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Čekoslovaką kompartija numetė vai aukų

Kurdai vėl ginklu priminė autonomiją 
Smoge į naftą, jautriausią Irako vietą

jojo Čekoslovakijos kompar
tijos vado dr. Husako pirminin
kaujamas centro komitetas pa
šalino iš savo tarpo tuos “opor
tunistus”, kurie prašomi sava
noriškai nesutiko prisiderinti 
prie naujosios politinės linijos. 
Husakas juos pavadino nutolu
siais nuo marksizmo ir nuo par
tijos disciplinos. Sutinkamai su 
Dubčeko gadynėj įgyvendinta 
praktika, niekas iš pašalintųjų 
nebūsiąs persekiojamas ar areš
tuotas. “Su tokiais asmenimis 
mes turim atsisveikinti”, —ta
rė Husakas darydamas komite
to sprendimų apžvalgą viena
me Pragos fabrike. Didžiau
sias jų nusikaltimas, aišku, yra 
nenoras nusilenkti Maskvos rei
kalavimams.

Pašalintieji yra šie septyni: į 
prof. Otto Sik, Dubčeko ūkio ‘ 
reformos autorius, dr. Kriegel, Į 
Tautinio fronto pirmininkas, f 
Vodszlon, Karei Kosik, Franti- ? 
sek Pavlicek, Karei Pavlistik ir š 
Liudvik Vaculik. Prof. Otto Sik | 
iki okupacijos buvo premjero | 
pavaduotoju, bet okupacijai 
vykstant buvo užsieny ir tik da
bar sugrįžo dalyvauti posėdy. 
Jo parengtoji ūkinė reforma ir 
projektai pasukti ūkiškai Čeko
slovakiją į Vakarus buvo bene 
pati didžiausia paskata Krem
liui įsikišti į Čekoslovakijos rei
kalus. Dr. Kriegel išmestas ir I 
iš partijos, nes posėdy gy- I 
nęs “antisovietinę programą”. I 
Vodszlon išmestas už tai, kad j 
parlamente balsavo prieš Sovie-1 
tų okupacijos įteisinimo sutar- 1 
ties patvirtinimą. Kiti keturi ne- I 
teko cike vietų už pasirašymą I 
“2,000 žodžių” manifesto, ku
riame buvo visa reformų pro- ’ 
gramą ir skatinimas nedelsiant 
tas reformas pradėti vykdyti. 
Rašytojas Liudvik Vaculik iš
mestas už dvi nuodėmes: už mi
nėto manifesto pasirašymą ir 
už jo suredagavimą. Toks pat li
kimas turėjo ištikti ir Pragos 
universiteto rektorių, bet bu
vo tik papeiktas, nes apgailes
tavęs manifesto pasirašymą ir 
pasižadėjęs į Husako politiką 
pagalių nekaišioti.

Liko dar nepaliestas centro 
komiteto narys ir buv. užsienio 
reikalų ministras Jiri Hajek, 
kuris okupuojant Čekoslovaki
ją buvo užsieny, greit pasiekė 
Jungtines Tautas New Yorke ir

Sudano diktatoriai 
pasuko kairėn
Khartoumas. — Karininku 

grupės pastatyta naujoji Suda
no vyriausybė pasirodė esanti 
labai prokomunistiška: tuojau 
pripažino R. Vokietijos vyriau
sybę, nes ji esanti Izraelio prie
šas, ir paskelbė labai Izraeliui 
nepalankų pareiškimą — kad 
jis priimtų atgal visus pabėgė
lius ir tuojau pasitrauktų iš 
arabų žemių. Nutarta tuojau 
steigti naują politinę partiją, 
kurios nariais būtų tik kariš
kiai ir darbininkai. Neabejoja
ma, kad toji partija bus vienin
telė krašte, kur ir matosi visas 
tos vyriausybės atsiradimo pa
vojus. Atsiminus, kad vyriausy- 
bėn jau sulindo veik visa komu
nistų partijos vadovybė, darosi 
aiškūs' ir visi tie pirmieji nuta
rimai, gražiai apdangstyti rū
pesčiu tarnauti tautai ir pana- 
rabizmui. Bus jau pasirūpinta, 
kad steigiamoji nauja partija 
būtų priedanga pasiekti savų 
tikslų.

Ir kompartijų suvažiavime vai gintis

Saugumo Tarybos posėdy paliu
dijo, kad okupacija Įvyko be 
Čekoslovakijos vyriausybės su
tikimo. Tai buvo smūgis Mas
kvai, kurios atstovas Malikas 
visą laiką tvirtino, kad Rusi
jos kariuomenė Įėjo Į Čekoslo
vakiją kviečiama. Kai visi ėmė 
jį posėdy klausinėti, kas pa
siuntė pakvietimą, Malikas tik 
žvalgėsi į lubas ir neramiai be
sisukinėdamas kėdėje persime- 
tinėjo nuo vienos šlaunies ant 
kitos.

Jin Hajek tebėra centro ko
miteto nariu, bet greitai bus tik
riausiai pašalintas, nes jau ti

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 20 metų sukaktuvinio seimo, įvykusio New Yorke 30-31 Roosevelt 
viešbuty, iškilmingo posėdžio prezidiumas. Iš k. į d.: K. Pocius, E. Bartkus—Alto pirm., E. čekienė, gen. 
kons. A. Simutis, kun. V. Martinkus — Balfo pirm, skaito invokaciją, A. Budreckis — seimo k-to pirm., T. 
Blinstrubas —ALT c-gos pirm., dr. J. K. Valiūnas— Vliko pirm., M. Valiukėnas. Nuotr. L. Tamošaičio

Maskvos sąskrydyje numatoma ginčų 
Rengimą komisija nepajėgi sutvarkyti

Maskva.— Pasaulio kompar
tijų suvažiavimą rengianti ko
misija, kurioje dirbo visų daly
vausiančių atstovai, jau baigė 
redaguoti visus dokumentus: 
pagrindinę deklaraciją, regulia- 
miną ir dienotvarkę. Bet ir tais. Bet atskiros delegacijos 
Tass savo pranešime pripažįsta, j 
kad buvę nuomonių ir pataisų, , 
dėl kurių nepasisekė susitarti. 
Visi nebaigti sutarti klausimai 
būsią palikti pačiai konferen- ' 
cijai sutvarkyti. Ji prasideda 
Maskvoje ši ketvirtadienį, bir- ‘ 
želio 5. ‘ ’

i
Taigi pasitvirtino spėliojimai, , 

kad Italijos vadovaujama ar ne 
10 kompartijų grupė padarė pa
siūlymų, kurių nepasisekė drau
giška sutvarkyti. Užuot atidė
jus suvažiavimą, Maskva surizi
kavo savo bylą ginti pačiame su
važiavime. Italai norį tik vieno 
dalyko — kad visas dėmesys 
būtų skirtas tik kovai su impe
rializmu, bet niekas nebandy
tų mokyti, kaip turėtų atrodyti 
tos ar kitos partijos komuniz
mas. Italus remia rumunai ei
na dar toliau — kad suvažiavi
me nebūtų nė vieno kritiško 
žodžio apie jokią partiją. Bet I 
Sovietai užsispyrę, kad būtų pa
kritikuoti nors “dogmatikai” ir 
“revizionistai”, kas reiškia ki
nai ir jugoslavai.

Taigi nėra jokios garanti
jos, kad suvažiavime neiškiltų 
Čekoslovakijos klausimas. Jei 
jau iškils,, tai siūlant jį sutvar
kyti radikaliai — prašant Sovie-

riama užsieny esančių buv. vy
riausybės narių veikla. Kad 
jiem ir kitiem pabėgėliam būtų 
pagunda sugrįžti, prez. Svobo- 
da jau paskelbė amnestiją vi
siem, kurie išvyko Į užsienius 
be leidimo arba negrįžo leidimo 
laikui pasibaigus. Norį amnes
tija pasinaudoti turi sugrįžti 
iki rugsėjo 15 arba iki to laiko 
paprašyti leidimo užsieny pasi
likti. Tokių neteisėtai išvyku
sių manoma esant apie 50,000. 
Pabėgėlių tarpe yra daug inte
lektualų, Įvairiausių specialistų, 
kurių išvykimas Čekoslovakijai 
yra didelis nuostolis.

tų Rusiją tuojau išvesti iš Če
koslovakijos savo kariuomenę.

Konferencijon spaudos at
stovai nebus Įleidžiami — bus 
maitinami tik šabloniniais, nie
ko nepasakančiais komunika- 

galės su spauda susitikti ir pa-

Dail. Kazimieras Žilinskas 
mirė gegužės 31 Clevelande. 
Buvo 66 metų amžiaus. Paliko 
žmoną dr. Mariją Žilinskienę, 
germanistę, dukrą Ireną Kup- 
revičienę ir anūką.

Husakas apgynęs 
savo kandidatą
Praga — Tik dabar prasly

do į viešumą žinia, kad Mask
va į dr. Husako vietą Slovaki
jos kompartijos vadu norėjo 
pasodinti Vasilių Bilaką. šis 
gi buvo vadas trejukės, kuriai 
Maskva buvo pavedusi sudaryti 
jai klusnią vyriausybę, kai tik 
Sovietų kariuomenė pradės už
imti Čekoslovakiją ir Dubčeko 
grupė bus areštuota. Jam toji 
misija tada nepavyko, nes nesu
rado pakankamai į save pana
šių išdavikų.

Tik Bilakui nepajėgus pa
vestos misijos atlikti, Krem
lius. leido Svobodai atvykti į 
Kremlių. Ten atsiradęs, prez. 
Svoboda nesutiko pradėti dery
bų tol, kol nebus atvestas į 
posėdi Dubčekas ir kiti, ku
riuos rusų saugumas jau buvo 
suspėjęs atvežti į Maskvą su-

H I , / H Pompidou gavo apie 45 proc. rištus.
Į" j ■ balsų, Poher 24 proc, komu- V. Bilakas Dubčeko laikais
Į’ ; , / ■ nistas Duclos 21 proc., sočia- neturėjo savistovios vadovau-

1 ■ listas Deferre tik apie 6 proc. jančios vietos nė partijoje nė
. / ! !s I Likusieji tik trupinius. Spėlio- vyriausybėje, todėl Maskva sa-

i " i ... jama, kad laimė jau pakrypo vo draugą atsiminė tuoj, kai tik
Į" ‘ " G. Pompidou pusėn. Paryžiuje tokia vieta atsirado. Bet Husą
; ■ ; B mėgstamas laikraštis Figaro jau kas nusivežė Į Maskvą savo
!" ' B ragina Poherą pasitraukti iš kandidatą ir Bilako priimti ne-

jTinnintiiBtŲJTTr*TTfiite.Mi F._x lt-t.w.i ji.mniėiniiiiim ringo. Per dvi savaitės pas sutiko. Maskva nusileido, nes ma, kad kongrese yra pakanka
me vandenyne pv to kai MtMrt «■ AaatraMjoa laivo ftUikuunTrPir prancūzus gali atsitikti ir neti- tuo tarpu pataikauti reikia ne ma dauguma tam prezidento 
netinomae 70 JAV jorininkv Hkhnaa. kėtų dalykų. Bilakui, bet Husakui. sprendimui paremti.

Labai įdomės Husakui pri
skiriamas šis jo centro komite
to posėdy padarytas pareiški
mas: “Mes negalime sutikti su 
pastangomis sutarptautinti va
dinamąjį Čekoslovakijos klau
simą, nežiūrint kokia forma jis 
būtų iškeltas”. Tas pareiškimas 
tikriausiai liečia Italijos ir kitų 
V. Europos kompartijų pa
stangas Čekoslovakijos okupa
cijos klausimą ir “Brežnevo 
doktriną” iškelti birželio 5 Mas
kvoj prasidedančiame pasaulio 
komunistų suvažiavime.

Maskvai tai buvo peilis, to
dėl ji viską padarė, kad pri

sikalbėti. Numatoma, kad kon
ferencija gali tęstis iki dviejų 
savaičių.

— Izraelio premjerė Goldą 
Maeir birželio 15 atvyks į 
Londoną dalyvauti socialistų in
ternacionalo suvažiavime. Jos 
vizitas Londone bus privatus, 
bet ji turės pasimatymų ir su 
Anglijos premjeru bei užsienio 
reikalų ministeriu savo krašto 
taikos reikalais.

— Žemės ūkio darbininkams 
New Yorko valstijoje mažiau
sias valandinis atlyginimas nu
statytas 1.40 vaL Už metų jis 
bus pakeltas iki 1.50 dol. Įves
tas. ir savanoriškas draudimas 
nedarbo atveju.

verstų Čekoslovakijos vadovy
bę tame suvažiavime remti jos ' 
tezę arba, mažiausiai, paveikti 
to sumanymo autorius nuo jo 
atsisakyti. Komiteto posėdy Hu
sakas pereitą savaitę ilgai Įro
dinėjęs, kad tą Maskvos rei
kalavimą reikia paremti todėl, 
kad nesą kito kelio patenkinti 
kitų Čekoslovakijos tautinių ir 
tarptautinių interesų. Neabejo- 
kim, kad Maskva grasino keršy
ti už nepaklausymą, bet jeigu 
už tą'kainą perkamas Maskvos 
pažadas ištraukti savo divizijas 
M Čekoslovakijos, tai toji 
kaina priimtina. Daug kas pri
klausys nuo to, kaip reikalai 
vyks Maskvos suvažiavime.

Gubernatoriaus 
keliones
— Gub. Rockefellerio antro

ji kelionė Į Lotynų Amerikos 
kraštus buvo labai nesėkmin
ga. Visur jį pasitiko riaušinin
kai ir Įžeidinėtojai. Visur vy
riausybės turėjo išvesti mases 
policijos ir kariuomenės, kad 
jį apsaugotų nuo nelaimės. 
Riaušėse vyravo studentai, bet 
Argentinoje ir darbininkai iš
ėjo Į vienos dienos visuotinį 
streiką.

Peru visai jo nepriėmė, Boli
vijoj tik tris valandas galėjo su
sitikti su jos prezidentu aero
drome, nes to krašto vyriausy
bė nedrįso jo į sostinę atvežti, 
kadangi prisibijota, jog jis ga
li būti sužeistas.

Venezuela paskutinę minutę 
prieš atvykimą paprašė vizitą 
nukelti kitam laikui dėl tų pa
čių priežasčių. Rockefelleris Ve- 
nezuelojė ir kitur turi dideles 
plantacijas ir daugybę kitokių 
biznių, supermarketų neišski
riant.

Viena tik negrų valstybė Tri- 
nidad-Tabago sutiko jį 
grškai ir mandagiai.

Kokios priežastys? 
Rockefelleris teigia, kad 
šių organizatoriai buvo atvykę 
iš užsienių, kad tą progą panau
dotų neapykantai prieš šiauri
nius kaimynus paaštrinti. Jis 
jų nepaminėjo vardu, bet grei
čiausiai turėjo galvoj revoliu
ciją eksportuojančius Kubos re
voliucionierius. Bet tiesa ir tai, 
kad daug neapykantai medžia
gos per ilgą laiką yra pagami
nę ir patys amerikiečiai, kurie 
dažnai be jokių skrupulų ir be 
jokios kontrolės iš namų yra 
kaupę sau turtus, naudodami P. 
Amerikos žaliavas ir grašius 
mokėdami vietiniams darbinin
kams.

drau-

Pats 
riau-

Laimė pakrypo 
; Pompidou pusėn

Paryžius. — Prancūzijos pre
zidentiniai rinkimai pereitą sek
madienį vyko ramiai, bet nė 
vienas kandidatas negavo rei
kalingos daugumos.

Antrą kartą bus balsuojama 
birželio 15, Tada rungsis tik 
du kandidatai: gaulistų Pompi
dou ir centro Poher.

Libanas----- Nors nė viena
pusė, turbūt, nenori atviro ka
ro, tačiau Irako šiaurės rytų 
kampe gyvenantys kurdai nu
traukė paliaubas ir vėl priminė 
ginklu Bagdado vyriausybei, 
kad ji turi pradėti vykdyti 
1966 pasirašytą susitarimą dėl 
savivaldos suteikimo kurdų ap
gyventai teritorijai. Dėl tos sa
vivaldos kurdai jau kovoja su 
pertraukomis daugiau kaip de
šimt metų, bet sutarti pasira
šius buvo paskelbę paliaubas.

Brūkšneliais pažymėtas plotas yra 
Irako kurdų gyvenamos žemės.

Šį kartą tas priminimas Ira
ko vyriausybei kaštavo daugiau 
kaip 10 milijonų dol., nes tiek 
prarado mokesčiais, kai kurdų 
laisvės kovotojai nuo kalnų ap
šaudė Kirkuke esančius kai ku
riuos Iraq Petroleum Co. Įren
gimus. Dvi savaites naftos ga
myba buvusi sumažėjusi net 70 
proc., nes nebuvo galima atlik
ti kai kurių valymo procesų. 
Dabar sugadinimai jau esą pa
taisyti. Bet kaip ilgai?

Iraq Petroleum yra 
amerikiečių, prancūzų 
dų naftos bendrovių 
nas, eksploatuojąs Kirkuko naf
tos šaltinius ir pusiau besidali
nąs pelnu su Jrąko vyriausybe 
už parduotą naftą. ’ - r — 

britų, 
ir olan- 
koncer-

ta revoliucinė taryba, gi jų va- 
Oficialūs Irako šaltiniai apie du yra visų gerbiamas gen. Mus- 

įvykį nutylėjo, bet žinias Į už- tafa al-Barzani. Toji kurdų by- 
sienius prakišo patys kurdai, la lengvina ir Izraelio naštas.

Kinijos-Rusijos pasieniai labai jautrūs 
Pekingas sumažino pasitarimą sąlygas
Hong Kongas. — Kom. Kini- kiango ir Rusijos Kazachsta- 

ja nuolat skelbia, kad sovietų no. Ir kad šaudytojai, žinoma, 
pasienio kariuomenė dar tebe- yra ne rusai, bet kinai. Mask- 
šaudo per Ussuri upę Į Kinijos 
pusę. Ir dar pridedama, kad 
Maskva užsiima “provokacijo
mis” ir kitose vietose. Tos vie
tos neminimos, bet Maskvoj stano sieną ir nuėjęs iki Aja- 
nuolat girdima sakant, kad tai 
yra pasieniai tarp Kinijos Sin-

Dabar jau ir Irako spaudoj kur
dai vadinami broliais, dėl auto
nomijos nedavimo kaltinamos 
buvusios vyriausybės, gi dabar
tinė vyriausybė dar nesuspėju
si prie to reikalo prieiti. Jau 
skelbiama, kad tuo reikalu bū
siąs paskelbtas reikalingas įsta
tymas. Ar kurdai priims dabar 
siūlomą taiką, priklausys nuo 
įstatymo turinio, bet Bagdado 
karininkai gerai žino, kad pa
žadas be autonomijos kurdų sa
botažo nesustabdys.

Irakui dabar pradėti civilinį 
karą su kurdais yra labai nepa
lankios aplinkybės. Dabartinė 
karininkų valdžia yra labai susi
domėjusi Izraelio sunaikinimu, 
todėl Jordane tebelaiko 12,000 
karių, o Sirijoj — 6,000. Jei au
tonomijos ir vėl negaus, kurdai 
ši kartą griaus Kirkuko naftos 
valyklas ir pompavimo įrengi
mus, kurių per 10 metų nelie
tė. To smūgio nė karininkų val
džia negalės atlaikyti, nes 65 
proc. visų valstybės pajamų su
daro pajamos iš naftos. Galop 
nė pati valdančioji klika nėra 
saugi, nes tebėra dar po saule 
ir iš valdžios išmestųjų kari
ninkų grupė. Priedo dar susi
pykta ir su Irano vyriausybe 
dėl navigacijos Tigro - Eufrato 
deltoje. Ir čia nauda kurdams, 
nes palengvėjo ginklų gavimo 
sąlygos per Irano sieną, kurios 
ilgą gabalą kurdai kontroliuoja. 
Taigi šį kartą kurdai gali gau
ti autonomiją.

Kurdų Irake yra pusantro mi- 
Irjono, daugiausia gentimis pa
siskirstę kalniečiai, susitelkę 
prie Turkijos -Irano sienos šiau
rės kampe. Save laiko arijais, 
ne semitais, taigi arabams jo
kia giminė, bet su autonomija 
nori pasilikti Irako valstybėj.

vos šaltinis skelbia privačiai 
kad ir tokią žinią, jog Kinijos 
1000 vyrų dalinys geguž. 2 bu
vo perėjęs Sinkiango-Kazach- 

guzo vietovės Semipalatinsko 
rajone.

Nežiūrint tų reiškinių, Pe
tingas jau sutiko priimti Mas
kvos pasiūlymą tartis dėl pasie
nio ginčų ir net nebepakartojo 
pirmojo reikalavimo, kad Mas
kva pirma principe pripažintų, 
jog rytinė Sibiro dalis ir kitos 
vietos carinės Rusijos yra klas
ta pagrobtos 19 šmt. Ir kita nuo
laida: kadangi tai įvyko labai 
seniai, tai carinės Rusijos pri
mestos sutartys dabar gali būti 
tik pagrindas sienoms ištaisyti 
tik kai kuriose vietose. Tą nuo
laidą Pekingas yra padaręs po 
to, kai Maskvos karinė jėga Si
bire nuo Omsko iki Chaba- 
rovsko-Vladivostoko buvo labai 
sustiprinta karine aviacija ir ra
ketomis.

Jungtinė rusų-kinų komisi
ja navigacijai pasienio upėmis 
tvarkyti pradeda posėdžiauti 
birželio 18 Chabarovske.

— Vnoki liberalai kongrese 
ir kitur darė dideli spaudimą i 
prez. Nixoną, kad sutiktų su
silpninti varžtus Amerikos pre
kybai su komunistiniais kraš
tais. Pasitaręs su vyriausiais 
bendradarbiais prez. Nizonas 
nusprendė, kad tuo tarpu joki 
pakeitimai nedarytini, kad tą 
reikalą tvarkąs. įstatymas būtų 
pratęstas be pakeitimų. Mano-
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klausęsis sūnaus išvedžiojimų, ųaitium FUttf|UL IMĮM6-Ngtaąf publto 197 WMuter Avė. Cambridge 
ilgam nutilo ir pagaliau ėmė tĮg^ūtoįvių būlūBmuotrijūA Moderniška

švelniai jam pąprieštarąvo sū

"PERGALĖS" KORĖS

Iš viso to išeina, kad nėra tvarkos

ūkinės centralizacijos vai
sius Lietuvoje rodo “Pergalės” 
(1969 Nr. 3) korespondentas J. 
Sadūnas apybraižoje “Keistas 
Žaidimas”

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

draugu aplankę Vievio paeže
rėje seną sodybėlę ir joje ap
lenkėjusį senelį Kalinauską, ku
ris buvo turėjęs 14 ha žemės. 
Dialobas su tuo senioku:

lentinės pašiūrės. N&gįd-li, su
pratai?

stebo senis. — Tingi, dykaduo
nis!

— Ne tingi, o negali! Jis pir-

Senis ilgam nutilo. Paskui, 
piktai patraukęs nosimi, vėl 
pradėjo:

— Dabar pas mus tarybinis 
ūkis. Gyvenimas! Visur maši
nos, šokiai, dainos, kinai. Bet 
aš nesikišu į tą jų gyvenimą.

— Kodėl gi, tėvuk?
— Negaliu. Nęrvai neišlai

ko, bežiūrint, kaip jie dirba. 
Keliasi aštuntą, kol išsikrapšto 
į laukus — žiūrėk, jau ir de
vinta. šen bakst — ten bakst, 
o jau ir pietūs. Blevyzgos, ka
karinių laidymas... Po to dar 
pabaksnojo ir — namučio. Ar
gi taip aš dirbau? Kiekvieną 
varpą nuo lauko nurinkdavau. 
Arba mašinos... Pilna jų! Bet 
— kur dirbo, ten pametė. O jei 
ir suvežė katras į kiemą, tai nu
metė patvorio ir paliko. Dan
gum apklojo, lietum apkaišė, ši
tokį turtą!... Nejaugi sunku 
kokią nors pašiūraitę sukalti?

Jis piktai nusispiovė ir už
simojęs rėžė kirviu per storą 
alksnio žagarą. __~

— Taip, trūkumų ir netvar
kos dar pasitaiko, —įkišau ir 
aš savo dvylekį.

— Che, pasitaiko! ... Per
daug jau dažnai pasitaiko. O 
dar Ameriką norime aplenkti.

Po tokio kategoriško pareiški-

ri būti pąąWU fiĮiąPS^

Ir pas tave tokia Ivąrfcą?

apdengiau. Pačią brangiausią

turis grūdinius ir du siloso 
kombainus. Ir pirmąjį papeiki
mą gavau.

— frūiką?
—- Už finansinės drausmės 

laužymą.

planavau statyti kultūros na
mus, kurių mums reikia būti
nai. Tačiau kitame ūkyje, gal 
būt, dar labiau reikia kokios 
nors karvidės...

— Na, o pelnas? Juk vienas 
ūkis^uoda pelno mažiau, ki
tas daugiau...

— čia ir yra šuo pakastas. 
Remiantis Kovo plenumo nuta
rimais, pelnas turi likti ūkyje 
— jo gerovei kelti, darbinin
kams skatinti. O tuo tarpu per
nai mums nurėžė 77 tūkstan-

kriukis. Šit, mums verkiant rei
kia administracinio pastato, 
kurį planuojame aštuntus me
tus iš eilės, štai ir šiandien 
šiuo reikalu buvau Vilniuje. 
Žemės ūkio ministerijoje pareiš
kė trumpai ir aiškiai: nėra pini
gų, nėra limitų medžiagoms; 
lauk, dairykis rajone.. .0 kiek
gi galima laukti? Kiekgi galima 
tempti už skvernų įsikibusius 
silpnesnius kaimynus? ...

— O jeigu imtume gilintis į 
priežastis? — neatstojau.

— E, tai ilga kalba, — ne
kantriai mostelėjo ranka ir pa
sistengė šnektą pasukti kita 
linkme.

— Iš viso to išeina, kad nėr 
tvarkos, mese panie! — katago- 
riškai užbaigė diskusiją ir, 
ūmai pakilęs nuo stalo, nuėjo 
gulti”.

(Toliau — kada reikia už
simerkti ir kada atsimerkti)

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplytia, Aincon- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnna, Ucenaed Manager and Notary Public. 660 
Gzand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda 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.

JUOZO ANDRUŽIO Rsal Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
antnmnhilių baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-69 Jamafa*^ Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

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

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 įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800._________

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie!- 
Daina lULinft.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5038.

Woodbaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211. ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristotam į namus lieL skilandžius, sūriua We take all orders special price 
Žot Weddmgs and Parties. Home-made Bologna. o Trečia nauja, modemiš- 
ka krautuvė atidaryta 84-94 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPERIOR PIEČE GOODS CDRP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

G. A. VOKET

Sąjungos skyrius gegužės 16 surengė 75 metų sukakties pagerbimą.
Nuotr. V. Maželio

Inžinierius Antanas Novickis, Iturianri New Yorko Architektų ir Inžinierių

šenę neįsidėjąi? — sušuko tė
vas. — Žiūrėk tu man — pa
peikimą? O nesigyrė iki šiol...

— Galiu pasigirti, kad už
pernai dar vieną papeikimą 
man įrėžė, — nejaukiai pasiju
tęs, tarė sūnus, šįkart ministe
rija. Už tai, kad savo nuožiū
ra ' Merglaukio skyriuje pasta
tėme priestatą tarp dviejų tipi
nių kiaulidžių. Įrengėme pa
šaru sandėlius, virtuvę, dušus 
darbininkam. Nebereikia jiems *•*** ^» • .“7**7. ■»Mokslo ir Gyvenimo redakcija tw% mimy** IfintciAinio ’ " -- * ' _ v

(Vilniuje) skaitytojas is Joniš
kio.

Redakcijos bendradarbis, 
trumpai papasakojęs Lietuvių 
Mokslo Draugijos istoriją, 
nurodęs, kad 1938 metais jos 
bibliotekoj buvo nebe 20, o 
33 tūkstančiai |tomų knygų, 
apie draugijos torte likimą pra- 
neša, kad: 

“Bibliotekas ir 
turtus paveldėjo 
įsikūrusi Lietuvos 
akademija ir 
Buv. Vileišių rūmuose Antakal
nio g., kur nuo 1932 bazavosi 
Lietuvių Mokslo Draugija, da
bar įsikūręs Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas. 1937 m 
LMD buvo atidariusi muziejų ir 
jį leido lankyti visiems. 1940 
muziejuje buvo apie 2,000 eks
ponatų etnografijos skyriuje, 
2,000 archeologijos, o numizma
tikos kolekcijoje — 5,000 mo
netų. Visi šie eksponatai sau
gomi Istorijos — etnografijos 
ir Dailės muziejuose”.

šis paaiškinimas paskelbtas 
M. ir G. 1969 m. 2 nr. (Elta)

Lietuvių Mokslo 
Draugijos rinkiniai

“Koks likimas ištiko Lietu
vių Mokslo Draugijos turtą: 
knygyną, kuriame buvo 20, 
000 tomų, archyvą ir muziejų, 
kuriame buvo 2,000 monetų, 
ir kt. rinkinius?” — klausė

po purvą Braidyti. Ministerija 
man papeikimą, o kiaulių šėrė
ją Žukienė siekė net ranką pa
bučiuoti. Tai va, kaip išeina ..

— Antrą papeikimą! — net 
pašoko nuo stalo senis. — Juk 
jie tave taip ir iš darbo išmesti 
<gali!

?;• — Neišmes, — nuramino jį
mo kalba savaime nutrūko.

(Tuo tarpu parvyko automo
biliu senioko sūnus, Simno pa- sūnus. — Visi drąsesni direkto- . 
rodomojo ūkio direktorius. Dia- riai taip daro. Ir visi tai žino, 
loge jau dalyvauja ir direkto- Ir pačioj ministerijoj <man pa- , 
riūs). tarė nenusiminti; sako — po j

“Tėvukas, išmetęs taurelę, iš- 3 įmėnesių tą papeikimą nu
raudęs ir patenkintas klausėsi imsim. O rajono valdžia už tai 

net pagyrė... ' /
— Ir vis dėlto, — neišken

čiau neįsikišęs, — kaipgi pa
aiškinti tokius kuriozus?

— O bala ten žino, — skėste
lėjo rankas direktorius. — Ap
lamai tariantį centralizuotas val-

— O žinai ką, tėve, labai ne- dymas, planinis lėšų ir medžia-

mūsų kalbos, retkarčiais ir pats 
šį bei tą pridurdamas Tačiau, 
išmetęs antrąją, vėl įsikando 
savo giesmelę; girdi, netvarka, 
mašinos rūdija ... Tinginiai, 
negali joms kokios pašiūraitės 
sukalti...

Dr. J. Jurginis apie lietuvius Švedijoje 
nėjo pulkininko Urbono straips
nius Karyje.

Labiausia, sako nustebintas, 
kad Upsalos universitete ra
dęs rūpestingai ir žinoviškai 
tvarkomą gana didelį dabarti
nės Lietuvoje leidžiamos litera
tūros skyrių, apie kuri jam 
papasakojęs bei parodęs ten dir
bąs Kajetonas Čeginskas. Be to, 
apie lietuvių Švedijoj dirbamus 
darbus J. Jurginus daug suži
nojęs iš J. Lingio, taip pat gyd. 
G. Būgos (kalbininko K. Būgos 
sūnaus).

Tarp kitų dalykų, papasako
jo tokį užtiktą reiškinį:

“Skaitydamas (Upsalos uni
versiteto) lietuvių kalbos pro
gramą, radau reikalavimą, kad 
studentams, norintiems gauti 
per egzaminą aukštesnį pažy
mį, reikia pabuvoti ilgesnį lai
ką Lietuvoje. Man buvo įdomu 
sužinoti, kaip šis reikalavimas 
praktiškai įvykdomas, nes ne
teko girdėti, kad švędąs lietu
vių kalbos praktiką atliktų Lie
tuvoje. Pasirodo, vykstama į 
Lenkiją, į lietuviškus Suvalkų 
ir Punsko rajonus”.

Toks dalykas lyg ir akibrokš
tas Vilniaus universitetui.. J. 
Jurginis siūlo organizuoti Vil
niaus universitete kursus studi- 
juojantiem lietuvių kalbą ki
tuose universitetuose. Ir iš viso

Dr. J. Jurginis tryliktajame 
Literatūros ir Meno numeryje 
kultūrininkams Lietuvoje pa
pasakojo apie savo lankymąsi 
Švedijoj, Upsalos ir Stockhol- 
mo universitetuose bei muzie
juose, ir papasakojo apie lietu
viškas vertybes, saugomas 
“anapus Baltijos”.

Upsalos universiteto bibliote
koj jis susitikęs skyriaus vedė
ją dr. L Klaibergą, kuris prabi
lęs lietuviškai. Mat, jis yra bu
vęs Vytauto Didžiojo universite
te Kaune švedų kalbos dėsty
tojas, ir tada pramokęs lietu
viškai, ligšiol nepamiršęs, šioje 
bibliotekoje esama keleto XVI 
amžiaus lietuviškų knygų,, ku
rių kopijų nė Vilniaus univer
sitetui nepavykę gauti. Tai J. 
Bretkūno “Giesmės”, Mažvy
do “Paraphrasis”, Bretkūno 
“Kollectas”, “Kancionalas” 
ir rankraštis “Chrikšchczonijs- 
ka giesme apej Uszgimimo 
Christaus”. Esame toje biblio
tekoj ir Kėdainių kalvinų lei
dinių. Vieno iš jų beesanti pir
moji laida, kurio Lietuvoj esan
ti tik antroji ir buvę manyta, 
kad pirmosios laidos jau nie
kur nėra.

Stockholmo muziejuose dr. 
Jurginis pamatė ten saugo
mas XVII amžiaus Lietuvos ka
riuomenės vėliavas. Ir paminė
jo. kad “Tame muziejuje dir- rodo susirūpinimo, kaip teikti
bantis lietuvis susidomėjo to
mis vėliavomis, jas nupiešė ir 
piešinius paskelbė emigrantų 
spaudoje". Be abejo, čia jis mi-

daugiau pagalbas lietuvišką 
darbą dirbantiems svetur, nu
tylėdamas opius “pažiūrų skir
tumus”. (Elta)

rankraštyno 
1941 metais 
TSR Mokslų 

jos institutai.

Okupuotoje Lietuvoje naikinami

MEDŽIOJIMO GALIMYBES 
OKUPUOTOJ LIETUVOJ

Lietuvoj veikiančio gamtos 
apsaugos komiteto medžioklės 
skyriaus pareigūnas balandžio 
15 Vatetiečię Laikraštyje pa
pasakojo, kiek dabar (šį pava
sarį) Lietuvoj esama meduoja
mosios gyvūnijos. Briedžių skai
čius per pastaruosius metus 
pakilęs nuo keturių su viršum 
tūkstančių iki 6,700. Tauriųjų 
elnių kaimenė per pastaruosius 
tik metus padidėjusi nuo 1050 
iki 1300. Stirnų šią žiemą su
mažėję ir likę maždaug 68,500. 
Pilkųjų kiškių esą apie 276 
tūkstančius, tai yra, apie 12 
tūkstančių mažiau kaip per
nai. Mano, kad jiems kenkia 
laukuose pradėti vartoti chemi
kalai Apie 6-7 tūkstančiai esą 
baltųjų kiškių. Vilkų tik 54, o 
lūšių — 140. Vilkai ir lūšiai yra 
pripažinti “miškų sanitarai”, 
bet toms pareigoms Lietuvoj jų 
esą pakanka po maždaug 40 ar 
50.

Pastaraisiais laikais Lietuvo
je priviso usūrinių šunų. 1962 
jų buvę 6,400, o dabar jau 
apie 13,500. Tai žalingi plėš
rūnai. Medžiotojus ragina 
veikliau juos naikinti, bet tą t 
karą tuo tarpu laimi atėjūnai.

(Elta)

Komunistmis Maskvos reži
mas leidžia visai Lietuvai per 
metus įšventinti tik penkis nau
jus kunigus. Gi miršta per me
tus apie 30 kunigų. Parapijom 
aptarnauti surinkti jau ir in
validai, tačiau ir jų per maža. 
Jau ne vienas kunigas aptar
nauja dvi parapijas. Penkios 
diecezijos turi tik du pusiau 
laisvus vyskupus, o kiti du jau 
seniai izoliuoti namų arešte. 
Bet Maskvai ir tokia Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje vis dar at
rodo per stipri.

Kunigam Tamulevičiui ir 
Zdepskiui "atšaukti darbo leidi
mai" — uždrausta eiti kunigu

pareigas, o įsakyta per 24 va
landas susirasti civilinį darbą 
arba važiuoti į darbo koncen
tracijos stovyklą. Garliavos kle
bonui, kuris aptarnauja ir Iš
laužo parapiją, keliama byla už 
Sovietų santvarkos šmeižimą, 
nes jis su eile kitų kunigų krei
pėsi į Maskvą, prašydamas leis
ti Lietuvoje įšventinti daugiau 
kunigų, nes kandidatų į kuni
gų seminariją netrūksta. Sis 
prašymas laikomas nusikaltimu. 
0 Sovietų prezidentas dar ne
seniai prisiprašė popiežių Pau
lių VI būti priimtu audiencijo
je, kad papasakotų, jog Sovie
tuose yra laisva visokia religi
ja ir Katalikų Bažnyčia.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave^ 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1960, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

TsL (212) 497-9868

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

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

Chanu Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIEN® — Tel. 497-8865

Pusmetinė sušukavimas. Kirpimas. StilizavimM.
Plaukų dažymas

MARCH DIMES

267 St Niekalas Ave^ Badgevood, N.Y.

^oIoĮoIoIoloIdKIcj

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasines ir 
medžiaginės 
pagalbos
Juos gelbstime per IJETUVIŲ BEUGHKĘ »ALP£. 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi-

daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.
Lietuvių Religinės Šalpos komitetas veikia su Ame-

Šįmet sueina 10 mėty — 1959-1969 
Aukas siųskite ar patikimus rašykite taip

imUANIANC

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

zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin-

popierio viršeliais 81.00, Metais — 82.00.
ispanų kalba: La luctu centrą Dios en Lituota. kaina. $1.00. 

t K R * VALDYBA

8DEXTER PARK
PHARMACY

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

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

WE DELTVER 
Mlchigan 2-4130

T«L (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST 

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

N1CW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo tarto, 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.
88-01 114th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — TeL 212 - 441-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago, III. 60629 — Tel. 312 - 476-2242

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

94-10 Jamaica Avė. Woodbaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5523 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris MOncben Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur Ir kada keHūutumėL LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurto aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra viaitkal vaitui. —- LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines i* Lietuvos, atostogom ar nuo- - 
tariniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN*... Nepamlrtktt

LITAS TRAVEL SERVICE
94-19 Jamaica Avė. Woodhaven. N. T. 71421 — TeL 312-847-5523

SĖKMINGOS KELIONĖS!

z



Gegužes krituliai ir pragiedruliai
Gegužės dienom įprasta 

laukti šviesos ir giedros. Šie
met, deja, sulaukėm kritulių. 
Liūdnų kritulių — vienas po 
kito krito iškilieji - veikėjai. 
New Yorke netekom tik išėju
sio į gyvenimą ir gražiai ja
me pasireiškusio tauraus Kęs
tučio Kudžmos; netekom pozi
tyvaus mokslininko ir mokyk
los praktiko Antano Bendo- 
riaus. Chicaga neteko visiem lie
tuviam gerai pažįstamo veikėjo
— kovotojo dr. Pijaus Grigai
čio, Naujienų redaktoriaus ir 
Alto vicepirmininko.

Amžiną jiem atilsi!

Liūdna žinia ir iš Lietuvos 
(žiūr. 2 psl.). Ten buvo suimti 
trys lietuviai kunigai, kurie bu
vo nuvežę valdžiai memorandu
mą dėl tikėjimo persekiojimų. 
Suimti nespėję net namo grįžti. 
Dviem uždraustos kunigų parei
gos ir Įsakyta “įsidarbinti” 
valdžios Įmcnėse, trečias tei
siamas.

Tie trys Lietuvos kunigai į- 
sirikiuoja į eiles tų rinktinių 
žmonių, kurie ir Sovietų Są
jungoje atsiranda kaip naujo 
gyvenimo apaštalai ir kovotojai
— reikalaudami žmogui pride
ramų teisių.
' Tie trys Lietuves kunigai sa
vo žygiu ar asmenine auka iš 
naujo parodė, kad Stalino prie
spauda ir smurtas tebeviešpa
tauja.

★

Giedresnė žinia, kad prieš 
tikėjimo persekiojimą Lietuvoje 
sujudo laisvėje esąs lietuvių 
jaunimas; kad jis kaip tik tą 
pati gegužės mėnesi turėjo sim
poziumą; kad jis rengia plates
nę akciją, kuri pasiektų šven
tąjį Tėvą. Tegul jis, tiek kartų 
kalbėjęs už taiką ir teisingumą 
Vietname, Biafroje, parodęs 
tiek širdies laisvėj esantiem lie
tuviam ir paskyręs Europoje 
esantiem už tėvynės ribų nau

(2)
Ūmai, dabar, bekalbant tai 

apima negeras jausmas, iš šių 
laikų, iš baisiųjų dienų: sker
sai kelią nuo žydkapių, labai 
dailiai įsitaisęs trobelę gyvena 
batsiuvys, kitur praleidęs dide
lį savo amžiaus gabalą, atsive
žęs pačią iš svetur, ir jo sūnus, 
rašęs prastus eilėraščius, atida
vęs savo sielą maskoliams — 
su kareiviais stovėjo sunkveži
myje, pirmojo pragaro metu, 
ir padėjo jiem rankioti mūsų 
žmones — išvežimams.

Žinau, jis taipgi yra paimtas 
ten, kur tegali būti Vieno 
Teismas, tariau man ir dabar 
atrodo, kad tas maskolių tarnas 
gali kada norėdamas atidaryti 
savo trobos' duris, ir pasižiūrė
ti į savo motiną. Kai kitų mo
tinas b'jvo vežęs į pasmerki-. 
mą.

Nereikia, nereikia! Aš juk 
turiu pasakoti apie savo senas 
keliones, kada kojos buvo ma
žos ir siela nepažino pykčio. 
Juk dar turime praeiti pro se
nas Maro Kapelius, ir visada 
ten apimdavo gailesys, ir kaip 

ją ganytoją — vyskupą, — te
gul jis taria žodį ir dėl perse
kiojamų tėvynėje.

-šią jaunimo iniciatyvą belie
ka paremti iš visos širdies.

★

Giedresnė žinias vėl iš Chica- 
gos. Pagal Draugo pranešimą, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas atnaujino iniciaty
vą informacijos centrui organi
zuoti. Tokiai iniciatyvai jį ska
tino paskutinis tarybos suvažia
vimas.

Klausimas tai senas. Darbi
ninko anketos prieš porą me
tų nieko taip nepabrėžė kaip 
informacijos reikalą. New Yor
ke jaunieji veikėjai rodėsi su 
konkrečiais projektais. Vliko 
pirmininkas apie jį kalbėjo sa
vo viešuose pareiškimuose. Los 
Angeles garbės konsulas kon
statavo liūdną tikrovę — in
formacijos reikalas dabar pras
čiau stovi negu pirmojo pasau
linio karo metu.

Džiugu pažymėti, kad priva
ti iniciatyva stengiasi spragą už
kišti. Atsirado knyga “Lithua- 
nia Under the Soviets”; atsira
do “Lithuania 700 Years”. At
siranda vis daugiau asmenų, ku
rie kreipia dėmesį į Lietuvos 
problemą savo vietinėje ameri
kiečių spaudoje.

Tai neatstoja centralizuotos 
informacijos, kuri sektų tokius 
įvykius kaip anas Lietuvos ku
nigų suėmimas ir tučtuojau per
duotų informacijos agentūrom, 
kuri diriguotų ir privačią ini
ciatyvą.

Norim čia pastebėti, kad to- 
kis informacijos centras galėtų 
būti sėkmingiausiai sudarytas ir 
išlaikytas, — jei visi veiks
niai (ne tik Bendruomenė) jį 
remtų; —jei jis būtų sudary
tas ne kur kitur, bet New Yor
ke; ne prie kurio kito veiksnio, 
bet prie Laisvės Komiteto, su
radus tam reikalui porą žmo
nių ...

mokė namiškiai, šnibždėjai Am
žiną Atilsį — nerišdamas mal
dos su maru nei mirtimi —tik
tai gaila.
Ir dar praeisim Trumpiškę — 

lygų plyną žalią lauką, su bai
siausio aukštumo uosiais prie 
kelio — niekuomet nesirūpinau 
vardu, nei kas gyveno. Tik
tai vėliau, Palangoje sutikau 
jauną dailininką, kuris pasako
jo, kad jo proseniai čia buvo 
valdę sodybą, ir nors parduo
ta, ji išlaikė savo vardą. Jis tu
rėjo juodus plaukus, išblyškusį 
veidą, jis buvo aukštas, jo dova
nota akvarėlė liko ant sienos, 
kurią nežinau kas pasigriebė, 
jis įrašė savo vardo raides rė- 
mindamas Čiurlionio paveikslus. 
Jis mylėjo jūrą, ir nuskendo 
Nemune.

O, kodėl aš užtrunku! Juk 
dar reikia praeiti gatvę, kur 
gyvena miestelio ūkininkai — 
geros trobos, puikūs sodai, ir 
nenusakomai purvinas kelias, ir 
jo pakraštyje akmenys, kad pės
tieji nenuskęstų purvyne.

Nevertėjo po Trumpiškės 
gluosniais apsiauti kojas, nes

DARBININKAS

Bažnyčios demokratinimas po Vatikano II susirinkimo
ėal -tat ■ ai ubui

(tęsinys iš praėjusio nr.)
Po Vatikano n susirinkimo 

pasidarė madinga kalbėti apie 
pasauliečius bei raginti juos 
domėtis bažnytiniais reikalais. 
Tačiau šiandien patys pasaulie
čiai gana sielojasi bažnytiniu 
gyvenimu: tai pasireiškia to
kiuose suvažiavimuose ir tokiuo
se sambūriuose, kuriuose jie 
gauna žodžio laisvę.

Pats susirinkimas mato pro
blemas visai kur kitur. Jis sa
ko: “Nors kai."kurie Kristaus 
valia yra paskirti kitiems mo
kytojais, paslapčių perdavėjais 
ir ganytojais, visi yra lygūs kil
numu ir kiekvienam tikinčiajam 
bendra veikla Kristaus kūnui 
plėtoti” (Bažnyčia, 32). Taigi su
sirinkimas skelbia kunigų ir pa
sauliečių bendrą veiklą Bažny
čios geroveL Redaguojant šią 
konstitucijos vietą, buvo įneš
ta pataisų, kurios dar geriau 
išryškina pagrindinę mintį. 
Ankstesniame (projektuojama
me) tekste buvo pasakyta, kad 
vieni yra skirti būti mokyto
jais ar ganytojais “virš kitų”.

Tai sakydami, nenorim nuže
minti nei Bendruomenės, nei 
Vliko, nei kitų veiksnių. Siū
lom tai praktiniais sumetimais: 
Laisvės Komitete susitelkę 
žmonės, kurie kasdien drauge 
dirba, turi praktines galimybes 
kasdien įvykius sekti ir čia pat 
juos kolektyviai įvertinti. Jie 
turi ir daugiau laisvų rankų 
tam informacijos darbui talkin
ti. Tokių sąlygų neturi Vliko 
tarybas ar valdybos nariai (jei 
jie nėra to paties Laisvės Ko
miteto nariai), kurie dirba įstai
gose ir įmonėse ir tik nuseka
mu laiku gali pasidomėti spau
da. Tekią padėtį gerai 
ravo ne viena Vliko tarybos 
sesija ar Vliko seimai.

Sveikinam Bendruomenę, kad 
ji pajudino patį reikalą. Ma
nom, prie jo teks vėl ir vėl 
grįžti, iki informacija pradės 
veikti. O tada susilauks ir vi
suomenės piniginės paramos.

★

Lietuvių Fondo vajus New 
Yorke iš naujo padomenstravo, 
kad neįtikimos sumos gali bū
ti sutelktos, kada yra prieš akis 
aiškus tikslas ir kada jis sie
kiamas tiksliais laikam tinka
mais metodais.

Tai vis dėjosi ką tik praslin- 
kusiom gegužės dienom.

reikia šluostyti batelius, pakliu
vus į miestelį, gi su vargoni
ninkų vaikais mes kartais pasi
varžome dėl puošnumo. Ten 
linksmi prilaukiame varpų ir 
būgnų mušimo, mes mergaitės 
dabar barstome gėles tiktai per 
didžiąsias šventes, gi šiaip tegu 
mažesnioji karta atlieka tai — 
mums nėra kitos pareigos, tik
tai melstis.

Mes einame su Mama į mū
sų suolą, artėja į saulėlydžio pu
sę ir bažnyčia yra pustamsė, 
nes ji aukšta ir mūrinė, ir dau
gybė žvakių neatstoja saulės. 
Kvepia mirštantys beržai, bet 
jie gyvena, žinau, gražiausias 
valandas, kvepia žvakių vaškas, 
labai gražiai gieda choras, tai 
kaimo giesmininkai, tai po sun
kių darbų jaunieji žmonės atei
na mokytis pas vargonininką, ir 
jis suriša jų balsus į vainiką. 
Aš gi skaitau didelę knygą. Tai 
Močiutei atvežė koks giminė 
kunigas, ten yra nuostabios Miš
parų maldos apie dangišką Je
ruzalę, apie miestą iš brangių
jų akmenų — ir matau tą vis
ką, tačiau gal dėlto, kad taip 
gražiai gieda.

Gal dėlto, kad procesija eina 
aplink bažnyčią, ir nuostabiai 
plevėsuoja vėliavos — mes va
dinome — karūnos, mažesnės 
nešamos tik vieno vyro, arba 
trimis stiebais, trijų nešamos, ir 
jaunos mergaitės laiko Šilko 
kaspinus — vėliavų kaspinus. 
Ir žibintuvai, ir altorėliai. Ir

Tokį formulavimą susirinkimas 
atmetė. Jis žodžius “virš kitų” 
pakeitė žodžiais “dėl kitų” ir 
tuo parodė savo nusistatymą 
prieš dvasiškijos viešpatavimą 
bažnytiniame gyvenime. Gany
tojai yra tam, kad visi galėtų 
atlikti savo uždavinį, savo veik
lą tos pačios Bažnyčios gero
veL Konstitucija primygtinai 
pabrėžia visų — ganytojų ir pa
sauliečių — tikrą lygybę, dir
bant dėl Bažnyčios. Kalbant 
apie tą lygybę, lietuviškam ver
time žodis “tikrai” (vera) yra 
išleistas —

Išeidamas iš savo teiginio 
apie visų tikrą lygybę bendro
je veikloje Bažnyčios gerovei, 
susirinkimas daro labai nuo-

liam tekste: participent) išga
ningame Bažnyčios darbe. Man

io ristus su erškėčių vainiku. Lietuvių liaudies skulptūra
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aukso spalvos baldakimas, 
rimčiausių ūkininkų rankose— 
kad Patį Dievą saugotų nuo dul
kių, ir išreikštų Valdovui dera
mą pagarbą.

Ir mergytės barsto gėles — 
aš žiūriu truputį su gailesčiu, 
ir truputį išdidžiai: mes, kaip 
sakiau, dalyvaujame tiktai per 
dideles iškilmes, o mažosios ei
na pareigas. Tačiau kiekvieną 
kartą, kai jos deda savo plo
nus pirštus į krepšelius, mano 
rankos yra su jomis, ir kai 
gražiai nusilenkusios numeta 
gėlę po Viešpaties kojų— aš 
taip pat darau savo širdimi ir 
judesiu. Ir taip aplinkui visą 
bažnyčią, per visą šventorių, ir 
kai grįžtant į vidų lipame per 
durų įžengimą — man atrodo, 
jog turiu žiūrėti, kad eidama 
atbula nesuklupriau, kaip atsi
tikdavo mažoms.

Ar dar gieda?

Taip, ir visur, ant kiekvienos 
vinies bažnyčioje, ir suoluose, 
ties kiekvienu, ir stovinčių ir 
klūpančių rankose — matau vai
nikus ir mažas puokštes — ir 
tiktai rūtos, tiktai rasiniai. Ir 
manajame—virpuliukai. Vis
kas yra pašventinama, ir į juos, 
į tą žalumą nuslydo, kaip vir
puliukai, kodylo dūmas ir šlaks- 
tytuvo šventoji rasa, ir vargo
nai ir giesmės. Ir rasinių žalu
mas yra gražesnis už brangiuo
sius akmenis iš mano malda
knygės. Ir tie vainikai niekuo

AUGUSTINAS RUBIKAS

seklią išvadą bei stato šį reika
lavimą: pasauliečiams “turi bū
ti visur atviras kelias pagal iš
gales ir laiko reikalavimus ak
tyviai prisidėti prie išganingo 
Bažnyčios darbo” (33). Taigi su
sirinkimas skelbia pasauliečių 
teisę ir ganytojų pareigą: pir
mųjų teisę prisidėti ir antrųjų 
pareigą laikyti atvirus kelius. 
Lietuviškam tekste žodis “pri
sidėti” nėra visai tikslus, nes 
konstitucija čia turi mintyje 
pasauliečių iniciatyvas ir be 
hierarchijos mandato. Geriau 
tiktų žodis “dalyvauti” (origina- 

met negali sudžiūti nei nuvys
ti.

Juk negali! Jie yra likę Na
mie, Tėviškėje, jie yra gyvi — 
kas nors juk turi būti gyvas, 
kas nors negali nuvysti.

IŠTIKIMYBĖ
Manau, kad buvau įsimylėju

si Gegužį.
Juk negali būti, kad tiek 

jis būtų gražus ir turtingas, ir 
nuostabus, ir vienintelis —tai 
tiktai meilėje gali priskirti ypa
tybes, tiktai mylėdamas gali ne- 
priregėti ydų. Taip, manau, kad 
tasai Gegužio vertinimas buvo 
tik meilė...

Juk turėjo ir lyti, ir aplinkui 
namus buvo purvo, juk turėjo 
būti vėjuota ir nemiela, ir ap
siniaukę — nieko ypatingo ne
reiškė jis. Gegužis, tai tiktai vie
nas iš kalendoriaus.

O kodėl tu užsigini, kaip kar
tais atkakliai daro mylimieji, 
kai nenori parodyti perdaug 
meilės —,sakau sau. — Ar ne
buvo, kad išbėgai po lietaus ir 
braidei, ir pelkės atrodė, kaip 
vienas didelis rasos lašas, to
kios skaidrios, ir medžiai varvė
jo, kaip mergaitės išplautom 
kasom?

Kokios mergaitės? — Tos, 
kurios rengiasi rytojaus Šven
tei — gal Sekminėms, gal Vai
nikams, tos, kuries barsto gė
les — tai vargonininkų dukte
rys, ar tu — tos mergaitės. Ar 
nematei, kad ir berželių lapai 

datą, arba pareigą, pasauliečiai 
yra gavę iš paties Kristaus 
krikšto ir sutvirtinimo sakra
mentais (33).

Atmesdama nesveiką klerika
lizmą, konstitucija sako: pa
švęstieji ganytojai “žino, kad 
jie patys nėra vieninteliai as
menys, kuriems Kristus pavedė 
visos Bažnyčios misiją — išga
nyti pasaulį; priešingai, jų kil
nusis uždavinys yra taip gany
ti tikinčiuosius ir taip pripažin
ti jų pagalbą bei ypatingas do
vanas, kad visi savo būdu su
tartinai varytų bendrą darbą” 
(30). Žodis “pagalba” reiškia 
čia ne pagalbą hierarchijai, 
kaip galėtų atrodyti, bet tar
nybą Bažnyčioje ar jos gerovei 
(lotyniškai: ministratio).

Kalbant apie 'pasauliečių tei
ses Bažnyčioje, niekas neturi 
galvoje neteisėto hierarchijos 
tąsių ar pareigų apkarpymo. 
Pati problema glūdi tų pareigų 
ėjime arba ganymo pobūdy.

Lewino bandymų rezultatai
Psichologas K. Lewinas yra 

padaręs tokį bandymą. Jis pa
ėmė kelias mokyklines berniu
kų bei mergaičių grupes ir jom 
uždaviniu pastatė įvairius dar
belius lipdant molį ar karpant 
popierį. Grupėms vadovavo su
augusieji. Bet vadovai buvo ne
vienodi. Lewinas norėjo žino
ti, kas iš to išeis. Vienos to
kios grupės vadovas elgėsi au
tokratiškai, kaip patvaldys. Jis 
nebendradarbiavo su grupe ir 
pats visada nuspręsdavo, ką 
daryti ir ko nedaryti. Jis duo
davo griežtus nurodymus ir dar
bą įsakydavo. Grupę jis infor
muodavo tik tiek, kiek tai bū
davo neišvengiamai reikalinga, 
— taip kad vaikai gerai nė ne
žinodavo, kas kokiam tikslui 
yra daroma ir kas iš to’ išeis. 
Tokio vadovavimo rezultatai 
buvo šie: vaikai nustojo noro 
dirbti. Jie jautėsi po vadovo 
šluota, jo prislėgti, darėsi apa
tiški ir nerodė iniciatyvos. Juo
se ėmė reikštis noras atsikeršy
ti, — ir kadangi jie nieko ne
galėjo padaryti prieš stipresnį 
suaugusį vadevą, tai jie savy
je susikaupusią neapykantą iš
liedavo prieš silpnesnius drau
gus. Jie darėsi nervingais peš
tukais. Vietoj žodžio “mes” jų 
tarpe girdėdavosi tik žodis 
“aš”. Išradingumas dingo. O 
kai vadovas pasišalindavo, visi 
nustodavo dirbti ir iškrikdavo.

Kitos grupės vadovo elgesys 

buvo sugarbiniuoti, kaip barsty
tųjų? Toks buvo lietus Gegužy
je, Namie.

Ar sugalvojai kada palygin
ti kokį mėnesį atsiranda lapų 
daugiausia ir daugiausia žiedų? 
Taip, pasakyk teisybę, ar turi 
kitas mėnuo tokius ilgus darbų 
sąrašus? — Ne, — turiu pripa
žinti, — niekas kitas, tiktai 
Gegužis. Ir žolę visą jis ištrau
kia iš žemės, nepalieka nieko 
ateinančiam iš paskos, — ir iš
purenta, iššukuota kaip mažų 
vaikų plaukai, tokia žolė, ku
rios žalumo niekas nebepavys, 
kaip kūdikystės. Ar nenorėjai 
pati pagraužti tos žolės? Tos 
vejelės kieme, primėtytos dobi
lų lapų, tokių smulkių, kaip 
mažiausio paukščio pėdelė? 
Gegužis yra tas žolių auginto
jas ir auklė — žinau.

Ar bus paskui tokia migla, 
kaip regi pasibaigus giedojimui 
prie Gegužio altoriaus? Išeini į 
užduralį, matai savas ir kaimy
nų lankas, ir miglą, ir tolumo
je Skersių koplytėlę, ji yra tam
si, žinai, tačiau iš tos miglos ji 
visa šviečia, lyg pro jos dure
lių stiklą matytųsi karoliai ant 
Motinos Marijos balto apdaro. 
Gegužio migla.

Geriau ir neklausk, ar žydi 
sodai: kiekviena obelis audžia 
drobes ir iškelia jas šakose, 
ir kiekviena vyšnia, net ir to
kia maža, kuri vos galėtų atkel
ti porą uogų ir nedidelį paukš
tį giesmininką. 

buvo kooperatinis. Prieš prade
dant darbą jis leisdavo pačiai 
grupei tartis bei apsispręsti,— 
taip kad darbas jau savo šak
nyse tapdavo kolegijiniu veiks
imu. Vadovas duodavo sugestijų 
ir padėdavo daryti sprendimus. 
Įvairias nuomones bei pasiūly
mus, liečiančius darbą, pati gru
pė lygindavo ir vertindavo. 
Grupės vadovas prižiūrėjo dar - 
bą, bet nesikišo į smulkme
nas. Klausiamas patarimo, jis 
nurodydavo kelias galimybes, 
kurių vieną pasirinkdavo pats 
klausėjas. Darbo pasidalinimas 
bei eiga buvo palikti pačios gru
pės nuožiūrai.

šitaip grupei vadovaujant, 
ginčai ir nesantaikos ėmė ma
žėti; dėmesio centre atsistojo 
pats uždavinys. Ėmė stiprėti 
bendruomeninis jausmas, noras 
bendrai dirbti ir tokio meto
do laikytis. Darbas nenutrūk- 
davo ir tada, kai vadovas pasi
šalindavo.

Toliau Lewinas pasakoja, kas 
atsitiko, kai tokios kolegijiškai 
vestos grupės vadovybę per
ėmė autokratas. Būtų reikėję 
pamatyti veidus demokratiš
kai vestų vaikų, pirmą dieną 
patekusių autokrato vadovy
bėm' Draugiškumas, atvirumas, 
nuoširdumas ir noras dirbti gru
pėje per pusę valandos dingo 
ir užleido vietą visiškam abejin
gumui bei intereso stokai.

Mūsų XX a. žmogus, nešąs at
sakomybę įmonėje, firmoje, mo
kykloje, valstybėje, politikoje, 
pasijunta nejaukiai, kai bažny
tiniame gyvenime jį pradeda 
laikyti nesubrendusiu vaiku. 
Tada jis šalinasi.

Leninas yra pasakęs , kad žmo
nės balsuoja ne tik rankomis, 
bet ir kojomis. Jei mitingas— 
susirinkimas jiems nepatinka, 
jei jie tenai negali, ranką pakė
lę, gauti balso, tai jie pradeda 
balsuoti kojomis, — išsivaikš- 
čioja ir nebegrįžta.

(Bus daugiau)

— Kun. Kazimieras Pbgevi- 
žiu*, Baltimorės arkivyskupijos 
radijo, televizijos ir informaci
jos biuro direktorius, išrinktas 
“Catholic Broadcasters Assoda- 
tion of America” pirmininku.

— Muz. Jonas čižauskas Ge
dimino ordino ženklą, kuri jam 
buvo davusi Lietuvos vyriausy
bė, padovanojo Lietuvos muzi
kologijos archyvui Atsiuntė 
per adv. Nadą Rastenį.

Ir jeigu kalbame apie paukš
čius — kada kukuoja raibasis 
paukštis, kurį sunku įžiūrėti, 
kurio lauki ir bijai užgirsti, ku
ris, kaip pasisavina svetimą 
lizdą savo kiaušiniui, pasigavo 
ir Gegužio, užsikukavo gražiojo 
mėnesio vardą.

Ar lakštingala neprabyla ga
le šio mėnesio, o gal ir vidu
ryje — bet tiktai Gegužyje?

Pasakyk, pasakyk, jeigu dar 
nepasiduodi, kada vanduo pasi
daro labai skaistus upelyje, mū
sų upelyje, ir taip turi būti, kad 
ir ežeruose ir visuose vandeny
se, kad viskas išplauta kas buvo 
sudrumsta? Ir yra taip, tarytum 
jis paruoštas pamerkti visos že
mės gėles. Ir lūgnai uždega sa
vo lempas tuo metu.

Ir kada sieloje atsiaučia ai
das, kuris ateina iš dangaus ir 
prikelia atsiminimus — jie tu
rėjo prasidėti Rojuje, toks 
džiaugsmas ir ilgesys yra su
austas juose. Ir junti, kokia 
nuostabi yra žemė mūsų tėviš
kė. ir koks gražus dangus. — 
Juk žinai, kad tai prasideda 
Gegužyje, niekuomet kitada.

Ir kada esi jaunas, nepanai
kinamai jaunas, jeigu ne tame 
mėnesyje? Ir kada girdi gies
mėje balsus — iš dangaus, iš 
liūdnųjų gesinamų maldų mūsų 
žemėj ir čia esančiųjų, kai su
teka į vieną balsą, ir tampa vie
na širdis?

Aš tebemyliu Gegužį.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ PAGRINDINĖ PROBLEMA
eina padejuoti' dėl įvairių dva
sinių negalių. Mūsų daugelio

Tėv. LEONARDAS 
ANDR1EKUS, O-FJA

vių parapines mokyklas, ieško
damas į vienuolinį gyvenimą 
linkstančių berniukų. Taip pat 
vienas iš šv. Antano gimnazijos 
kūrimo tikslų buvo dvasinio 
prieauglio viltis.

Šiuo metu lietuviai pranciš-
Bet yra ir daugiau problemų, . konai turi trylika aspirantų, 

kurie ruošiasi vienuoliniam gy
venimui — beveik visi kunigys
tei. Jie yra įvairiuose ruošimo- 
si laipsniuose. Septyni stūdijuo-

be skaitytojų Suvažiavimuose, 
laikraščių vedamuosiuose, orga
nizaciniuose sambūriuose jau 
pakankamai tapo iškelta savos

Lietuviai Amerikoje, Kanado
je ir visame pasaulyje iš dva-

T

dijuoja kolegijoje. Vasarą gi lankys Fordhamo universitete lituanistinius kursus. Visi pasiryžę tapti ku
nigais vienučiais.

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budrecfcis, J. Jakštas, J. Pu

rinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais' viršeliais, 474 psl. kaina 
12 doL Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaūdos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Purinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol.

Vergijos kryžkeiiuose. 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.

jų kraunamos dvasinio ir tauti
nio darbo naštos. Atrodo, kuo 
labiau silpnėja lietuvybė, tuo 
daugiau spaudžiami dvasinin
kai vadovaut ir nepasiduot nu
siminimui. Tiesa, nusiminimui 
nepasiduodama, bet jaučiama, 
jog nepakankamai susilaukta 
dvasinio prieauglio iš jauno
sios kartos.

Taip pat ir iš vyresnės kar
tos buvo galima daugiau laukti. 
Kaip bekaitintume neigiamas 
amerikietiško gyvenimo Įtakas 
jaunimui, visvien šeima lieka ta
sai lizdelis, kuriame išbudina
mi pirmieji pašaukimo jausmai. 
Negalima sakyti, kad lietuviai 
tėvai atkratytų savo vaikus nuo 
dvasinio gyvenimo, nors pasi
taiko ir panašių atvejų tačiau 
negalima sakyti, kad jie steng
tųsi įskiepyti gilų jausmą Dievo 
tarnybai, šioje srity pastebimas 
žymus indiferentiškumas. Leng
va širdim pasakoma: kuo vaikas 
nori, tuo tegu būna — tai jo 
reikalas. Kaip toli tokia laiky
sena nuo senosios religingos 
Lietuvos motinų laikysenos, kai 
jos visom jėgom diegdavo savo 
sūnums kunigystės meilę!

Šiais laikais galima važinėti 
po mokyklas ir nieko nelaimė
ti, jeigu vaikai nebus šeimose 
palankiai nuteikti linkti į dva
sinę sritį. Beje, tenka pasakyti, 
kad jaunimas šeimose taip yra 
neparuoštas klausytis apie ku- 

......... nigvstę ar vienuolystę, kad užsiūle atvažiuoti su savo progra- Y J Y
ma. Tuoj susidarė apylinkės lie
tuvių kunigu komitetas, kuris 
ėmė mestis jaunimo šventei. 
Komitetui vadovavo Maizeville

reikalaujančių iškėlimo, nu
švietimo ir išsprendimo. Tarp 
jų viena iš pačių pagrindinių 
neabejotinai bus mūsų jauni
mo atsitolinimas nuo dvasinio ja kolegijose, trys žemosiose 
luomo. Šiuo metu jau tapo vi
siška retenybė, kad jaunuolis 
ar mergaitė pasirinktų dvasinio 
gyvenimo kelią kunigystėje ar 
vienuolystėje. Tai skaudi pro
blema, nuo kurios išsprendimo 
priklauso Amerikos lietuvių ka
talikiškų institucijų ir Lietuvos 
krikščioniškos kultūros likimas. 
Artinantis prie šios problemos, 
atrodo, geriausia pradėti nuo 
savo namų ir iš jų eiti į bendrą 
plotmę.

Pranciškonę pastangos
Lietuviai pranciškonai nuo 

pat įsikūrimo Amerikoje daug 
rūpesčio skyrė patraukti jauni
mui į savo eiles. Jau virš dvi
dešimt metų vienas iš pranciš
konų kunigų važinėja po lietu

seminarijose, vienas, jau baigęs 
kolegijos mokslą, atlieka nau
jokyno praktiką; vienas ruošia
si būti broliu ir vienas, diako
nas Tadas Degutis, birželio 7 
Washingtone bus įšventintas 
kunigu. Taip pat į lietuvių pran
ciškonų vienuoliją yra pasibel
dę keli pasauliečiai kunigai.

Šis pranciškoniško atžalyno 
būrelis yra gražus, bet negau
sus, palyginus mūsų ryšį su jau
nimu per gimnaziją, Toronto 
Prisikėlimo parapiją, vasarines 
stovyklas ir lietuvių mokyklų 
lankymus. Atmintina, kad dau
guma mūsų kandidatų tebėra 
pirminiame vienuolinio gyveni
mo laipsnyje. O darbo laukai gi 
tokie platūs!

LIETUVOS VYČIŲ 41-0S KUOPOS 
IŠVYKA PAS PENNSYLVAMjOS

namų ši tema jam yra tiek pat 
svetima, kaip kelionė į klaikų 
šiaurės ašigalį.

Namai—pašaukimų į dvasinį 
kelią šiltadaržis. Tenai katalikų 
tėvų religinėje šilumoje turi 
pradygti pirmieji želmenėliai, 
kuriuos vėliau jau gali ugdyti 
mokykla, parapija, seminarija, 
vienuolijos ... Niekas taip aiš
kiai nepastebi, kaip vaikas, ar 
jo tėvai palankūs jo žingsniam 
į Dievo tarnybą. Jeigu to pa
lankumo be jaukios religinės 
nuotaikos nėra — nebus nė pa
šaukimų, nors kažkaip klestėtų 
vasarinės stovyklos, gimnazi-

me-

pa- 
pa- 
vai-

Balandžio 20 d. Lietuvos vy
čių Brooklyn-Queens 41- 
ji kuopa buvo išvykusi į lietu
vių apgyvendintus miestelius 
Pennsylvanijcje. Kuopos tauti
nių šokių grupė ir dainos mė- Šiluvos Mergelės Marijos lieL . 
gėjų būrelis surengė lietuviškų 
dainų ir šokių šventę, šventė 
įvyko 7 vai. vak. Apreiškimo 
liet parapijos salėje Frackville 
miestelyje. Vyčių nuotraukos 
ir aprašymai buvo plačiai rek
lamuojami vietihėj spaudoj, to
dėl ir nauja, erdvi ir graži pa
rapijos salė buvo pilnutėlė žmo
nių ne tik sėdinčių bet ir sto
vinčių (viso per 500).

parapijos klebonas kun. A. 
Bielskus. talkino Shenandoah 
Šv. Jurgio liet, parap. klebo
nas prel. Karalius ir Frackville 
Apreiškimo liet, parap. klebo
nas kun. Norbutas. Už visą su
teiktą pagelbą ir kelionės išlai
dų padengimą vyčių 41-ji kuo
pa nuoširdžiai dėkoja.

Ši vyčių kuopos išvyka į 
kasyklų miestus yra viena ma- ■ 

Programa buvo įvairi, šokėjai ža kibirkštėlė, kuri sukėlė dar 
pašoko tautinius šokius, lėtus neužgesusią tautinę liepsnelę 

lietuvių širdyse. Reikia dėti pa
stangų, kad jaunoji karta jung- 
tųsi į lietuviškas jaunimo orga
nizacijas. Tai darbas ne viene- 
rių metų. Prie parapijų yra pra
džios mokyklos, kur Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselės dėsto kas
dien lietuvių kalbą ir Lietuvos 
istoriją. Kiekvienoje klasėje ša
lia Amerikos vėliavos su jos 
priesaika yra Lietuvos tautinė 
vėliava, prie kurios prierašas 
“Lietuviais esame mes gimę ..” 

Visi didžiuojasi lietuviška kil
me. Reikia tik vieno svarbaus 
veiksmo: suorganizuoti jauni
mą į lietuviškas organizacijas. 
Reikia tikėtis, kad vyčių 41 
kuopos išvyka pas Pennsyl- 
vanijos lietuvius atneš gražius 
vaisius. VR.

ir smarkius, grupinius ir vien 
tik mergaitės pv. Gyvataras, 
Audėjėlė, Per girią girelę, Ma
lūnas. Dainos mėgėjai pa
dainavo: Siuntė mane motinėlė, 
Daug daug dainelių, Ta šalis 
mūsų Kas subatos vakarėlį ir 
kt. Priedo “Keturi kardai” 
(naujas vienetas) padainavo 
Kai aš turėjau kaime mergelę 
ir Greitai greitai laikas bėga. 
Abiem dainuojančiom grupėm 
gitara pritarė gitariste, kuri 
taip pat pasirodė su daina solo.

Dainos ir šokiai sukėlė žiūro
vam daug prisiminimų, gal pir
mųjų lietuvių imigrantų sun
kius darbus anglių kasyklose, o 
gal iš jaunystės dienų praleis
tų Lietuvoje. Jaunimui šios dai
nos ir šokiai padarė dideli įspū
dį, nes jie matė tai pirmą kar-

Baigiant meninę dali, pro
gramos dalyviai sugiedojo A- 
merikos, Lietuvos ir Vyčių him
nus. Programą pravedė Petras 
Sandanavičius; jis savo linksma 
nuotaika prajuokino ne vieną 
klausytoją.

Jaunų vyčių pasirodymas Į- 
nešė lietuviam daug lietuviškas 
nuotaikos ir prisiminimų. Prog
ramai pasibaigus, būriai žmo
nių apsupo dainininkus. Vieni 
sveikina, kiti džiaugiasi, kiti 
klausė, ar New Yorke visas lie
tuvių jaunimas toks narsus, ka
da vėl atvyksite, kaip mes ga
lime savo jaunimą taip gražiai 
suorganizuoti, kur gauti tauti
nius drabužius, naujų dainų, 
gaidų ir t.L Visi prašė jų ir to
liau neužmiršti.

New Yorko vyčiai dažnai 
girdėjo apie Pennsylvanijos lie
tuvius. Apsilankė pas juos, ap
lankė jų parapijas, susipažino 
su jų klebonais, visuomenės vei
kėjais, prekybininkais ir pasi-

jcs ir jaunimo organizacijos. 
Tai aiškiai parodė mūsų ilgi 
tai emigracijoje.

Kartūs vaisiai
Lietuvių vienuolijos jau 

kankamai yra patyrusios 
našaus abejingumo karčių
šių. Kiek pasitaikė progų la
biau išplėsti religinę ir tauti
nę veiklą, bet nebuvo įmano
ma dėl jaunesnių pajėgų trūku
mo. šiuo metu pasauliečiai lyg 

/ ir nemato skaudžios apraiškos, 
kad didžiausiose lietuvių para
pijose jau kuris laikas nėra nė 
vieno klieriko. Vienoje vysku
pijoje, kur yra net keliolika lie
tuvių parapijų, jauniausias lie
tuvis kunigas pernai atšventė 
25 metų kunigystės jubiliejų.

Į šv. Kazimiero kolegija Romoje 
_ taipgi kenčia klierikų nepritek- 
| Šų. Kiekvienas tegul apsižval

go ir tegul pasako, kokia bus 
mūsų religinio gyvenimo atei- 

’ tis.
Turint prieš akis lietuvių baž

nytines bei kultūrines institu
cijas, kurios be. savų dvasinin
kų negalės laikytis, dvasinio 
prieauglio problema turėtų
tapti pirmaeile tarp visų kitų suotinė, todėl turi būti spren- 
Į jos sprendimą laikas būtų ko džiama pilnai ir visuotinai.

New Yorko Lietuvos vyčiai dainuoja Pennsylvanijos lietuviam.

I

vargmgą
darbą.

"Keturi kardai" dainuoki Joana Mate«ka«t*. Philip Marian Sidtis dainuoja apie angliakasy 
Skabeikis, Marian Sidtis, Vytautai Radzivanas.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 dol. Labai graži do
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj.

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok
lio, kaina 1.50 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, N. Y. 11221.

aktyviausiai įsijungti ir dvasi
ninkams ir pasauliečiams. Kaip 
skaudu pagalvoti, kad prieš ke
lis metus Jaunimo kongrese 
Chicagoje apie tai net nebuvo 
prasitarta! Tur būt pasaulėžiū
riniai skirtumai kliudė pašau
kimų temą įtraukti į pagrindinę 
programos dalį. Bet skriauda 
buvo baisi. Jaunimas, kuris ap
skritai sielojasi krikščioniškos 
kultūros išlaikymu emigracijo
je ir tėvynėje, apie šią gyvybi
nę problemą liko neinfonmuo- 
tas, neuždegtas, nepaskatintas. 
O visgi ten buvo katalikų tėvų 
vaikai. Panatšaus blankumo su
silaukė ši tema ir visuose mūsų 
kultūros kongresuose, kur su
sirinko vadovaujantys asmenys 
spręsti savo kultūros išlaikymo 
problemų. Pagaliau ir Lietuvių 
Katalikų kongrese Washingto- lietuviškai — puiki galimybė iš- 
ne šis klausimas nebuvo liestas mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
pilnumoje, o tik sekcijiniame A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
ratelyje paskutinę dieną, kai Išleido lietuviai pranciškonai 
jau didžioji dalis kongreso da- Brooklyne. 479 psl., kietais vir- 
lyvių buvo išvykę namo.

r-’

Nauja prošvaistė
Pašaukimų į dvasinę sritį jau- Lithuanian Reader lor

mmo problema yra pilna ir vi- SeHj^trvrfion. Parengė w. R.

lietuvių kai- * 
40 pamokų,

Introduction to 
thuanian. Puikus 
bos vadovas su 
gramatikos priedu, skaitymais
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem

Sėliais. Kaina 7 doL
Labai naudingas priedas pra

dedantiems mokytis lietuvių

Lietuvių švietimas 
Vokietijoje

Ruošiamame leidinyje anks
čiau buvo pranešta kurie turimi 
aprašai buvusių darželių, pra
džios mokyklų, progimnazijų ir 
gimnazijų. Dar norima pain
formuoti, kad tame leidinyje 
tilps ir specialinės mokyklos bei 
įvairiausi kursai. Jau turimi ap
rašai: Lietuviai klierikai Eich- 
staetto kunigų seminarijoje (ku
nigas Aug. Steigvila), Lietuvių 
aukštesnioji prekybos mokyk
la “Žibintas” (J. Varčius), Lie
tuvių jūrų mokykla Flensburge 
(P. Mažeika), Baltijos Universi
tetas Hamburge (prof. dr. V. 
Manelis), Suaugusių švietimo in
stitutas Wuerzburge (dipl. inž. 
K Krulikas). Be čia suminėtų 
mokslo įstaigų aprašų yra dipl. 
inž. K. Kruliko studija apie 
profesinius atsiekimus per tre
jus su puse metų. Joje rasime 
žinių apie Tarptautinį Muen- 
cbeno Universitetų apie Tai
komosios dailės institutą Frei- 
burge ir daugybę kitų mokyklų 
ir nuostabiai didelį skaičių įvai
riausių kursų, ruoštų beveik vi
sose stovyklose.

Kad leidėjui paaiškėtų leidi
nio tiražas, kad prenumerato
riai būtų galima įdėti į leidinį, 
manantieji pirkti *šį leidinį, pra
šomi pranešti Kultūrai Remti 
Draugijai, 7026 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 60636. 
Pinigų nesiųsti. Provizoriniais 
apskaičiavimais šis 600 puslapių 
leidinys, įrištas kietais virše
liais, turėtų kainuoti apie 8-9 
dol. (V.L.)

Prieš akis stovi didžiai patogi 
proga — Lietuvių Kunigų Vie
nybes metinis seimas Chicago-
> liepos 1-2; Tenai reikia pa- dr JB Končiaus
šaukimų klausimą įskelti visoje VRil[al„ anim, RalM 
rimty ir tragikoje, kaip jis dar 
niekad nebuvo iškeltas, bei 
gvildentas.

Kunigų Vienybės seimas turė
tų iš esmės apžvelgti dabarti
nę padėtį ir paskelbti metodus 
bei priemones, kurios mūsų ap-

- linkybėse būtų pačios veiksmin- <jr j g Končiais istorinis vei- 
giausios, kalas apie didįjį Lietuvos kuni-

Gal pati veiksmingiausia gaikštį anglų kalba. Graži do- 
priemonė būtų į pašaukimų 
klausimo sprendimą aktyviai į- 
traukt pasauliečius, kuriem Va
tikano susirinkimas suteikė 
stiprų balsą religinėje srity. 
Reikėtų tik jiems paruošti di
rektyvas. Kunigų Vienybės su
važiavime duotas stiprus signa
las sėkmingiausiai pasiektų pa
rapijas bei šeimas ir pašauki
mų problemą išmuštų į pavir
šių.

PAPIGINTOS KNYGOS 
'Atsiminimai iš Balfo veik-

veikalas apima Balfo įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol. 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas the Great". Prel.

vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Šios ir kitos lietuviškos bei 
apie Lietuvą knygos gaunamos 
Darbininko administracijoje, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

A f A

KĘSTUČIUI KUDŽMAI

mirus, žmoną Reginą, vaikučius ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Ceslava ir Tadas ALEKSOM AI

Joi "EGLUTĘ" užsakysi, > 
Vaikui ttii augimų padarysi

AfA

TOMUI TREČIOKUI
staiga mirus, jo broliams. Albinui. Kaziui ir jų žmommis 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Vladas ir Genovaitė JANCAUSKAl
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Kairiosios srovės stulpui išvirtus
. ' . -v W >X

miestyje širdies priepuolio ta 
tiktas staliai mirė dr. Pijus 
Grigaitis, ilgametis “Naujienų”

Grigaitis ir neobjektyvus ir

■ypi. u iii . g ■■ in.iL

kūrėjų, Jo sekretorius bei vice
pirmininkas. Su jo mirtimi kai
rioji lietuvių išeivijos srovė jae-

ir dr.

stulpų, o visa lietimų išeivija viešbutyje Balta UsAas kw jau ne kartą tekdavo dalyvau-

daug kairiųjų pažiūrų žmimių 
ta ankstyvosios išeivijos tarpe 
išgelbėjo iš komunistų glėbio 
ir 1940 atvedė į pozityvų lie
tuves laisvinimo darbą, kuris, 
nors ir Alto -svoriui senkant, 
aktyviai tebedirbamas iki šios 
dienos.

Kas be ko, daugis prikiš, 
kad dr. P. Grigaitis kovojo 
prieš LB, Rezoliucijų k-tą, L. 
Fondą ir pn. Nors ir atstovau- 
dmas kairiąją srovę, jis atrodė 
konservatyvus.

Bet ar kas užmirš patį pagrin
dinį faktą, kad, prieš Lietuvai 
patenkant į nelaimes, Ameri
kos lietuviai išeiviai buvo smar
kiai susiskaldę ir srovės tarp 
savęs vedė atkaklią ideologinę 
kovą. Ir, vos tik Lietuvą bol
ševikams okupavus ir atsiradus 
žymiai svarbesniam Lietuvos iš
laisvinimo klausimui negu vi
dujinei tarpusavio kovai, dr. P. 
Grigaitis su kataliku L. Šimu
čiu, tautininku adv. A. Oliu ir 
sandariečiu M. Vaidyla rado rei
kalo nieko nedelsiant sėsti 
prie vieno stalo, susijungti 
bendram laisvinimo darbui ir jį 
su viltimi tęsti iki pat grabo 
lentos. Štai dėl ko prieš tą 
žmogų šiandien galvą nulenkia 
kiekvienas lietuvis patriotas, ne
svarbu kokių jis pažiūrų bebū- 

> tųrlforg-gaFhėširdyje 
liks ir tam tikro kartėlio nuosė
dų. Bet atminkime, kad didžių
jų tarpe reta tokių jungiančių 
žmonių, koks buvo a.a. J. Račiū
nas ar kuris kitas.

sukosi daugiau apie raštą, ne*
pataaeedavo A$. Morkus, su

Chicagą, ar ne 1951 Moneti
nis Alto biuro vedėjas E. Tre
čiokas pakvietė į taurą. Čia 
sužinojau, kad keturių didžiųjų, 
iš kurių asmeniškai kol kas te
pažinojau tik L. šimutį, esu nu
matytas pravesti busimojo Al
to suvažiavimo propagandą 
spaudoje. Man tereikėjo tik pa
ruošti straipsnius ir pristatyti 
Alto biurui, o šis juos daugino 
ir siuntinėjo. Kai tas pareigas 
apsiėmiau, buvau pristatytas dr. 
P. Grigaičiui. Tada su juo susi
pažinau ir kalbėjausi pirmą 
kartą. Jis buvo suvalkietiškai 
santūrus, bet ne atstumiantis.

letsS, Po ęfieia&ų konferencijų

atstaerduvn savo mėgiamiausio
je temoje — caro laikai Lietu
voje, kalėjimai. Pasakodavo tik
rai įdomiai

vo nelemtos tarpusavio kovos 
metai, kur dr. Grigaitis gal ir 
padarė klaidų. Tikiu, kad ne 
iš blogos valios, o dėl savo įsi
tikinimo, kad ankstesnės išeivi
jos karta dar pajėgi išlaikyti 
pirmavimą savo rankose, nors, 
J. Bačiūnų! atsistojus PLB pir- 
min. poste, santykiai pasidarė 
žymiai geresni

Dr. P. Grigaitis atvykęs į dar
bą žiemą ar vasarą, visuomet 
kiekvieną rytą išgerdavo po du 
stiklu šalto-šaltutėlio vandens, 
prieš vakarienę — vokiške 
alaus stiklą. Tos rutinos atkak
liai laikėsi ir ne kartą sakėsi, 
kad ilgai gyvensiąs.

Tiesa, pasiekė 85 metų am 
žiu, bet, saulėlydžiui artėjant, 
vis darėsi šiltesnis ir nuolaides
nis. Bent taip pasakojo tie, ku 
rie arčiau jo buvo. Kai kur 
susitikdavom, visuomet pakel
davo skrybėlę ir pasisveikinda
vo. Paskutinį kartą pabendra 
vom prieš mėnesį Rudžių Fo 
rūmo metinėse. Buvo 'šnekus, 
sakėsi išmetęs du stikliukus 
konjako ir besijaučiąs puikiai. 
Bet žiūrint į jį iš tolo atrodė, 
kad Lietuvos laisvės kovos ve
terano dienos jau baigiasi: sun
kiai atsisėda, dar sunkiau atsi-

HOMESTEAD, PA.

Šv. Petro ir Povilo tėvų-mo- 
kytojų draugija gegužės 9 su
rengė paskutinį atsisveikinimo 
su mokykla banketą salėje po 
bažnyčia. Parengimas buvo liūd
nas, nes mokykla visiškai užda
roma.

Dainas ir šokius atliko Švč. 
Trejybės parap. iš Duųuesne, . 
Pau mokyklos vaikai, vadovau
jami Roman Romaniznik. šo
kiai ir dainos buvo slovakų, at
likti jų kalba.

Įdomų, kaip jaučiasi mokyk
los mokytojai ir jų globėjai, kai 
nė vienos dainelės nebuvo lie
tuviškos.

Apie 1961 pasirinkus spaus
tuvininko profesiją ir laikinai 
atėjus į “Naujienas” dirbti, dr. 
P. Grigaitis jau buvo mano tie
sioginis viršininkas. E to laiko 
jį prisimenu pačiais geriausiais 
žodžiais, nes tai buvo darbi
ninkijos užtarėjas, tikras so - 
cialdemokratas pilna to žodžio 
prasme. Tiesa, būnant kitų pa- kelia, kalboje nebėra anksty- 
žiūrų, bet kartu ir spaudos žmo
gumi, kai kurie jo politiniai ėji
mai atrodė koktūs. Kaip tik ta
da vyko Alto ir LB atstovų de
legacijos priėmimas pas prez. 
Kennedy. O kiek tada malė Gri
gaitis iš savo pusės, LB — iš 
kitos. Ne vieną kartą renkant 
jo rastus, atrodė, kad dr. P.

IŠ VISUR Į

ŽINIOS IŠ TORONTO

1949 rudenį New Yorke įvy- Parapijos mokykla uždaroma 
ko Alto šauktas lietuvių kong- parapiečių atsiklaųsimo ir 
resas^ G^nau kamaynmia- sutikim0 parapija ekonomiš- riame bus įruoštos šešios regu- 
mp Great Necke. Viena vakara . - __ ■ ___ - ___>___ - itgu

vesniųjų polėkių ir ugnies.
Jis daugelį kartų kalbose ak

centavo, kad dar sulauksiąs tos 
dienos, kada Lietuva bris lais
va. Bet jo ilgos kovos tikslas 
dar nepasiektas: dr. P. Grigai
čio kovos krivulę turės perim
ti jaunesnieji kovotojai.

VI. Rmjs

SIOUX CITY, K)WA —
Šv. Kazimiero Kai federalinė Amerikos val-

parapijos centras džia pradės remti privačias mo- 
Klebonas kun. S. Morkūnas kyklas, tada parapijos centro 

pranešė parapiečiam, kad 1971 vardas bus pakeistas į Sv. Ka- 
metais netoli klebonijos ir baž- zimįero parapijos pradžios mo- 
nyčios bus pradėtas statyti §v. kyklą ir prldeT veikti visi aš- 
Kazimieno parap. centras, ku- tuoni skyriai.

Pastatas atsieis 170,000 dol.

Vysk. V. Brizgys aplankė To
rontą, kur abiejose parapijose 
suteikė sutvirtinimo sakramen
tą. šiam sakramentui jaunuo
lius paruošė vaikų darželio se
selės.

Vidos Tamulaitytės ir dr. A. 
D a i I y d ė s vestuvės pra - 
ėjo lietuviško nuoširdumo 
ženkle. Abu jaunieji yra gerai 
žinomų Toronto lietuvių šeimų 
vaikai. Dr. Arūnas Dailydė yra 
agronomo Dailydės sūnus, o 
Vidą —- žinomo rąžytojo V. Ta- 
mulaičio duktė. Abu buvo isi-

traukę į vietos lietuvišką veik
lą, nesitenkindami savo profesi
jos reikalais. Todėl nenuosta
bu, kad vestuvėse dalyvių buvo 
labai daug, sveikinimų taip pat. 
Jaunimo buvo ne mažiau, 
senimo. Dainų, ratelių ir 
rios nuotaikos buvo 
daug. Daug buvo svečių
kitur, ypač nemažai iš JAV, kur 
jaunieji turi daug giminių. 
Visus jaudino sveikinimai iš 
Lietuvos.

, Tėvas Placidas Barius, _pran-. 
ciškonų parapijos klebonas, ap
lankęs Šventąją Žemę, Romą,

prieglaudos fondui, misijom — Paryžių, Londoną, Miuncheną, 
231,4 7 7.69 sugrįžo į Torontą. Džiaugiasi 

pasisekusia kelione ir dėkoja 
geradariam, kurie apmokėjo vi
sas kelionės išlaidas.

kaip 
gied- 
labai 
ir iš

— Dail. Antano Vaikšnoro ak
varelė yra viena iš 123 priim
tų į metinę Amerikos akvarelių 
parodą. Springfield, Mo. Paro
dai buvo pasiūlyta 1,100 darbų.

— Dr. Jonui Kašubai Ohio 
State egzaminų komisija pasku
tinėj savo sesijoj suteikė pro
fesinio inžinieriaus teises. Ta 
proga Ohio Society of Profes- 
sionals Engineers jį atžymėjo 
kaip gavusį egzaminuose iš 
mechaninės inžinerijos aukš
čiausią laipsnį iš visų laikiu
sių tos srities egzaminus Ohio 
valstijoj. Dr. J. Kašuba dirba 
Battelle Tyrimų Institute, Co- 
lumbus, Ohio.

— J. Gaidelio operos ‘Danos’ 
klavyro rankraščio fotostatinę 
kopiją Chicagos Lietuvių opera 
įteikė Lietuvių muzikologijos ar
chyvui.

— Antanas Gintneris, spau
dos bendradarbis, paruošė 
spaudai buv. pašto, telegrafo, 
telefono ir radijo tarnautojų 
atsiminimų knygą: “Nuo krivū
lės iki raketos”. Ją išleido Lie
tuvių paštininkų sąjunga.

— Lietuvos himną grojantį 
žadintuvą Lietuvių muzikologi
jos archyvui padovanojo Vacį. 
Romanas-Ramanauskas. Lietu
vos himno meliodiją žadintuve 
buvo įtaisęs Vilniui Vaduoti s- 
gos Klaipėdos skyrius. Laikro
dis 1932 buvo pirktas Kaune.

— Švėkšnos gimnazijos 50 

metų auksinio jubiliejaus iškil- _ 
mės įvyks Darbo dienos sa
vaitgalyje, rugpiūčio 31, Chi- 
cagoje, Jaunimo centre.

— J. Bertulio kantatos “Su

21,609.93.
dpi.

Šie dideli darbai yra atlikti 
nepaisant dviejų potvynių, ku
rių metu daug parapiečių nu-

Viso

me Great Necke. Vieną vakarą k - „erai npt w.<dniniii - , .. „ . . ,iš kongreso grižes mano kam- kai?a11K®S1 net vyskupui hanos mokykios ^ases, blbllo- žaidimų aikštės grindinys —15, 
X paskolinta 53,000 dol. Negali- teka, didelė salė, moderni vir-

bano kaimynas dr. Z. Prūsas me skųstis> j^d trūksta seserų tuvė erdvi valgykla.
mokytojų, nes pranciškiečių 
vienuolyno kelios seserys mo
kytojauja kitataučių mokyklo
se.

Teko pasikalbėti su pranciš-
kiete mokytoja, kuri pasisakė 
esanti aire ir nesutinkanti, kad
vienuolyne ir parapinėse mo-

buvo pakilioje nuotaikoje ir la
bai patenkintas. Kongrese jis 
matęs keturis dMattosius iš 
Chicagos: L. Simutį, adv. A. 
Olį, dr. P. Grigaitį ir M. Vai-

Pradžioje pastatas bus nau
dojamas katechetinei parapijos 
mokyklai — religijos pamokom

Ugijos žinias, konvertitam ruoš-

Kvieciame pasilinksminimam jaunimui bei

Lietuviu inžinierių ir archi-
kentėjo, ir dviejų didžiausių sąjungos Kanados skyrių

lių autorių: V. Joniko žodžiai 
yra kantatos dainom “Žemės 
palaiminimas” ir “Sugrįžimo 
giesmė”, Gr. S. žodžiai “Miško 
broliams kankiniams”. Be to, 
panaudota liaudies daina “Naš
laitės rauda” ir kantatos auto
riaus “Vaikų rauda”. Kantata

Kviečiame Jus įsijungti mū
sų tarpan nuo liepos 20 iki 
rugpiūčio 2 mergaičių stovyk
loje — Dainavoje. Bus proga metus ir gerai žinau, kad para

pija prie kun. Cepauonio ir ku
nigo Vasiliausko buvo viena iš 
lietuviškesnių parapijų Ame
rikoje. Turėjo daug draugijų.

kūmo.

000 dol. Viso — 185,000 dol. 
Dabar parapija turi grynais pi
nigais 150,169 dol.

Kiekvieną sekmadienį para- 
piečiai moka savo pasižadėji
mus minėtam centrui. Po dvie
jų metų reikiama suma bus 
surinkta.

Sioux City diecezijos istori
joj tai bus pirmoji ir vieninte
lė mažytė Šv. Kazimiero lietu
vių parapija, turinti 75 šeimas, 
pastačiusi gražų, modemų pa
rapijos centrą grynais pinigais, 
be skolų. E vietos vyskupo J. 
M. Mueller, D.D., jau yra gau
tas tam reikalui leidimas.

maisto fabrikų uždarymo.
1954 uždarius Cudahy fabn- Kanados sostinėje, gegužės 17- 

ką, iš 100 parapijoje esančių 18 pajotas skaitė L. Balsys ir 
šeimų 62 šeimos neteko darbo.
1963 uždarius Armourą, iš 80 
šeimų 40 šeimų galvų neteko 
darbo. 50 parapijos šeimų išvy
ko į kitus miestus darbo ieško
ti. Tame laikotarpy 172 asme
nys palaidoti. Parapija labai su
mažėjo.

Klebonui talkina komitetų di
rektoriai Mamertas Luneckas ir 
Ray Obrekatis ir kolektorių pir
mininkas J. Vižintas su 46 ko
lektoriais.

suvažiavimas įvyko Ottawoje,

Kulpa-Kulpavičius.

buvo išpildyta gegužės 4 Chica- 
goje, Jaunimo centre.

— Balzeko Lietuviu Kulfū-

kartu pasidžiaugti saulės ir 
draugystės spinduliais, lietuvių 
literatūros, dainų, šokių ir me
no grožiu. Kartu geriau susipa
žinsime tarpusavyje
- Stovyklos vedėja lieka sesuo
M. Igne. Bus puikių mokytojų 
ir pagalbininkių. Visos kartu 
Jūsų lauksime, o sulaukusios, 
priimsime į savo didelę Šeimą.

Jei dar neužsiregistravote, 
prašomė kreiptis prieš birželio ragino, išnyko ir lietuviškos Ataimū lantanui už koącetebra- dahy, nemokamai gauta plytų,
10 šiuo adresu: Dainava, Im- draugijos. Nebėra bažnyčioje ir eiįą ir atmintinus žodžius apie kuriomis užpilta gili duobė
maculate Ccnception Convent, choro, nebeįmanoma sugiedoti voliota, tam- Ant Battrušūnui, (sumokant tik už plytų stūmi
Putnam, Conn. 06260, telef. ir lietuviškų giesmių. Tikrieji tam. A. KTiHHri, tam. Myk- Vem-
928-5828. Po birželio 10: Camp šios parapijas nariai tyfi ir lau- brei ta kun. P- Kelly, C.S.C., už
Dainava, 15100 Austin Rd., kia, kas bus toliau. metetes bofihtatoje, dalyvavimą
Manchester, Mich. 48158. A- Takateunil ir ptfydą į kapines.

Ontario etninės spaudos są
jungos konferencija įvyko ge
gužės 14 Tėviškės Žiburių pa
talpose. Nusiskųsta pašto tarny
ba, kuri labai vėluojasi su pri
statymais ir, pabranginus tari
fus, labai apsunkina tautinės 
spaudos savikainą. Dėl to buvo 
siųsta delegacija į Ottawą pas 
federalinius ministerius, 
rezultatų kol kas nematyti.

bet

metus parapijų draugijų veiki*

Padėką
Kun. Lecmas J. PraspaUus, il- 

gametis Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas, Dayton, Ohio, mirė š. 
m. balandžio 20, Camteidge, 
Mass., kur jis buvo nugaben
tas 1967 vasario 26. Iškilmin
gai palaidotas Mt Auburh ka- Neseniai parapija nupirko 
pinėse Cambridgp Mass seserim gyventi namą, kurį pa-

Gilią padėką reiškiu mieliem grindinai atremontavo. Į visus 
bostaniškiam konfratram- kun kambarius įdėti kilimai. Namas 

Kai parapijoje nebėra lietu- S. Saulė&ui už koneelebraciją ir remontu atsiėjo 10,000 dol.
viškos veiklos, kai niekas nebe- laidotuvių suplanavimą, kun. Uždarius maisto fabriką Cu-

daugiau ryjantis kitataučių nei

draugijos. Nebėra bažnyčioje ir ei ją ir utarintmus žodžius apie kuriomis užpilta gili

mą ir žemės lyginimą 3,700 
dol.). Jeigu būtų reikėję mokė 
ti už plytas ir pristatymą, tai 
būtų atsiėję apie 30,000 dol. 
Pastačius parapijos centrą, mi
nėta parapijos žemė bus nau- 

mi* dojama vaikam žaisti ir sekma- 
dieniais automobiliam statyti.

ros Muziejus Chicagoje kreipia
si į visus bestudijuojančius me
ną, arba siekiančius šioje sri
tyje mokslo laipsnių, suteikti 
apie save šias žinias: pavardę 
ir vardą, gimimo vietą ir datą, 
adresą, kokioje meno mokyklo
je studijuoja ar studijavo, kaip 
toli yra pažengęs, o jei jau bai
gęs, ar sieks meno srityje 
mokslo laipsnio ir kur. Jei dėl 
kokių priežasčių patys studijuo
jantieji ar studijas jau baigę 
asmenys prašomų žinių apie sa- 
vę suteikti negalėtų, tas žinias 
įrašomi suteikti tėvai, globėjai, 
giminės ar draugai. Žinias siųs- 
:i: 4012 Archer Avenue, Chica- 
go, III. 60632.

Lietuviu Foto Archyvas 
šių metų fotografijos konkur
są praplečia j dvi grupes: ne
spalvotos (monocromatinės) ir 
spalvotų skaidrių grupes. Pra
stais metais buvo tenkintasi 
vien tik spalvotų skaidrių kon
kursu. Visi lietuviai fotogra - 
lai, mėgėjai ir profesionalai, 
skatinami per ateinančias vasa
ros atostogas fotografuoti tu
rint mintyje šį fotografijos kon
kursą. Konkurso 
artimoje ateityje

taisyklės bus 
paskelbtos

Marijos Se-

ir

laiš-
visiem vi-kais ir maMnmis, ir visiem vi

siem, kurie parodė daug širdies 
ir meilės velioniui tun. Leo
nui io mktas Ižuos metu.

Togu gorusis Dievas atlygi
na garniai Jum visiem.

atfygi-

Kun. S. Morkūnui mirštan- r*’' : 7 *’
ran- k<Miy ĮMutangas pastatyti KULTŪROS 

ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas H ighland BĮ v<L, Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatę 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vienuolynui 

Brooklyn, N.Y. 11221

Kas, nuo 1951 balandžio 14 iki 
1969 birželio 1 surinkta 591, 
418.94 dol. Parapiečiai yra pa
prasti darbininkai, daugiausia 
pensininkai.

Sumokėtos šios didesnės su
mos: parapijos nuosavybei įsi
gyti ir pagerinti — 80,000 dol.; 
centrinei katalikų aukštesnei 
mokyklai pastatvti. nadidinti ir
išlaikyti — 129.867.76; para
pijos skolai sumokėti — 21.350; 680 Bushwick

— Nck. Prad.
serys yra apžiūrėjusios stovyk
lavietę Vermonte (Marlboro vic- 
tovėjel kur galvoja užuot
stačius nupirkti ir ten įkurti 
Naujosios Anglijos jaunini.) 
stovyklą.

— Mergaičių registracija ky
la Putnamo stovykloje, bet dar 
yra laisvų vietų. Skubinkitės už- 
siregistruot. kad vasarą galėtu
mėte praleisti gražioje Putna
mo sodyboje. Stovykla praside
da birželio 29 ir baigiasi lie
pos 27. Priimamos mergaitės 
nuo 7 iki 16 metų. Rašykite ad
resu: Immaculata Camp. Put
nam. Conn. 06260. telefonas: 
(203) 928-5838.
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LIETUVIĮJ FONDO NEW YORKO VAJAUS KOMITETO APYSKAITA
Aukos, surinktos laiškais iki pavasario baliaus

1. Ged. J. Alinskas — 10 
dol.

2. Tadas R. Alinskas — 100 
dol.

3. Juozas Andriušis — 100 
dol.

4. Dr. Pranas J. Bagdas — 
100 dol.

5. Jurgis Bagdonas — 100 
dol.

6. Prel. Jonas Balkūnas — 
200 dol.

7. Aloyzas Balsys — 100 dol.
8. Vytautas Banelis — 100 

dol.
9. Jonas Bartkus —10 dol.
10. Vytautas Beleckas — 

100 dol.
11. Antanas Benderius — 

100 dol.
12. Jonas Bilėnas — 100 dol.

13. Leonas O. Bileris — 200 
dol.

14. Jurgis Budzeika — 200 
dol.

15. Anatole Butas — 200 
dol.

Menininkai, atlikę programą N e v. Yorko vajaus pavasario baliuje. Iš k. i 
d. pianistas Aleksas Mrozinskas. akomponavęs dainininkams, solistė Viole
ta Bendžiūtė, solistas Stasys Citvaras. Nuotr. R. Kisieliaus

16. Vaclovas Butkys — 100 
dol.

17. Arturas Cenfeldas —100 
dol.

18. Kun. Vikt. Dabušis — 
100 dol.

19. Dr. Vyt. Damijonaitis — 
300 dol.

20. Dr. Juozas Dičpinigaitis 
— 100 dol.

21. Ant. Didžiulis — 100 dol.
22. Adolfas St. Dimas —100 

dol.
23. Ignas Gasiliūnas — 100 

dol.
24. Vyt. Gerulaitis — 100 

dol.
25. St. ir dr. Ir. Giedrikis — 

100 dol.
26. Kun. Pr. Geisčiūnas — 

70 dol.
27. Alg. Gruodis — 50 dol.

28. Juozas V. Gruodis — 
100 dol.

29. V.C. Gruodis — 50 dol.
30. Pranas M. Grušas —100 

dol.

31. Andrius F. Ignaitis — 
100 dol.

32. Vyt. K. Jonynas — 300 
dol.

33. Paulius Jurkus — 100 
dol.

34. ‘Karys’ žurnalas — 100 
dol.

35. Aleksas K. Kaselis — 
100 dol.

36. Dr. Br. Kazlas — 100 
dol.

37. Jūratė Kazickaitė — 100 
dol.

38. K. E. Keraitis — 100 dol.

39. Romas Kezys — 100 dol.

40. Kęst. J. Kiaunė — 100 
dol.

41. J. Klimavičius — 100 
dol.

42. J. Klivečka — 100 dol.
43. Kęstutis R. Kudžma — 

100 dol. '
44. Marija Kulikaitienė — 

100 dol.
45. Malvina Latvienė — 100 

dol.
46. Dr. P. Legeckis — 100 

dol.
47. Lietuvių Fronto Bičiuliai 

— 800 dol.

AUKOS, SURINKTOS PAVASARIO 
BALIUJE GEGUŽĖS 17 VALDOKI 

ASTORIA VIEŠBUTYJE
Dr. J. Kazickas pranešė, kad 

Neries bendrovės Filipinų 
skyriaus tarnautojas ir vedėjas 
Vildžius Įnešė į Fondą 1000 
dol. savo vardu ir 500 dol. tėvo 
vardu. M. Žilinskas iš V. Ber
lyno i Fondą Įsirašė su 1500 
dol. Įnašu.

Liet. Fronto Bičiulių centro 
valdyba atsiuntė 800 dol. parti
zanų Lukšos ir Būtėno vardo Į- 
našus pakeldama iki 1000 dol.

P. Samuliai iš New Haveno. 
Conn.. Įnešė 2000 dol.

Dr. T. Savickas dr. Kazickui 
pažadėjo įnešti 1000 dol.

Jaunimo stalas pradžioje su
dėjo 100 dol., paskui įnašą pa
didino iki 500 dol.

J. Kazickaitė — 60 dol.
Jaunieji Matusaičiai — 100 

dol.
Jaunieji Montvilai — 130 

dol.
Vienuoliktas stalas sudėjo 

100 dol. politinių kalinių vardu.
Kun. V. Pikturna paskelbė 

1000 dol. Įnašą kun. L. Jankaus 
vardu.

DARBINI NKAS

48. Tėvai Pranciškonai, B- 
klyn, N. Y. - 100 dol.

49. Ant. Mačiulis — 100 dol.
50. Visvaldas Maciūnas — 

100 dol.
51. Br. Markeliūnas —100 

dol.
52. Rom. Markus — 100 dol.
53. Ant. E. Matulaitis — 

100 dol.
54. Vidm. V. Matusaitis — 

100 dol.
55. J. A. Milukas — 300 

dol.
56. M. Molynas — 100 dol.
57. Jurgis H. Montvilas — 

100 dol.
58. Vidas Montvila — 100 

dol.
59. Kostas Norvilas — 100 

dol.
60. St. Nutautas — 100 dol.
61. Br. Oniūnas — 100 dol.
62. Jurgis Okunis — 200 

dol.
63. Povilas Osmolskis — 100 

dol.
64. Dr. V. Paprockas — 100 

dol.
65. Dr. N. V. Paronetto — 

200 dol.

Dr. Rožė šomkaitė pridėjo 
200 dol. Jos stalas sudėjo 
1,400 dol.

Dr. J. Kazickas savo Įnašus 
padidino 2000, vėliau pridėjo 
dar 500 dol. (pakeldamas savo 
Įnašus iki 18.500 dol.).

Prel. J. Balkūnas savo Įnašą 
padidino lOOdol.

Dr. V. Damijonaitis — 200 
dol., padidindamas savo įnašą 
iki 1300 dol..

A. ir S. Dimai — 400 dol., 
padidindami savo Įnašą iki 1000 
dol.

Dr. Ir. Ir VI. Giedrikiai — 
400 dol., padidindami savo į- 
našą iki 1000 dol.

Dr. H. ir J. Montvilai savo 
anūkų intencija įnešė 200 dol., 
tokiu būdu pakėlė iki 800 dol.

Dr. VI. Paprockas—300 dol., 
tuo būdu padidindamas savo į- 
našus iki 1300 dol.

Kun. A. Račkauskas — 200 
dol., padidindamas savo Įnašus 
iki 800 dol.

A. Sabalienė — 200 dol. 
linž. A. Sabalis buvo įnešęs 
1000 dol.).

Dr. J. ir dr. A. Snieškai — 
200 dol.. pakeldami iki 1200 
dol.

A. Simutis — 100 dol.
Dr. V. Slavinskas — 500 dol. 

pakeldamas įnašus iki 3,500 
dol.

A. Vaksdis — LB New Yor
ko apygardos vardu 415 dol.

A. Varnas — 100 dol.
V. Vebeliūnas — 500 dol.
Dr. A. Razma ir dr. K. Va

liūnas drauge — 2335 dol.
Juozas Gruodis — savo miru

sio brolio vardu 100 dol., tuo 
įnašus pakeldamas iki 700 dol.

Jenas Rūtenis prie savo sta
lo surinko 50 dol.

Pastaba. Rengiant šią me
džiaga spaudai, galėjo pasitaiky
ti kokių netikslumų ar pralei ■ 
dimų. Vajaus kemitetas prašo 
visus patikslinimus pranešti 
New Yorke Jurgiui Montvilai, 
telef. 321-4309. New Jersey vals
tybėje — kun. V. Dabušiui 
(201) 684-4892.

1969 m., birželio 3 d., nr• 38

Dr. Juozas Kazickas. New Yorko vajaus komiteto pirmininkas, pavasario baliuje gegužės 17 VValdorf Asto 
rija viešbutyje dėkoja visiem aukotojam, kurie šio vajaus proga sudėjo 30,000 dol. Nuotr. R. Kisi< ...i.i.

66. LB Patersono apylinkė — 
100 dol.

67. Jonas Petrulis — 100 
dol.

68. Kun. Vytautas Pikturna 
— 200 dol.

69. Dr. L. Plechavičius — 
100 dol.

70. J. Plioplys — 100 dol.
71. Ant. Pocius — 25 dol.
72. Ant. Reventas — 100 

dol.
.73. Zigm. Raulinaitis — 100 

dol.
74. Algirdas J. Rimas — 100 

dol.
75. Ant. Rimydis — 100 dol.

76. Ant. Rugys — 100 dol.

77. Jonas Rūtenis — 100
dol.

78. Antanas A. Sabalis — 
1000 dol.

79. Dr. R. Saldaitis — 100 
dol.

80. Romas Samulis and Sons. 
Co. — 2200 dol.

81. Kaz. Samulis — 200 dol.

Lietuvių Fondo New Yorko vajaus komitetas. Is k j j Hrnrm.’S Minias. Antanas Sabaus. Aleksandras Vak
selis. dr. Rožė Somkaitė. dr. J. Kazickas — pirmininkas. Jane Kiaunicnė. Jadvyga Vytuvicnė. kun V. Oabu 
šis, dr. Janė Snicikienė. Jurgis Kiaunė. Paulius Jurkus. Nuott R Ki .u-hau-

82. Alf. Samusis — 100 dol.

83. Marija Šaulienė — 00 
dol.

84. Maiija Shalins — 100
djl.

85. Anicetas Simutis — 100 
dol.

86. Ed. J. šišas — 200 dol.

87. V. V. Sirųsas — 100 dol.

88. Romas Skripkus — 45 
dol.

89. Stasys J Skripkus —110 
dol.

90. Marija Slahokienė — 100 
dol. auka įrašo i Lietuviu Fon
dą a.a. dr. Marijcną Slalmką.

91. Dr. Vyt. Slavinskas — 
100 dol.

92. Dr. Ant. .Imi. Snii ška - 
290 dol.

93. Dr. Iti '/■'• Ščiukaitė — 
410 dol.

94. Zgm. Su p na\ iči is - 
200 dol.

95. Eugene R. Steponavičius 
— 220 dol.

96. Br. A. Sutkus — 100 dol.

97. Jurgis Tamašauskas — 
200 dol.

98. Kaz. Trečiokas - - 500 
dol.

99. Dr. St. Trojanas — 100 
dol.

100. Alf. Ūselis — 100 
dol.

101. Aleksas Vakselis - 100 
dcl

102. Juozas Valaitis — 100 
dol.

103. Dr. Kęst. J. Valiūnas-- 
100 dcl.

104. Ant. Varnas — 200 
dol.

105. Vyt. V. Vebeliūnas — 
100 dol.

106. Ant. J. Vyt'ivis — 125 
dol.

107. St'p. Zcbarskas — 100 
dol.

168. Al ir dr. J. Žemaitis — 
500 dol.

109. Stalas nr. H — 100 dcl.

110. Stalas nr. 15 — 120 dol.



SERVICE

H. W. MALĖ

AUTO ME£HAW; Polyrthylene Bag M^ng

LAKE GEORGF N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

able man for Sęrvice Dept excellent 
salary and benefits Call (201) 652- 
3373 John Wolbert — Village Ford 
555 North Maple Avė Ridgevvood, 
NJ.

EXP ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Steady nice vvorking conditions 
Drivers Lic Reąuired 

Call OL 8-2441

ENGLEHART

1 VALLEY STREET 
HAWTHORNE NJ.

Call 
201-427-3298

PADĖKA

New Yorko Operetės choras 
šiuo reiškia gilią padėką visiem, 
prisidėjusiem prie jubiliejinio 
Operetės choro sukakties minė
jimo, o ypatingai šiem asme
nim, organizacijom ir spaudai:

Muzikui Mykolui Cibui, kuris 
ypač daug darbo įdėjo paruoš
damas šį koncertą.

St. Matthias bažnyčios rekto
riui Msgr. Paul J. Faustman, 
E.V., ir kun. Francis A. Rug- 
gles, kurie leido nemokamai pa
sinaudoti sale koncertui.

Dr. Jokūbui Stukui, kuris ne
mokamai skelbė žinias per Lie
tuvos Atsiminimų Radiją.

Pianistui Aleksui Mrozinskui, 
kuris nemokamai akomponavo 
per repeticijas ir koncerto me
tu.

Marytei šalinskienei už pa
aukotas mums visiem gėles.

Sol. Irenai Stankūnaitei ij 
jos tėveliui muz. Juozui Stan- 
kūnui, sol. Vaclovui Verikai- 
čiui ir aktoriui Vitaliui Žukaus
kui už pravedimą programos.

Dėkingi taip pat esame tėvam 
pranciškonam už atlaikytas mi
šias už choro narius ir vado
vus, tėv. Petrui Baniūnui už at
kalbėtą invokaciją.

Taip pat esame dėkingi šiem 
laikraščiam: Darbininkui, Drau
gui, Tėviškės žiburiams, Kelei
viui, Naujienoms, Laisvajai Lie
tuvai, Dirvai, Muzikos Žinioms 
ir Tėvynei; Radijo valandėlei 
“Laisvės Žiburiui” už skelbi
mus per savo radiją, Vytau
tui Maželiui už padarytas nuo
traukas, Gutauskų orkestrui už 
malonų grojimą.

Dėkingi esame visiem, ku
rie mus sveikino: telegramom 
— šen. Javits, kongr. Rooney, 
kong. Addabbo, laiškais—muz. 
Čižauskas, komp. B. Budrumas, 
buvusi mūsų choristė Monika 
Janavičiūtė iš Brazilijos ir muz. 
J. Bertulis.

žodžiu sveikinusiem: Vincei 
Jonušaitei — buvusių Lietu
vos operos dainininkų vardu, J. 
Audėnui — Vliko vardu, L. 
Virbickui — savanorių kūrėjų 
vardu, Antanui Gudoniai — bu
vusiam choro administratoriui.

Taip pat ačiū visiem, kurie 
mus sveikino 50-ties metų pro
ga atspausdintoje programoje.

Ačiū choristei p. Uknevičie- 
nei už paaukotą lietuvišką lėlę 
loterijai.

Dėkingi esame tiem, kurie 
mum pagelbėjo koncerto metu: 
Zinai Laurinavičiūtei, Marytei 
Vasilka, Jurgiui Adolovui, Ro- 
zevičiui, Dudutienei, Dudučiui.

Bručams už leidimą naudotis sa
le repeticijoms ir už paruoštą 
vakarienę koncerto metu.

Didelė padėka visai publikai, 
kuri atsilankė į mūsų sukaktu
vinį koncertą. '<

Su gilia pagarba visiem

Cafl 508-2220

We take Pictures at Low Rates.
Weddings, Parties, Showers. Family
Pictures—86 W 167th Street N.Y.C.

Expericnccd neu Mi<itou*n location. 
Congenial 3 person Office. Good 
starting salary. Air conditioned. 
VVondcrful Bosą. - Call 5S2-U78

KEYPUNCH OPERATORS

PART OR Fl’LL TIME 
DATA TIME INSTITUTE

Expcrience minlmum 6 months
284-3400

1330 Kfl. VI.S Mg. Fm. Direktorių*

NEW YORK
P. S. Operetes choras, su

prasdamas Kultūros židinio di
delę reikšmę, aukoja 50 doi.

Tėvai pranciškonai, dėkoda
mi už auką, linki Operetes cho
rai dar ilgų sėkmingų metų.

Stvuųp Bank
Imported

Restaurant
FOR THE FINEST 

OF FRENCH 
CUISINE 

45 East 58th Street 
New York City 

Call for Reservations 
MU 8-7630

EMSPLAY

All types of Painting and Spraying. 
Accoustical ceilings, Multi-coior, etc 
graining, glazing and marbehzing. 
Factories & offices, completed over 
wėek-ėridš. Airless eguipment, rea- 
sonabte rates. 231-6900 527 E 233rd

Yoji are invited to come and see 
one of the finest and hardest selec- 
tions of Butcher Blocks that yeu 
will be proud to ovvn in your kiteh- 
en, etc. All sizes. Alexander Butcher 
Blocks * Supply Corp. 232 Bovvery, 
New York City. Daily 8 to 5:30 pm. 

Phone 226-4021

Bothered by Roaches Rats or Mice 
exterminating apts Stores and fac- 
tories loy? rates free estimates — 

ASTRO ĘXTERMINATORS 
74 Conselyea Street Brookiyn, N.Y. 

388-53B6

natkp»-wire abt CENT^R 
Open 6 Days a Weęk 

2712 Ifostrand Avė Brookiyn 
GaH RE ^8112

»4i BIV tRHIE

ACCTS REC. CLERK 
Knovvledge of credit adjustments. 

Lite typing. Good salary, good ben
efits. Midtown. Call Mr. Karp (212) 
LO 3-2700.

DrD.
Pmnting Co.

PRINTING
FOR CHURCHES AND CLUBS 

Tickets Raffles Programa 
Throwaways Kn velopes ■ 

BLACKMAN PRINTING 
93 Ralph Avė. — Call GL 3-6910

WE HAVE THE TRUCKS (3) for

We hanefie anything in the Great 
Metropolitan area and L.L — Call 
516-822-2090 8 AM to 5 PM ask 
for Mr. Tony DIMarco.

CRAIG - NIWEL 
PHOTO STUDIO

DONNELLAN'S RIVEREDGE Box 
2 Moodus 5. Conn. Family vacation 
fun — private beach, pooi. canoee, 
water skiing, tennis, dances, barbe- 
cue, Sunday night buffet, all sporte 
and activities. Grtf and horses mot- 
br- Color foMrt- 88B

RSBSHM“

PUAKR8 
FUIL 0R PĄBT

amsjis c e*

(£12) WH«-|470 X (2K) 388-1171

High Schooi Grads

June Grads
Get yourself 

something for 
graduation... 

a good job.
Right now, we have a choice 

of openings as:

. SECURITIES CLERKS
TYPISTS 
STĖNOS

FIGŪRE CLERKS 
PAGES 

FILE CLERKS 
and many other great jobs 
at good starting salaries.

areA special feature at Citibank 
Severai training pregrams, for ex- 
ample—Secretary page program for 
gals having little or no typing and 
steno skills to be trained during 
the normai work day as secretaries. 
Supervisory training program — 
geared to night college students 
vvho possess outstanding aptitudes.

APPLY NOW

111 Wall Street (at F.D.R. Deive)

8:30 am -4:30 pm 
on Wednesday - Friday.

634 Lexington Avė. (at 54th St.)

9:00 am - 7:00 pm 
Monday and Tuesday 

9:00 am - 5:00 pm 
Wednesday - Friday

For Something More Than A Job

An eąual opportunity employer m/f

MALĖ - FEMALE

BOOKKEEPER
Fuil charge. Heavy experience on 
Accounts Receivable. Good starting 
salary, excellent fringe benefits — 

Pleasant air-conditioned Office.
Brookiyn resident preferred.

Call Mr. Ciacciarelli — 768-1900

MAN - WIFE TEAM
Year round for camp and schooi in 
Liberty, N.Y. Varied duties. Room 
9t board included. Good for retired 
couple. Call Or write: Dr. G. Burday 
47 E. 67 St., NYC, 212 - 539-2531

IANJO HOttAMOS
NEW YORKE

DA|tįlMIHKA»

X RA V TECHNICIAN 

DOCTORS GROUP

Excellent fringe benefits 
including pension. 

Steady all year work 
including overtime.

Apply to our Personnel Dept. 
337-6191

5 Raritan Rd. CaklancL NJ. 
POLY PLASTIC 

PRODUCTS, 
Isc.

An Eąual Opportunity Employer

Secty s and Typists
Fuil and Part Time

PRATT

We have a variety of interesting 
positions. HS grads with electric 
typewriter skills preferred. Most 
secretary jobs reguire shorthand. 
Many benefits including unusual 
vacation and free tuition.

CALL
PERSONNEL DEPT. 

622-2200, Ext458 
For More Information

BOOKKEEPER

ACCOUNTS RECEIVAB
GOOD OĘPORTUNrr

CALL’ 279-1227

Clerk-Typist

IF YOU HAVE;;
• Good typing skills

(IBM electric)
• A flair for detail and figure work
• The desire to handle a responsi- 

ble position in Personnel Records
WHY COMMUTE?

WE OFFER: -
• Modem air cond. offices
• Li bėrai fringe benefits
• Congenial atmosphere
• Cafeteria on premises

For detail and appointment call 
Miss Hovvard, 768-8900

EXECUTIVE SECRETARY 
BROOKLYN 

Why Commute?
Outstapding opportunity for a car- 
eer-minded individual with good 
skills. Handle detail for busy exec- 
utive of nationally famous manu- 
facturer. Modem air conditioned 
Office. Many co-pd benefits include 
modern cafeteria on premises. For 
immediate interview call:

Miss Howard, 768-8769

BKPR, ACCTS REC

Burroughs 100 or 1400 
Keyoff, garment mfr. Salary open.

CH 4-4514

WANTED EXP GARDNERS
Steady work aH year round.

Salary according to experience.
Also exp. Cham6ermaid. Pine Hol- 
k>w Country Club Route 25 A East 
Nonvich L.I. — 516 WA 2-0300

KEYPUNCH OPERATOR interest
ing position in iotern’l membership 
org. 1 giri operation Alpha numerte. 
Excellent start salary. benefiLs. con
genial atmosphere. Grand Central 
area. Mr. Gitlin — YU 6-9300.

product MiiKt be able to movė frte- 
ly. exceDent earninga. Call for «p- 

Knitters 2nd shift exp preferred. 
Good wages» Progressive increases. 
©vertime,-incentiveplan, pdholidays 
& vacatkms, group Insurance plan. 
For intervfevv call: Mr. Kibbe or 
Mr. Ryzewski 413* 596-6821. Michael 
Paul Knitting Mills, Wilbraham In- 
dustrial Park No. Wilbraham. Mass.

PLUMBERS AND 
PLUMBER’S HELPERS 
Steady Job, Good Salary 

Paid Vacation, Rockland County 
(45 minutes from N.Y.C.) 

Call (914) 357-3503

Factory Help vvanted $2.50 per hr, 
increases of 10< each month up to 
33.11 per hr. Knowledge of English 
reąuired.Promotion with exp, fringe 

benefits, pension funds. Call (914) 
668-4300 or apply 1-3 PM Tues. and 
Wed at: I. Stern & Co., Ine. 320 
Washington St. Mt. Vernon, N.Y.

CARPENTERS 
and 

CARPENTER FOREMAN 
Union - Steady. Work in N. Y. C. 
and Lower Westchester TU 6-0500

GENERAL FACTORY HELP 
Steady nice vvorking conditions 
Call 274-0300 ask for Lucy Rosa 

PROSPERITY CLEANERS 
4812 25th Avenue 
Long Island City

GENERAL FACTORY HELP
Good salary — Day shift. No exp. 
necessary. * Steady, nice working 
conditions, GLOBAL STEEL PRO
DUCTS 95 Marcus Blvd. Deer Park, 
LJ. Call Mr. Genova (516) 586-3456

METAL MEN — POLISHERS 
AND PAINTĘRS

Experienced only. Good vvages good 
vvorking conditions — JEFFERSON 
AUTO BODY 46 Central Avenue, 
Orange NJ. Call 201 -672-9811 ask 
f6r Tbny Marino ‘ ;

EXP GARDENER
Steady position in Roslyn area — 5 
day week 8 hour day matured man 
preferred salary based on experi- 
ence and ąuickness.

Call 516 - 791-5100

MEN
Expanding new Corporation is look- 
ing for men to fili’ the follovving 
positions:
MATERIAL HANDLERS 2nd and 
3rd shifts. Supplies machines and 
operators with raw materials and 
work, & takes away finished goods. 
SERVICE OPERATOR 2nd shift, 
provides maintenance and 
of plant and grounds.
PLASTICS FORMAN 2nd 
shifts. Overseas operation 
tie injection and rubber 
operations.
Paid holidays and vacation, shift 
premiums and educational assist- 
ance program. Appointments to be 
made through our receptionist, call 
(201) 722-7800. Cormedics Corp. A 
Subsidiary of Corning Glass Works 
60 Fourth St., Somerville, NJ. — 

An Equal Opportunity Employer

cleaning

and 3rd 
of pla.s- 
molding

CAN LINE
LEAD MECHANIC

READY TO MOVĖ UP, 
Būt no room where you are?

We are looking for well ąualtfied 
Can Makers with extensive experi- 
ence and a thorough knowledge of 
Body Makers, Sprayers, Double 
Seamers, etc. Down-The-Line-Me- 
chanics preferred with beer and 
beverage can background. Good Em- 
ployee Benefits A attractive wages. 
Opportunity to grow with an ex- 
panding division of a well estab- 
lished company.

Contact Mr. E. C. Polarolo 
THE COCA COLA COMPANY 

FOODS DIVISION
480 Mercer St.. Highstovvn, N.J.

(809) 448-5190

Maintenance Men (2) — Janitorial 
work for Ist and 2nd shifts. Mušt 
be bonest, depehdable, amlritious. 
Good starting salary. encelient com- 
peny benefits. —- GENTRY CORP. 
|7-01 Nevins Rd., Fair Lawn. Mrs. 
Competiele (201» 791-7100 for ap
pointment.

Berniuk stovykla prie Atlanto
Visi berniukai nuo 8 metų iki 15 metų kvietini atsigai
vinti kūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę ivasią Pran- 
ciSkonų 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 MONASTER7

Kennebunkport, Me. 04046 f ei. (207) 967-2011

SOUTH BOSTON SAV1NCS KAiVK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Bostcgi Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo nrijiijonus

ALFRED W. ARCH1BALD
President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.
O. tonaima ir adv. Jonas J. Gnga>us. Reikaie su patarnautojais 
Urna susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) viri 1132,000,000

Current dividend 5JA% on all accounts.
Dabar mokay/4% už visų rūšių taupomus pinigus.

D“augsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas. - '
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).
Nuo Nevv Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruiray Exit 24, j 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu, myl. į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOB
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

H. W. FEMALE

TYPIST-MONITOR 
BOARD

Clerical duties, 9-5.
S90-S100

Hunts Point area. Bronx 
--  589-2100 ------

CLEANING WOMEN 
DAY WORK

Good Salary and Benefits 
Apply JOSEPH’S RESTAURANT. 
279 Dartmouth St. Boston. Phone:

617 CO 6-1502

Good 
TYPIST — LIGHT STENO 

for lange, pleasant 
WASHINGTON HEIGHTS 

Real Estą t e Office. 35 hr. week 
$100. Call, Miss Kelley, 927-4110

CLERK TYPI8T
Good starting salary 

Excellen fringe benefits 
Pleasant Air-Conditioncd Office 

Brookiyn resident preferred. 
Call Mrs. Capps - 768-0561

Nurae, R.N.: A.ssistant to Dlrcctor 
of Nurscs. Top Salary. benefits - 
good opportunity. pleasant sur- 
ronndings. Fieldstonc Lodge Nurs- 
ing Home. 666 Kappock St. Bronx. 
N.Y. For appt. call: 549-1203

SERVICE

CONTRACT W0RK WANTED 
Woodworking Metai andPlastics 

T ra vers Wood Prod Corp. 
226 E 144th Street N.Y.C.

Call 665-8155 Place of Business 
Home Phone — 993-3683

MIKE’S Music and Electric Center 
We repair all makes Radio or TV's 
Black & White or Color take in. We 
also trade your old sėt for recondi- 
tioned one. Call any hour. — 1444 
Broadway Brookiyn. Call 491-9186

STATION TAXI - 791 F'airview 
Avė Ridgewood Bklyn 24 hour Ser
vice for airports and hospitals for 
weddings and parties for prompt 
courteous service local & long dis- 
tance call 497-9888

CYPRESS OUTDOOR 
SWIMMING POOL 
Open 7 days a week 

A Family Place 
852 JamaicaAve Kklyn N.Y. 

CallAP74>788

H. W. FEMALE

Keypunch operator. Rxp oper 024. 
026 and 059. Good starting salary. 
fringe beriefits. Stcnographcrs. be
gi n ners. electric typewriter 45 wpm. 
shorthand 80 wpm. jęood starting 
salary, fringe benefits. ACF Indus
tries Ine. Persotinti Dept. lOth fl. 
750 Third Avė. N.Y.C. - 986-8600

TYPIST

GLonomo 2-2929



DARBI MINKĄS

ŽINIOS

GL 2-6916
GL 5-7281

1969 m., birželio 3 <L, nr. 38

Maironio lituanistinėje mo
kykloje mokslo metai baigia
mi birželio 7. Tą dieną mokyk
loje bus tokia dienotvarkė: 9 
v. r. — mokinių bendros mi
šios, 10 v.r. — iškilmingas ak
tas, 12 v. — visuotinis tėvų su
sirinkimas, 5 v. p.p. — abitu
rientų išleistuvės, V. Atsimai
nymo parapijos salėje Maspeth.

Angelu Karalienės parapijos 
abi salės naujai atremontuotos 
— sudėtos naujos gražios ąžuo
lo medžio sienos, naujos grin
dys, lubos, langai. Atremontuo
tas ir koridorius.

Architekte Jurgis Okunis * 
padovanojo LB Queens apylin
kės valdybai paveikslą, kuris 
bus Itedfiamas laimėjimam per 
tos apylinkės metinį susirin
kimą birželio 8.

Ateitinink? HBęyb bus šį sek
madienį, birželio 8, į Sunkėn 
Meadows State Parką. Iš ten 5 
v. visi radusi pas Giedraičius 
Nortbporte, L L

Vytautas Garulaitis, Jr„ lan
kąs Archbishop Mofloy .gimna
ziją, laimėjo pirmą vietą teni
so turnyre, kuriame dalyvavo 
visos Nėw Yorko ir apylinkių 
katalikiškos gimnazijos. Tai ne 
pirmas šio jaunuolio laimėtas 
turnyras.

Vytautas StroUa prašo patiks
linti, kad jis nėra Laisvės Žibu
rio radijo programos muzikinės 

’ dalies tvarkytojas, kaip buvo 
paskelbta Darbininko 36 nume
ryje. (Tame numeryje buvo įdė
ta nuotrauka, kur su Metropo
litan Operos soliste Lilija šuky
te kalbasi Laisvės žiburio lietu
viškosios programos vedėjas 
Romas Kezys ir Vyt. Strolia.) 
Vytautas Strolia tik kartas nuo 
karto šiai radijo valandėlei pa
deda.

Dali. Juozo Bagdono tapybos 
kūrinių paroda vyksta šį sa
vaitgalį, birželio 6, 7 ir 8 nau
jai atremontuotose Angelų

I ralienės parapijos salėse, 
cialus parodos atidarymas 
šeštadienį, birželio 7 d. 6 
Penktadienio vakarą paroda ati
daryta nuo 5 iki 8 v.v., sek
madienį — nuo 10 iki 8 v.v.

| LB Oueens apylinkės metinis 
į susirinkimas kviečiamas birželio

8 d. 3 vai. popiet dr. A. Goeld- 
nerienės namuose — 61-33 159 
St. Flushing, N. Y. Darbotvar
kėj: valdybos ir kontrolės ko
misijos pranešimai, naujos val
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai, P. Jurkaus paskaita 
“Menas dabartinėje Lietuvo
je” su pavaizdavimu ekrane. 
Kiti klausimai ir kavutė. Susi- 
rinkiman valdyba kviečia atsi
lankyti narius ir narių draugus 
ar pažįstamus.

Ann H. Grasman iš Brook- 
lyno, N- Y., mylima žmona mi- po sunkios operacijos gegužės 
rūsio Haroldo L. (išėjusio į pen- 21. Palaidota iš Maspeth lietu- 
siją NYPD), atsidavusi motina vių bažnyčios gegužės 24. Nu- 
Marilyn, Audrey ir Haroldo, mi- liūdime paliko vyrą Povilą, duk- 
rė gegužės 28. Be to, paliko 8 ras, žentus ir anūkus bei pažįs- 
vaikaičius. Gedulingos pamal- tarnus ir draugus. Priklausė 
dos buvo St. Catherine of Ge- prie daugelio Apreiškimo pa-

Ka-
Ofi- 
bus

certavęs įvairiose JAV rytinio 
pakraščio vietovėse ir Kanado
je, gegužės 9 dainavo sekreto
rių federacijos (N. J. Federa- 
tion of Secretaries) seime, Uni
on, N. J. Jos padainavo 6 ame
rikiečių daineles ir 2 lietuviš
kas: “Gegute raiboji”, liaudies 
daina, harm. L. Stuko ir “Ra
munėlė,” — V. Mamaičio. Pub
lika šiltai priėmė dainininkes. 
Lietuviškos dainos sukėlė ypa
tingą susidomėjimą ir koncerto 
rengėjos paprašė padainuoti 
dar keletą lietuviškų dainų. 
“Žibuoklės” šį prašymą su ma
lonumu patenkino. Sekstete dai
nuoja: Edna Rinkevičienė, Ge
novaitė Mazurienė, Aldona Pit- 
kunigienė, Ona Skurvydienė, 
Loreta Stukienė ir Bronė Venc- 
kuvienė (pastaroji šiame kon
certe nedalyvavo, nes sirgo). 
Sekstetui vadovauja solistas ir 
muzikas Liudas Stukas.

Marijona Rusienė, ilgų metų 
Darbininko skaitytoja ir tt. 
pranciškonų didelė rėmėja, gyv. 
Port Washington, N. Y. mirė

vos vyag grupė.

LAISVES ŽIBURIO KONCERTE DVI “ROTOS”
Laisvės Žiburio vakaro ren

gėjai, išgirdę apie šias dvi mer
gaites, pasikvietė į savo koncer
tą ir tikrai tuo visus pradžiu
gino. Jos visus patraukė savo

Laisvės žiburio radijo valan
dėlės rėmėjai šiais metais tra
dicinį savo koncertą surengė 
gegužės 24, šeštadienį, Mas
petho lietuvių parapijos salėje.
Savo koncertinei programai ne- dainavimu, 
ieškojo kokių didelių išgarsėju
sių meno jėgų, bet pasikvietė 
iš Waterburio dvi jaunas mer
gaites, kurios pradėjo reikštis 
su savo gitara ir daina. Iš vie
tos pakvietė Lietuvos vyčių 
tautinę šokių grupę, ir taip su
darė dviejų valandų programą.

Advokatė dr. Marija šveikaus- 
kienė, Darbininko teisinio sky
riaus vedėja, gavo teisę ginti 
bylas ir JAV aukščiausiame teis
me. Sveikiname adv. dr. M. 
Šveikauskienę!

Liet. Bendruomenės kultū
ros klubo gegužės mėn. susi
rinkime kalbėjo režisierius — 
akt. Jurgis Blekaitis apie dra
maturgą Balį Sruogą, įvertin
damas jį kaip žmogų, rašytoją, 
teatro kūrėją. Balys Sruoga bu
vo gimęs 1896 vasario 2 Vabal
ninko valsčiuje, mirė 1947 spa
lio 16 Vilniuje. Jis buvo vo
kiečių kacete, kur jam palaužė 
sveikatą. Po Blekaičio paskai
tos Feliksas Kontautas paskaitė 
iš Balio Sruogos raštų apie =- 
jo gyvenimą kacete.

Viktoras Kapočius mirė gegu
žės 27 širdies liga. Keletą kar
tų jis buvo ligoninėje, mirė 47 
metų. Palaidotas iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios Forest Hills 
kapinėse gegužės 29. Nuliūdi
me paliko žmoną Margaritą, sū
nų Joną, brolį Juozą, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėją, ir se
serį Lietuvoje.

Malvina ir Stasys Norkūnai, 
gyveną Dracut, Mass., birželio 
6 mini savo vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktį. Jie abu 
vilniečiai, gyvenę Vokietijoje 
tremtinių stovyklose, į Ameriką 
atvykę, apsigyveno Lowell, 
Mass., vėliau persikėlė į Dra
cut. Išaugino sūnų Eimutį ir 
dukrą Jūratę. Sūnus šiais me
tais baigia Towell Technologi
jos Institutą bakalauro laipsniu. 
Jūratė baigia Mass. universite
tą, kur studijavo rusų ir vokie
čių kalbas. Ji studijų gilinti iš
vyksta į Bonną, Vokietijon. Vi
si jie aktyviai dalyvauja lietu
viškame gyvenime. Jūratė turi 
gražų balsą, lankė net muzi
kos mokyklą, tad lietuviškuose 
parengimuose dainuoja ar va
dovauja programai.

Dantę gydytoja Joana Ulpie- 
nė, pastoviai gyvenanti Dor- 
chestery, savo gimtadieni ge
gužės 18 atšventė savo naujoje 
vasarvietėje Cape Code. Ta 
proga susikvietė savo kaimy
nus ir artimiausius draugus vai
šėm. Svečius vaišinti solenizan- 
tei padėjo dukros Irena ir Gra
žina, o taip pat ir žentas Alek
sandras. Besivaišinant ir besi
linksminant solenizantei sugie
dota tradicinė — ilgiausių me
tų. Naujoji vasarvietė visos 
šeimos labai rūpestingai tvar
koma viduje ir kieme.

damos daina. Ir po programos, 
šokių pertraukos metu, jos ne
jučia nusitvėrė gitaros ir tuoj 
pradėjo lietuvišką dainą spon
taniškai, niekieno neraginamos. 
Daina tuoj sukvietė aplinkui 
jaunimą. Ir tai buvo gražu, kad 
štai jaunieji dainuoja su tokiu - 
entuziazmu ir džiaugsmu, dai
nuoja su lietuviška dvasia. No
rėdamos pabrėžti savo lietuviš
kumą, tos svi mergaitės pasi
rinko ir vardą — “Dainuojan
čios Rūtos”.

Tautiniai šokiai
N. Y. Lietuvos vyčių tautinė 

šokių grupė, kuriai vadovauja 
Kazytė Visockaitė, mum jau pa
žįstama. Ten šoka gražaus jau
nimo, kuris gal kitur nepritap
tų. Čia jis sudaro savo grupę 
ir savo lietuvišką šeimą. Tai 
daugiausia trečios kartos lietu
viai, kuriem lietuviškai kalbėtis 
gana sunku, bet kurie jaučiasi 
lietuviai ir parodo daug triūso 
tai lietuviškai nuotaikai išlaiky
ti.

šoko jie salėje, ne ant sce
nos, šoko su entuziazmu ir vė
liau visą vakarą palaikė gerą 
nuotaiką.

Baigiant programą, rėmėjų 
klubo pirmininkas A. Balsys 
padėkojo visiem ir šokių mo

Ir kaip gi jos dainuoja? Ogi 
labai paprastai. Tai liaudies 
dainininkų stilius, bet jos 
dainuoja tokiu entuziazmu, kad 
tuo užkrečia ir publiką. Jos dai
nuoja paprastai, nenorėdamos 
sukurti kokio aukšto meno, bet 
tame jų paprastume yra daug 
grožio, sveikos jaunatvės, nuo
širdumo.

šalia tų savybių reikia dar 
pažymėti, kad jos turi Įgimtą 
skonį — moka .pasirinkti dai
nas ir moka jas prisitaikyti sa
vo pajėgumui. Dalį dainų pa
čios išsiverčia į lietuvių kalbą ir 
išverčia gražiai, su poetiniu pa
gavimu. (Tokia buvo daina apie 
mažą mergaitę).'

Reikia dar atžymėti ir jų ta
rimą. Abi lanko anglišką mo
kyklą, o jų dainos žodžiai 
skamba tikrai gražiai lietuvių 
kalba.

tų pakrauti daiktus, ir Dainuodamos naudoja mikro- 
vaįruotojas išvežioti. Pa- foną, lengvai prie jo prisitaiky- 
stovus darbas' Ozone Park, damos, tad jų balsas buvo gir

dimas visoje salėje. Dainuoja 
nesibrangindamos, besidžiaug-

Kas tos "Dainuojančios rūtos"
Waterbury, Conn., prieš kuri 

laiką pasirodė dvi jaunos, dar 
aukštesniosios mokyklos nebai
gę mergaitės, kurios savo nuo- 
takingu dainavimu sugebėjo pa
traukti publikos dėmėsi. Tai Ire
na šįugždaitė ir Dian Melnin- 
kaitė. Panašios jos į viduram
žio trubadūrus, dainuoja su di
dele dainos meile, pritaria gita
ra ir cimbolais.

Reikalingi: darbininkas pa* 
krovimui ir vairuotojas sunkve
žimiui. Darbininkas, kuris galė-

Carol Bowen (jos motina Vanda 
Pinkevičiūtė - Bowen) mezzo sop
ranas, $j šeštadienj, birželio 7 d., 
8:15 v.v. Amato operos teatre, 319 
Bowery & $econd St., New Yorke 
dainuoja Bizet operoje "Carmen” 
pagrindinę rolę, Sj pavasari Carol .....
Bowen su Interstate Opera com- noa bažnyčioj šeštadienį, gegu- rapijos organizacijų bei drau- N. Y. Geras atlyginimas. In-
pany gastroliavo po jav ir daina- žės 31. Po pamaldų palaidota gijų- Maspetho bažnyčiai yra formacijai tel. vakarais o 5 v.

šv. Kryžiaus kapinėse Brookly- įtaisiusi kryžiaus kelius ir au- VI 7-9481.
kviečianti atsilankyti. ne. kojusi statybai, šermenimis rū

pinosi Matthevv Ballas Serme-

DAIL. JUOZO BAGDONO
TAPYBOS KŪRINI V

PARODA
birželio 6, 7 ir 8 dienomis

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS SALĖSE
213 SO. 4th STREET BROOKLYNE

Paroda atidaroma lankytojams birželio mėn. 6 d. 5 vai. 
vakaro iki 8 vai. vakaro • Oficialus parodos atidarymas 
šeštadienį birželio mėn. 7 d. 6 vai. vakaro • Sekmadienį 
paroda atidaryta nuo 10 vai. iki 8 vai. vakaro.

Parodą globoja
L.B. New Yorko'apygardos valdyba

Maironio Lituanistinės Mokyklos

birželio 7 5 v. vakare
VI ESP ATI ĖS JĖZAUS 

ATSIMAINYMO PARAFUOS SALĖJE 
Maspethe

Programoje: 5 v.v. — aktas, vakarienė
7:30 v. — šokiai — gros modernus orkestras 

Visa lietuvių visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti. 
Ypatingai kviečiami jaunuolės-iai, pernai ir anksčiau bai
gę Maironio mokyklą • Įėjimo auka $3.50; Šokiams $1.00.

Norintieji stalus iš anksto užsisakyti skambina:
D. Sirutienei — TA 7-8231: A. Gerulaitienei — MI 1-7092

Tėrų Komitetas

ir

Highland Parko rajone par- 
-. . ~ , duodamas atskiras 2 šeimų na-nme. Pietus parengė Vytauto .mas geriausiam stovy, sklypas 

60x100, modernūs butai, pilnai 
užbaigta palėpė, dviem automo
biliam garažas su elektrinėm 
durim. Kaina 38,0 0 0 dol. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 
darbo dienomis tel. TA 7-8522.

Belecko svetainė. šeima vi
siem dėkoja, ypač kunigam už

už paaukotas mišias, už palydė
jimą į amžinatvę ir gėles bei 
prijautkną liūdesio valandoje.

L.B. New Jersey apygar
dos Lietuvi? diena įvyks birže
lio 15, sekmadienį 1 vai. po
piet Royal Gardens parke, 990 
Hazehvood Avė., Rahway, N.J. 
Dalyvaus ir Darbininko spau
dos kioskas su naujomis lietu
viškomis plokštelėmis, lietuviš
komis knygomis ir tautodai
lės drožiniais.

MASPETHO ŽINIOS

Baisiojo birželio bažnytinis 
minėjimas bus birželio 13-14 vi
są naktį. Prasidės su procesija 
gatvėmis 9 vai. vak. Bažnyčioje 
bus einami Kryžiaus keliai, švč. 
Sakramentas budėjimui bažny
čioje bus išstatytas visą naktį. 
Mišios vidurnakty ir 5 vai. ry
to — užbaigai, šventoji valan
da lietuviškai 11 vai. naktį. Pa
maldas ves kunigai: prel. J. Bal
konas, Norbert Trepša (latvis) 
ir pranciškonas Archangel M. 
Sica. Melsimės už žuvusius ir 
Sibiran išvežtus pabaltiečius. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Kun. Jonas Pakalniškis birže
lio 3 minėjo kunigystės 30 m. 
sukaktį. Viešas paminėjimas 
bažnyčioje bos birželio 8 d. 11 
vai ryto.

Lietuviškam kryžiui Flushing 
sode atnaujinti bus vakarienė 
Piliečių klubo salėje birželio 14. 
Visi dalyvaukime ir paremkime 
kryžiaus komiteto darbus.

Catskills, Andes, N. Y., prie 
28 kelio, 140 mylių nuo N.Y., 
iš greitkelio išvažiavimas 19, 
parduodamas gražus namas, tin
kamas turistam, ar sene
lių prieglaudai. Alyvos šildy
mas, izoliacija, 10 kambarių, 
pusantro vonios kambario, ketu
ri prieangiai, kurių vienas su 
stiklo langais, kitas — antram 
aukšte. Viršuje 4 dideli miega
mieji. Erdvi virtuvė, ketvirtis 
akro pievos namo prieky ir kie
me. Seni medžiai ir krūmai. Ge
ri kaimynai. Netoliese maudy
mosi baseinas ir slidinėjimo 
centrai, krautuvės, bankas, baž
nyčios. Mokesčiai: kaimo, mo
kyklos ir nuosavybės — 403.63 
dol., ugnies apdrauda — 99.80 
dol. Kaina 16,500 dol. Kreiptis 
telef.: (914) 676-4751. Rašyti: 
Box 14, Andes, N. Y. 13731.

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

Kandidatas
į Kearny miesto 
tarybą

. Advokatas John J. Salvest- 
Salvestravičius, turis savo įstai
gą 406 Kearny Avė., demokra
tų įstatytas kandidatu į miesto 
tarybininkus — councilmanus.

Gimė 1927 Harrisone, N. J. 
Čia baigė ir gimnaziją, o aukš
tuosius mokslus Jersey City — 
šv. Petro kolegiją ir John Mar- 
shall teisių mokyklą. Tarnavo 
JAV kariuomenėje nuo 1950 
spalio ligi 1952 spalio.

Dabartiniu metu praktikuoja 
Kearny, N. J. Kaip teisininkas 
plačiai išgarsėjęs šioje apylin
kėje. Aktyviai dalyvauja įvairio
se organizacijose. Plačiai reiš
kiasi ir lietuviškoje veikloje: 
pavyzdingas Skausmingosios 
Dievo Motinos parapietis, šiais 
metais išrinktas šv. Vardo ir 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro pirmininku, Lietu
vių Taupymo ir Skolinimo II- 
jos — Schuyler Savings and 
Loan Assocc. — direktorius ir 
teisių patarėjas ir Lietuvių Po
litikos Klubo teisių patarėjas.

Vedęs augina 3 vaikus —2 
sūnus ir dukterį. Tėvai dar gy
vi, kilę iš Lietuvos — Dzūkijos 
ir Suvalkijos.

Kearny lietuviai linki John J.

kytojai K. Visockaitei ir dai
nininkėm įteikė gėlių. Toliau 
buvo šokiai, vaišės. Žmonių ga
lėjo būti daugiau. Gal pusė tos 
publikos buvo jaunimas, (p.j.)

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

Mielam bendradarbiui
A f A

ANTANUI BENDORIUI

E. Northport, N. Y. 11731. Tel. į politinę veiklą ir laimėti rin- 
516 757-0055. kimus i miesto valdžią. J. M6L

mirus, žmoną Antaniną, dukras Aušra, Jūrą, Ramunę ir 
sūnų Paulių nuoširdžiai užjaučiame.

K. Budraitienė 
J. Janulis 
S. Kačinskienė 
St. Karmazinas 
M. Kleizienė 
Pr. Kleiza 
V. Kundrotas 
St. Liogys 
J. Mietelius 
E. Noakas 
V. Padvariėtis 
A. Rerentas 
J. Strazdas 
P. Vasiliauskas 
J. Žukas

Rfchmond Hill sekcijoj par
duodamas vienos šeimos na
mas prie parko, gero susisie
kimo ir prie parapijos mokyk
los. Parduodama dėl persikėli
mo gyventi į kitą rietą. Tei
rautis tel VI6-0977.

Mielam Bičiuliui
AfA

KĘSTUČIUI KUDŽMAI
mirus, gilią užuojautą žmonai Reginai, sūnums ir arti
miesiems reiškia ir su jais kartu liūdi

Teresė ir Algimantas GEČIA1


