 
Su lietuviškais viršeliais sųsiuviniai — kiekvienas po

1X0 
2X0 
2X0 
2X0 
6.00 
3X0 
3.00 
2X0 
2.00 
2.00 
4.00

1.50 
2X0 
3.00 
3.00 
2.50 
2X0

2.75
3.00
3.25
1.50
0.75

2X0 
3X0 
3.50 
3.50 
4X0 
2.00 
3X0 
3X0 
2X0 
2X0 
1X0

0.75 
0.50 
0.75
2X0 
2X0 
0Ž5

MENAS, MUZIKA
Art Collection, pranciškonų meno galerija
Tautos keliu, J. Juodis, paveikslų albumas
Šventoji auka, tėv. A. Kezys, foto albumas 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventes repertuaras

5X0 
7.00 
5.00 
6X0 
3X0 

Kalėdų balsai, mišriam chorui 1X0
Liaudies dainos, K. Banaičio 4X0
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynais su gaidomis 3X0 
Lietimais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas 4X0 
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 
Dainos aukštam balsui su pianu II, VL Jakubėno 
Dainos Lietuvai, S. čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 
© tėvyne manoji ir Ramunė, S. Cerienės, dainos po 50# 
Dainy Gajos, J. Stankūnas, chorui, solo 
Lietuvos aidai, J. Stankūnas, akordeonui 
Ten gintarėliai, P. Matekūnas, jaunimui

Laisvės kovų dainos, red. J. Aistis 
Su daina, red. G. šimukonienė 
Dainy sCkury, red. G. Bimukoniėnė 
Mažasis giesminėiis

8X0 
3X0 
1.00 
1X0 
3X0 
1X0 
2X0 
3X0 
5X0 
2X0 
1X0 
1X0

ĮVAIRIOS
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 
Valgių gaminimas, 565 pusi, kietais viršeliais 
Lietuvių kapos.vadovas, P. Skardžiaus ir kt. 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 
Lietuvių Moks*. A kad. Suvažiavimo Darbai V 
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserfo 
Lietuva — Europos nugaRteja

7X0 
4X0 

12X0 
10X0 
1X0 
2X0

3.75 
1.75 
5X0 
3X0 
3X0 

12X0 
4X0 
3.50 

.  . --------------- 2X0 
Liepine* k- apmaude ųaečiai. prantjuota* ramenas, J. Gnauda 4X0 
' - ----- -............................. 2 X0

2.50 
3X0 
8.00 
2X0

širdies priepuoliai, B. Gražulio vertimas
Tautiniai rūbai ir juostos
žemės Bkio švietimas, dr, J. Dauparat
VisgaiH*, J. Vėgells, padavimai
Vardynas, A. Rūkas
Antanas Smetona, A. Merkelis
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėnas
Vilniaus rūbas, P. Tariilio romamas
Bėgiai, K. Almeno novelės

Pavasario lietus. A. Barono romanas
Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečys 
Kelias į Lietuvos nepriklausomybes atstatymų, J. Putinas

DARBININKO ADMlNl&TRAtUOJE
9TO WWtough»y Ave^ Brooklyn, N.Y. 112fe1

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

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

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

dalyviai. Laimėjo meistras R. Ver
tam- 7:1. Povilas Tautvaišas ir K. 
Jankauskas surinko po 5’4, K. Ra
mas 414. jaunuolis A. Jasaitis ir V. 
Karpuška po 4 tš. '

Bostono meistrų turnyre nemaža 
staigmenų. Illinois meistras For- 
manek baigė S’^-l’A (pralaimėjo 
Wagneriui ir lygiomis su Shapiro); 
Mass. žymūnas John Curdo 3:2 (su
klupo prieš H. Lymanų ir Fomia- 
neką). Pirmųjų vietų turi išspręsti 
lošiama Wagnerio su Lymanu par
tija. Wagneris turi 3:1 ir Lymanas 
2 tš. Greta vykęs Mass. mėgėjų 
turnyras baigėsi Harringtono lai
mėjimu 6:1. Trečių vietų pasidalijo 
latvis Juris Ozols su kitais, surinkę

š. Amerikos lietuvių šachmatų 
pirmenybes pasiėmė surengti dr. A. 
Nasvytis, Clevelande, vasaros metu. 
Praeitas (1967 m.) lietuvių p-bes 
laimėjo Povilas Vaitonis (Hamilton, 
Ont.) .paveržęs jas iš iki tol buvu
sio nugalėtojo Povilo .Tautvaiso. 

.Chicaga. Šių metų pirmenybės vyks 
š. A. lietuvių šachmatininkų dvide
šimtmečio ženkle.

SERVICE

A & L PAINT & SPRAY CO. 
Ali Work Guaranteed 

Kitchen cabinets and appliances 
sprayed in the home.

111-54 144th Street, Ozone Park 
Call 659-7131 - 7340

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE ______
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vaL WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. HiUside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

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

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. MENKUS 
WLYN —1360 kilocycte* 

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

BOSTON, WORCE8TER 
BROCKTON, 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton 18, Masa
TeL JU 6-7209 

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

DETROIT, MICH. 
Lietuviškų Metodijų Radio Valanda 

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

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

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

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS

TeL: 249-4502

PlTTBBURGH, PA 
WZUM, 1590 banga

Mielas lietuvi, paremk lietuvių pranciš- BąkinądUi 11^12X0 M 12:30 

kony pastangas pastatyti KULTŪROS 
2IMNĮ Ncw Yorkes Įsigytas žemes akly* 
pas HighlandBlvdsąlIighland Parke, 
Brooklyn, N* Y* Baigiami ruoiti pastatę 
planai. Lankiam talkos! Ankas prašom

PHILADCLPHIA, PA.

1M Greea SL, Ftala, Pa. 19123

MIKE’S Music and Electric Center 
We repair ail makes Radio or T\^s 
Black & White or Color take in. We 
also trade your old sėt for recondi- 
tioned one. Call any hour. — 1444 
Broadway Brooklyn. Call 491-9186

CARE FOR PRE-SCHOOL 
CHILDREN

My home for working parents from 
<3 ta 6 $30 a week beaųtiful back- 
yard and finished basement MRS. 
THOMPSON 686 Midwood Street, 
Brooklyn — Call 756-0278

JOHN WESTER 
WINDOW CLEANING

For Commercial and Homes 
Expert Work 

Call anytime imtil 9 PM 
Call 669-5812

BBB CO.
FLOOffe WAXING

Scraping porter
Cleaning rug shampoo Mothproof 

All work guaranteed 
Call 994-4932 or 881-2531

DISPLAY

All types of Painting and Spraying. 
Accoustical ceilings, Multi-color. ete 
graining, glazing and marbelizing. 
Factories & offices, completed over 
week-ends. Airless eųuipment, rea
sonable rates. 231-6900 527 E 233rd 
Street Bronx

SEBRING AUTO PARTS INC.
Foreign car — opposite La k esi de 
Shopping Center Phone 398-1444 — 
State Highway No. 15 Wharton N.J. 

Ask for TED

ExceUent materials and reasonable 
prices — Look M these outstanding 
values: Seamtes* Gutters 027 gauge 
42č ft.; 032 gauge 50č ft. White 
aluminum, no leaks, all parts in 
stock. Richmond Home Maintenance 
— 418 Castleten Avė. GI 2-7700

TIRES A ACCESSOR1ES
CLOSEOUT: Auto Tops $25, Seat 
Covers $15; Carpets $8; Tonneaus 
$12; Vinyl Roofs $25; Cushion Mats 
and STP 35£; transm and motor oil 
22c; bateries, etc. RYCO — 2334 
Ist Avenue N.Y.C. (212) 722-9603

Cooks Corner Beauty Spot — You 
have your family doctor Let Us Be 
Your FAMILY BEAUTICIANS for 
Shut Ins. Call 491-9688 avaitable 
only for Monday and Tuesday — 
We Care About People

FACTORY WORKERS 
$140.00 weekly Benefits, Fee paid 

Mušt speak and understand 
English well. 

PILOT AGENCY 
198 Bway N.Y.C. Room 600 

962-1430

HOTEL ENGINEER 
Mid-Town East Side Hotel 

4-12 shift. Permanent position. 
$153.43 for 40 hours. Refrigeration 
license. Maintenance exp. necessa
ry’. Call Mr. BILL McGLLNCHEY 

755-4400

CAPTAIN EXP. 
FRENCH SERVICE

Full time Valley Stream Park Inn 
130 West Merrick Road 

Valley Stream 
516 - 825-6035

WAREHOU.SE MAN
Abbey rents seeks man to maintain 
orderly vvarehouse. Mušt operate 
fork lift, have Chauffeur’s license 
and have mechanical ability. Com- 
mand of English necessary. ABBEY 
RENTS 31-11 20 Rd. Astoria, Qns.

RA 1-6666

. GENERAL FACTORY HELP 
Laundry work steady nice working 
conditions

PROSPERITY LAUNDRY 
48-12 25th Street 
AS 4-0300 - 9 - 12

GENERAL FACTORY HELP
Will train, Day and Night Shift

Ne experience necessary
KOLBI POLY BAG MFG.. CO.
747 Evergreen Avė. Brooklyn, N.Y.

Hl 3-6400

Machinist Jigmill operator model 4B 
$4.35 per hour, many fringe bene
fits. Company in business 80 yrs., 
own„product, no jobbing work. Pot- 
devin Machine Co. Teterboro, N.J. 
Apply anytime bet. 7AM-4:30PM 
or call for appointment 201 - 288-1941 

Eųual Opportunity Employer

RESTAURANT HELP
Clean cut. energetic people.
All shifts full or part time 

No experience necessary. Apply 
JACK-IN-THE-BOX

139 Jericho Tpke — Mineola, L.I.

BODY MEN— PAINTERS 
VVork elose to home Top salary 

Benefits - Good working conditions
Westbury area 

Call ARLO AUTO BODY 
(516) 997-7341

EXP PRESSMAN 
For 5 Color Polygraphic 

WEB 17x24 
Pleasant working conditions 

Work near home 
Call (914) 994-9260

SHIPPING CLERK 
with some experience 

bright intelligent man wanted 
Also WAREHOUSE HELPER in 
Office furniture, strong. Steady job, 
nice working conditions DI9-2370.

EXP CARPET CUTTERS 
AND TRAINEES

$85 per week. All benefits 40 hour 
week 10% for night wvrk WORLD 
CARPET 570 Brook Street Garden 
City L.I. Call 516 CH 8-9500

Work near Home 
MECHANICS — Construction equip- 
ment. Minimum 5 yrs exp. on bull- 
dozers, tractors. trucks or eranes. 
Apply Edward Ehrbar, Ine. 100 Se- 
cor Lane Pelham Manor, New York 

914 - 738-5100

MECHANIC
5 Day Weck Flatratc Shop 

Guaranteed all fringe benefits 
BEACON CHEVROLET INC.

2X1 Lynmray, Lynn, Mass.
Tele John Arena 617 -598-5510

GEGUŽĖS MĖNUO

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKA1T Y lOJAMS palengvinti išsiųsti pręmimer&tų, 

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

Prašau pratęsti prenumeratų 1969 metams.

Vardas ir pavardė

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

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratų $—.

Spaudai paremti

Siunčiu skolų už___ m. $..

DIRECTORY ADVERTISING ?*“
TELEPHONE SALESWOMEN

To Sėli Advertising in the

“YELLOW PAGES*__
of the

New Jcrsey Bell Telephonc Directories.: .
Rapid grouth of our IMrcctory areas reųuires additional perma- 
nent Telephonc Personnel in our Roehcllc Park Office. A posi
tion for career-rninded wornen. SALARY plūs COMMISSION. 
Protected accounts. Modero sales trųining. Salary while traftiihg. 
Sclling experience not reguirėd. Full time year-round work. Num- 
erous company benefits. Pleasant working conditions. Air-conditioned

Monday through Friday for appointment 9:00 ajn. - 5:30 p.m.
201-843-1100

— An Eąual Opportunity Employer

Berniukų stovykla prie Atlanto
Visi berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kviečinmi atsigai
vinti kūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę dvasią Pran
ciškonų vedamoje stovykloje Kennebunkport, Maine. — 
Stovykla veikia nuo birželio 27 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdvus baseinas laukia jaunimo!

Dėl registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTERY

Kennebunkport, Me. 04046 Tel. (207) 967-2011

H. W. FEMALE HELP WANTED

EXP OPERATORS 
ON S1NGER MACHINE

Section or semi section — steady 
work nice working conditions work 
near home DEL-RAY FASHIONS 
3387 3rd Avenue Bronx, N.Y. Call

669-8624

TYPIST
$95-1100 A WEEK

EDUCATIONAL 
BOOK PUBLISHER

Hours 9 to 5
Call

MISS SALERNO 
(212) 675-7000

MALDAKNYGE
DIDYSIS

ASSEMBLERS
MACHINE OPERATORS

Immediate openings tor both men 9c 
women on day or night shift. FM1 
or part time. No experiėnce neces
sary. Steady, reliabie position that 
fe not seasonal. Interviews 8 AM to 
5PM Mon-Fri. Also evening inter- 
views 5 to 8PM Tuės. Wed. Thurs. 
Call EV 3-4500 or come in LEVI- 
TON MFG CO. — 236 Greenpotat 
Avė., Brooklyn, N.Y.

An Equal Opportunity Employer

GENERAL FACTORY WORKERS 
Laminating Plant needs TRIM- 
MERS A MATERIAL HANDLERS 
Good benefits, ©vertime .steady 
work. Report to: Abaco Fabrics 5 
Lawrcnce Street Bloomfield, N. J.

REAOY TO WORK

CAMPS

LOS ANGELES, CALIF.
L. Bendruomenės Radijo Valandėlė 
jkurta 19TOJI.16, stotis KTYM, ban
ga 1480. Sekmadieniais 5-5:30 v. pp. 

. Liet Radijo valandėlės klubo pirm.
8. PauUenlenė, mkr. J. Gedmintas,

610 Btislnvfck Avė, Brooklyn, N.Y. 11221
Caltf. Telef. 662-0244.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Manfsl & Doren, Ine. 
83-12 Coopcr Avenue 

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

Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasių gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrei} iš
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymų adresu: 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklvn N.Y. 
1122L

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas 

Išleido Tėvai Pranciškonai
640 pusi. Kaina 2 doL Ijtbai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų praimto Jus ar 
leidėjus adresu:

Franchraii Fathers A 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

RIP VAN W1NKLE for Boy* 
ON-TI-ORA for Giriu

One mile apart in nortbem Cals- 
kills. Private lakęs fbr salmming. 
boating and canoelng; horsrback 
riding. all popular sports. activitles 
and erafts on vast mountain play- 
ground. Modcrn «yiipmcnt. Compe- 
tent staffs. C»-ed sočiais, movies, 
dancing. trips. Highcst camptng 
standards. Chapel at each camp. 
Scason fee: $650.

COVVHEY 
790 Rivcrsidc Dr.. 
10032

For catalogues: 
CAMPS
Ncw York. N.T.

Tel. WA 6-1M2

WAREHOU.SE
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Tėvas Konstantinas Koser, 
OFM., pranciškonų ordino ge
neralinis vyresnysis, grįždamas 
iš Meksikos į Romą, balandžio 
25-26 buvo sustojęs New Yor
ke. Ta proga jo pasitikti buvo 
suvažiavę pranciškonų provin
cijolai. Pagerbimo vakarienė į- 
vyko pas italus pranciškonus 
Samson gatvėj, o kitą dieną— 
iškilmingos mišios ir pietūs— 
pas amerikiečius pranciškonus 
31 St., Manhattane. Pagerbime 
dalyvavo ir lietuvių pranciš
konų provincijolas tėv. dr. Leo
nardas Andriekus, O.F.M.

Lietuvių Katalikių Moterų 
S-gos New Yorko-New Jersey 
apskrities suvažiavimas šaukia
mas gegužės 4 Angelų Karalie
nės par. salėje, 213 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. Suvažiavimo 
tvarka: 11 vai. Angelų Kara
lienės par. bažnyčioje mišios 
New Yorko-New Jersey apskri
ties narių incencija. 12 vai. tos 
pačics parapijos salėje narių, 
delegačių, viešnių ir svečių 
bendri pietūs; popiet — trum
pas Motinos Dienos minėjimas 
su tai dienai pritaikyta Fordha
mo universiteto profesorės dr. 
A. šlepetytės-Janačienės paskai
ta ir menine dalimi; po to 
posėdis.

Maironio 
kyklos tėvų 
gegužės 3 d.
kyklos didžiojoje salėje, 
tėvai kviečiami dalyvauti, 
bus svarstomi svarbūs mokyk
los reikalai.

BATUNo tračias matini* su-

gūžės 3, 9:45 vaL ryto Estų na
muose, 243 East 34th Street 
{prie 2nd Aive.) New Yorke.

lituanistinės 
susirinkimas 
11 vai. ryto

mo- 
bus 
mo- 
Visi 
nes

rto šokiai Maspetho piliečiu klubo. 
salėje. 89-83 Grand Avė. Maspeth, ' 
N.Y. Raugia Moterų Vienybė.

Gegužė* 4, sekmadienį — Ameri- ’s 
koa Lietuvių Katalikių Moterų S*- 1 
jungos New Yorko ir New Jersey | 
apskrities atstovių suvažiavimas sį 
nuo 11 vaL 11d 4 vaL popiet Angelų '■ 
Karalienės parapijos patalpose. 213 į 
So. 4th Street ir Roebling St. kam- ]

Pagrindinę kalbą šiam meti
niam susirinkimui pasakys Zam
bijos ambasadorius prie Jungti
nių Tautų Mr. Vernon John
son Mwaanga 4:30 vaL popiet. 
Susirinkimo darbotvarkėje bus 
apspręsti Batono ateities veik
los planai, Molotovo -Ribben- 
tropo klastingasis paktas ir bū
dai supažindinti su juo Jung
tines Tautas, ir taipgi bus ren
kama nauja Batuno vadovybė, 
šiuo metu Batuno vykdomuo
ju pirmininku yra inž. Kęstu
tis Miklas. Šis metinis Batuno 
susirinkimas yra viešas. Lietu
vių visuomenė ir organizacijos 
yra prašomos gausiai šiame 
susirinkime dalyvauti ir bent sa
vo atsilankymu paremti Batuno 
kilnų darbą — iškelti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės klau
simą Jungtinėse Tautose.

Bendrame skauty-skaučię va
dovę suvažiavime, įvykusiame 
Dainavoje balandžio 19-20, N. 
Y. Neringos tuntui atstovavo . 
trys draugininkės ir tuntinin- 
kės pavaduotoja.

Gegužės 1G, 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 - Astori jos viešbutyje,

Gegužė* 18, sekmadienį — New 
Yorko ir New Jersey Ateitininkų 
šventė: 11 valandų ryto — mišios 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 
12 vaL iškilmingas posėdis, studen
tų ir moksleivių įžodis tos pačios 
parapijas salėje.

Gegužė* 24, šeštadienį — Aldonos 
Kepalaitės piano koncertas Tovvn 
Hali salėje, 5 vai. 30 min.

Gegužė* 24, šeštadienį — “Lais
vės žiburio“ radijo klubas rengia 
koncertų Maspetho parapijos salė- 

tje, 64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y.
Gegužės 30-31, penktadienį ir šeš

tadienį — Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimas Roosevelt vieš-, 
būtyje, Madison Avė. ir 43rd Street 
kampas, New York, šeštadienį, 8 
vai. vak. tame pačiame viešbuty — 
banketas.

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.

Numatomu* parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
HilL N. Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.

Kompozitoriaus Juozo Naujalio 100 metų sukakties minėjime balandžio 27 savo kūrybą skaito poetė O. B. Audronė
Nuotr. P. Ąžuolo

PAGERBTAS KOMPOZITORIUS JUOZAS NAUJALIS

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 
zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang-

plaukimo baseinas ir žiemos 
sniego slidinėjimas. Namas iš 
9 kambarių su 2 vonios kam
bariais ir su centraliniu apšil
dymu. Kaina 16,500 doL Infor
macijai skambinti (212) RĖf 7- 
2738 iš ryto ir vakarais.

Cypress Hills-Woodhaven 
parduodamas gražus kampi
nis mūrinis namas-vaistinė ir 

legos, draugai ir pažįstami kvie- du šešių kambarių butai, trys 
garažai, geras gyvenamųjų na- 

New Yorko mų (residential) rajonas. Skam- 
skyriaus valdyba. — P. S. Va- binti telef. 277-9851 ar 261-

A a. Jurgio Jaks-Tyrio antka 
pio paminklas šventinamas ge
gužės 4, sekmadienį, 3 vai. po
piet St Charles kapinėse, Far- 
mingdale, Long Islande. Kapo 
vieta: sekcija 32-H-39. Visi ko-

čiami kuo gausiau dalyvauti.— 
Šviesos-Santaros

žiuoti Long Island Expressway 4591. 
iki Rt. 110; ten sukti į pietus. Išnuomoju dirbančiam vyriš- 
Informacijai telef. (212) 441- kiui du kambarius. Po 8 vai. 

vak. skambinti EV 3-6998.7087 arba (516) 482-6684.

Catskills Andes, N.Y. Rt 28, 
parduodama graži nuosavybė, 
kuri tinka turistam, senelių 
pjudai ir kitiem Arti 

tais viršeliais, 474 psL kaina 
12 dol. Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol.

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

šios bei kitos knygos gauna
mos: Darbininkas, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn, 
York 11221

New

PROF. DR. KONSTANTINUI AVIŽONIUI 
mirus,

Viena moteris Maspethe turi 
didelį butą ir ieško draugės, 
kuri norėtų kartu gyvent. Skam
binti apie 5 vai. vak. telefonu 
TW 4-1962.

Praėjęs sekmadienis, balan
džio 27, buvo tikrai graži pa
vasario diena, kuri traukia vi
sus Į gamtą, tai Į Apreiškimo 
parapijos salę kultūrinei popie
tei žmonių mažokai tesutraukė. 
Ten 4 v. buvo programa, skir
ta kompozitoriaus Juozo Nau
jalio ICO metų sukakties minėji
mui.

Kat_ moterų kultūros draugi
ja jau treti metai rengia to
kias popietes ir gautą pelną pa
skiria lietuviam studentam, stu
dijoj ant i em lituanistiką Ford- 
h» universitete. Tai gražus 
gestus jaunimą skatinti į moks
lą ir tokiu būdu telkti lėšas. 
Praeitais metais buvo pristaty
ta tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja J. Matulaitienė. Tai 
buvo lyg koks grupės palydėji
mas į tautinių šokių šventę.

Šiemet paminėta kompozito
riaus J. Naujalio sukaktis. Sce
noje buvo didelis jo portretas, 
padarytas vargonų fone, su ju
biliejiniais metų Įrašais, laurų 
šakele ir gyvų gėlių vaza.

Išsamią paskaitą apie sukak
tuvininką skaitė kompozitorius 
muzikas kun. L. Budreckas, ku
ris nuo mažų dienų dainavo jo 
choruose, vėliau nemaža bend
radarbiavo. Taip velioni gerai 
pažinęs, pristatė jį reljefingai ir 
apibūdino jo 
niujų kūrinių 
pailiuostruoti 
no pianistas 
kas.

Po paskaitos dainavo solistai 
Louise Senken ir Stasys Cit
varas. Dainavo su Įsijautimu 
ir pagaunančiai, Įdėdami sie
los tai romantinei Naujalio mu
zikai. Akomponavo Al. Mrozins- 
kas. Louise Senken padainavo: 
Marija, Marija, Stasys Citvaras 
— Lietuva brangi ir Kai 
skausmas tau širdį... Abu pa
dainavo duetą Tėvynės meilė 
nemari. Solistė buvo apdovano
ta gėlėmis, po gvaždikėlį buvo 
prisegta ir kitiem programos 
dalyviam.

Antroji dalis pradėta kat. 
moterų draugijos žodeliu. Kal
bėjo Pr. Ąžuolienė. Ji prista|ė 
du jaunuolius, kam paskir
tos stipendijos. Tai buvo Jūra
tė Balsytė ir Petras Sandanavi- 
čius. Iš Fordhamo universiteto 
buvo atėję kun. V. Jaskievi- 
czius, slavistikos departamento 
direktorius, ir prcf. A. Vasys, 
kuris organizuoja lituanistikos 
kursus vasaros metu. Jie abu
tarė po žodi, išaiškindami, kaip 
tie kursai veikia.

Literatūrinėje dalyje skaitė

Juostos, takeliai, pagalvėlės.
Milda Kvedarienė. 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

Dr. Vyt. Avižonį giliausiai užjaučia visų narių vardu

NEW YORKO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

>. Mylimam broliui

Prof. dr. KONSTANTINUI AVIŽONIUI
mirus, med. dr. Vytautą Avižonį, žmoną ir šeimą giliai 
užjaučia ir kartu su jais liūdi

Dr. B. ir M. JANKAUSKAI

Profesoriui
Dr. Konstantinui Avižoniui

mirus, 
mielą kolegą dr Vytautą Avižonį ir jo šeimą giliai užjaučia 

ir kartu liūdi

muziką. Svarbes- 
leitmotyvai buvo 
pianinu, skambi- 
Aleksas Mrozins-

, Mirties pranešimas
AtA Ona Kubiliūnaitė Norkiene-Telksniene

mirė balandžio 25. Laidotuvėmis rūpinosi O’Brien Middleneck Rd. ir
Arrandel Avė., Great Neck. Palaidota pirmadienį, balandžio 28 d.

Nuliūdę vyras JONAS TELKSNYS
ir sūnus VYTAUTAS NORKUS

Spalvotoje TV — vėl nauji 
pagerinimai. Pirkitės geriausią 
— Zenith. Pataisymai Jūsų bu
te fabriko mechanikų. Pasirink
ti galite 666 — 5th Avė. Są
žiningai ir pigiau pirksite per: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr. 
E. Ncrthport, N. Y. 11731. Tel. 
516 757-0055.

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija. Dėl katalogų ir infor-

Kviečiame dalyvauti

PAVASARIO BALIUJE 
-ŠOKIUOSE

šeštadienį, gegužes 3 dieną
7 vai. vakaro

naujai atremontuotoje PILIEČIŲ KLUBO salėje 
69-63 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
o o o Šokių kontestas, vakarienė, gera muzika, įėji
mo laimėjimas (Door Prize), loterija. Dešimčiai žmonių 
butelis degtinės. Įėjimo auka — tik $7.50. o • •

Stalus uLnakykite pas visas Moterų Vienybės nares arba:
Petras — VIM354
Bacey — S473575 
Andrad*-VI 7-4477

Laukiame!
M. V. narės ir valdyba

Lietuvių Gydytojų 
Fratemitas Lituanica korporacija

poetė Kotryna Grigaitytė iš sa
vo naujausios knygos “Trapus 
vakaras”. Aktorius Juozas Bo- 
ley paskaitė ištrauką iš Nelės 
Mazalaitės knygos “Miestelis, 
kuris buvo mano”, poetė O. B. 
Audronė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, paskaitė pluoštą ei
lėraščių, o Paulius Jurkus — 
humoristinę poemą, skirtą 
daugiau vaikam — Kiškis Piškis 
svečiuose pas Gediminą (jis ir 
vadovavo programai ir buvo nu
piešęs Naujalio portretą). Vaka
rą užbaigė humoristinėm eilėm 
Lonardas Žitkevičius.

Visa programą užtruko apie 
porą valandų. Visi programos 
dalyviai buvo pakviesti vakarie
nės pas draugijos pirmininkė 
A. Radzivanienę. Ten draugijos 
valdyba buvo surengusi gražias 
vaišes, o svečiai pasikalbėjo ir 
padainavo, padainavo ir solistas 
Stasys Citvaras. Svečių buvo 
apie 20. (p.į.)

Vaidevutis 
meninę dali at-

Chi-

SESUO DIDŽIŪNAITĖ

(atkelta iš 6 psl.)
19 šv. Kazimiero kapuose
cagoje. Laidotuvėse dalyvavo 
vysk. V. Brizgys, keli kunigai ir 
tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM.

Nuliūdime paliko dvi sese
rys — Ona Bikulevičienė, BaL 
timore, Md., ir Agnietė Radžiū- 
niehė, New Haven, Conn., arti
mai bendravusi sesers duktė 
Marijona Volskienė, brolio sū
nus tėv. Viktoras, O.F.M. ir ki
ti brolio ir seserų vaikai, ku
rių čia neįmanoma išvardinti.

Komp? Jeronimo Kačinsko 
diriguojamas koncertas Įvyks 
gegužės 3, sekmadieni, 8 vai. 
vak. Melrose Memorial salėje. 
Melrose simfonijos orkestras 
gros Weberio, Prokofjevo, Ra
velio ir Grigo kūrinius. Grigo 
koncertą fortepijonui atliks 16

BOSTONO ŽINIOS
ŠAULIŲ JUBILIEJUS

Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa Bostone gegužės 4 ruošia 
auksinio jubiliejaus minėjimą. 
10 vai. ryto Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje bus pamaldos už Lie
tuvą. 3 vai. p.p. Piliečių Klubo 
III aukšto salėje —iškilmingas 
minėjimo aktas. Organizacijos 
su vėliavomis kviečiamos daly
vauti tik salėje.

Minėjimo metu bus pašven
tinta Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos vėliava ir Įteikti apdo
vanojimo ženklai Bostono vi
suomenininkam: Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
pirmininkui Juozui Kapočiui ir 
tautinių šokių ansamblio vado
vei Onai Ivaškienei. Apdovano
tų šaulių tarpe tenka paminė
ti ankstesnės kartos lietuvį vei
kėją Steponą M inkų, kuris yra 
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
steigėjas ir jau 35 metai radi
jo bangomis skelbia lietuvišką
jį žodi ir dainą.

Į Bostoną atvyksta šaulių są
jungos pirmininkas Vladas Iš- 
ganaitis iš Chicagos.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
prof. dr.
Montautas, o
liks Šv. Antano lietuvių gimna
zijos mokiniai. Komp. J. Gaide
lio vadovaujamas choras at
liks pynę lietuviškų dainų. Tau
tinių šokių grupė šoks Mikitą 
ir Oželį. Mokinių dramos an
samblis, režisuojamas akt. Juo
zo Daubėno, suvaidins “Par
tizano kerštą”. Veikalą pa
rašė mokiniai — Brunas Acali- 
nas, Jonas Ezerskis ir Gintau
tas Taoras.

Į minėjimą kviečiami visi. Į- 
ėjimo mokesčio nėra, tik lais
va auka.

Šv. . Antaną gimnazijašiai 
šventei stropiai, ruošiasi. Bosto
nas yra didžiausia ir bene ar
timiausia lietuvių kolonija, iš 
kurios gimnazija pagrįstai tikė
josi susilaukti didžiausią moki
nių skaičių, tačiau vos keletas 
jaunuolių iš Bostono ją lanko.

Mokykla šiuo metu turi 100 
mokinių, tačiau ją užpildo iš 
Kanados ir kitų tolimiausiųjų 
lietuvių kolonijų mokiniai.

Šv. Antano gimnazijos tiks
las ne vien tik tinkamai paruoš
ti mokinius į kolegijas, bet ir 
auklėti juos sąmoningais lietu
viais.

Tam tikslui gimnazijoj puose
lėjamas lietuviškas organizaci
nis bei kultūrinis veikimas. Vei
kia šios organizacijos: skautai, 
ateitininkai, šv. Pranciškaus 
mylėtojų būrelis, dramos an
samblis,tautinių šokių grupė ir 
įvairūs klubai, kaip fotografų, 
šachmatų, astronomijos mė - 
gėjų. Yra ir choras, kuriam va
dovauja lietuvių kompozitorius 
Julius Gaidelis.

Tautinių šokių grupę suda
ro šie mokiniai: Antanas Ab- 
raitis, Raimundas Giniotis, Vy
tautas Kazlauskas, Algimantas 
Kerpė, Raimundas Merkys, Sau
lius Petkus, Viktoras Tamošiū
nas, Algimantas Vaitkevičius 
(visi iš Chicagos). Šokių mo-

metų pianistė J. Gandolte. Ra
velio baletą atliks Adrian Par
ker baleto grupė.

kytojas — Vytautas Bruzgys, 
tvarkdarys — Gintautas Taoras 
(J. S.)

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


