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Pompidou įsigijo pavojingą konkurentą 
Poher galįs laimėti antrame rate

Vietkongo taikos planas - geras psichologinis ginklas
Paryžius. — Komunistų pu

sė Vietnamo taikos derybose, 
po kelių mėnesių plonai ištemp
tos propagandos, pateikė 10 
punktų programą taikai Viet
name atstatyti. Programą patei
kė Tautinio Išlaisvinimo Fron
to arba Vietkongo delegacija, 
kuri čia kalba kaip lygus part
neris su Saigono vyriausybe ir 
jai stato reikalavimus, gi JAV 
laiko jokių teisių šioje byloje 
neturinčiu agresoriumi, kims 
tuojau turi išsinešdinti ir pa
darytus nuostolius atlyginti.

čia to plano santrauka.
Taika atstatytina patikrinant 

Vietnamo tautai pagrindines 
teises: nepriklausomybę, suve
renumą, vienybę ir teritorini 
integralumą, kaip tai pripažin
ta 1954 m. Ženevos susitari
mais.

JAV vyriausybė be jokių są
lygų ištraukia iš P. Vietnamo vi
są savo kariuomenę ir kitų sve
timų valstybių karinį persona
lą, ginklus ir karini inventorių, 
likviduoja P. Vietname savo 
karines bazes ir atsisako visko, 
kas pažeidžia F. Vietnamo ir 
Demokratinės Vietnamo Respu
blikos suverenumą ir saugumą.

P. Vietname esančių pačių 
vietnamiečių karinių pajėgų 
klausimą sutvarko patys vietna
miečiai.

P. Vietnamo gyventojai savo 
reikalus susitvarko be svetimų
jų Įsikišimo. P. Vietnamo politi
nis režimas nustatomas laisvais

Pilnas giliy duobių, bet sugebėta gerai užmaskuoti
ir demokratiniais rinkimais; iš
renkamas steigiamasis seimas, 
priimama nauja konstitucija ir 
sudaroma koalicinė vyriausybė.

Laikotarpy tarp taikos atsta
tymo ir rinkimų nė viena pusė 
nebando užmesti savo politinio 
režimo. Visų P. Vietnamo so
cialinių ir politinių tendencijų 
grupės, kurios pasisako už tai
ką, nepriklausomybę ir neutra
lumą, neišskyrus nė asmenų, 
kurie dėl politinių priežasčių 
turi gyventi užsieny, tariasi 
dėl laikinosios koalicinės vy
riausybės sudarymo.

Tos vyriausybės uždavinys 
yra; Įvykdyti sutarti dėl JAV 
ir jų pusėj kovojančių kitų sve
timų karinių pajėgų išvedimo; 
suorganizuoti plačiausią 
tautinių 
religinių 
vendinti 
(žodžio,
organizacijų, 
paleisti politinius kalinius; už
drausti persekiojimą asmenų, 
kurie bendradarbiavo su viena 
ar kita puse; visame P. Vietna
me pravesti visuotinius, demo-. 
kratinius ir laisvus rinkimus, 
kad tauta galėtų pasinaudoti ap
sisprendimo teise.

P. Vietnamo užsienio politi
ka turi remtis taika ir neutralu
mu. Geri kaimyniški santykiai 
su Kambodija jos dabartinėse

visų 
socialinių, politinių ir 
grupių vienybę; įgy- 
demokratines laisves 

spaudos, susirinkimų, 
demonstracijų);

sienose, o su Laosu — remian
tis 1962 Ženevos sutartimi. Dip
lomatiniai, ūkiniai ir kultūri
niai santykiai su visais kraš
tais, JAV neišskiriant, besire- 
miant kom. Kinijos skelbiamais 
penkiais principais.

Vietnamo suvienijimo siekti 
laipsniškai, taikiai, be svetimų
jų pagalbos. Iki susivienijimo 
abi zonos turi atstatyti norma
lius santykius, karo paliaubų 
demarkacijos linija nėra jokia 
politinė ar teritorinė siena, tik 
laikinas skiriamasis ženklas. 
Dėl jos statuso susitaria abi 
Vietnamo zonos — šiaurinė ir 
pietinė.

Kaip numatyta 1954 Ženevos 
susitarimuose, abi Vietnamo 
zonos susilaiko nuo prisidėji
mo prie karinių sąjungų su 
svetimais kraštais, neleidžia sa
vo teritorijoj svetimų karinių 
bazių ir neprisiima svetimos 
valstybės ar valstybių grupės 
globos.

Abe Fortas vėl pažeidė teisėjo etiką
VVashingtonas. — Vyr. teis

mo teisėjas Abe Fortas antrą 
kartą įsivėlė į teisėjui nepata
riamą lįsti veiklą, todėl šį kar
tą tikriausiai turės pasitraukti 
ir pradėti atvirai užsiimti tuo 
darbu, kuris nesiderina su vyr. 
teismo teisėjo pareigomis.

Pirmą kartą ji paskyrus, se
natas lengvai paskyrimą patvir
tino, nes ėjo garsas, kad esąs 
prez. Johnsono artimas drau
gas. Bet kai pereitą vasarą pre
zidentas Johnsonas jį paskyrė 
vyr. teismo pirmininku, kai pra
dėjo trauktis iš tos vietos kat
renas, senate iškilo visa eilė 
Fortas veiksmų, kurie gal ne
buvo nusikaltimai įstatymo 
prasme, bet netoleruojami vyr. 
teismo teisėjų tarpe. Svarbiau
sias kaltinimas buvo tas, kad 
jo draugai advokatai sudėjo
jam 15,000 dovaną už tai, kad damas labai gerai susipažinęs 
jis viename universitete prave
dė studentams seminarą. Sena
tas ilgai priešinosi, todėl pre
zidentas Johnsonas atšaukė pa
skyrimą.

Dabar Life žurnalas paskel
bė, kad Abe Fortas priėmė iš
milijonieriaus L. E. Wolfsono a Democratic Society. šiuo me- 
šeimos fondacijos 20,000 dol., 
bet po metų pinigus sugrąžino. 
Wolfsonas kaip tik tuo laiku 
turėjo reikalų su teismo or
ganais dėl neteisėtų veiksmų su 
akcijų pardavinėjimu, už ką jis 
buvo nubaustas ir dabar atlie
ka bausmę kalėjime. Toks įvy
kių supuolimas tuojau pakišo 
mintį, kad Abe Fortas gavo pi
nigus už Wolfsonui slaptai teik
tus teisinius patarimus, kas jau 
tikrai nesiderina su vyr. teismo, 
teisėjo pareigomis.

Kilęs naujas Abe Fortas 
triukšmas sukėlė ant kojų pre
zidentūrą, teismą ir kongresą 
— ką daryti su nauja. Fortas 
sauvale? Veikliausias buvo kon
gresas, siūlydamas Fortas bylą 
nagrinėti senate. Prez. Nizonas

to kelio nenorėjęs, nes tos by
los nagrinėjimas atimtų iš se
nato daug laiko ir sustotų Įsta
tymų leidimas. Kadangi buvo 
žinoma ir daugiau Fortas ne
tinkamų veiksmų, toji medžia
ga buvo pranešta vyr. teismo 
pirm. Warrenui, kad jis bandy
tų teismą apšvarinti nuo netin
kamų teisėjų. Dabar jau teigia
ma, kad Fortas šią savaitę pasi
trauks, padaręs vyr. teismui di
delę moralinę žalą.

HOOVERIS PASILIEKA
Federalinio Investigacijos 

Biuro (FBI) direktorius J. Ed- 
gar Hoover, 74 metų amžiaus, 
jau išbuvo tose pareigose 45 
metus. Pareiškė neturįs kito
kių planų, kaip pasilikti tame 
pačiame poste tol, kol Dievas 
duos jam sveikatos ir jėgų. Bū-

Karo padarinius likviduojant, 
susitariama dėl karo belaisvių 
paleidimo. JAV vyriausybė at
sakinga už Vietnamui abejose 
zonose padarytus nuostolius. 
Svetimų kariuomenių pasitrau
kimą prižiūri tarptautiniai or
ganai.

Štai ko Vietkongas (Tautinis 
Išlaisvinimo Frontas) norėtų pa
siekti prie taikos derybų stalo 
P. Vietname karo likvidavimo 
sąskaita. To jis bandė pasiek
ti karu, bet ikšiol nepasisekė. 
Su Amerika, pagal tą planą, 
kalba visai trumpa — tik su
tartis dėl besąlyginio pasitrauki
mo iš Vietnamo. S. Vietnamo 
karo likvidavime visai nėra, 
jam nenumatytas joks vaidmuo, 
nes tai esanti dalis Vietnamo 
tautos, kuri kovoja prieš sveti
mus užpuolikus, todėl iš Š. Viet
namo atėjusi kariuomenė ne
laikoma svetima kariuomene. 
Juk ir šiaurėje ir pietuose gy
vena tik vietnamiečiai. Dėl tos 
kariuomenės patys vietnamie- 
siai ir susitars, šitas klausimas 
betgi P. Vietnamo vyriausybei 
ir jai pagalbon atėjusiai Amen- 'X......

Paryžius. — Alain Poher. 
Prancūzijos senato pirminin
kas, dabar einąs prezidento pa
reigas iki naujo prezidento iš
rinkimo, neatlaikė tarp gaulis- 
tų ir socialistų esančio centro 
partijų spaudimo ir pirmadieni 
sutiko būti prezidentiniu kan
didatu de Gauile vietai užimti. 
Taigi dabar bus jau šeši kan
didatai: gaulistų G. Pompidou, 
centro grupių Alain Poher. de
šiniojo sparno socialistu Gas- 
ton Defferre, komunistų J. Duc- 
clos, socialistų M. Rocard. ir 
trockistų A. Krivine.

Kai kairieji nesusitarė dėl 
vieno kandidato, kai centras ne
parodė jokio noro net jo ieško
ti. pirmosios dešimt dienų po 
de Gauile pasitraukimo pri
klausė Pompidou, nes tokioje 
padėtyje jo laimėjimas buvo 
aiškus net pirmu balsavimu.

Iki referendumo Poher var
das eiliniam prancūzui veik ne
buvo žinomas. Bet jis išsigarsi- 
no referendumo metu, nes pla
čiai agitavo prieš senato refor
mą, kurią de Gauile buvo užsi
manęs pravesti — senato role 
visai sumenkinti.

Atėjęs prezidentauti Poher 
staiga pagarsėjo, kai įsakė vals
tybinio radijo ir televizijos va
dovybei nepataikanti jokiai 
partijai, bet skleisti objekty
vias žinias. Spaudoje tuoj pra
sidėjo agitacija už jo kandidatū
rą į. prezidentus. Tada ir cent
ro politikieriai sulipo ant jo ve
žimo, žadėdami visokia paramą 
rinkimuose. Ne be tu suintere
suotų politikierių žinios atsira
do ir busimųjų balsuotoju nuo
monių tyrinėjimai, kurie skel
bė, kad j balsavime

antrą vietą laimės Poher. jeigu 
jis kandidatuos. Antrą kartą 
puodą pamaišę nuomonių tyri
nėtojai rado, kad antrą kartą 
balsuojant Pompidou gali gau
ti 50.5 proc. balsų. Poher 49.5 
prcc. Taip Poherui buvo Įrody
ta. kad jis turi krašte didelę 
paramą, ką jis norėjo žinoti 
prieš sutikdamas kandidatuoti. 
Taip ir atsirado nenugalima pa
gunda bandyti laimę.

Ir atsitiko, kad taip tikras 
buvęs Pompidou laimėjimas pa
kibo ore. Dabar jau reikės sun
kiau padirbėti ir aiškiau apie 
programą kalbėti, kad laimėji
mą savo pusėn pasuktu. Todėl 
jis tuojau paskelbė, pirmą kar
tą viešai, kad svarbesniuose už
sienio ir vidaus politikos klau
simuose jo politika žymiai 
skirsis nuo de Gauile vestos.

karo

buvo 
buvo

Markės vertė

kai yra pats svarbiausias, nes 
amerikiečiams pasitraukus, o š. 
Vietnamo kariuomenei palikus 
ir turint laisvus kelius pasipil
dyti, nebereiks nieko: nė koa
licinės vyriausybės, nė demok
ratinių laisvių, nė demokratinių 
rinkimų.

Dabar jau prasidės pagrindi
nė derybų dalis, nes su Viet
kongo planu, prie kurio bus 
pridėtas ir Saigono planas, pri
artėta prie pagrindinio klausi
mo: Kas valdys P. Vietnamą 
karą baigus? Karas to klausi
mo ikšiol neišrišo, bandoma jį 
sutvarkyti derybomis.

JAV siūlėsi baigti karą, jei 
jos sąjungininkė Saigono. vy
riausybė pasiliks tokiose sąly
gose, kad saugiai galėtų pavel
dėti taiką, š. Vietnamas siūlėsi 
išlaisvinti Ameriką iš Vietna
mo agonijos, jei jos sąjunginin
kas Vietkongas būtų paliktas to
kioj padėty, kad galėtų kontro
liuoti taiką.

Kol būta vilties išrišti klau
simą ginklu, P. Vietname esą 
varžovai tik piktai vienas į kitą 
šnairavo. Kai karo lik
vidavimas pradėtas derybo
mis, kur nors reikia surasti vi-

■: durį. Dabar ir bus pradėtas to 
vidurio ieškojimas. Jeigu kitos pompidcu n,.; aimės. bet saus .Taip rodo savo nepasitenkini-

Poher yra labai ramus žmo
gus, buvęs Roberto Schumano 
draugas ir bendradarbis, ypač 
europinėse komisijose organi
zuojant dabar jau veikiančias 
europines institucijas. .Jis te
bėra ir susivienijusios Euro
pos apaštalas, bet de Gauile lai
kais 'tas balsas buvo tyruose 
šaukiančiu. Pompidou ir Poher 
politinis kelias beveik supuola / 
— abudu yra vidurio kelio šali
ninkai, konservatyvūs liberalai, 
apsivieni justos Europos šalinin
kai Bet labai skirtingi tempe
ramentais — vienas veržlus 
bankininkas, kitas ramus tech
nikas.

Kai kiti prakaituoja dėl jo pa
liktos vietos, de Gauile susidė
jo lagaminus ir pasiėmęs žmo
na išvyko i Airija ilgoms atosto
goms. Grįšiąs tik po rinkimų.

priežastys nespaudžia Hanojaus 
skubėti su derybomis, tai jos

daugiau už visus kitus bal.-.ų, mą dėl patirto nepasitikėjimo!

su komunistų veikla, Hooveris 
šia proga pažymėjo, kad komu
nistų partija ir šiandien tebe- 
gresia valstybės saugumui. Ji 
veržiasi Į Amerikos jaunimo or
ganizacijas, iš kurių didžiausia 
ir žinomiausia yra Students for

tu komunistai planuoja rudeni 
sukurti naują jaunimo organi
zaciją.

— Prez. Nixonas apie Viet
namą kalbės gegužės 14 vaka
rą. Būsianti tik padėties apžval
ga, bet nebūsią sensacingų nau
jienų, kaip antai pranešimo apie 
pradėjimą trauktis iš Vietnamo. 
Pereitą pirmadieni prezidentū
roj vyko pasitarimai apie visus 
Vietnamo reikalus. Buvo atvy
kęs dviem dienom net karinių 
pajėgų vadas iš Saigono.

— Šimtai kveikerię tyliai bu
dėjo prie Balt. Rūmų, ant pla
katų išrašytais šūkiais raginda
mi prez. Nixoną greičiau baigti 
Vietnamo karą ir pradėti karo 
griuvėsių valymą. Prezidentas 
per savo pasiųstus atstovus ra
gino vadus dar pakentėti, nes 
jis visą laiką skiriąs tam karui 
baigti.

— Valst. sekr. Rogers išvy
ko į Vietnamą ir kitas pietryčių 
Azijos valstybes. Vyks įvairiau
si pasitarimai su sąjunginin
kais ryšium su Vietnamo 
likvidavimu.

— Rusijos vėliavos jau 
iškabintos, kai Pragoję
švenčiamos 24-sios metinės nuo 
Rusijos kariuomenės įžengimo į 
Pragą 1945. Tai vadinama Če
koslovakijos “išlaisvinimu” iš 
vokiečių nacių okupacijos. Pre
zidentas Svoboda savo labai 
trumpam žody paminėjo, kad ir 
kitų kraštų kariai yra žuvę už 
Čekoslovakijos laisvę, bet ru
sams girdint neišdrįso pasaky
ti, kad tai buvo Amerikos ka
riai.

— Kom. Kinija sutiko kalbė
tis su Rusija komisijoje, kuri 
prieš kelis metus buvo sudary
ta sienų klausimams svarstyti. 
Pasiūlymą tartis po apsišaudy
mų prie Ussuri upės padarė 
Maskva, bet Kinija atmetė, da
bar apsisprendė kvietimą pri
imti. Pereitą savaitgalį buvo 
paleista žinia, kad kinų-rusų pa
sienio sargybų susidūrimų esą 
neseniai buvę Kazachstano — 
Sinkiango pasieny, bet nie
kas to gando autentiškai nepa
tvirtino.

— Dvylika Sovietų genoro- linio parlamento rinkimai, bet 
ly mirė nuo balandžio 19 iki va- vis ta nelemtoji Maskvos kilpa 
kar dienos. Tai sukėlė paaiški
nimo nesulaukiančių įtarinėji
mų, nes tos mirtys galėjo būti

Bonna. — Tarptautiniu mas- gas. 
tu valiutų ir vertybių popierių 
spekuliacija užsiiminėja asmens stovai pasirengę kalbėtis su ant- 
ir institucijos per paskutines raja puse viešai ir privačiai, tik 
dešimt dienų vėl bandė išspaus
ti V. Vokietijos markės vertės 
pakėlimą, bet ir šį kartą pralai
mėjo: markės kursas nebus kei
čiamas. Kadangi vok. markės 
buvo skubiai supirkinėjamos 
daugiausia skolintais doleriais, 
už kurių paskolinimą tokiais at
vejais reikia mokėti aukštą pro
centą, tai Į tas transakcijas į- 
sijungusieji ši kartą vietoj siek
to pelno turės gana didelius 
nuostolius.

Psichologine paskata šį kar
tą buvo panaudotas de Gauile 
pasitraukimas, gi viltis laimėti 
sukėlė kai kuęių V. Vokietijos 
ministerių prasitarimai, kad vo
kiečių markės kursas gali bū
ti pakeistas, tik be spaudimo, 
ramiai viską suplanuojant ir vi
siem susitarus.

ŠĮ kartą tuo klausimu atsira
dę nesutarimai ir V. Vokieti
jos vyriausybėj, bet greičiau
siai tai buvo politiniai manev
ravimai, nes parlamento rinki
mai visai arti. Psichologiškai, sa
koma, laimės tie, kurie gynė da
bartini markės kuisą. ŠĮ kartą 
dėl markės kurso buvę susvy
ravę socialdemokratai. Tokiu 
sprendimu ypač patenkinta Vo
kietijos eksportinė pramonė.

Pradės gerinti santykius su P. Amerika
Ir Saigono ir Washingtono at- -r» i • * i i *į * • ■ . -Kocky išvyko skundu ir prasymy rinkti

JAV valstybės sekretorius Ro- 
gers pridėjo, kad nebus viena
šališko JAV pasitraukimo iš 
Vietnamo — su amerikiečiais 
kartu turės išeiti ir iš Š. Viet
namo atėjusieji.

Bet pripažinkim, kad Viet
kongas su tuo planu daug lai
mėjo psichologiškai Vietnamo 
viduje, nes planas pateikė gana 
patrauklių pasiūlymų ir kartu 
sugebėjo paslėpti beveik visus 
savo politinius tikslus.

TRUPUTIS PAGUODOS
Proga. — Iš pirmosios gegu

žės dr. Husako kalbos liberalai 
sugraibė lašelį paguodos 
kad 1970 pirmoj pusėj gal ga
lės įvykti kompartijos suvažia
vimas, kuris, jie tikisi, iš cent
ro komiteto iššluos visus Mas
kvos draugus. Žadėti ir federa-

New Yorko gub. Rockefelle- kos entuziazmas P. Amerikoj 
ris išvyko i pirmą iš keturiu nu, buvo didelis, bet jis truko ne
matytų kelionių j P. Ameriką, 
kad surinktų žinių prez. Nix-o- 
nui apie P. Amerikos vvriausy- 
bių nuotaikas dėl santykiavimo 
su JAV. kuries turėtų padėti'P. 
Amerikai pasiekti didesnės ūki
nės, socialinės ir kultūrinės ge- 
revės.

Kai 1961 prez. Kennedy pom
pastiškai paskelbė Sąjungos- už 
Pažangą programa, kurią turėjo 
sutartinai vykdvti abi Arneri-

iigai. nes žadėto Washingtono 
bendradarbiavimo kaip ir nesu
laukta. Todėl atsirado daug 
priekaištu ir kartumo. P. Ame
rikos kai kurie kraštai pradėjo 
pagalbos kitur dairytis. Santy
kiai tarp JAV ir P. Amerikos 
labai sugedo.

Paveldėjęs tokius santykius, 
prez. Nixonas pradėjo rūpintis 
m pagerinimu. Bet nuo kur pra
dėti? Nutaria reikalų taisymą 
pradėti nuo P. Amerikos valsty
bių nuotaiku ištyrimo, ir tam 
reikalui buvo parinktas gub. 
Rockefelleris. kuris turi gerus 
santykius su kai kuriais kraš
tais. kaiba ispaniškai ir yra žy
mus amerikietis. Jis turi prez.. 
Ni.x'ono įsakymą nieko nemoky
ti. nekritikuoti, nieko nesiūly
ti. tik užregistruoti antros pu
sės skundus ir pageidavimus. 
Po to jau eis planai ir pasiū
lymai. iu niekam neužmetant. 
bet bendrai sutariant, nežadant 
daugiau negu galima ištesėti, 
žodžiu taip, kaip prez. Nixonas 
yra pradėjęs santykiauti su Eu
ropos sąjungininkais.

Pirmas gub. Rockefellerio su
stojimas buvo Meksikoje 
šioje kelionėje jis dar aplan
kys Guatcmala. Salvadorą. Hon
dūrą. Nikaragua. Gesta Rica ir 
Panama Ik> liepęs 6 padaręs 
dar tris keliones, aplankys vi 
sus P \merikos kraštus, išsky
rus Kuba Ji ledi 23 patarėjai, 
įvairiu sričių specialistai.

ir*?" k«n« raKMenavs nuotrmneos. Krautuve yra 112 Tnmty Place. vienas diok.is 
nuo naujai statomo Pasaulio Prekybos Centro, tem. Ptonhattano dalyje. ketos negalėtų pasiekti

— santykių su Maskva “sunor- 
malinimas”.

Greičiausiai Husakas sako, 
kokių nors nelaimingų atsitiki- tai, ko ir pats nori, bet dabar 
mų rezultatas. Paskutinis pra- kaišioja tuos dalykus su tiks- 
neštas miręs buvo gen. Augusi lu gauti ir liberalų pritarimą tai 
A. Nemme. Amžius nenurody- “normalizacijai”, be kurios ni
tas, tik sakoma buvęs paskuti- ra vilties atsikratyti rusą ka
nto karo veteranas. riuomenės.

MARŠALAS GIRIASI
Maskva. — Sovietu gen. šia 

, ho viršininkas maršalas Zacha- 
rovas kompartijos laikrašti 
skelbia, kad sovietinės raketas 
neša ne tik dideli kieki afonu 
jnirt sprogmenų, bet visur gali 
sunaikinti ir priešo antiraketi 
nes užtvaras. Per paskutinius 
kelerius metus esą padaryta 
tiek pažangos, kad nebesą pa
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Baltijos valstybėse Sovietų režimas nebus saugus... J- B. 8HALINS-6ALIN8KA8 — laidotuvių direktorius. 844)2 Jamaica Ava 
tfsta Vonat P^Mty «*.), Woodhaven, H.X. 11421. BuuttMftttangas laido- 
tuvea. Jtagiyčioa aamoM—aa visose mtmarn dalyse. Tel virpša 7-hw8.

Harrison E. Salisbury, New 
York Times korespondentas ve
teranas, buvo vienas iš pirmų
jų užsienio korespondentų, ku
riem buvo leista aplankyti Le
ningradą po vokiečių puolimo, 
trukusio 900 dienų. Per visus 
tolimesnius 25 metus jis rin
ko medžiagą apie karo pradžią 
—specialiai apie to karo pirmą 
Hitlerio skirtą uždavinį —pa
imti Leningradą. Dabar iš tos 
medžiagos jis sudarė knygą, 
vardu ' The 900 Days”. Dr. V. 
V. atkreipė mūsų dėmesį, kaip 
šioje knygoje rodoma padėtis 
Baltijos kraštuose prieš pat ka
rą ir karo pradžioje.

Rašo H. E. Salisbury savo naujoje knygoje apie antrojo

“Vladimir Rudny, jaunas 
Maskvos korespondentas, buvo 
tų veiksmų liudininkas Rygo
je. Birželio 17 visa Rygos par
tinė organizacija buvo mobili
zuota suėmimam. Tarp tų mobi
lizuotųjų buvo ir slaptų Latvi
jos pogrindžio narių, kurie į- 
špėjo savo draugus ir sugebėjo 
pasiųsti į kalėjimus asmenis 
neutralius ar palankius sovieti
nei tvarkai.

“Vėlų vakarą, vaikščiodamas

Rygos gatvėm, Rudny išgirdo 
šūvius. Latvijos kariuomenės 
karininkas šaudėsi su NKVD, 
stengdamasis apsaugoti slaptų 
ginklų ir radijo siųstuvų san
dėlį.

“Kai Rudny stebėjo kauty
nes, priėjo prie jo jauna lat
vė ir pradėjo kalbą. Ji įspėjo 
Rudny, kad vyktų jis iš Rygos; 
sakė, žinanti, kad karas turi 
tuojau prasidėti ir kad vokie
čiai turį būti netrukus Rygoje.

Rudny jai piktai atsakė, kad 
tokios rūšies gandai kelia pa
niką; kad dėl to ir suėmimai 
vykdomi — penktajai kolonai 
susemti, taigi čia nepasikartos 
Ispanijos įvykiai.

“Kvykite, aš prašau jus. Išvy
kite,” spyrėsi moteris ir dingo 
tamsoje.

“Paskiau Rudny sutiko du sa
vo draugus — Viačeslav Su- 
suev ir scenos rašytoją Sergei 
Michalkov.'..

TRĖMIMAI VARDAN 
SAUGUMO?

Knygos antroje dalyje, var
du “The Summer War” (152 ir 
tolimesniuose puslapiuose) rašo
ma:

“Sovietų režimas toli gražu 
nebuvo saugus Baltijos valsty
bėse. Veikė griežčiausios saugu
mo priemonės. Atvykti iš Rusi
jos į Baltijos valstybes reikėjo 
specialios vizos, ir ją gauti bu
vo labai sunku. Tikrino prie 
kiekvienos Baltijos valstybių 
sienos — iš Latvijos į Estiją, 
iš Lietuvos į Latviją.

“Daugelis rusų delsė vykti į 
Baltijos sritį, baimindamiesi vi
suotinio nesaugumo. Kai kurių 
laivyno karininkų žmonos atsi
sakė vykti su savo vyrais į Ry
gą. Buvo daug gandų apie Lat
vijos nacionalistus, apie tero
ristus. šūvius iš pasalų, bombų 
pakišimus.

“Pradedant nuo birželio 13 
(1941 metų. Red.), kaip tik tuo 
metu, kada Tass komunikatas 

— paneigė gandus apie karą. Bal
tijos valstybių.- pagrindiniuose 
miestuose buvo sutelkti specia
lūs Sovietų slaptosios policijos 
daliniai. Tą dieną ir kitas die
nas po jos buvo masiniai su
ėmimai. Lietuvoje buvo suim
ta apie 35,000. Tokio pat masto 
suėmimai buvo Estijoje ir Lat
vijoje. Bendras skaičius iki

Chicagos Balfo 56 skyriaus naujai išrinkta valdyba iš k. į d. sekr. Pranas šulas, pirm. Vita Baleišytė, jauni
mo reikalams — Gintautas Butėnas, vicepirm. Aldona Kaminskienė, ižd. inž. Vladas Sinkus. Nuotr. K. Brž.

“Rudny nustebo, kad ir Mi
chalkov sakė, jog karas tėra tik 
<henų kiaiishnas.

“Nesumanė”, atkirto Rud
ny. “Tai tik pasakos pradedan- 
tiem pilietinės apsaugos tarny
bą.”

“Palauksim ir pamatysim”, 
sakė Michalkov ramiai “Laikas 
parodys”.

“Trejetas girkšnojo vyną se
name Folkstrotdil rūsio resto
rane. Apie tai nieko daugiau 
nebuvo kalbama. Bet Rudny 
niekaip negalėjo užmiršti ano 
pasikalbėjimo.

“Sovietų valdžia gyventojam 
nieko nepaaiškino, kas darosi. 
Plito gandai ir panika. NKVD 
išsiuntė į Sibirą gana daug So
vietų šalininkų ir paliko nepa
liestų daug piktų priešininkų. 
Rezultatas — neapykanta, ku
rią daugelis baltiečių jautė sa
vo sovietiniam valdovam.”

(Toliau — apie pogrindžio 
veiklą Baltijos valstybėse).

DARBININKŲ TALKA 
“DARBININKŲ VALDŽIAI"

Balandžio 12-toji diena So- 
vietijoj buvo paskelbta “komu
nistiniu subotniku”. Praktinė 
to dalyko reikšmė tokia, kad 
visi buvo raginami eiti dirbti 
ne tik negaunant pusantro kar
to didesnio atlyginimo (įvedus 
5 darbo dienų savaitę, ten šeš
tą dieną dirbantiesiems irgi mo
kama pusantro atlyginimo), 
bet visai be atlyginimo. Didy
sis ir vienintelis darbdavys te
nai moka tokius dalykus iš dar
bininkų ištraukti. Pradėjo dar 
Lenino laikais, prieš 50 metų.

100.000.
“Policija susėmė nekomunis

tinių partijų narius, buvusius 
kariuomenės ir policijos parei
gūnus, kunigus, pastorius, pre
kybininkus ir stambiuosius ūki
ninkus. Asmens, kurie buvo 
suimti pirmais sovietinio reži
mo mėnesiais, buvo paimti iš 
kalėjimų, sukrauti į traukinius 
ilgai kelionei į rytus, į Sibiro 
kalinių stovyklas.

“Valymai toli gražu nebuvo 
baigti, kai karas prasidėjo. Dau
gelis tebebuvo kalėjimuose Vil
niuje. Kaune. Rygoje, Tallinne, 
laukdami transporto į rytus. Po
licijai nedaug rūpėjo, kas buvo 
suimtieji. Sovietai vėliau deli
kačiai paskelbė, kad ‘Stalino as
menybės kulto sąlygose buvo 
padaryta nemaža klaidų’:

NAFTĄ ATRADĘ, IEŠKO VANDENS IR SMĖLIO
Tais laikais, kai buvo visuotinė 
suirutė, tokios nemokamos tal
kos buvo gal vienintelė išeitis

VAITKUS FUMKMAL HOME. Notary Public. 197 Wetater Avė. Cambridge 
Maaa. Etanas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balaamuotojas. Moderniška 
kOĮ Q»aa ąarmenima ^ykaL Aptarimus Csmtittdgė ir Bostonu. TKtHHAi

JO8EPH GARSZVA — GRABOBIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modemioa 
tepiyCtaa. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; E V 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and hoiary Vublic. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. X. 11211; ST 2-5043.

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

BUYUS FU NĖR AL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SU, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance • Real Estate. Namų pirkimo, par- 
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų Įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 11O-O4 

Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL Vlrgmia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų aina pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
ną Ciningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) A14 1-2864.

Klydo, kas iš pernykščių pra
nešimų buvo susidaręs įspūdį, 
jog Lietuvoj dabar jau gauna
mas apčiuopiamas kiekis “sa
vos naftos”. Balandžio 6 Kom
jaunimo Tiesos atstovas teiravo
si Vilniuje pas V. Mikalauską, 
Geologijos valdybos viršinin-
ką, kaip ten yra su Gargždų

OKUPUOTOJ LIETUVOJ , 

klausimai, į kuriuos atsakymo 
tuo tarpu nėra. Užtat ieškoji
mas esąs dar plečiamas. Iki atei
nančių (1970) metų pabaigos 
esą planuojama išgręžti apie 
45 kilometrai gręžinių, t.y., apie

gręžiniais, iš kurių praėjusių 
metų birželio pradžioj ėmusi 
trykšti nafta, anot laik
raščiuose skelbtų pranešimų. 
Ar iš jų gaunama naftos?

— Ne, — atsakė viršinin
kas: —Mes atlikome reikalin
gus tyrimus ir gręžinius užda
rėme. Taigi jie neeksploatuoja
mi. Naftos gavyba — jau ne 
geologų reikalas. Gręžinius 
perduosime naftos gamybos or
ganizacijom, kai tokios bus į- 
kurtos mūsų
mes toliau tęsiame naftos pa
ieškas.

20 gręžinių po daugiau kaip
2000 metrų. 0 toliau būsią grę
žiama dar daugiau.

Sakytasis Geologijos valdy
bos viršininko paaiškinimas pri
mena,tiesa, ir be to aiškų da
lyką, būtent, kad toji Geologi
jos valdyba ir pora šimtų lie
tuvių geologų tuo naftos ieško
jimu atlieka darbą, panašų į 
priežodinio mauro darbą (“Mau
ras savo darbą atliko, mauras 
gali eiti”). Būtent, šiems geolo
gams liepta ieškoti. Kai ras, ga

bus kas nau
doti, tai naudos rusų naftos ga
mybos organizacijos, tai yra į- 
monės. Lietuvoj, suprantama, 
tokių įmonių dar nėra, ir jos

respublikoje. O lės “eiti”, nes, jei

Toliau Geologijos valdybos 
viršininkas aiškino, jog jau į- 
rodyta, kad Lietuvos vakarinės 
dalies gelmėse naftos yra. Ta
čiau, sako, kiek tos naftos yra, 
kur naftingiausi plotai, tai dar

neskuba atsikraustyti, kol geo
logai neištyrė, ar apsimokės 
kraustytis.

Turi geologai Lietuvoj ir ne

Stefanija Rokienė Phifadefphijsje balandžio 28* kalbėjo apie Lietavą. Nuotraukoje dboda autografu* savo 
parašytai knygai — Vergijos kryžkelėse. Iš k. J. Skladaitia ir V. Muraška. Nuotr. K. Cikoto

tokio “mauriško” darbo. Tai 
hidrologiniai tyrimai.

— Mūsų miestai,—sako Geo
logijos valdybos viršininkas,— 
— pradėjo jausti požeminio gė
lo vandens trūkumą. Prieš ke
lerius metus ypač aštriai van
dens problema iškilo Klaipėdai.
Dabar ši problema išspręsta —
netoli nuo uostamiesčio, Mini
jos kanalo zonoje, aptikome ne
mažas požeminio vandens at
sargas. Ieškome vandens ir 
kitiems miestams. Vandens at
sargos jau paskaičiuotos 22 Lie
tuvos miestams.

Tos atsargos, deja, esančios 
nepakankamos. Geriausia, esą, 
būtų sukūrus vieną vandens 
tiekimo sistemą visai Lietuvai. 
Tada, sako, vandens trūkumą 
vienoj vietoj būtų galima užpil
dyti iš kitur, kur dar yra per
tekliaus. Bet tam nėra lėšų, to
dėl tuo tarpu bandoma kiekvie
noj vietovėj išsiversti vietinė
mis galimybėmis. Pavyzdžiui, 
ties Taurage rengiasi požemi
nius vandens rezervuarus “pa
maitinti” tam tikrais gręžiniais 
nuleistu upės vandeniu, kuris, 
tikimasi, besisunkdamas per 
natūralius žemės filtrus, gerai 
išsivalys. Toks paviršinio van
dens valymo “prietaisas” būtų 
žymiai pigesnis. Jeigu Taura
gėj jis gerai veiks, tai tuo bū
du būsią naudojamasi ir kituo
se miestuose.

Trečia geologų darbo sritis 
Lietuvoj yra ieškojimas žalia
vų, statybinėms medžiagoms: 
smėlio, žvyro, molio, klinčių ... 
Praėjusiais metais esą perduo
ta naudoti 12 tos rūšies me
džiagų telkinių, jų tarpe — 25 
milionų kubiniu metrų smėlio 
telkinys Varėnos rajone. Sand- 
rupyje.

Nore vandens ar statybinių 
medžiagų ieškojimai bei atradi
mai toli gražu ne toki sensacin
gi. kaip naftos atradimai, bet 
jie Lietuvai šiuo metu svarbes
ni už naftos ieškojimą, kadan
gi vandens ir namų reikia ir 
Lietuvos žmonėms, ne tik atė
jūnams, o iš naftos dabartinėj 
Lietuvos padėty labai menka 
paguoda. (Elta)

dalykus šiaip taip aptvarkyti. 
Bet “darbininkų” valdžiai ra
ginti darbininkus padirbėti be 
atlyginimo patiko ir ilgiau. Il
gą laiką iš visų darbininkų bu
vo imama maždaug vieno mė
nesio atlyginimo dydžio “sa
vanoriška paskola” kasmet...

Balandžio 12 tapo panaudo-
ta, kaip neatlyginama darbo 
diena, ta dingstim, kad pirmą 
kartą tokia “Talka” buvusi su
organizuota Maskvoj, prieš 50 
metų... Todėl dabar ir Vil
niuj 174 tūkstančiai darbinin
kų “panoro” padirbėti be atly
ginimo. Tas pats vaizdas buvo 
ir visoj Lietuvoj. Darbdavys 
(valdžia) nė neslepia, kad tuo 
būdu “sutaupė” daug milijonų 
rublių. Sutaupė, nes nesiteikė 
užmokėti darbininkams už dar
bą.

Monopolinis Sovietijos darb
davys — valdžia nepasitenkino 
vienu balandžio 12 dienos “su
botniku”. Balandžio 19 vėl visi 
turėjo dirbti, ir vėl be atlygi
nimo, vis to Lenino garbei. Ir 
jau atrodo, kad tie “subotni- 
kai” bus kartojami kas šešta
dienį tol, kol darbininkai bus 
pakankamai “susipratę” ir pa
klusnūs ... Apie penkių dienų 
darbo savaitę darbininkai, gal
vomis linguodami, kalba, kad 
“kaip neseniai, taip neilgai”.

(Elta)

PRISIMINTAS J. NAUJALIS

Balandžio 10 — šimtasis mu
ziko Juozo Naujalio gimtadie
nis. Vilniaus konservatorija ati
tinkamą minėjimą surengė be
veik 2 savaites iš anksto. Buvo 
surengta J. Naujalio kūrinių, 
rankraščių bei nuotraukų pa
roda ir mažiau žinomųjų jo kū
rinių koncertas perpintas buvu
sių Naujalio bendradarbių bei 
mokinių atsiminimų papasako
jimais. Kalbėjo Juozas Karosas, 
Petras Oleka, Jonas Nabažas, 
Konradas Kaveckas. Vilniaus 
konservatorija laiko J. Naują
jį savo isteigėjn, kadangi ji 
yra buvusi Kauno konservato
rija, kuri savo keliu išaugo iš 
J. Naujalio prieš 50 metų Įsteig
tos Kauno muzikos mokyklos.

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

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

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 St_ Brooklyn, N.Y. 11206:
ST 2-5938._____________________________________________________________

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

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.____
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimama užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orto apecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, modemiš- 
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avu Woodhaven, N.Y. — VIB-5077.

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

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30)4 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

PARnuODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A ŪSELIS

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

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimai. 
Plaukų dažymas

267 SL Niehoias Avė., Bidgewood, N.Y.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

W DELIVESt
Mldrigan 2-4130

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

BESTWAY 
TRA VĖL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
VVILLIAMR. BEST 

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

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investinę Co., Ine.
C 

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolii, akeijn bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
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Šeštinių paskata

Šių dienų Bažnyčia - kenčianti Bažnyčia

šeštinėse. Viešpaties Dangun 
žengimo šventėje, prisimena
me kas buvo pasakyta apašta
lam, kai nuo jų akių debesis 
uždengė Kristų, p jie tebesto
vėjo kalnely, žiūrėdami i dan
gų: “Vyrai, galilėjiečiai, ko jūs 
stovite?” Nesunku suprasti 
apaštalų padėti nusiminime, pa
likus vieniem: nežinia, ką to
liau daryti ir nuo ko pradėti.

Galilėjos vyrai buvo paska
tinti nestovėti vietoje ir 
nespoksoti be vilties. Ta
sai, kuris regimai pasi
traukė, pasiliko neregimas jų 
tarpe, iki vėl akivaizdžiai pasi
rodys. Bet pasirodys tiktai po 
savo apaštalų darbų, kurie te
betrunka iki šios dienos.

Apaštalų pirmųjų darbų ap
rašymas kaip tik prasideda tuo 
Galilėjos vyrų stovėjimu. Jie 
buvo trejus metus paties Kris
taus mokomi ir vedami, kad 
paskui kitus mokytų, o vis dėl
to išjudėti jiem buvo nelengva. 
Tiktai Įkvėpti Šventosios Dva
sios išjudėjo veikti su didžiau
siu pasiaukojimu. Niekas tada 
jų daugiau nesulaikė: joks žmo
gus. jokie pavojai ar kliūtvs. 
jokia kančia nei pati mirtis. Jie 
ėjo klupdami ir klupdomi, bet 
nesustojo niekur ir prieš nie
ką.

Krikščionybė skleidėsi pama
žu ir sunkiai, bet tvirtai, nes 
pirmųjų apaštalų pėdomis ėjo 
kiti, kurie neklausė, kas sun
ku ar kas neįveikiama. Jie taip 
pat nestovėjo vietoje.

Nė šiandien, po dviejų tūks
tančių metų. Kristaus mokslo 
apaštalam dar nėra atilsio nei 
laiko tūnoti vietoje, nes “tie
sa turi priešų ir dargi priešų 

nepermaldaujamų” — pastebi 
prancūzas T. P. Didonas.

Žmones laimėti tiesai “reika
linga sela narsi, linkusi pakel
ti visus bandymus; siela paslan
ki i didelę kovą; siela galinga, 
kuri nekapituliuoja: siela ryž
tinga, kuri sugeba drąsiai eiti 
i pavojų: žodžiu, siela karinga, 
nes .. .Dievo žodis yra sėkla, 
kuri reikalauja audros, kad ga
lėtų dygti ir nešti vaisių. Vis
kas kyla prieš ją: ir gamta, ir 
žmonės, ir Įvykiai. Prieš apaš
talo žingsnius gamta stato savo 
užtvaras: kelia kalnus, tiesia ne
aprėpiamas jūras, kloja ledy
nus ir kaitrias dykumas. Žmo
gus gi sukala dar baisesnes tvo
ras: savo geidulius bei prieta
rus. savo interesus ir neapy
kantą. cezarių kalaviją ir jų mi- 
nisterių politiką, savo doktri
nas ir neišmatuojamą ištvirki
mą. Kas dar reikėtų pridėti? O. 
žmogus turi labai daug ištek
lių prieš Dievą! Kas nugalės vi
sus tuos priešus? Aš .to neži
nau. bet tai bus iš tikrųjų 
apaštalas. Dievo kareivis, suge
bąs kariauti už tiesą" (T.P. Di- 
donas'i. Jis negalės vietoje iš
stovėti, nes jį degins dieviškos 
tiesos laimėjimo karštis, kaip 
Sekminių Ugnis pirmuosius 
apaštalus.

Stovėti krikščioniui vietoje, 
kai prieš Kristaus tiesą žmonės 
vis didesnes užtvaras tebesta- 
to. yra atsisakyti šventos kovos 
ir spoksoti i dangų, tarsi lau
kiant To. kuris ateis jau nebe 
mokyti, bet teisti už netikėji
mą ir žiopsojimą savo žemiško
sios laimės kalnelyje.

Didžioji savaitė, kurioje 
Bažnyčia mini Kristaus kančią 
ir mirtį, davė progos popiežiui 
Pauliui, laikiusiam tos savaitės 
pamaldas Romos bazilikose, pa
sisakyti dėl dabartinės Bažny
čios padėties. Ir taip jis, kalbė
damas tikinčiųjų minioms ba
landžio antrosios audiencijoje, 
pravedė paralelę tarp Kristaus 
ir Bažnyčios kančios. Tarp kit
ko pasakė:

“Prieš mūsų akis stoja ry
šys tarp kenčiančio Kristaus ir 
jo Bažnyčios, tarp Galvos ir 
mistinio kūno, tarp Kristaus 
evangelijos ir skausmingos 
Bažnyčios istorijos. Trumpai 
kalbant, Kristaus kančia persi
duoda Bažnyčiai ne tiktai, kad 
ji savo liudijimu, skelbimu ir 
mokslu primena Kristaus kan
čią. ne tiktai, kad. sekant did
vyrišku ir kilniu Kristaus pa
vyzdžiu. ragina tikinčiuosius juo 
sekti, ne tiktai sakramentiniu 
ryšiu, kuriuo kiekvienas tikin
tysis mistiniu būdu dalyvau
ja Viešpaties mirtyje ir prisikė
lime. bet ir tam tikru būdu pa
naujina, pakartoja ir įvykdo 
kančią atskiruose Kristaus se
kėjuose, pagal šv. Pauliaus žo
džius: “Ko Kristaus kančioms 
netenka, tai aš papildau savo 
kūne, tai yra Bažnyčiai” (Kol. 
1. 24), — taigi visai Bažnyčiai, 
kaip bendruomenei, kaip Kr s- 
taus kūno narių kompleksui, 
kuri yra pratęsiama istorijoje 
ir dėl to amžina.

“Ji yra amžina ir todėl yra 
ir šiandien. Šiuo Bažnyčios ve
lykiniu laiku Bažnyčia labiau 
negu bet kada jaučia savo 
skausmus, jucs pergyvena, nuo
lankiai priima ir ieško būdų 
jiem pašvęsti ir jais įrodyti sa
vo ryšį su Kristum, Viešpačiu 
ir Mokytoju. Iš meilės jam Baž
nyčia nori sujungti savo kančią 
su Nukryžiuotojo ir pažemini
mus bei pralaimėjimus paversti 
į atgailos nuopelnus, j apsivaly
mą ir atpirkimą, kad būtų dau
giau dorybės, drąsos ir dides
nės vilties.

“Argi taip iš tikrųjų yra? 
Ar šiandien Bažnyčia kenčia? 
Brangieji sūnūs, taip! Šiandien 
Bažnyčia bandoma dideliais 
skausmais ir kentėjimais. Bet 
ar tikrai taip“? Ir tai po Susi
rinkimo? Taip, po Susirinkimo 
Viešpats mus bando. Bažnyčia 
kenčia, kaip žinote, dėl to. 
kad daugelyje pasaulio kraštų

yra užgniaužta teisėtai priklau
santi laisvė. Kenčia dėl dauge
lio katalikų neištikimybės, ku
rios ji, dėl amžių tradicijos, 
dėl pastoracinių pastangų, dėl 
meilingo visų supratimo ir at
jautimo, yra nenusipelniusi. 
Ypačiai Bažnyčia kenčia dėl ne
ramaus, kritiško, nepagarbaus 
ir griaunančio neklusnumo sa
vo mylimųjų vaikų — kunigų, 
mokytojų, pasauliečių, pasiau
kojusių tarnybai ir liudijimui 
Kristaus, kuris yra gyvas gyvo
je Bažnyčioje; dėl prieštaraujan
čių jos intymiam ir nepakeičia

šv. Juozapas, lietuviu liaudies skulptūra iš Alsėdžių apylinkės, Žemaitijoje

Taip jų apibūdino popiežius Paulius

mam vieningumui, jos esminei 
egzistencijai, jos kanoniškoms 
normoms, jos tradicijai, jos vi
diniam ryšiui, jos autoritetui, 
tam nepakeičiamam tiesos, vie
nybės šaltiniui; dėl prieštarau
jančių Bažnyčios esmei, jos 
šventumui, jos pasiaukojimui. 
Bažnyčia kenčia dėl kai kurių 
dvasiškių ir vienuolių atsimeti
mo ir papiktinimo, kas kry
žiuoja šiandieninę Bažnyčią.

“Brangieji broliai, neatsaky
kite Bažnyčiai solidarumo ir 
maldos. Nesileiskite apimami 
baimės, nusiminimo, skepticiz

mo ir ypačiai nepasiduokite su
vedžiojami visokiomis naujovė
mis, kurios šiandien, informa
cijos priemonėmis, žudo tiek 
daug silpnų ir įspūdžiui pasi
duodančių. o kartais paveikia 
net jaunas ir tvirtas asmeny
bes.” (“L’Osservatore Roma
no" 1969.IV.3.)

Visuotinė tyla išsiviešpata- 
vo Didžiojo ketvirtadienio pa
maldose Laterano bazilikoj, pil
noje dvasiškių vienuolių, sese
rų ir tikinčiųjų, kai popiežius 
Paulius VI pradėjo savo homili
ją žodžiais: “Mes svyravome, ar 
šiandien, šį vakarą, šiame su
sirinkime, šioje “eklezijoje", 
taip visuotinėje, bet lygiai pa
našioje į kiekvieną tikinčiųjų 
susibūrimą aplink altorių, prie 
kurio ganytojai, tarsi būtų 
drauge su mumis pakartoti pa
slaptingą Viešpaties vakarienę. 
Mes abejojome, nes nenorėjo
me sudrumsti jūsų minčių, kad 
galėtumėte geriau susikaupti, 
suprasti apeigas, kurias atlie
kame . . .”

Ką ypatingo popiežius norė
jo pasakyti? Jis čia pirmą kar
tą kalbėjo apie “praktiškai 
schizmatinį rūgimą”, kuris skal
do Bažnyčią. Tuo pavadinimu 
popiežius apibūdino kritišką 
padėtį, kurią šiandien pergy
vena Bažnyčia. Popiežiaus kal
bos tema buvo Bažnyčios vie
ningumas, bet. apie tai kalbė
damas, popiežius iškėlė keletą 
dramatiškų klausimų. Ar dar 
yra tasai vieningumas? Ar dar 
galima kalbėti apie “katalikiš
ką” (visuotinę) Bažnyčią, kaip 
autentišką Kristaus mistinį kū
ną, kaip konkrečią dvasinę 
bendruomenę?

“Šiandien daug kalbama apie 
pasaulio apsijungimą, vienybę. 
Ar žmonijos istorija, nepaisant 
lūžių, kovų, skaldančios nelygy
bės. eina į vieningumą? Ar jo 
pasieks? O gal bus veltui visos 
pastangos pasaulio solidarumui 
sukurti? Jei to pasieks, bus jo 
laimė, o jei nepasieks, dėl “vie
nintelės krypties”, kuriai gali 
pasiduoti, pasaulis neteks lais
vės ir jos apraiškų. Žmonija 
turi jungtis solidarume ir mei
lėje. Bet kur ji ras šaltinį ir 
pavyzdį?

“Kalbama apie krikščioniškų 
bendruomenių vieningumą plu- 

ralizme. Bet tas vieningumas 
bus pasiektas tik tada, kai jis 
remsis vieningo tikėjimo išpa
žinimu, nes tai yra būtina są
lyga, kad visi galėtų dalyvauti 
eucharistinėje vienybėje.

“Kalbama apie Dievo Bažny
čios doktrinos ir sąmonės at
naujinimą. Bet kaip gali bū
ti autentiška, išliekanti gyva ir 
tikra Bažnyčia, jei jos santvar
ka, kuri sudaro mistinį, dvasi
nį ir socialinį kūną, šiandien 
taip yra graužiama prieštara v - 
mų, kritikos, paniekinant jos 
hierarchinę struktūrą, iškrei
piant jos dievišką ir esminę k i- 
rizmą — pastoralinį auloritet “ 
Kaip ji gali vadintis Ražnyt 
t.y. >.!<< mga Die'.c tauta, į . 
leidžiant. kad dėl vietos saly.. ; 
ji yra skirtinga ir istoriškai b •: 
teisėtai kitokia, jei praktiškai 
schizmatinis rūgimas ją skaldo, 
dalina, susmulkina i grupes, ku
rios dėl savavališko pavydulia
vimo ir egoistinės autonomijos, 
užmaskuotos krikščionių plura- 
lizmu ir sąžinės laisvės šūkiu, 
eina savo keliu?

“Kaip gali būti sukuria veik
la, kuri vadintųsi apaštališka, 
jei ji yra sąmoningai iškreipia
ma skaldančių tendencijų ir 
vystoma ne bendruomeninės 
meilės, o daugiau polemikos, 
besiekiant pavojingų ir dvi
prasmiškų simpatijų, pritarimo, 
siekiančių draugystės, patai
kaujant bendrosioms ydoms ir 
ieškant bendradarbiavimo?

“Vis dar kalbama apie Baž
nyčią, ir tai visuotinę — mūsų 
— Bažnyčią. Bet ar mes gali
me patys sau pasakyti, kad jos 
narius, jos institucijas, jos 
veiklą tikrai įkvepia nuoširdi 
vieningumo ir meilės dvasia? 
Tik tokia dvasia padaro mus 
vertus, be veidmainystės ir be 
įprastinio nejautrumo laikant 
kasdienines mišias. Argi ir mū
sų tarpe nėra tų “schismata” 
(pasidalinimų), tų “scissuras” 
(suskilimų), kuriuos šv. Paulius 
savo laiške korintiečiams taip 
skaudžiai primena?”

Toliau popiežius ragina tikin
čiuosius laikytis vienos minties 
ir vienodos dvasios, atsisaky
ti lenktyniavimo ir nesantaikos, 
nepasiduoti pagundai vien tik 
ginčytis. Reikia verčiau atleisti 
tiems, kurie daro mums bloga. 
Tik tokiu būdu bus atstatyta 
vienybė meilėje.

J. Vaišnora, MIC
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Norėčiau rašyti pasaką.
Rašyti taip tiktai. savo 

džiaugsmui — kaip kalbėjo ka
daise vienas šiaurės dainius. Į 
tą pasaka suvesti visas žvaigž
des. tą žibėjimą ir marguliavi- 
mą. nuo kurio neskauda akys, 
niekuomet, ir tenai, i pasaką, 
suleisti visus paukščius: ir tuos, 
kurie gieda, ir tuos, kurie turi 
gražiausias plunksnas, ir to
kius, kad jie tik sparnus turi, 
kad jie yra paukščiai, net ir 
tokius — ir. kad jie visi sklan
dytų tarp pačiu žvaigždžių.

Ir mano toje pasakoje iške
rotų miškai: pušys ir eglės, ma
nau. tačiau reikia ir beržų, kaip
gi. jų teveik pirmiausia, ir 
kaip būtų be klevu, koks bū
tu miškas? Ir jokiu būdu ne
apsieisi be ąžuolo. Geriau Rau
siuos minėjus juos vardais — 
nes man reikia ir paprasčiau
sio juodalksnio — viskojj ir jo
varo, ir uosio, ir kvepiančio to
polio. Bet kaipgi su žydinčiais? 
Obelys, ir vyšnios? Ir alyvos? 
Ir liepos'.’ Visko!

O kas būtų tarp medžių? Na
gi žvaigždės tarp tų šakų, o 
tarp žvaigždžių, kaip sakėme, 
skraidytų paukščiai. Gi po me
džiais. ir visame tame miške 
srūvėtų upės — mažytės, mels
vos. tarsi numesta balandžio 
plunksna, ir plačios — nemu
nai. ir linksmos, nenustojan- 
čios plepėti, ir tokios, kurios 
verda po žeme. Ar nereikia 
ežerų? Balkšvų ir melsvuojan- 
čių. su skaisčiausiu smėliu, kad 
išskaitytum, kas parašyta dug
ne akmenėliais, ir tamsių, ku
rių neperšviečia nė saulė, ir 
žalsvų—taip, ir jų reikia mano 
pasakai. Tų vandenų, rusvų nuo 
saulėlydžių, ir gelsvų vidurdie
nyje. ir baltų mėnesienoje. Ir 
šaltinių. Tokių nedrąsių, ku
rių tarytum ir nėra, bet savo 
rieškučiose jie laiko geriausią 
vandeni, ir kai tenai priklaup
si. jis ištiesia tas rankas ištroš
kusiam. Ir vandens karvės pė
doje reikia, ir pėdoje mažo 
ėriuko. Ir apgaulingų raisto 
vandenų. Ir šulinio su svirtim, 
argi nereikia jo — ir nesakyki

te, kad miškuose nėra šulinių 
—juk čia pasaka. 0 dar būti

nai rasos — rytmetinės ir va
karo. nakties rasos, kuri kren
ta visur: ant žolės, ant laumės 
kasų, zuikio kopūstų, ir ant 
paties vandens — visokios ra
sos.

Ir prie visų tų vandenų nu
silenktų miškas — visokie me
džiai prie visokio vandens — 
kaip tiktai jiems patinka: ar jie 
suleistų šakas į vandenį, kaip 
svirtis, ar tiktai žiūrėtųsi, kad 
matytų save atsimušant, ar nu
griūtų tenai numirti, kaip til
tas. Ir viršum vandenų ir me
džių spindėtų žvaigždės. įvai
riausio tvaskėjimo, tolumo ir 
dydžio, ir tarp žvaigždžių — 
nardytų paukščiai, kurie gieda, 
ir tyli, ir kurių plunksnos gra
žiausios ir kurių visai papras
tos.

Argi tiek ilgai reikėjo man 
pasakoti, kol ištariau pasakos 
vardą? Ir. kad tai ne pasaka, 
kad viską gali rasti ištikruju? 
Ir kur kitur, jeigu ne Namie'1

Viskas buvo tenai, tiktai iš 
skubėjimo pridėjau ežerus ir 
praplėčiau upes. Ir nepaminė
jau vieno medžio.

Apie jį galvoju dabar, kai 
artėja saulėlydžiai, o nėra jos 
nė tiek, tos saulės, kad galėtų į- 
tikinti, jog tikrai leidžiasi Ir 
prasideda neapskelbtas lietus. 
Ne. neraminkit, kad gegužėje 
jo reikia, nes juk visada būna 
taip, kad kuklūs medžiai persi

velka naujais drabužiais pasi
slėpę už vandens užuolaidų, ir 
išvystame jucs žalius. Šitas lie
tus negali pats prasimušti pro 
didžiojo miesto dūmus, jis kaip 
vergas dirba plaudamas aprū
kusias namų sienas, ir negali 
nė pasididžiuoti savo darbu— 
nes dūmai pasilieka, aitrūs, tar
si visos rūgštys ir kartumai su
mesti į debesis.

Bet iš kur staiga prasimuša 
viena sruoga, kaip spindulys? 
Saldus kvepėjimas? Kaip siūlu 
krentantis kalnų vanduo, jis 
artinasi ir įteka stačiai į širdį.

Aš žinojau, aš žinojau, kad 
tu ateisi — tu gali kelti kojas 
dideliais žingsniais, galimas da
lykas. kad ir vandenynas per
bristi nebuvo labai varginga— 
tu. aukštasis medi, augąs ma
no tėviškės daržo ežioje.
Kas buvo sunešęs, be galo se

niai. tą akmeninę tvorą, kuri 
jau buvo susmukusi į žemę ir 
nebetarnavo apgynimui, tačiau 
buvo palikta gyventi, kaip se
ni. užsitarnavę namų tarnai? O 
pačiame tvoros akmenų vidury
je. apstotas nedidelių slyvo me
džių. kurie veda vaisius mėly
nus. mažus ir saldžius — gal 
dėl to. kad įgeria didžiojo me
džio žydėjimą — ir turi jie ka
lnėnus ir šakas prismaigytus 
aštrių spyglių, kaip rožės, ma
nau, bet vadinu juos kačių na
gais — ir ne apie juos kalbu. 
Taip, jų viduryje, ir viduryje 
akmenų, auga mano medis.

Labai aukštas, ir senas turi 
būti jis. niekas nekalba apie jo 
gimimą — tačiau nebuvo to
kių metų, kad jis būtų užmiršęs 
žydėti. Tam mėnesiui, kuriam 
labiausia reikia žiedų. Iš tolių 
tolumų pažinai kas ten žydi, ir 
turėjai pasidaryti linksmas ži
nodamas, ir nesvarbu, kad ėjai 
ne pro jo šalį, kad kitur, kad 
skubi — yra gera žinoti, kad 
žydi tokie medžiai. Ir kad tasai 
yra toks didelis — gali didžiuo
tis. bet man nebuvo prieš ką — 
kur yra kiti, svetimi vaikai? 
Tektų bėgti pas vargonininkus! 
Bet aš galėjau didžiuotis ir pa
ti sau. kad jis auga sodyboje, 
akmeninės tvoros viduryje, kad 
jis mūsų. Mano — visada sa
kiau — mano.

Man patinka ir tai. kad rei
kia žiūrėti i jo viršūne atsiver
tus — ir bėga debesys, ir galva 
gali suktis — man jis nepra
rado savo vertės jokiu atve
ju. Jis nenusileido nė aukščiau
siam topoliui — man patinka, 
o aukštesnio daikto — išskyrus 
bažnyčią — aš dar ilgai nepaži
nojau. Mūsų draugystė buvo to
kia pat didelė — aš kartais, nie
kam nematant, pakramtydavau 
pasiekiama šakelę, nors buvo 
žiema ir šalo lūpos: žievė kve
pėjo. ir buvo maloniai karti — 
paskui mieste, man atrodė, kad 
atpažįstu pėdsakus to kartumo 
ir kvapo vaistuose — kai skau
da gerklė.

Gi rudenį atsiranda uogos, 
truputį bauginančios, kad yra 
visai juodos, bet skanesnės už 
kadugio, o daug daug labiau! 
Tiesa, jų negali daug suvalgy
ti, bet jos puikios ir sudžiūvę 
— susiraukšlėję, kaip labai 
mylimų senųjų veidai — ir sal
desnės. Ir jas renka ir džiovi
na vaistams, žinau — jos taip 
pat palaimintos, kaip trauko 
čiūtelės, kaip bruknių lapai, 
kaip šaltapusnės.

Kaip gera kalbėti apie tave, 
mano medi! Dabar aš žinau, 
kad teisybė, kaip visada sakė 
mano Tėvas, kad pasaulyje nė
ra nereikšmingų dalykų, o apie 
medi, bet koki medį, žmogus 
negalėtų baigti pasakoti per il
giausią amžių, kaip išsamstyti 
šaltinį. — Nes matai, kalbėjo 
mano Tėvas, medis yra kalen
dorius ir knyga, priminimas ir 
pažadinimas — medis yra gyve
nimas. Kiekvienas lapas yra 
kaip Dievo delnas.

Dabar žinau tai. Tada tiktai 
džiaugiausi, kad mes turime 
medžių begales, miškų miškus, 
tačiau mano meilė priklausė 
šiam, augančiam ežios akmenų 
būryje: jis išsiveržė kažkada, 
būdamas kūdikiu, iš jų. paskui 
praaugo, jis galėjo išardyti, 
maniau, savo stipriomis šakni
mis tą tvorą, jis tikrai galėjo, 
bet paliko juos, tarsi apsiklojo 
jais, kad niekas nereikalingas 
nepamatytų jo kojų.

Bet juk svarbiausia buvo jo 
viršūnė, taip, nes patys gražiau
sieji žiedai kekėmis, virtinėmis, 
švitėjo baltavo aukštai. Niekas 
mano mylimųjų, net Bočelis. k 
ris buvo toks aukštas, kad ja - 
nas buvo parinktas ciecoriaus 
gvardijon-biauraus nedoro ka
raliaus. kuris niekuomet ne; i- 
klausė mano žemės žmonių 
nori >ten. kur jis '• -'iri 
Nei Bočelis negalėjo pas: ■ 
Ii virš! n ės.

Jie žydėjo kaip norėdami, .r 
kiek patiko, aš tegalėjau jucs 
pažinti iš arčiau tik tada, kai 
jie snigo žemyn baigė žydėji
mą — jeigu akis pridengę.^, 
prieš saulę, žiūrėjai, kaip žiede
liai krito, buvo labai gražu, 
tikėkit. Aš visuomet geidžiau tu 
šakų iš viršūnės, bet medis bu
vo dosnus, jis turėjo tiek ir 
tiek šakų arčiau žemės. As kar
tais. jeigu pajėgiau išstovėti 
ant tvoros neįsikibus, — sky
niau labiausia palinkusias. O. 
koks mažas grobis likdavo ma
no rankose iš tokios medžiok 
lės! Nenaudingas, nutraukyti 
šakų galai, nubraukti žiedai 
nepamerksi jų. Tai Mama atei
davo su peiliu, dailiai pripjau
davo pasirinktas gausias žiedais 
šakas ir davė man nešti iki na
mų

Tačiau niekuomet ju nemer
kė ten kur miegojome: — Gal
velė skaudės. — sakė Mama.

(nukelta i 4 psl.)



įafc. 1

= DARBININKAS

Kunigų seminarijos šiandien apsispręsti. Esant vadinamajai nybę arba išryškina jau esa- 
autoriteto krizei, stengiamasi mą. šiai vienybei atsiekti rei- 
vystyti bendruomeninę atsako- kalingos, manoma, dvi sąly- 
mybę sąžiningais ryšiais su- . gos: sumažinti tarpą tarp dva- 
jungtoje studentų ir vyresniųjų 
bendruomenėje. Čia ir įsijun
gia Vatikano populiarintas sub- 
sidiarumas ir kotegiškumas, 
prie kurio sunku visiem pri
prasti.

Už seminarijos ribų įvairiuo
se studentų bei profesorių už
siėmimuose stengiamasi sukur
ti bendruomenę ar skatinti 
bendruomenėti. Pavyzdžiui, re
kolekcijų tikslas yra ne tiek 
perduoti daug tikėjimo tiesų, 
kiek išgyventi Dievo akivaizdo
je susitelkusią bendruomenę, 
šeimas iš vidaus jungia jų na
riai, ypatingai tėvas ir motina, 
o krikščioniškoje bendruomenė
je dalis atsakomybės žmonėm 
apjungti tenka kunigystės įpa- 
reigotiem asmenim. Čia ir at
siranda tautinis kunigų vaid
muo: apjungti paskirus asme
nis, šeimas, įstaigas vidine pri
klausomybe.

Kompozitorius Julius Gaidelis, sulaukęs 60 mėty Nuotr. V. Maželio

piamos mintimis apie kunigys
tę)

ėmus, stengiamasi gerai paruoš
ti liturgiją, pritaikant apeigas, 
skaitymus, giesmes, koplyčios iš
vaizdą. Kur leista vykdyti litur
ginius eksperimentus, ateities 
kunigas turi progos išgyventi 
ateities mišias ir kitus sakra
mentus, prie kurių jam reikia 
žmones privestu

Salia mišių, religinis gyveni
mas apima šventojo Rašto va
karus, panašius į mišių pirmą
ją dalį: skaitymai, giesmės, mal
dos. Labai populiarūs yra pen
kių ar šešių asmenų būreliai, 
kas savaitę susirenka garsiai ir 
tyliai pasimelsti kuria nors pa
rinkta tema bei pasidalinti min
timis apie perskaitytą šventojo 
Rašto ištrauką. Kasmet reikalau- 

Bet dalį savo visuomeninio jama dalyvauti maždaug aštuo- 
vaidmens ir bendruomeninių 
pareigų jie jau išgyvenę mo
kydamiesi, dirbdami kurį nors 
pastoracinį darbą ar ruošdamie
si ateičiai.

(Pastabos seminarijos

Kaip suprantama šių dienų 
seminarijoje kunigystė?

Kiekvienas savo santykius su 
Dievu ir tikinčiųjų bendruome
ne išgyvena savaip, bet būtų 
įmanoma kunigystės sąvoką 
kiek apibendrinti keliais bruo
žais: tikėti, vienyti, tarnauti.

Suprantama, kad seminarijo
je studijuojantieji dar nėra ku
nigai. Jie dar nėra asmeniškai 
išgyvenę daug dalykų, kuriuos 
išgyvena asmenys po šventimų.

Pagrindinis bruožas yra tikė- 
■ jimas. Aiškindami, kodėl Įstojo 

į seminariją ar vienuoliją, stu
dentai prieina prie to, kas ne
išaiškinama žodžiais: prie asme
ninio Dievo pajutimo savo gyve
nime, nežiūrint dar kitų prie
žasčių ar sprendinių, šis religi
nis asmens centras yra vis nau
jos gyvybės šaltinis modernaus 
pasaulio sūkuryje. Religinis 
vystymasis skatinamas gerų są
lygų. Seminarijose, bendrai pa-

nių dienų rekolekcijose, kurios 
vyksta mažais, gal dvylikos as
menų, būreliais, su gerai pa
ruoštomis mišicmis. Asmeninė 
malda — kiekvieno asmeninė 
atsakomybė. Daugelis pusvalan
dį ar valandą kasdien pralei
džia savo kambaryje, koplyčio
je. laukė ar kitur, melsdama
sis ir mastvdamas.

gyvena. Platesnis dialogas mo
kymo sistemoje ir pačios semi
narijos tvarkymesi reikalauja 
daugiau klausyti kitų, pripažin
ti skirtingas nuomones, nuolat 
mokytis. Tai sąlygos vienybei 
pačioje seminarijoje. Tokia vie
nybė kitiem gali liudyti, kad ji 
atsiekiama ir padeda sklandžiai 
pravesti įvairius darbus ir užsi
ėmimus grupiniu metodu 
(team-work).

Gal sunkiausia šio inteligen
tiško dialogo dalis yra santy
kiai tarp senoviškesnių ir šian
dieninių (jau nekalbant apie 
rytdieninių) pažiūrų šalininkų, 
kurie nebūtinai pasidalinę pa
gal amžių, nors dauguma vyres
nio amžiaus kunigų įsijautę į 
įprastinį, o jaunesnieji studen
tai į besivystantį religinį pasau
lį. Kad seminarija ar vienuoli
ja atliktų savo vaidmenį žmo
nijai ir Bažnyčiai, reikalingi 
nuolatiniai ir nuoširdūs ryšiai, 
nustatę bendrus rėmus ir kar
tu skatiną jautriai ir ryžtingai

Trečiasis bruožas — tarnyba 
— yra kelias, kuris veda j vie

ŠVARINAMAS KAUNO ĄŽUOLYNAS
Antrasis kunigystės sąvokos 

bruožas — vienybė — yra su
rištas su krikščionio bendru už
daviniu. .sutampančiu su Kris
taus darbu: 
žmogumi ir

jungti Dievą su 
■n o nes savo tarpe. 

Pirmiausia vienybė liečia tuos, 
su kuriais seminarijos studentas

Antanas Saulaitis, S.J., kuris gegužės 17 Waterburyje Įšventinamas j ku
nigus. Nuotr. R. Kisieliau;

Architektas V. Žemkalnis ke
letą kartų viešai kėlė klausimą 
dėl Kauno Ąžuolyno likimo, nu
rodydamas, kad visokį statybų 
užsimojimai gresia sudaryti są
lygas, kuriose ąžuolai negalė
tų išsilaikyti.

Sprendžiant iš balandžio 30 
Komjaunimo Tiesoj įdėto pra
nešimo, kova dėl Ąžuolyno gal 
jau ir laimėta. Pranešta, kad 
Kauno miesto vykdomasis ko
mitetas priėmęs specialų spren
dimą “Dėl Kauno Ąžuolyno re- 

'• konstrukcijos, tvarkymo ir prie
žiūros pagerinimo”. Nuo gegu
žės 1 iš Ąžuolyno iškeliamas 
baldų sandėlis ir maisto preky
bos paviljonas. Iki ateinančių 
metų gegužės mėnesio būsią iš
kelti kiti sandėliai, būsiąs užda
rytas šokių paviljonas ir — 
svarbiausia — nutarta numaty
tąjį stadioną statyti perpus 
mažesnį, negu buvo projektuo-

tas (12 tūkstančių vietų vietoj 
24-ių). Visa tai daroma tuo su
metimu, kad būtų ko mažiausia 
kenkiama ąžuolams, kad Ąžuo
lynas išliktu ramaus poilsio par
ku.

Tarp ko kita, iš to praneši
mo matyti, kad Kaune nebėra 
Vytauto kalno vardo. Sako: 
“nutarta laikyti Žaliakalnio, Pa
rodos kalno ir Aukštųjų Šan
čių ąžuolynus Kauno Ąžuoly - 
nu.” (Elta)

siškijos ir pasauliečių ir užsi
imti patarnaujančiais darbais, 
ypatingai neturtingųjų, neiš
simokslinusių ir jaunimo tarpe.

Apranga yra pasidariusi tam 
tikru simboliu, pažyminčių ku
nigą ir tuo pačiu atskiriančiu 
jį nuo kitų krikščionių, nuo Šio 
pasaulio. Vyresnioji karta ma
no, kad apranga reikalinga iš
reikšti pagarbai kunigystei. 
Jaunesnioji mano, kad juodi ir 
skirtingi drabužiai trukdo ry
šius, ypač su asmenimis iki 
maždaug 25 metų (JAV-bėse 
sudarančiais pusę gyventojų).

Kitas klausimas yra išsila
vinimas ne grynai teologinė — 
je srityje, kad būtų galima ge
riau dalyvauti žmonijos vei
kime. Bet tuo pačiu daugelis 
darbų, kuriuos seniau atlikda
vo kunigai, pavyzdžiui, parapi
jų atskaitomybė ar mokyklų 
administracija, dabar dažniau 
tenka pasauliečiam. Bendrai pa
ėmus, tarnauti reiškia prisitai
kyti prie tikrovės reikalavimų.

Studentų tarpe jaučiamas no
ras ypatingai dirbti su netur
tingaisiais, kultūriškai n u - 
skriaustaisiais, su tais, kuriais 
niekas nesirūpina. Tokia pažiū
ra iškelia diskusijas apie kuni
gą, atliekantį socialinį darbą 
(sočiai worker). Kaip toliau rei
kalai vystysis, parodys ateitis.

Vis dažniau mokydamiesi kar
tu su eiliniais studentais, bū
dami daugiau įsijungę į kasdie
ninį gyvenimą, seminarijos stu
dentai yra paveikiami ir tų nuo
taikų, kurios apibrėžia studen
tišką ir jaunesniųjų kartų pa
saulėžiūrą bei veiklą. Tuo pa
čiu artimesni ryšiai leidžia re
liginėm nuotaikom lengviau pa
veikti aplinką, kurioje semina
rijos studentai mokosi, dirba, 
vystosi.

Viltinga, kad metai po metų 
seminarijos mokslus pradeda ir

Mirė Ą. Gųzevičius
Balandžio 18 “po ilgos sun

kios ligos” Vilniuje mirė Alek
sandras Gudaitis-Guzevičius, pa
starųjų keliolikos metų laikotar
pyje garsintas kaip “Lietuvos 
TSR liaudies rašytojas”, bet 
dar nelemčiau Lietuvoj pasižy
mėjęs kaip pirmas vyriausias tęsia vis nauja karta kunigys- 
čekistas — enkavedistas 1940- tėn linkusių asmenų.
41 ir 1944-45. (E.) Antanas Saulaitis, S. J.

GVAZDIKĖLIS PALIKO ANT ŠALIGATVIO
Baleto artistas Jonas Vasiliauskas

Pagerbtas kompozitorius J. Gaidelis
Lietuvių Bendruomenės kul

tūros -klube Bostone, balandžio 
26 pagerbtas kompozitorius Ju
lius Gaidelis ja 60 metų sukak
ties proga.

Apie kompozitorių kalbėjo 
smuikininkas Izidorius Vasyliū
nas. Jis priminė, kad J. Gaide
lis liko ištikimas muzikai nuo 
konservatorijos laikų, per visą 
tremtį ir dabar Amerikoje, kur 
gavo net muzikos magistro 
laipsnį.

Dar Kauno konservatorijoje 
parašė kvartetą, baletą “Čičins
ką”, Vokietijoje “Aliarmo” 
simfoniją, kuri buvo išpildy
ta Amerikos aviacijos orkestro 
Washingtone. Jis prirašė nema
ža simfonijų ir kantatų, o šiuos 
metus vainikavo “Danos” ope
ra.

Gaidelis rikiuotinas po Gruo
džio, ners Gruodis palikęs labai • 
mažą muzikos lobyną. Gaidelio 
kūryboje įdomiausias jo dvasi
nis pasaulis — jo dramatizmas.

Baigdamas savo trumpą žodį, 
Vasyliūnas palinkėjo Gaideliui 
vykdyti savo pašaukimą ir duo
ti mum dar kelias naujas ope
ras.

Toliau Iz. Vasyliūnas smuiku 
ir Vytenis Vasyliūnas pianu at
liko J. Gaidelio dar Kauno kon
servatorijoje parašytą Verpėją, 
Lietuvišką šokį, Pavasario šo
kį ir k. Studentė Birutė Vaič- 
jurgytė padeklamavo Jono Ais
čio Pasasario simfoniją ir Hen
riko Radausko Moteris prie 
veidrodžio.

Baigus šią dalį, buvo sveiki
nimai. Sveikino pranciškonų 
provincijolas Tėv. dr. Leonar
das Andriekus, Bostono Dra
mos sambūrio vardu stud. Bi
rutė Vaičjurgytė, Liet. Bend
ruomenės apygardos vardu A. 
Skudžinskas. Raštu 
Lietuvos atstovas J. 
Vliko pirm. dr. K. 
Liet. Bendruomenės 
pirm. J. Kapočius, Lietuvos gar
bės konsulas A. Shallna su žmo
na, gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir A. Simutis, P LB pir
mininkas St. Barzdukas, Danos 
operos statytojai, muzikologijos 
archyvo vardu prof. J. Žilevi
čius, muz. J. Bertulis. Aidu re
daktorius dr. J. Girnius. Lietu
vos karo veteranų ramovės 
Bostono skyriaus pirm. B. Ra- 
jerčius. inž. ir architektu sąjun
gos vardu J. Kasys. Moterų Fe
deracijos vardu V. J.muškaitė. 
muz. V. Bacevičius, gvdvbėų 
draugijos skyriaus vardu Vait- 

soHstai Stankūnai^-. Ra-

nizavo “Kopelfjos” baletą, su 
kuriuo aplankė lietuviškas sto
vyklas.

Į JAV atvyko 1949. apsistojo 
Bostone, čia jis padėjo žmo
nai organizuoti baleto studiją. 
Jo žmona — Tatjana Babuški- 
naitė — taip pat Kauno V. Ba
leto teatro artistė. Studija yra 
pastačiusi ir baletų ir surengu
si koncertų.

Velionis dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime, pats

ninėje, kai supuolė daktarai, 
širdį išbudino. Ji vėl plakė, ir 
žmogui grąžino šypseną, pilną 
sąmonę.

Jonas Vasiliauskas jau buvo 
pergyvenęs porą širdies smū
gių. Atrodė, kad ir šis praeina. 
Bet nepraėjo. Po vidurnakčio 
vėl pasikartojo priepuolis, ir 
širdis 3 v. sustojo plakus. Tai 
buvo balandžio 27 dienos pra
džia.

Jo palydėti susirinko daug 
bičiulių ir Bostono lietuvių. Ir 
jį palaidojo balandžio 29 rytą.

Besikuriančioje Lietuvoje
Velionis buvo gimęs 1905 

rugpiūčio 3 Biržuose. Buvo Lie
tuvos kariuomenės savanoris, 
dalyvavo laisvės karuose, daly
vavo Klaipėdos sukilime, buvo 
šaulys ir medžiotojas ir buvo 
baleto artistas. Baigęs suaugu
sių gimnaziją. 1924 lankė vals
tybės teatro vaidybos studiją, 
1925-28 
studiją, 
baletą, 
1944?

Balete yra sukūręs visą eile 
gražių vaidmenų, buvo baleto 
trupės seniūnas, daug prisidėjo 
prie Lietuvos Valstybinio bale-

Kas Bostone nepažino elegan
tiško baleto artisto Jono Va
siliausko? Visada džentelme
nas, visada gerai nusiteikęs, la
bai gražiai apsirengęs, su šyp
sena, visada pamėgęs meno 
žmones, radęs su jais kažko
kią subtilią draugystę, patrau
kęs savo nuoširdumu, vaišingu
mu. Mėgo jis gaminti valgius, 
ir gamino su rafinuotu skoniu. 
Kai juos dėdavo į stalą, matei, 
koks jis grakštus, lankstus. Tai 
baleto žmogus!

Ir jo — nebėra.
Kelionė su gvaizdikėliu

Pasipuošęs, įsisegęs gvaizdi
ką į atlapą (o gėlę atlape jis vi
sada mėgo), balandžio 26 vaka
rą nuvažiavo mašina pas humo- 

; ristą Antaną Gustaitį, su ku
riuo draugavo. Susikrovė vi- 

. sus Į mašiną ir juokaudamas 
doms paveda miško pavėsį. Jų važiavo į kompozitoriaus Ju- 
kvėpavimas yra aukštas ir gilus, liaus Gaidelio minėjimą. Kom- 
kaip balsas, baltieji žiedai nu
karę kaip rožančiai. Gegužis 
via iū.ų mėnuo — ievos.

Sveikas, mano medi! Aš ži
nau. kad tu negalėjai pasenti, 
tiktai dar paaugi ir iškelt aukš
tyn savo židv poterius. Ta
čiau. kas pask kia nusilaužti že
mesnes šakas, kas pamerkia, 
kur padeda, jeigu nė vieno ne
bėra tėviškėje?. Paveikslo, nė 
žmonių. nė žvakių, nė giesmės.

O gal nė tavęs? Gal jie iš
svaidė akmeni po akmenio ir 
jši.dengė tav.y kojas. kad matytų 
jas ncd'.-i ieji ir nukirstų? Gal 
t~.i jwko neseniai, dabar, šitą 
gegužį. rus kcg» tu padvelkei

priklausė Tautinės Sąjungos 
Bostono skyriui. Mokėjo jis 
verstis, ekonomiškai tvarkytis. 
Dėl sveikatos negalėdamas dirb
ti, mokėjo tvarkyti savo namus, 
pats gyveno kaip tikras artistas 
— tarp paveikslų, knygų ir 
draugų, (p.j.)

sveikino
Rajeckas,
Valiūnas,
Tarybos

•alėto artinąs Jonas Vasiliauskas

("a Mrh'

to paties teatro baleto 
Baigęs buvo priimtas Į 
kuriame dirbo iki

kus, 
ras. 
tė.
Baltrušaitis. \. Ra'-t
Bieliūną-. BaltijC.'. .r 
skautai Ik.-tcne. svu 
ra. neolituanai. Tomu

muzikai

Gegužio stebuklai
(atkelta iš 3 pslj 

jos perdaug stiprios, ūktai die
ną tegali pasidžiaugti žiedais.

Bet kas pavaduos tą kvepėji
mą didelėj troboj, gerojoj tro
boj, kur prie Gegužio Karalie
nės, Gegužio Metines, kaimiš - 
ko altoriaus sumerktos gelto
nosios lelijos, ir pirmieji .jaz
minai, ir alyvos baltosios, ir 
alyvos alyvinės, ir biliūnai, 
pluskoti kaip liūtai, ir razetos, 
tokios pat neįmatomos. kaip 
lakštingalos, pilkšvos ir nepava
duojamos. ir žemčiūgai, susipai
nioję darželyje tarp savęs taip, 
kad juos reikia nupiauti krūvo
mis. Ir nuo upelio pakrančių ne 
užmiršjolės.

Mat. čia sumerkiau, gėles iš 
visokių dienų — kartais jos 
prisideda prie gegužinio gar
binimo tiktai paskutinę dieno 
kai jų žydėjimo laikas a!cr>a 
antrąją mėnesio pusę, kaip sar
gybų pakeitimas. Bet atsimenu 
gerai, jog nuo pat pradžios yra

neužmaršuolės mėlynes.— blyš
ku.; dvelkimas, lengvas kvėpavi
mas nedrąsių vaikiškų žiedų. 
Tiktai baitCclos šakos, didelės 
ir stiprios. ateina, kaip miškas, 
kaip šėtros ii Gegužio pamal-

pozitoriui 60 metų, — tai LB 
kultūros klubas ir žodžiu jį pri
siminė ir atliko jo kūrinių. Pa
gerbti muziko rinkosi visi, tik 
į pagerbimą nebesuspėja Jono 
Vasiliausko vairuota mašina.

Pakeliui pasidarė jam nege
ra Sustojo prie vaistinės ir va- 
žiavusiem pasakė — nebegaliu, to gastrolių organizavimo į 
Tada prasidėjo pati liūdniau- Mante Carlą ir Londoną.

Su meno garsenybėm
Jis buvo bene pirmasis lietu

vis “impresario'. kvietęs su 
koncertais pasaulinio masto dai
nininkus. Nuo 1933 iki 1940 bu
vo Baltijos meno agentūros va
dovas Kaune. Jis yra pakvie
tęs į Lietuvą pasaulinio masto 
menininkus, kaip šaliapiną ir 
Rubinšteiną ir visą eilę kitų dai
nininkų, instrumentalistų.

jau buvo sustojus, bet ligo- Būdamas Vokietijoje, suorga-

šia tos kelionės dalis. Prisišau
kė policijos ambulansą, ir kai 
ligonį įkėlė į vidų, iš jo ele
gantiško švarko atlapo iškrito 
raudonas gvazdikėlis. Jis ir li
ko gulėti ant šaligatvio. Ant di
delio kelio liko tik gvaizdikėlis, 
priminęs keleiviam, kad būta 
čia žmogaus....

man. ko pasirodei, kaip ištiki- Toks trapus likimas ištiko ir 
kimus mylimųjų vėlės — iške- ambulansu vežamą. Jo širdis 

žali beržai ir geltonos lelijos, ir Raudamos?

demija. ateitininkai 
giai. teisininkai. muz 
reričius. A. Kuciūnas.

Sukaktuvininką'' J
padėkojo mhcim uz prr<mmnmą. 
ir taip pat žmonai, kuri jo n< 
nuvariusi dubli praktiško dar 
bo

Susirinkime dalyvavo daug 
žmonių.
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Lietuviškas žodis radijo bangose ir
Chicagoje turime tris lietu*

viškas radijo valandėles ir Lie
tuviai televizijoje pusvalandį. 
Dvi iš šių valandėlių — “Mar
gutis” ir Barčus šeimos radijas 
— jau gyvuoja daugelį metų ir 
lietuviškajame gyvenime yra 
plačiai įsipilietinusios bei žino
mos. “Margutis” išsiskiria kul
tūrinių įvykių polėkiais. Štai 
gegužės 17 ir 18 Chicagoje 
“Margučio” statomas J. Gruo
džio baletas “Jūratė ir Kasty
tis”, kuri išraiškos šokio for
moje atliks Toronto universi
teto modernaus šokio ansamb
lis, vadovaujamas dėstytojos ir 
ansamblio vadovės B. Vaitkū- 
naitės-Nagienės. Į pastatymą ša
lia baleto dar įvedamos dai
nos, dailusis žodis ir kiti me
no elementai.

Marijos ir inž. Antano Ru
džių vadovaujamas ir išlaiko
mas Radijo Forumas balan
džio 26 atšventė vienerių me
tų sukakti. Radijo Forume pro
gramos perduodamos kiekvie

(REPORTAŽAS lt CHICAGOS)

no šeštadienio vakarą 8-9 vai., 
jose nėra prekybinių skel
bimų, o klausytojai, išklausę 
kurią nors paskaitą, pokalbį ar 
meninę programą, gali skam
binti į studiją ir duoti klausi
mus. Tokie telefoniniai pokal
biai jungiami į radijo bangas, 
ir juos girdi kiekvienas klau
sytojas. Telefoninių klausimų 
gal daugiausiai susilaukė dr. 
K. Bobelis po savo paskaitos 
apie šiandieninį liberalizmo pa
vojų, taip pat vysk. V. Brizgys 
ir kt. Kartais klausimai būna 
provokuojantys ar giliai disku
siniai, kas Radijo Forumui su
teikia ir gyvybės ir įdomumo.

Dažnai Radijo Forumo bango
mis prabyla ir žymesnieji ame
rikiečiai. Jau yra kalbėję Chi- 
cago “Sun-Times” dienraščio 
editorialų redaktorius R- Ken- 
nedy, buv. Illinois gubernato
rius S. Shapiro, buv. JAV paš
to viršininkas ir JAV ambasado-

televizijos ekrane
rius Lenkijoje J. A. Gronouski, 
buv. viceprezidento Hnmphrey 
sesuo Mrs. Frances Hunophrey- 
Howard, Marijos šventovės Wa- 
shingtone direktorius vysk. T. 
Grady ir daugelis kitų. Kiekvie
nas iš kalbėtojų, ar tai būtų 
žymus amerikietis politikas ar 
lietuvis menininkas, atvyksta į 
moderniai įrengtą studiją Ru
džių namuose, kur nuo sienų 
žvelgia lietuvių menininkų kū
riniai, religiniai simboliai ir ki
tokie suvenyrai. Iš tokios ap
linkos jie prabyla į lietuvius ra
dijo klausytojus. Vėliau iš te
lefoninių skambinimų jie arti
miau bei giliau pajunta lietu
vių nuotaikas ir, kiek laikas lei
džia, viešai telefonu bando kai 
ką išryškinti ar konkrečiau pa
sisakyti, pvz. kad ir pavergtos 
Lietuvos reikalu.

Tenka pabrėžti, kad platus ir 
reikšmingas R. Forumo dar
bas atliekamas šiame krašte gi-* 
musių Rudžių iniciatyva ir lėšo

įlŠ VISUR

mis. Kaip minėjau, programose

WORCESTER MASS.
Jaunimo koncertas

Tėvų pranciškonų rėmėjų I- 
ojo skyriaus surengtą koncertą, 
įvykusį balandžio 20 Maironio 
parke, galima pavadinti jauni
mo pavasario švente.

Mišiose, kurios dėl bažnyčios 
remonto buvo aukojamos šv. 
Kazimiero parapijos salėje, da
lyvavo gausus būrys tikinčių
jų. Tautiniais drabužiais pasi
puošusios, giedojo Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seselių auklė
tinės, atvykusios iš Putnamo

lėtą valandų grįžęs iš Chicagos, 
jis papasakojo, koks didelis su
sidomėjimas Chicagoje yra Sv. 
Antano gimnazija. Pažymėjo, 
kad praėjusiam savaitgaly vi
sa lietuviškoji Chicaga buvo 
ypatingai sujudusi, nes ten vie
nas po kito vyko “Danos” ope
ros spektakliai. O kaip žinome, 
“Danos” operą sukūrė žmo
gus, esąs šiandien šioje salėje. 
Jis aukoja savo jėgas bei laiką 
ir kiekvieną savaitgalį atvažiuo
ja iš Bostono į Kennebunkpor-

prekybinių skelbimų nėra, tad 
absoliučiai jokių pajamų neį
plaukia. O reikia mokėti radi
jo stočiai už valandos laiką, 
spaudai už dedamus praneši
mus, o kiek dar susidaro repre
zentacinių išlaidų, nes kiek
vienam žymesniam amerikiečiui 
kalbėtojui Rudžių namuose da
romi priėmimai ir sukviečiama 
iki 5070 svečių. Bet Rudžiai 
apie jokias išlaidas neužsime
na ir nedejuoja. Jie tik trokš
ta. kad Radijo Forumas gyvuo
tų ir tobulėtų, kad jis tarnautų 
Lietuvos laisvės bylai ir lietu
vių išeivijai šiame krašte.

Solistė ir dailiojo žodžio menininkė Elena Blandytė dainuoja Philadelphijoje ateitininkų surengtame pavasa
rio koncerte. Prie pianino — Aleksas Mrozinskas. Nuotr. K. Cikoto

KIEK IR KAIP BALSAVO LB TARYBOJE

kartu su seselėmis. t
Po pietų visi skubėjo į gra

žųjį Maironio parką.
Tėvų pranciškonų rėmėjų 

lojo skyriaus pirm. Z. Snars
kis tarė žodi, pasveikindamas 
pranciškonų provinciolą tėvą 
dr. L. Andriekų, kitus kartu at
vykusius kunigus, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos ir šv. Ka-

to Šv. Antano gimnaziją ir mo
ko mūsų jaunimą lietuviškų dai
nų. Tai kompozitorius J. Gaide
lis, šiais metais švenčiąs 60 m.

Balandžio 26 Radijo Forume 
metinių paminėti į studiją buvo 
sukviesta apie 50 svečių, jų tar
pe nemažai lietuviškos spaudos 
ir jaunimo organizacijų atsto
vų. Pradžioje meninę progra
ma atliko aktoriai Stasė Kielai-

Tėvo provinciolo kalba ke
lis kartus buvo pertraukta plo
jimų, pagerbiant kompozitorių įr jonas Kelečius, perduo- 
J. Gaidelį.

Mišrus choras, , kompoz. J.
zimiero seseles, jaunimo myle- Gaidelio vadovaujamas, padai- Krėvės 
toją kun. J. Steponaitį, choro navo: Važiavau dieną, Oi žiba

darni gyvą, ypač sukurtaisiais 
personažais įdomią ištrauką iš 
_____ ; “Šiaudinės pastogės”, 

vadovą kompoz. J. Gaidelį, ir žiburėlis, Ko liūdi, sesele, Tri-____________ Tuė^JčhT ’ktrnša-
visus susirinkusius, pripildžiu- jų seselių, Ramovėnų maršas. ^onu ^^0 kun. 
sius salę, o ypatingai jaunimą, 
atliekanti programą ir atsilan
kiusį jos pasiklausyti.

Pakviestas tarti žodi Liet. 
Bendr. pirm. Stanelis nurodė, 
kad Kennebunkportas ir Put- 
namas yra lietuvybės tvirtovės, 
kurias turime ypatingai bran-

Antroje dalyje — tautiniai V. Rimšelio buvo ir veteranas
šokiai. Mergaitės pašoko: Sadu
tę, Kalvelį, Gyvatarą; berniu
kai nepasiduodami — Mikitą ir 
Oželį. Atsisveikinimui mergai-

ginti ir rūpintis, kad neatsitik
tų taip, kaip atsitiko su Maria- 
napoliu, kurio lietuvybės at
žvilgiu, galime sakyti, neturi-

tės dar pašoko Kepurinę.
Pabaigoje skyriaus pirm. 

Snarskis padėkojo Nekaltai 
Marijos seselių auklėtinėm ir 
jų vadovei seselei Jurgitai, šv.

Z.
P.

me.
Meninę programą pradėjo 

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių auklėtinių choras, pa
dainuodamas keturias daineles: 
Ausiu nuausiu, Partizano mir
tis, Vežė mane, Ramunėlė.

Šv. Antano gimnazijos moki
niai nepasidavė’ mergaitėm. Va
dovaujami kompoz. J. Gaidelio, 
jie padainavo: Subatos vakarė
lį, Pasėjau dobilą, Per Klausu
čių ulytėlę. Paskutinioji daine
lė sujudino klausytojų širdis. 
Plojimai nenutilo, kol nebuvo 
ji pakartota.

Prieš pasirodant mišriam cho
rui. buvo pakviestas tarti žo
dį pranciškonų provinciolas tė-

redaktorius dr. P. Grigaitis, ša
lia jėzuito kun. J. Vaišnio ir 
buv. LFB Chicagos apyg. pirm, 
dr. K. Bobelio — “Naujienų” 
administratorius M. Gudelis ir 
kt. Pavardes cituoju, kad pa
ryškinus, jog Radijo Forumas 
stengiasi tarnauti visiem lietu
viam.

Jūsų reporteriui, atstovavu
siam “Darbininkui”, įdomu pa
stebėti, kad Rudžiai, nors ir čia 
gimę bei užaugę, yra ir “Dar
bininko” skaitytojai. Man, kaip 
ilgamečiam šio laikraščio repor
teriui, įdomu tai, kad Rudžiai 
“Darbininką” skaito su dėme
siu ir ne vienu atveju reaguo
ja į tai, kas būna mano re
portažuose iš Chicagos parašy
ta. Kad ir kiti skaitytojai pana-

jų vadovui kompoz. J. Gaide
liui ir visiem atsilankiusiem, 
praleidusiem popietę su mūsų 
jaunimu. Jaunimas esąs pilnas 
jėgų ir energijos. Jam reikia tik 
ištiesti ranką, ir jis didelius 
darbus atliks. Branginant jau
nimą, remtini tėvai pranciško
nai ir Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seselės, ypatingai dabar, 
kada jos yra pasiryžusios pa
statyti jaunimo stovyklą “Ne- šiai reaguotų, žmogus žinotum, 
ringą”. Kalbėtojas kvietė vi- kad rašai ne vėjam ar nebyliom 
sus prisidėti prie statybos. Sa- sienom, bet žmonėm.
kė prisidėsiąs. kiek galėsiąs, ir Radijo Forumui, įžengusiam 
pats, eidamas kartu su jaunio į antruosius metus, gražiausios 
mu. sėkmės. Taip pat sėkmės jcs

Seselių auklėtinės įteikė. Z. vadovam ir gražiabalsiam pra- 
Snarskiui dovanėlę už jo pa- nešėjui žurn. Vyt. Kasniūnui.

kad rašai ne vėjam ar nebyliom

Ryšium su LB tarybos sesi
jos Chicagoj aprašymuose spau
doje skelbiama klaidinga infor
macija ir iš to daromomis ten
dencingomis išvadomis randu 
reikalinga ir svarbu visuome - 
nes dėmesiui pranešti:

1. Sesijoje buvo užsiregistra
vę 46 pagal JAV LB įstatus bal
so teisę taryboje turį asmenys. 
Centro valdybos pasitikėjimo 
klausimą balsuojant, pagal užsi
registravusių dalyvių sąrašą bu
vo išdalintos 39 (trisdešimt de
vynios) balsavimo kortelės. Sep
tynių užsiregistravusių sesijos 
dalyvių (kun. J. Jutkevičiaus, 
kun. K. Trimako, B. Nemicko, 
V. Balčiūno, V. Adamkaus, P. 
Petfūšaiao ir P. Žumbakio) po
sėdžių salėje balsavimo metu 
nebuvo. Mandatų komisijai vėl 
pagal vardinį sąrašą buvo su
grąžintos 27 (dvidešimt septy
nios) balsavimo kortelės, iš 
kurių 24 - buvo pažymėtos 
"taip" ir trys "ne". Dvylika po
sėdžio dalyvių, kai kurie pareiš
kę, jog tai daro protestuodami, 
balsavime nedalyvavo. Tuo bū
du dabartinei centro valdybai 
pasitikėjimas pareikštas didele 
dvidešimt keturių balsų prieš 
tris dauguma.

2. JAV LB įstatų 41 str. nu
rodo, kad “.. .Taryba klausi
mus sprendžia paprasta (pabr. 
cituojant) posėdžiuose daly
vaujančiu narių balsų daugu
ma”. Pagal įprastines parlamen
tarines taisykles ir šio krašto 
teisinę teoriją paprastą balsų 
daugumą nustatant, susilaikiu
sių (nebalsavusiu) "balsai" ne
turi jokios reikšmės ir jokiu 
būdu negali būti laikomi pri
tartą vienai ar kitai pusei (žr. 
Martin v. Ballenger (1938) teis
mo bylos sprendimą, cituotą 
Alice Stungis. Sturgis Standard 
Code of Parlismentary Proce
dūra, antra laida. McGraw-Hill 
Book Co, N. Y., 1966, psl. 
134 ir eilę kitų ten pat nuro
dytų teismų pasisakymų). Ka
dangi demokratiniame balsavi
mo procese daugumos balsui 
esant sprendžiančiu, nėra numa
tyta galimybė pasisakyti “pro
testo” būdu, tenka laikyti, jog

mąjį balsą turintiems jokių iš
imčių, kurios varžytų šia bal
so teise pasinaudoti bet kurį 
klausimą taryboje sprendžiant. 
Tad ir centro valdybos pasiti
kėjimo klausimo balsavimas bu
vo įvykdytas griežtai laikantis 
veikiančių JAV LB įstatų reika
lavimų. (Kai kieno bandymas 
analogiškai šį atvejį prilyginti 
1967 rugsėjo mėn. New Yorke 
įvykusioje sesijoje padarytam 
nutarimui, naujai tarybai susi
rinkus, nepratęsti buvusios 
centro valdybos kadencijos, tė
ra graudi ir jau pradedanti įky
rėti organizacinio gyvenimo 
sąvokose nesusigaudymo apraiš
ka.) Kitas visai klausimas, ar 
minėtas Įstatų straipsnis yra 
“geras”, “tinkamas” ar “tiks
lus” ir ar jis neturėtų būti kei
čiamas. Be abejo, turėtų. Ta
čiau, dėl ilgų kalbų laiko pri
trūkus, šis svarbus įstatų kei
timo reikalas sesijoje visai ne
buvo svarstytas.

4. Pasitikėjimo klausimą 
svarstant pirmininkavęs kun. 
V. Dabušis kaltinamas “nede
mokratišku” elgesiu ir “neleidi
mu kalbėti”. Tuo reikalu kalbė
ti buvo leista ilgiau kaip va
landą. Tačiau atsimenant, jog, 
viena, posėdžio dalyviai anks
čiau jau buvo nubalsavę, su
darytam kalbėti norinčių sąra
šui išsisėmus, daugiau kalbėti 
neleisti ir antra, kad tie patys 
posėdžio dalyviai buvo nutarę 
patį pasitikėjimo klausimą 
spręsti balsavimo būdu, šiek 
tiek susigaudančiam susirinki
mų tvarkoj turėtų būti aišku, 
jog tolimesnis diskusijų tęsi
mas būtų buvęs ne demokrati
nių principų paisymas, bet jų, 
su daugumos balsavimo būdu 
pareikšta valia nesiskaitant, su
griovimas. Kun. V. Dabušis vi
sai tvarkingai leido norinčiam 
paklausti, ar dalyvaują cent
ro valdybos nariai turi balso 
teisę, bei davė žodį į klausimą 
išsamiai atsakyti. Ir tada vyk
dė balsavimą, nežiūrėdamas, 
jog vėl buvo “norinčių kalbėti”. 
Tokių visada būna. Tik kartais 
pritrūksta klausančių.

5. čia nurodyti tarybos bal-

nėra. Gaila, kad sesijoje jie bu
vo mandatų komisijos netiksliai 
paskelbti. Kai kurioje spaudoje 
po to sudėliota įvairi “balsavi
mo rezultatų aritmetika” yra 
grynai jos skelbėjų vaizduotės 
kūrinys ir tendencingi bei ne
mokšiški išvedžiojimai.

šešių centų pašto ženklą ir 
savo adresą atsiuntusiem mie
lai šiuo klausimu suteiksiu 
platesnės informacijos.

Arvydas Barzdukas, JAV LB 
Tarybos sekretorius. 7905 Hol- 
mes Run Drive, Falls Church, 
Virginia 22042.

Baltimores žinios
Šeimos komunijos diena bu

vo gegužės 11 per 8:30 v. mi
šias, kurias aukojo prel. L. 
Mendelis. Jis pasakė ir pritai
kytą pamokslą. Didysis choras 
giedojo kun. L. Budreckų lie
tuviškas mišias. Tai tikrai bu
vo istorinis įvykis, nes pirmą 
kartą buvo giedamos lietuviš
kos mišios šv. Alfonso bažny
čioje.

Procesija Marijos garbei bu
vo gegužės 11 4 vai, popiet. 
Žmonės pradėjo bažnyčion 
rinktis 3:30 v. Sodalietės nešė 
gražią statulą. Buvo giedamos 
giesmės. Procesija baigėsi švč. 
Sakramento palaiminimu.

Labdaros vajus, kuris prasi
dėjo gegužės 4, baigėsi gegužės 
11. Šiam vajui vadovavo kun. 
A. Dranginis. Jis laiškais ir 
iš sakyklos kreipėsi į žmones, 
prašydamas prisidėti prie va
jaus.

Daina — yra naujas vyrų 
choras, kuriam diriguoja Lilė 
Bakerskienė. Jis pasirodys pir
mą kartą gegužės 18 per 8:30 
v. mišias, kurios laikomos lie
tuvių kalba. Choras kviečia ir 
kitus vyrus, kurie tik mėgsta 
lietuvišką dainą ir giesmę, j- 
sijungti į jų gretas.

Parapijos suaugusiu klubas 
rengia pikniką gegužės 18 gra
žiame State Parke, Baltimo- 
rės priemiestyje. Sporto aikštė
se vaikai galės žaisti, o me-vas L. Andriekus. Tik prieš ke- (nukelta į 6 psl.) VI. Rmjs

nebalsavę tarybos nariai sesijo
je atsisakė teisės centro valdy
bos pasitikėjimo klausimu 
efektingai savo nusistatymą pa
reikšti ir to klausimo sprendi
mą paliko balsavusių nuožiū
rai. Visokios kitokios “išva
dos” tegali būti daromos tų, 
kurių galvosenai demokratinė 
tvarka ir procesas nebuvo įkan
dami.

3. JAV LB įstatų 34 str. nu
rodo, kad šalia visuotinai iš
rinktų tarybos narių. “ .. .Tary
boje sprendžiamuoju balsu taip 
pat dalyvauja: LB Centro Val
dybos nariai. LB apygardų pir
mininkai arba jų atstovai...” 
įstatuose nėra numatyta ir lig
šiolinėj LB organizacinėj prak
tikoje nebuvo padaryta cituotu

savimo duomenys nėra nei 
“oficialūs”, nei “neoficialūs”.
nei kckie kitokį. Jie yra vie
ninteliai, nes kitokių duomenų

džių pavėsyje prie stalų susė
dę vyresnieji galės pailsėti. Ge
gūžinės pradžia 1 v. popiet.

Jonas (Mielinis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiimii'uiiiiiiiiiiiiii’iiii*iiiiiimi

Mielas lietuvi, paremk lietuvių pranciš
konų pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ Ncw Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke. 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatų 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vienuolynui 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

straipsniu taryboje sprendžia- iiiiiiiiiiiiiiiiiifiiHftiitiiiiimiumiuiiimiiHiiiiiiiHiiHitiitiiiniitiiiiiiitiiiiittniiiiiiii

— Dijakonas Tadas Jonas De
gutis, OFM, į kunigus bus į- 
šventintas birželio 7 Amerikos 
tautinėj Marijos šventovėj, Wa- 
shingtone, D.C. Primicijas lai
kys Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos bažnyčioje Chicagoje bir
želio 15 d. 1 vai. popiet. Giedos 
Dainavos ansamblis.
— Hamiltono teatras, vado

vaujamas režisorės-aktorės Ele
nos Dauguvietytės- Kudabie
nės, atvyksta į Detroitą ir ge
gužės 17 Lietuvių namuose vai
dins Vinco Krėvės istorinį vei
kalą “Mindaugo mirtis”. Rengė
jai — Detroito Stasio Butkaus 
kuopos šauliai.

— Aldonos Kepalaitės piano 
koncertas New Yorke, Town 
Hali salėje įvyks gegužės 24.
— Ateitininkų šeimos savait

galį ruošia Chicagos ateitinin
kai sendraugiai, gegužės 17-18 
tėvų jėzuitų vasarvietėje, Co- 
loma, Mich.

V
— Amerikos Lietuvių Tary- . 

ba dar prieš Lietuvių kongresą 
Detroite organizuoja sritines 
konferencijas laisvinimo darbui 
aptarti ir stipriau susiorgani
zuoti. Tokios konferencijos nu
matyta pravesti Pittsburghe, 
Los Angeles, New Yorke ir 
Bostone. Konferencijos bus ap
tariamas ir Alto skyrių steigi
mas visose lietuvių kolonijose.

— Šaulių savaitė Dainavoje 
įvyks birželio 15-22 su paskai
tomis, pramogomis, laužu ir 
mirusių bei žuvusių šaulių pa
gerbimu, atitinkama programa 
salėje ir pamaldomis. Tinkamai 
bus paminėta ir šaulių sąjun
gos 50 metų jubiliejus. Norį da
lyvauti registruojasi kuopose. -

— Kun. Vincentas Beinortus 
mirė Tauragėje, Lietuvoje; pa
laidotas Švėkšnoje balandžio 
23.
— Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimo generalinio komiteto na
riai bei kai kurie kiti pareigū
nai gegužės pradžioje išvyko į 
Europą dalyvauti ten rengia
muose PET Seimo posėdžiuose/ 
Gen. komiteto nariai taip pat 
lankysis įvairiose Europos sosti
nėse susipažinti su tenykš
čiais politiniais nusiteikimais, 
liečiančiais Rytų Europos pa
dėtį. Išvykusiųjų tarpe yra ir 
LLK pirmininkas V. Sidzikaus
kas. (E.)

— Tautos Fondo valdyba 
vėl praneša, kad pasipildė ypa
tingųjų TF rėmėjų sąrašas: iš 
Toronto: dr. J. Sungaila, A. 
Smigelskis (po 50 dol.), J. Gus
tainis H. Lapas, A. Kuolas (po 
25 doL). Iš Kalifornijos: dr. M. 
ir A. Deveniai, prel. J. Kučin
gis, dr. S. J. Žmuidzinas (po 
50 dol.), A. Lukšienė (35), V. 
Vidugiris (30). dr. J. Gudaus
kas, A. Markevičius (po 25), A. 
Skirtus (26), L. Nat. fund c/o 
Andrius. Ir Patersono (N. J.) 
LB apylinkė per A. Rugį — 200 
dol. (E.)

— P. Maldeikis, V. Čižiūnas 
ir A. Rinkūnas redaguoja mo
kytojų metraštį, leidžiamą JV 
LB švietimo tarybos. Pirmąjį 
numerį tikimasi parengti dar 
šiais švietimo metais.

— Česlovo Sasnausko "Re
guiem" kūriniu Chicagoje šio 
met bus pagerbiami visi žuvę 
už Lietuvos laisvę, ypač birže
lio aukos, Tą kūrini su solistais 
atliks VI. Baltrušaičio diriguo
jamas choras Marųuette Parko 
lietuvių bažnyčioje birželio 14 
vakarą. Koncertą ir žiauriųjų 
įvykių paminėjimą rengia LB 
Chicagos apygarda, kurios pir
mininku yra Andrius Juškevi
čius. '

— šaulių sąjunga išleido 
ženkliuką lipinimui ant vokų 
Jo kaina 5 c Ženkliukas yra 
spalvotas, su V Pūtvio paveiks
lu. Išleistas šaulių sąjungos įsi
kūrimo 50 metų jubiliejui pa
minėti.
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JUOZUI ŠUKIUI
mirus, jo žmoną dr. Jūrą Šukienę, sūnų Algį ir dukrą 
Eglę giliai užjaučia

STEFA ir ADOLFAS DIMAI
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. JUOZUI ŠUKIUI
. mirus, mūsų, mielą sesę Eglutę, jos mamytę ir broliuką 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

BIRUTĖS DRAUGOVĖ

?

i. Į . r „ ž ; / JUOZUI ŠUKIUI
S;;‘• ; ’.7:< •'mirus,'" ■ ■ 
žmohat Jūratėi, dukrai,' sūnui ir giminėms užuojautą 
•V#. ?reaida> /.' •
C ? ’ ONA ir POVILAS OSMOLSKIAI

4 .' *

OAKBININKAS

n -

1969 nu. gegužio 14 d., nr. 34

Prisikėlimo parapijai, kuriai 
vadovauja tėvai pranciškonai, 
per balandžio mėnesį parapie- 
čiai suaukojo 3,998.14 doL

Pirmoji komunija Prisikėli
mo parapijoj vyko gegužės 3. 
Ją priėmė 44 vaikučiai. Juos 
paruošė ir gražiai tvarkė bažny
čioje vaikų darželio seselės.

Sutvirtinimo sakramentas 
vysk. V. Brizgio bus teikiamas 
gegužės 18.

Katalikų vyrų draugijos su-
sirinkimas Prisikėlimo parapi
joj vyko balandžio 27. Tarp 
kitų reikalų buvo J. Matulionio 
paskaita apie seniau vykusias 
katastrofas, kurios kliudė ir 
žemę. Nors paskaita nebuvo ak
tuali šiem laikam, bet kilusios 
diskusijos ir klausimai rodė, 
kad susidomėjimas buvo nema
žas. Buvo pageidaujama, kad ir 
ateity valdyba ruoštų panašių 
paskaitų.

Rengiasi susituokti dvi poros 
lietuvių: dr. R. Dailydė su V. 
Tamulaityte ir Algis Kybartas 
iš Hamiltono su Margarita Si
manavičiūte. Linkime gražios 
ateities.

Čiurlionio meno ansamblis 
gegužės 31 Toronte duos kon
certą, o birželio 1 dalyvaus kop
lyčios ir paminklo šventinimo 
iškilmėse.

A. a. Iz. Matusevičiūtei stato
mo paminklo projektą paruošė 
arch. Kulpavičius lietuviško 
koplytstulpio pavyzdžiu. Suda
rytas komitetas statybai. Stato
ma visuomenės lėšomis.

"Dainos" draugija balandžio 
26 suruošė “kartūnų” balių. 
Balius turėjo pasisekimo. Vyko 
turtinga loterija. Dainietės šel
pia Vokietijoj pasilikusius? lie
tuvius senelius ir ligonius.

Worcester, Mass.
(atkelta iš 5 psl.) 

stangas padedant jom paruošti 
programą.

Po koncerto, kas norėjo, ga
lėjo pasivaišinti, o jaunimas ir 
pasišokti.

Z. Snarskis yra šio koncerto 
iniciatorius. Jis daug darbo, 
laiko ir nemigo naktų paauko
jo, kad koncertas būtų sėkmin
gas. Už tai jam priklauso di
džiausia padėka. Negalime pa
miršti ir talkininkų: Tamašaus
ko, Bruožio, Miliausko, kuris 
neturinčius susisiekimo priemo
nių, bet norinčius koncerte da
lyvauti, keturis kartus nuo šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
vežė į Maironio parką.

O kas įvertins pasiaukojimą 
ir darbą šeimininkių, kurios 
nuo ankstyvo ryto dirbo virtu
vėje. Tos darbščiosios bitelės 
buvo: vyriausia Maironio par
ko šeimininkė Kauševičienė,

Mielai kolegei dantų gydytojai 
/ JŪRATEI ŠUKIENEI 

ir jos Šeimai, jos* vyrui

JUOZUI ŠUKIUI
mirus, 

gilią užuojautą reiškia

NElN YORKO IR NEW JERSEY LIETUVIŲ 
DANTŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

Kolegai ir bičiuliui

JUOZUI ŠUKIUI
mirus,

Širdingai užjaučiu žmoną, sūnų ir dukterį.

V. K. JONYNAS, 
duktė ir žentas

TORONTO
Motinos diena buvo minima 

gegužės 11. Kartu įvyko ir li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaiga

LB Toronto apylinkės valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pir- 
mininkė-poetė Laima švegždai- 
tė, vicepirmininkai — tėvas R. 
Šakalys ir inž. S. Masionis, sek
retorius — K. Rusinąs, iždinin
kas V. Paškovičius, parengimų 
vadovai — P. Būtėnas ir J. Ka- 
rasiejus. Santykiam su kanadie-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

čiais palaikyti pakviestas kleb. 
kun.P. Ažubalis.

Lietuvių akademikų draugija 
balandžio 26 suruošė rašyt A. 
Landsbergio paskaitą apie da
bartinį teatrą. Paskaita gerai 
pasisekė. Prelegentas kal
bėjo labai taisyklinga lietuvių 
kalba ir apie visai naujus da
lykus.

S. Jokūbaitis, Toronto šau
lių vadas ir pirmininkas, susi
laukė “staigmenos”: jam buvo 
suruoštas pobūvis 50 metų am
žiaus proga. Sveikino ir konsu
las J. Žmuidzinas. Pobūviui va
dovavo J. R. Simanavičius.

Algis Ropė civilinės aviaci
jos kursuose jau yra išlaikęs 
dvimotorių lėktuvų piloto eg
zaminus. Studijas mano tęsti ir 
toliau. Sveikintina profesija, 
kuria lietuviai ligi šiol mažai 
domėjosi.

Toronto latviai visų Kanados 
latvių vardu apdovanojo buv. 
Kanados premjerą J. Diefenba 
kerį už pavergtų latvių reikalo 
iškėlimą Jungtinėse Tautose. 
Kanados spauda šį įvykį atžy
mėjo.
Ukrainiečių suvažiavimui, kaip 

praneša spauda, Kanados mi- 
nist pirmininkas P. Trudeau 
atsisakė atsiųsti sveikinimą, nes 
esą rusai tai palaikytų nedrau
gišku veiksmu. Tai pirmas toks 
keistas ministerio pirmininko 
pareiškimas.

Violeta Nešukaitytė, Kana
doje pasižymėjusi stalo teni
so žaidėja, pasižymėjo ir pasau
linėse stalo teniso rungtynė
se, kurios vyko Miunchene. Iš 
36 komanda užėmė 22 vietą. 
Korespondentas rašo: “Gaila, 
komandos draugės Ducappe ir 
Gero neprilygo lietuvaitės žaidi* 
mui, tad Kanadai teko supa- 
suoti prieš JAV 1:3 paskme”.

Padėka
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserys nuoširdžiai dėkoja vi
siem rėmėjų seimo dalyviam at
vykusiem ^balandžio 27, už pa
ramą ir gyvą dėmesį projektuo
jamai jaunimo stovyklai. Ačiū 
ir tiem, kurie, negalėdami daly
vauti, atsiuntė sveikinimus ir 
aukas.

Už Elizabethe, N. J., nese-

KIEK TURTO TENKA 
ŽMONAI, KIEK VYRO 

GIMINĖM?
Klausimas

Prieš tris savaites nustojau 
savo mylimo vyrelio, su ku
riuo išgyvenau 27 metus. Mes 
apsivedėme 1942. Kai mes su
sitikome, jis buvo bevaikis naš
lys, o aš senmergė. Jis man bu
vo labai geras, aprūpino kuo 
reikėjo ir dar leido man prie 
savęs pasiimti mano motiną, 
kai ji paseno ir buvo priežiū
ros reikalinga. To aš niekuo
met negalėsiu užmiršti.

Aš turiu dvi seseris ir bro
li, bet nė vienas nenorėjo mū
sų motinos, o mano vyrelis sa
kė, priimk ir žiūrėk, kur senam 
žmogui reikia dingti?

Mano vyras dirbo sunkiai, ir 
mes gyvenome taupiai ir tvar
kingai. Keletą sykių jo klau
siau, ar jis nenorėtų testamen
tą sudaryti, tuo atveju jei vie
nas iš mūsų mirtų anksčiau. Jis 
labai supykdavo, sakydavo, ne
sirūpink, Tau užteks ir dar. 
liks.

Pinigai banke visuomet bu
vo jo vieno vardu, o aš nieko 
jam nesakiau, nes nenorėjau 
pykinti; jis nors buvo labai gė
jos širdies žmogus, bet greit 
/supykdavo.
. Taip praėjo dienos ir metai. 
Aš juo rūpinausi iki paskuti
nės jo gyvenimo dienos, dariau 
ką galėjau, kad jam paleng
vinčiau paskutines gyvenimo 
dienas.

Po jo mirties, kai nuėjau i 
banką pinigų pasiimti, banke 
man buvo pasakyta, kad aš ne
galiu nė cento išsiimti, kol ne- 
pasisamdysiu advokato. Didelės 
bėdos man nėra, nes aš turiu 
keletą savų centų. Jie man pa
rekomendavo advokatą. Advo
katas man pasakė, kad užims 
laiko, kol viskas bus sutvarky
ta, bet bėdos nebus, nes vai
kų mes neturėjome, ir kitų gi
minių vyras neturi.

Kai buvo surašyta viskas ant 
popierių, advokatas manęs pa
klausė, ar vyras turi kokių gi
minių. Aš jam pasakiau teisybę, 
kad jis turi Lietuvoj brolį ir 
brolio vaikus, bet kad Ameri-

du kartu į metus, kaip darė ma
no vyrelis. Man atrodo, kad 
kas pasiliko, yra mano, o ne 
vyro giminių, kurie niekuomet 
neprisidėjo prie mūsų “procės” 
(darbo) ir mūsų vargų.

Ar gali vyro brolis, sužino
jęs apie savo brolio mirtį, pri
sikabinti prie mano palikimo? 
Aš esu tik 58 metų amžiaus. 
Nežinia, kiek dar teks gyventi 
ir kiek tų pinigų man pačiai 
gali prireikti. Ar galėčiau pa
prašyti savo advokatą, kad ne
praneštų vyro giminėm apie jo 
mirtį, kol viskas liks sutvarky
ta? Našlė, Massachusetts
Atsakymas

Jei pasilieka našlė, bet nėra 
vaikų, — tada Įstatymai numa
to, kad pirmieji 25.000 dol. pri
klauso našlei, o likutis padali
namas pusiau: likučio pusė pri
klauso našlei, o kita pusė — 
mirusiojo giminėm, Tamstos 
atveju — Tamstos vyro broliui.

Testamento keliu tai, žino
ma, galėjo būti pakeista. Jei 
Tamstos vyras būtų pageida
vęs, kad visas paliekamas tur
tas tektų Tamstai, tai buvo la
bai lengva padarant testamen-

Dabrilienė, Staškienė, Snarskie- niai įvykusį rėmėjų parengimą 
nė ir Slušnienė. y taip pat didelis ačiū rengė

jam, talkininkam ir aukotojam.Tamašauskienė tvarkė loteri
ją, kuriai buvo suaukota daug 
įvairiausių skanumynų, jų tar
pe ir Mikalauskienės keptas di
džiulis “Napoleonas”.

Visom nuoširdus ačiū.
Padėka ir seselei Palmirai, at-

važiavusiai iš Putnamo su lie
tuviška spauda ir plokštelėmis, 
kuriomis koncerto dalyviai 
stengėsi apsirūpinti.

Ačiū visiem ir visom vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėju- 
siem prie koncerto. Ypatingą 
padėką reiškiame šeimininkėm 
ir Liet. Labdaringos Draugijos 
pirmininkui K. Adomavičiui, lei
dusiam nemokamai naudotis sa
le ir dar prisidėjusiam dova
na. Tėvų pranciškonų rėmėjų 
I-ojo skyriaus valdyba visų pa
siaukojimą labai įvertina ir iš 
širdies visiem dėkoja. JM

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mantui & Doren, Ine, 
83-12 Cooper Avenue 

Glendate, N. T. 111227
TeL 894-4188

Seimui įteikta 800 doL auka yra 
gražus įnašas į stovyklos kasą 
ir tikrai džiugus ir viltį kelian
tis ženklas.

Waterburio rėmėjų būrelio 
suruošti šokiai jaunimo sto
vykios naudai palinksmino da
barties jaunimą naują stovyk
lą žadančia ateitimi. Visiem da
lyviam ir savo darbu bei 500 
dol. parama prisidėjusiem prie 
šio įvykio širdingai ačiū!

Visi esame tauta, visi kuria
me jos išraiškas. Stovykla Ne
ringa tebūna mūsų dovana jau
nimui, mūsų dovana Lietuvai.

Sesuo M. Aloyza

koj jis jokių giminių neturi. 
Advokatas paklausė jų vardų 
ir adresų, ir aš turėjau susi
rašiusi, nes mes siunčiame jiem 
siuntinių laiks nuo laiko. Tada 
advokatas man pasakė, kad jis 
turėsiąs pranešti giminėm Lie
tuvoje, kad mirė vyras ir pali
ko turto.

Man atrodo labai keista, kad 
jis tokius klausimus manęs 
klausia. Juk aš esu savo vyro 
našlė. Vaikų mes neturime, ir 
vyras jokių vaikų neturėjo su 
pirma pačia. Taigi man atrodo, 
kad tai yra mano reikalas, jei 
aš norėsiu siųsti siuntinių savo 
amžinatilsio vyro broliui ir jo 
vaikam. Aš tai būtinai padary
siu ir jiem pasiųsiu siuntinių

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINE PROGA 

NEPASIKARTOS
Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privi
legija įamžinti Lietuvos vardą ir jos kankinių atminimą 
lietuviška koplyčia Šv. Petro bazilikoje, Romoje.' 
Tapti šio darbo dalininku laiko jau nedaug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lietuvos 
Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 West 68th Street Chicago, Illinois 60629

tą. Dabar per vėlu.
Nežinau, kiek to turto yra, 

bet nuo to turto vertės atskai
čius pirmuosius 25,000 dolerių, 
kurie yra Tamstos, — likutis 
teks pasidalinti su vyro broliu.

Tamstos problema yra labiau 
komplikuota, negu Tamsta ma
nai. Kai žinia apie Tamstos vy
ro mirtį pasieks Lietuvą, —Čia 
tuoj prisistatys sovietų vieti
niai advokatai, kurie, apsigink
lavę tariamais įgaliojimais, rei
kalaus jų “piliečiui”, t. y. 
vyro broliui p r i k 1 a u san-
čios sumos. Kiek iš tos sumos 
tikrumoj teks vyro broliui, yra 
labai neaišku. Tokių “neaišku
mų’' irgi galima buvo išvengti 
testamento sudarymo būdu. 
Jei Tamstos miręs vyras norė
jo palikti tam tikrą savo turto 
dali savo Lietuvoj gyvenančiam 
broliui ir brolio vaikams, jis ga
lėjo sudaryti atitinkamą testa
mentą ir išvengti pomirtinių 
komplikacijų su sovietų advo
katais.

Ar Tamstos vyras neskaitė 
lietuviškų laikraščių? Juk daž
nai laikraščiuose Įspėjama, 
kad turintieji Lietuvoje gimi
nių turėtų pasirūpinti sudary
ti testamentus, kuriuose būtų 
smulkiai numatyta, kas, mir
ties atveju, turėtų būti padaro
ma su paliekamu turtu.

Dabar Tamsta neturi kitos 
išeities, tik laukti ir pažiūrėti, 
kas toliau Įvyks. Išpildant Įsta
tymų reikalaujamas formas, nė
ra patartina meluoti, ir Tams
ta visai teisingai pasielgei, nu
rodydama savo advokatui vyro 
giminių vardus. Gaila, kad taip 
išėjo, bet kadangi to dabar 
pakeisti nebegalima, pasistenk 
Tamsta be reikalo nesirūpinti.

SPORTAS
PAGALIAU PERGALĖ...
Prieš paskutinėje vietoje sto

vinčius čekoslovakus Lietuvių 
Atletų Klubo futbolininkai var
gais negalais pasiekė 1:0 (1:0) 
pergalę. LAK žaidė šios sudė
ties: Jankauskas; Bandžiukas, 
Budraitis, Mrozinskas, Kreicas; 
Vainius H, Market; Malinauskas 
n, Šileikis, Česnauskas. Reme- 
za n. Pasekmė galėjo būti net 
4:0 ar net 5:0 mūsų naudai,
jei mūsų jaunieji puolikai prie 
vartų nesikarščiuotų. Tuo būdu 
teko pasitenkinti vienu Čes
nausko Įvarčiu. Puikiai atrodė 
vidurio saugo vietoje Mrozins
kas. Kaip jam seksis prieš stip
resnį priešininką, tai jau ki
tas klausimas. Geras ir vėl 
Kreicas. Kiti, deja, atrodė liūd
niau, nors ir prieš silpną prie
šininką. Gerai, kad dar apdai
rus Jankauskas paėmė keletą 
apgaulingų kamuolių. O tai ir 
vieną tašką galima buvo pra
rasti. Beje, New Yorko futbo
lo teisėjų sąjunga paskelbė 
streiką. Mat, per paskutinius 15 
savaitgalių 18 teisėjų teko nu
kentėti nuo žiūrovų smurto 
veiksmų. Štai, dar prieš eilę 
metų pas lietuvius vartininku 
žaidusiam Hlavac, o prieš ke
letą savaičių teisėjavusiam, po 
rungtynių buvo peiliu praplau
tas veidas. Futbolo teisėjai vi
sai pamatuotai reikalauja ap
saugos. Kaip tą apsaugą suor
ganizuoti, deja, nenurodo. Tai
gi pereitą savaitgalį visos 
rungtynės vyko be tikrų teisė
jų. Abi komndos turėjo suras
ti teisėją mėgėją iš žiūrovų tar
po. Lietuvių — čekoslovakų 
rungtynėm teisėjavęs žiūrovas 
čekas pasirodė labai gerai ir ob
jektyviai.

Jauniai priešžaismyje pralai
mėjo Oceanside 2:4. o mažu
čių rungtynės šeštadienį at
šauktos. ~ •

Ateinanti sekmadienį pirmo
ji komanda žaidžia prieš Ger- 
mania Blau Weiss Poughkepsie. 
Rungtynės įvyksta 2:30 vai. 
Germania Field, Overlook Dri-
ve Poughkepsie, N. 
sekmadienį 5:30 vai. turi pir
menybių rungtynes prieš Gott- 
schee, Metropolitain Ovai. Mas- 
peth N.Y. Mažučiai šeštadieni 
3 vai. prieš German Hungarians 
Kissena parke Flushing L. I.

Atletas

KREPŠINIO iR TINKLINIO 
PIRMENYBĖS

1969 Š. Amerikos Pabaltiečių 
krepšinio ir tinklinio pirmeny
bės Įvyks gegužės 17-18 Toron
to, Ont. Pirmenybeš vykda To
ronto estų sporto klubas “KA- 
LEV”.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos vyrų, moterų ir jauniu 
(1950 gimimo ir jaunesnių) kla
sėse.

Tinklinis bus pravestas vyrų, 
moterų, jaunių (1950 gim. ir 
jaunesnių) ir mergaičių (1950 
gim. ir jaunesnių) klasėse.

Kiekvienai tautybei pirmeny
bėse atstovaus atitinkamos 
sporto šakos rinktinės. Lietu
viu rinktinių sudarymu rūpina
si ŠALFASS-gos krepšinio ir 
tinklinio komitetai.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

š. Amerikos Lietuvių stalo 
teniso pirmenybės įvyks 1969 
gegužės 17-18 Toronto, Ont.

Varžybos vyks Toronto Tab- 
le Tennis Club, 337 Spadina 
Avė., Toronto, Ont.

Varžybų pradžia šeštadienį, 
10 vai. ryto. Registracija — 
nuo 9 vai.

Programa: a) Vyrų komandi
nės varžybos; b) Vyrų viene
tas; c> Moterų vienetas; d) Jau
nių vienetas: e) Vyrų dvejetas: 
f) Moterų dvejetas; g) Mišrus 
dvejetas.

Varžybas vykdo Toronto 
LSK Vytis.

Vyrų komandinės ir visu 
dvejetų varžybos bus praveda
mos “vieno minuso" (single eli- 
mination) sistema. Visų viene
tų — “dviejų minusų” (double 
elimination) sistema.

Varžybos vykdomos pagal 
l'STTA taisykles bei ŠALFAS- 
S-gos stalo teniso k-to varžybi- 
nius nuostatus. Bus vartojami 
Bama kamuoliukai. Apsirengi
mas — tamsus ir lygus.

Registracija atliekama per 
sporto klubus ar individualiai 
šiuo adresu: Mr. J. Nešukaitis. 
255 Silver Birch Avė.. Toron-

Y. Jauniai to 13. Ont.. Canada. Telefonas:
(416) — 691-7798. Visi dalyviai 
privalo būti ŠALFASS-gos re
gistruoti nariai, atlikę 1969 re- 
gistraciją. Jaunių amžiaus riba 
— nevyresni negu gimę 1951 
birželio 1.

ŠALFASS-gos centro valdyba



*

HAPPY FAMILY DAY DISPLAY

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

DAVE’S

G
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DARBININKAS

TO FLACE 
YOUfc AD AU types of Painting and Spraying. 

Accoustical ceilings, Multi-color, ete 
graining, giazing and marbelizing. 
Factories & offices. completed over 
week-ends. Airless eguipment, rea- 
sonable rates. 231-6900 527 E 233rd 
Street Bronx

CANCEL DR CHANGE
Td.: &L2-29J3

Paini and

D. D. PAINTING CO.

LOUIE SHORE
RestaurantHELP WANTED

RADIJO PROGRAMOS
Consolidated

SERVICE

North America

BBB CO.

518 North Pearl Street 
BRIDGETON N.J. 

609 - 451-3353

60 Jerseyville Avenue 
FREEHOLD, NJ. 
CaH 201 - 431-9843

Open 7 Days a Week 
A FAMILY RESTAURANT

KEYPUNCH OPERATORS
Ali Shifts 029/059 

Min 2 years experience

395 Main Street 
PORT WASHINGTON 

Long Island 
Call 516 - 767-7110

EXP ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Steady nice working conditions ’
Drivers Liė Reguired

Call OL 8-2441Wall paper
MURALO PAINTS 

Elder and Jemks Brushes 
J. M. WHILDEN Prop.

CARPENTERS . 
ąnd 

CARPENTER FOREMAN
Union - • Steady. . VVork in N1Y. C. 
and Lower Westčhcstei* TU 6-0500

HARTFORD. CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

VVBMI-FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn

TeL: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 O4k

AUTOMOTIVE
KRAKES - IGNTTION 

TUNE-UP
Air Conditioning — Towing 

Auto Glass Installed

MATRIMONIALS and 
MISSING PERSONS 

665 New York Avė. Brooklyn 
Call 467-5510

CALL 
516 - 481-9000

60 Hempstead Avė. W.
HEMPSTEAD L. I.

Office
Oper.ing in Our New 

Maspeth Office

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

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

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

8. Amerikos uetuviŲ šachmatų 
pirmenybės jvyks rugpi&ėio 23-24 
Cleveland, CMno. Pirmenybes įvyk
dys dr. Alg. Nasvytis, 10823 Mag- 
nolia Dr.. Cleveland, Ohio 44106. 
Tel. (216) RA 14181. 1967 m. lietu
vių p-bes laimėjo buvęs Kanados 
čempionas Povilas Vaitonis, pustaš- 
kiu pralenkęs iki tol buvusį nugalė
tojų Povilų Tautvaišų. Abiejų var
dai yra įrašyti į pereinamųjų sim
bolinę Lietuvos dovanų, išdrožtų iš 
juodojo ųžuolo, gauto iš Lietuvos. 
Darbas prof. Igno Končiaus. Dova
na įsteigta Bostone. Jos steigėjai: 
dr. Bruno Kalvaitis ir prof. I. Kon
čius.

Lietuvos šachmatų p-bes, Vilniu
je, pirmų kartų laimėjo plungietis 
meistras A. Česnauskas, 2. kaunie
tis A. Butnorius ir 3. vilnietis D. 
Lapienis. Pernai Lietuvių p-bes lai
mėjo V. Mikėnas ir A. Butnorius. 
čempiono vardas atiteko Mikėnui.

Pasaulio čempionas laimėjo de
šimtųjų partijų kovoje su didmeist
riu B. Spaskiu. sušvelnindamas ma
čo santykį iki 4^:5*^. Liko dar 14 
partijų.

Latvis Aleksandrs Liepnieks yra 
JAV atvirųjų p-bių rengimo komi
teto pirmininkas. P-bės įvyks rug
pjūčio 10 - 22. Lincoln. Nebraska. 
Prizams surinkta $5000. Pirmeny
bių nugalėtojui paskirta $1500.

Walter Shawn Browne, Califor- 
nia, augšėiausiai įvertintas JAV-bių 
jaunių meistras, parvažiavęs į gim
tąją Australiją lengvai paglemžė 
Australijos titulų, paklojęs Austra
lijos čempioną Hamiltoną ir kitus. 
Šiemet jis dalyvaus zoninėse p-bėse. 
Jei kvalifikuosis į tarpzonines. gaus 
tarptautinio meistro titulą.

Šia proga pabrėžiame, kad Aust
ralijos čempioną Hamiltoną šiemet 
įveikė mūsų didmeistris Romanas 
Arlauskas, laimėdamas Goolwa tur
nyrą. sausio pabaigoje.

Knįtters 2nd shift exp preferred. 
Good wages, Progressive inereases, 
overtime. incentive plan. pd holidays 
& vacations. group Insurance plan. 
For interview call: Mr. Kibbe or 
Mr. Ryzewski 413 - 596-6821. Michael 
Paul. Knitting Mills. Wilbraham In- 
dustrial Park No. Wilbraham. Mass.

You are invited to come and see 
one of the finest and hardest selec- 
tions of Butcher Blocks that you 
will be proud to own in your kiteh- 
en, etc. Ali sizes. A lexander Butcher 
Blocks d. Supply Corp. 232 Bowery. 
New York City, Daily 8 to 5:30 pm. 

Phone 226-4021

Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus'

ALFRED W. ARCH1BALD
■ Prėadėnt

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. ▲.

Current dividend 514% on all accounts.

Dabar moka visų rūšių taupomus pinigus.

PLUMBERS ANO 
PLUMBERZS HELPERS 
Steady Jot>, Good Salary 

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

Call (914) 357-3503

Factory Help wanted $2.50 per hr. 
inereases of 16c each month up to 
$3.11 per hr. Knovviedge of English 
reguired. Promotion v.ith exp. fringe 
benefits. pension funds. Call t914 i 
668-4300 -or apply 1-3 PM Tues. and 
Wed at: I. Steni & Co.. Ine. 320 
Washington St. Mt. Vernon. N.Y.

GUARDS
Full tinie $2.50 per hour. Immediatc 
openings, many benefits. Ciean rec- 
ord, car and phone reguired. Knowl- 
edge of English necessary. Call 212 
WH 4-1470 or 201 - 798-1171 Mon- 
day thru Friday 9 AM - 3 PM.

AUTO BODY PAINTER 
Modern Shop — Ali Benefits 

Salary according to experience 
THUNDERBĮRD SERVICE 

70-16 51st .Avė.. \Voodside Queens 
Call 639-6314

Bothered by Roaches Rats or Mice 
exterminating apts Stores and f ac
to: ies low rates free ėst imatės — 

ASTRO EXTERMINATORS
74. Conselyea Street Brooklyn, N.Y.

388-5304

NATICN VV1DE ART CENTER 
Open 6 Days a Weck 
Original Oi! Paintings

‘ Custom framjng at diseount priėes 
2712 Nostrand Avė Brooklyn

Call DE 8-8112

B & B RĘST HOME
A Home Away from Home 

Good food & reereation facilities 
Catholic Church vvithinthe Area. 
Jacksonville Road Mt. Holly N.J.

Call 609 - 267-4025

220 EDGECOMBE AVĖ. 
CALL WA 6-5370 

Commercial ■ work. all ove: 
work. Inside and outside. Sidewalk- 
cement finish. Roofing and all vvork 

guaranteed.

Berniukų stovykla prie Atlanto
Visi beriiiukiiniro^S
vinti kūnu ir siela, sustiprinti savo patriotinę dvasią Pran- 
ciSkonu^vedarnofe ^td&įjklbfe Mit;
Stovykla veikia nuo birželio 27 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdvus baseinas ,laukia jaunimo!

Dėl registracijos ir informacijų kreiptis:
FRANCISCAN\ MONASTERY

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

6it«ii6<«6iieiiaH0neHet*d>i6i<etieitet*enek>ena!>6>>e'ia»6(f8n6iie.i8iwueiiaii^u*iiBiianeHeii8ii8iiaiiBuBuaiiBitBiiBnBiiBi

Savininkas — Hehnut Vollmer

New York, N. Y.

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 
NEW YORKE

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

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

BOSTON. MASS

STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocyclea 

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

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

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

DETROIT, MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

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

Algis Zaparackas tel. 549-198Ž 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

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

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
62 Shady St. W. Pgh.. Perina. 15228 

Tel. 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kitocycles 

BENDRUOMENE BALSAS 
1203 Grccn St., Phila. Pa. 19123 

PO 5-0932
Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p

LOS ANGELES, CALIF.
L. Bendruomenės Radijo Valandėlė 
įkurta 1969.11.16. stotis KTYM, ban
ga 1160. Sekmadieniais 5-5:30 v. pp. 
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. 
S. Paūtienionė. sekr. J. Gedmintas. 
ižd. T. šereikienė, vedėjas S. Paltus. 
3786 Griffith Vicw, Los Angeles, 
Caiif. Telef. 662-0244.

CLERICAL

Apply in Person or Call

59-50 Queens Midtown Expressway 
Maspeth, N.Y.

894-5150

X RAY TECHNICIAN

DOCTORS GROUP

Call 914 - 723-5566 
Betvveen 9 AM and 4 PM.

221 Park Avė South N.Y.C. 
Call 228-3570

5 BORO 
INVESTIGATION SERVICE

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 
Broadvvay Brooklyn. Call 491-9186

FLOOR WAXING
Scraping porter 

Cleaning rug shampoo Mothproof 
AU work guaranteed 

Call 994-4932 or 881-2531

FRUIT and VEGETABLE MAN

Good pa^j Live wire 
Open Stand 

Call 236-9735 ask for Sam .

WOODLAWN
MORTICIANS

ALUMINUM FOUNDRY

Ine.
FOR INTEGRITY

4418 Whrte PlainsRoad 
BR0NX, N.Y. 
Cail FA 4-4500

NATIONAL
BANK

of

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

I Lietuviškos vasarvietės Cape Cod vilos AUDRONĖ 
savininkai — dr. Ed. ir Marija Jansonai praneša, kad šiais 

’ metais vila AUDRONE atidaroma nuo birželio mėn. 21
j dienos ir jau dabar priimami užsakymai. Kreiptis; Ed. 
į Jansonas, 15 Rosedale St., Boston, Mass. 02124, tel. 288-

5999. o po birželio 21 d. — tiesiai į vila AUDRON?: Mrs. 
Marija Jansonas, 87 East Bay Rd., Oisterville Capc Cod. 
Mass. 02655.

Visi maloniai kviečiami atvykti ir praleisti savo 
atostogas prie atviro Atlanto jūros pliažo, pušų pavėsy ir 
žalumynuose paskendusioje viloje AUDRONĖ.

needs moldccs and helpers
Apply at George L. Meade, Found- 
ry Co., 244 South Road, Bedford, 
Mass.

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

RA 1-6666

GENERAL FACTORY HELP
Laundry work steady nice vvorking 
conditions

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

GENERAL FACTORY HELP 
Will train. Day and Night Shift 

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

Hl 3-6400

GENERAL FACTORY HELP 
Steady nice vvę^king conditions 
Call 274-0300 ask for Lucv Rosa 

PROSPERITY CLEANERS 
4812 25th Avenue 
Long Island City

Machinist JigmiH operator model 4B 
$4-35 per hour. many fringe bene
fits. Company in business 80 yrs., 
own produet. no jobbing work. Pot- 
devin Machine Co. Teterboro. N.J. 
Apply anytime bet. 7AM-4:30PM 
or call for appnintment 201-288-1941 

Egual Opportunity Employcr

AUTO MECHANIC
Full or Part Time, days only. Good 
salary. excellent uorking conditions 
and fringe benefits - Call 848-9850 
LOBIS SERVICE STATION. 8601 
Liberty Avė., Ozone Park.

SERVICE

VILLAGE SERVICE CENTER 
Open 7 days a wcek 

Wc do gcncral Auto Repairs 
and Towing Service 

975 Va n Houten A ve Clifton 
Call 201 - 779-8558 or 77:

BARNEY'S PAINT SHOP 
Barney Uhland, Prop. 

Auto and Tnrck Painting 
We take p:ide in our w»»rk. 

Call
009 - 451-8190

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVA
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKACE EAI’RESS & TI?mt AGENCY,
Ine

(Licenscd by V nei pofyltor»)

-VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

42124 5&I -7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntiniu pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. .
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street 
BALTI MORE, M D. — 1900 Fleet Street 
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue 
BUFFALO, N.Y. — 701 Fiilmore Avenue .... 
CHICAGO, ILL. — 124l No..Ashtofld>M«ųi 
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue 
DETRO1T, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue . 
FARMINGDALE, N,J. — Freevvood Acres .........
HAMTRAMCK, MiCH. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė.’..;.....
JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street ........
LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue - 
NEVVARK, N.J. — 378 Market Street .....
NEW YORK, N.Y. 78 Second Avenue ..........
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Grrard Ąvųnue 
RAHWAY, N J. — 717 W. Grand Avenue 
ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ......
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway ......
SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue 
SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
TRENTON, N J. — 1152 Deutz Avenue .. 
UTICA, N.Y 963 Bleecker Street

HE 5-1654
Dl 2-4240

TX 5-0700

PR 1-0696 
365-6780 

.. 363-0494 
365-6740 
249-6216

.... HE 
*. DU 
.... Ml 

OR

5-6368 
5-6550 
2-2452 
4-1540

PO 9-4507 
J tel-8997 
. 232-2942 
AN 8-1120 
CL 7-6320 
. 475-9746 
EX 2-0306 
RE 2-7476

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

ISCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
Nevv Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) TR 9-3047 
Ridgevvoode: 56-54'Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Stemway Street — AS 4-3210 
Eloral Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E, Northport, L.l:r 250-A Lark Ftetd Rd. 5l6-75748(ft

| Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677
• Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552

| Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 3
| N.Y.: 490 M»n St.



Nawark, N J., švč. Trejybės

kalingos Lietuvos kenčiančiai

dienį, antroji rinkliava bus da
roma lietuvių katalikų religinės

Redakcija __ —
Administracija

GL 5-7068
. GL 2-6916 Bažnyčiai paremti. Visi prašo-
. GL 5-7281
. GL 2-2923

LKM Sąjungos 29 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus ge
gužės 18, sekmadieni, 12 v., 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Valdyba prašo sąjungietes daly
vauti, res bus aptariami svar
būs reikalai.

Batuno delegacija gegužės 7 
lankėsi Airijos ir Gvinėjos pa
siuntinybėse prie JT. Airijos 
pasiuntinybėje lankėsi prel. J. 
Balkūnas, Gvinėjos - K. Mik- 
las, Batuno vykdomasis vicepir
mininkas.

Inž. Algimantas Gečys bus kal
bėtoju studentų ir moksleivi 
ateitininkų įžodžio šventėje ge
gužės 18 tuoj po sumos- Ange
lų Karalienės parapijos viršuti
nėje salėje. Kalbės tema —atei
tininku uždaviniai siu dienų pa
saulyje.

Angelu Karalienės parapijos 
tretininkę laimėjimai bus ne ge
gužės 18, bet gegužės 25, sek
madienį, I vai. popiet Ange
lų Karalienės parapijos salėje.

A. a. tėvas Modestas Stepai- 
tis, OFM, prieš septynerius me
tus žuvęs gegužės 17 kelionėsz 
katastrofoje, tos pačios dienos 
8 vai. ryto mišiose bus prisi
mintas pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne ir kituose pranciško
nų vienuolynuose. Velionies ar
timieji bei draugai prašomi 
prisiminti jį savo maldose ypač 
metinių proga.

| Laisvės Žiburio koncertą 
bilietų galima gauti pas V. Ge- 
rulaitĮeJ94-10 Jamaica Avė., J. 
Pašukoni. 94-17 Jamaica Avė., 
J. Andrušį, 87-09 Jamaica Avė. 
ir pas valdybos narius.

N. Y. vyr. skaučių židinio su
eiga įvyks gegužės 21. trečiadie
nį 7:30 V.v. M. D. Šulaičių na
muose. 4 High Elms Lane, 
Glen Cove. L. I. N.Y., tel. 
(516) OR 1-2297.
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LIETUVIŲ FONDO VAJAUS

PAVASARIO BALIUS
gegužes 17 d., 

šeštadienį
VMLDORF ASTORIA VIEŠBUTYJE

Jade Room, Park Avenue ir 50th Street 
MANHATTAN^

Banketo meta dainuoja solistai VIOLETA BENDŽIŪTĖ ir
STASYS CITVARAS. šokiams groja Joe Thomas orkestras.

-------- Pradžia 7:30 v. v.----------  
liuormacijų reikalais skambinti:

Jadvyga Vyturienė — VT 6-2980; Jurgis Montvila — 321-4309 
- Stalus užsisakyti pas Jonę Kiaunienę — tel. 658-4334 ■

i
ii
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LAISVES ŽIBURIO
šaunus 3 m. sukaktuvinis

KONCERTAS-ŠOKIAI
gegužes 24 d.

7:30 v. v. - '
MASPETHO PARAPIJOS SALYJE 

64-14 56th Road Maspeth, N. Y.

• DAINUOJANČIOS RŪTOS iš Waterbury, Conn.
• NEW YORKO VYČIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI
• Gros KAZLO orkestras. Šokių konkursas su pryžais.

------------- Veiks bufetas------------

Karlams ir moksleiviams 2doL 
ĮĖJIMAS — 3 dol.

mi dosniai aukoti šiam reika
lui. Kitos lietuviškos parapijos 
jau kelinti metai daro panašias 
rinkliavas, o Newarko Švč. Tre
jybės parapija dar tik pirmą 
kartą.

Keturiasdešimt valandų at
laidai šv. Mykolo parapijoje, 
Bayonne, N. J., pi'asidės gegu
žės 18, sekmadienį, per 11:45 v. 
ryto mišias ir baigsis antradie
nį, gegužės 20, su iškilmingom 
mišiom ir procesija 7:30 vai. v. 
Iškilmingos mišios bus

Iena Stankūnaitė ir Liudas 
Stukas, mūsų įžymieji solistai, 
tobulina savo dainavimą gar
saus prof. Walter Blazer studi
joje N. J. solistų klasėje. Stu
dijos pasižymėję solistai gegu
žės 17 d. 8 v.v. duos rečitalį, 
kuriame pasirodys ir abu mūsų 
solistai. Rečitalis įvyks Unita- 
rian Hali Montclair, N. J. Lie- 
tuviai kviečiami atsilankyti Iškilmingos iaiko.

Schuyler Savings and Loan . mos kiekvieną vakarą 7:30 v. 
Association, Kearny, N. J., ban- Pamokslus sakys tėv. Walter C. 
ko vadovybei už 50 dol. auką 
Darbininkui, banko direktorių 
pirmininkui Juliui Pakniui už 
25 dol. auką ir banko preziden
tui P. W. Velevui už 25 dol. au
ką spaudos palaikymui nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

Dail. Aleksandros Kašubienės 
marmuro mozaika įmūryta 
Californijos banko centriniame 
pastate San Francisco mieste. 
Bankas pastatė naujus 21 aukš
to namus ir sutelkė daug meno, 
padarydamas banko rūmus lyg 
kokį muziejų. 17-tojo aukšto 
laukiamojo salėje yra ir Alek
sandros Kašubienės mozaika, 
vaizduojanti Jungtines Ameri
kos Valstybes. Bankas buvo ap
rašytas — San Francisco Sun- 
day Examiner. and Chronicle, 
kovo 30 d. laidoje, įdėtos ir 
visų dailininkų nuotraukos, 
tarp jų ir Al. Kašubienės, kaip 
ji daro mozaiką.

Algirdas Kačanauskas, Ap
reiškimo parapijos vargoninin
kas, serga ir gydosi Aleidan- 
Brothers ligoninėje Elizabethe, 
New Jersey.

Jaskievicz, S. J. Kun. Vincen
tas Svirnelis maloniai kviečia 
visus parapiečius bei kaimy
nas dalyvauti.

DR. A. TRIMAKO PENKMETIS
Dr. Antano Trimako atmini

mas lietuvių tarpe tebėra gy
vas ir penkeriem metam nuo jo 
mirties praėjus (mirė 1964 va
sario 7). Jis pasitraukė taip 
staiga ir per anksti. Savo giliu 
intelektualiniu pasiruošimu, pla
čia patirtimi ir 
niu subrendimu 
kas buvo viena 
lifikuotų mūsų 
ir politiniam* darbui vadovauti 
asmenybių.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 18, yra rengiamas dr. A. 
Trimako, jo mirties penkmečio 
proga, paminėjimas. Gilesnį 
žvilgsnį į velionies asmenybę

tvirtu morali- 
dr. A. Trima- 
geriausiai kva- 
visuomeniniam

AUKOS LIETUVIŲ FONDUI
Dviejų asmeny šeimai reika

lingas nedidelis butas. Pagei
daujama prie gero susisiekimo 
Brooklyne ar Queens apylinkė
se. Informacijai skambinti va
karais 861-1656.

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas laiškais, asmeniniais kon
taktais prašo aukų — prašo sto
ti nariais į Lietuvių Fondą, pa
aukojant tam reikalui 100 
dol. New Yorkui uždėta kvota 
yra 120,000 doL Jau surinkta 
per 40,000 dol. Reikia ir toliau 
aukas rinkti, nes niekas kitas 
už mus kvotos neišpildys. Tai 
mūsų pačių garbės reikalas.

ši savaitė buvo bene geriau
sia Lietuviu Fondui. Atsiliepė 
visa eilė žmonių. Štai jų pavar-

Kazys Trečiokas iš Newarko
— 500 dol., Zigmas Steponavi
čius — 240 dol., J. A. Milukas
— 300 doL, Jurgis Okunis — 
200 dol., kun. V. Pikturna — 
200 dol., iš jų 100 dol. nacių 
koncentracijos stovyklose žuvu
sių prisiminimui, 100 dol. — 
kun. Jurgio Paransevičiaus pri
siminimui.

Po 100 dol. aukojo: Ignas Ga-
siliūnas, dr. V. Slavinskas, dr. Vladas ir Vytas Staškevičiai. 
Bronius Kasias, Vaclovas But- 
kys, Juozas Valaitis, Romas Ke- 
zys, Mykolas Molynas, Alfonas 
Samusis, dr. Regina Saldaitie- 
nė, Juozas Andriušis, dr. Vac
lovas Paprockas, Petras Povilai
tis, Romas Samulis, Kazimieras 
Samulis, dr. Povilas Legeckis, 
dr. L. Plechavičius, dr. St. J. 
Trojanas, A. Didžiulis, dr. Ni
jolė Bražėnaitė — Baronetti, 
dr. Pranas Bagdas, Antanas Ma
tulaitis, J. Klivečka. Edvardas 
ir J. šišai papildė antru 100 
dol., praeitą savaitę buvo įne
šę vieną šimtą; J. Petrulis. J. 
Plioplys, dr. Vytautas Damijo
naitis, Vitas Gerulaitis, Rožė 
šomkaitė, Ph. D., K. E. Kerai- 
tis, M. Slabokienė. P. Jurkus.

Po 50 dol.: Algirdas Gruodis 
Viktoras Gruodis.

Gediminas Alinskas įnešė 10 
dol., kitus iki šimto sumokės 
vėliau.

Highland Park sekcijoje par
duodamas mūrinis 6 šeimų na
mas. Kiekvienas butas iš 4 gra
žių kambarių. Namas turi cent
rinį šildymą. Parduodamas už 
prieinamą kainą dėl senumo. 
Kreiptis: Mr. P. Tumėnas, 262 
Cleveland St., Brooklyn, N.Y. 
11208.

DARBININKAS

Įšventintas

Kun. Petras Žemeikis

tarp kitų pateiks prel. J. Balkū- 
nas, ilgą laiką su juo artimai 
bendradarbiavęs Lietuvos lais
vinimo ir kituose reikaluose. 
Bus ir meninė programa. Gau
siai dalyvaudami šiame minėji
me ne tik pagerbsime tikrai 
nusipelniusį ir nelaiku širdies 
smūgio pakirstą iškilųjį lietu
vį, bet turėsime progos susi
mąstyti ir iš velionies šviesaus 
atminimo pasimokyti “būti tvir
tais principuose, įžvalgiais 
sprendimuose ir taikiais tarpu
savio santykiuosė”.

Minėjimas Įvyks sekmadienį, 
gegužės 18, 3 vai. p.p. Apreiški
mo parapijos salėje.

Aukos ir toliau 
kotojų pavardės 
mos spaudojft^..^.

Vajaus proga

plaukia. Au
tais skelbia-

Vajaus proga šį šeštadienį, 
gegužės 17, Waldorf Astoria 
rengiamas pavasario balius — 
vakarienė ir šokiai. Vakarienės 
metu kalbės Lietuvių Fon
do pirmininkas dr. A. Razma iš 
Chicagos. Meninę programą at
liks dainininkai Violeta Ben- 
džiūtė ir Stasys Citvaras. Akom- 
ponuoja Aleksas Mrozinskas. 
(Banketo informacijos reikalais 
žiūr. skelbimą.)

Aukas prašom siųsti vajaus 
komiteto pirmininkui — J. Ka
zickas, 530 Fifth Avė., New 
York, N. Y. 10036.

Irena Stankūnienė -Mašiotie
nė Clevelande, Ohio, staiga mi
rė gegužės 10. Nuliūdime liko 
vyras Donatas Mašiotas, sūnus 
Jonas Stankūnas su žmona 
Giedre, sesuo Janina, broliai

Town

“Lais- 
rengia

Parengimai Hew York?
Gegužės 17, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo New Yorko skyriaus banke
tas Waldorf - Astorijos viešbutyje, 
Manhattan, N.Y.

Gegužės 18, sekmadienį — New 
Yorko ir New Jersey Ateitininkų 
šventė: 11 valandą ryto — mišios 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje. 
12 vai. iškilmingas posėdis, studen
tų ir moksleivių įžodis tos pačios 
parapijos salėje.

Gegužės 24, šeštadienį — Aldonos 
Kepalaitės piano koncertas 
Hali salėje, 5 vai. 30 min.

Gegužės 24, šeštadienį — 
vės žiburio” radijo klubas 
koncertą Maspetho parapijos salė
je. 64-14 56th Rd.. Maspeth, N.Y.

Gegužės 25, sekmadienį — Kun. 
Antano Saulaičio. S.J.. primicija 
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
lietuvių bažnyčioje Maspethe. N.Y, 
1 vai. popiet. Arbatėlė parapijos sa
lėje po mišių.

Gegužės 25, sekmadienį — Auš
ros Vartų parapijos metinė vakarie
nė parapijos salėje. 32 Dominic St., 
Manhattan. N. Y., tuoj po 11 vai. 
tnišlų.

Gegužės 30-31, penktadienį ir šeš
tadieni — Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seimas Roosevelt vieš
butyje. Madlson Avė. ir 43rd Street 
kampas. New York. Šeštadienį. 8 
vai. vak. tame pačiame viešbuty — 
banketas. '

Numatomus parengimus pranešti

HUV N. Y. TeMf. Hl 1-B72O.

Kun. P. Žemeikio pagerbimas Jis taip pat yra ir Lietuvos vy- 
Elizabetho šv. Petro ir Povi

lo lietuvių parapijos klebonui 
prel. M. Kemežiui sausio 3 mi
rus, laikinu parapijos adminis
tratoriumi buvo paskirtas kun. 
A. Matulis, kuris tas pareigas 
ėjo iki kovo 8. Nuo kovo 8
šios parapijos administratorių-' nistraciniai parapijos darbai nė- 
mi tapo paskirtas kun. P. Že- ra svetimi. Elizabetiškiai tikisi, 
meikis. kad jo asmenyje turės tinkamą

* jauną ir energingą parapijos
Kun. Petras žemeikis yra gi- reikal4 tvarkytąją. Elizabetho 

męs 1932 sausio 29 Elizabeth. ^uvių parapija vistik dar yra 
Čia pat ir baigė pradžios mo
kyklą. Toliau studijas tęsė Se- 
ton Hali universitete, «kurį bai
gė 1953 Bachelor of Arts De- 
gree laipsniu. Nekalto Prasidė
jimo kunigų seminariją 
1957 ir tų pat metų 
žės 27 buvo 
g'J-

Po įšventinimo, iki 
riant šios parapijos administra
torium, kun. P. žemeikis vika
ravo Šv. Mykolo lietuvių para
pijoje Bayonne, N. J., kur pa
sižymėjo kaip veiklus darbuoto
jas parapinėse organizacijose.

baigė
gegu- 
kuni-

paski-

Vincas Kalvelis, 79 m. am
žiaus, mirė Brooklyne, kur gy
veno nuo 1933. Į Ameriką bu
vo atvykęs 1908 ir apsigyvenęs 
Hartforde, kur vadovavo chorui 
ir priklausė lietuvių organizaci
jom. Persikėlęs į Brooklyną, tu
rėjo laikrodžių pardavimo ir 
taisymo įstaigą, paskui dirbo 
Bulovą bendrovėje. Čia gyven
damas buvo veiklus kelių orga
nizacijų narys, bet artimiau
siai dirbo su Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 7 kuopa, ku
rios vadovybei pavedė vykdyti 
savo testamentą ir pasirūpinti 
laidotuvėmis. Velionis buvo 
kilęs nuo Kuršėnų, j Gimtinėj 
dar yra likęs brolis Domininkas 
su šeima, o Brooklyne pussese
rė Augustienė. 1965 buvo nu
vykęs Lietuvon giminių aplan
kyti ir parvyko su žiupsniu lie
tuviškos žemės. Ji buvo išbars
tyta ant jo kapo Chicagos tau
tinėse kapinėse, kur buvo pa
laidoti jo pelenaL Laidotuvė
mis ir testamento vykdymu rū
pinasi LDD kuopos pirm. Bro
nė Spudienė, adv. Stp. Briedis, 
ir LDD 7 kuopos valdybos na
riai. V. Kalvelio palaikai buvo 
pašarvoti Šalinskų šermeninėj.

Dail. M. Dobužinskio du pa
veikslai užpereitą savaitę buvo 
parduoti Park-Bemet Galleries 
Manhattane surengtose varžy
bose. Vienas paveikslas buvo 
Jurbarko sinagogos vidus — 
plunksna ir akvarelė, parduotas 
varžytinėse už 475 dol., antras 
paveikslas — guošas, iliustraci
ja Lermontovo poemai “Magiš
kasis laivas”, vaizduoja Napo
leono sapną. Paveikslas parduo
tas varžytinėse už 200 dol.

Muzikas Vytautas Strolia yra 
persikėlęs į naują butą. Dabar 
jo adresas yra: 60 Myrtle Avė., 
Edgewater, N. J. 07020, tel. 
(201) 224-7952.
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Kviečiame j 
dinamiškus

JAUNIMO 
PAVASARIO 
ŠOKIUS
kurie įvyks šeštadienį, 
gegužės 17 d.
6:30 - 11:30 vai. vak.
APREIŠKIMO PARAPIJOS 
SALĖJE
Gros Allied TR-1040, 
Imis užkandžiai ir smagiai 
praleisite laiką.
Jaunimas atvyksta i* įvairių 
Amerikos ir Kanados vietovių. 
Sendraugiai ir tėvai, 
norėdami sutrypti šokį, 
taip pat kviečiami.
įėjimui reikia $1.25, Šypsenos 
ir pasilsėjusių kojų!

R uolia 
New Yorko 

moksleiviai ateitininkai 
su tivy komitetu. 

čių apskrities dvasios vadas. 
Tos parapijos klebonui kun. J. 
Starkui dėl ligos negalint eiti 
pareigų, kun. Petras turėjo rū
pintis parapijos administraci
niais reikalais.

Tad kun. P. Žemeikiui admi- 

lietuviška, todėl reikia džiaug
tis, kad dvasinė vyresnybė į tai 
atsižvelgė ir davė šiai parapi
jai vadovą, kuris puikiai kalba 
lietuviškai ir yra lietuviškos 
galvosenos.

Parapiečiai iš širdies linki 
kun. Petrui ilgiausių, sveikiau
sių ir darbingiausių metų. Jo 
pagerbmui rengiamoj iškilmin
goj vakarienėj parapiečiai ruo
šiasi gausiai dalyvauti. Vaka
rienė įvyks gegužės 18 d. 5:30 
vai. p.p. parapijos salėje. Vaka
rienės rengimo komiteto garbės 
nariai yra kun. J. Pragulbickas 
ir kun. A. Matulis. Komitetui 
pirmininkauja Šv. Vardo dr-jos 
pirm. J. Bražinskas.

40-ties valandų atlaidai Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių para
pijos bažnyčioje baigėsi balan
džio 29 mišparais ir iškilminga 
procesija. Pamokslus lietuvių ir 
anglų kalbomis sakė kun. J. 
Schamus, Newarko lietuvių pa
rapijos klebonas. Gražiai gie
dojo choras, diriguojamas var- 
gon. V. Mamaičio, vargonais pri
tariant komp. J. Stankūnui.

Atlaidų užbaigime proga nau
jasis parapijos administratorius 
kun. P. Žemeikis chorui paruo
šė puikiasvašes;kurių metu ~ mės kraštą, ir jo kultūrines ver- 
buvo pasakyta kalbų ir iškeltas 
reikalas jau dabar pradėti ruoš
tis parapijos 75-rių metų su - 
kakties minėjimui, kuris bus 
švenčiamas kitais metais. Ta 
proga choras numato sureng
ti du koncertus: vieną religinį 
ir kitą pasaulietiškų dainų. To
dėl jau dabar kviečiami jungtis 
į chorą nauji dainininkai-ės. 
Choro repeticijos vyksta kiek
vieną sekmadienį po vienuolik
tos valandos mišių, p-s.

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

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija. Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St, Wor- 
cester, Mass. 01604.

Pirmoji šiy mėty ekskursija organizuoja
ma pas T. Pranciškonus Kennebunkport, 
Maine, Vainiky dienos savaitgalyje — 

gegužės 30, 31 ir birželio 1
Ekskursijoje gali dalyvauti iš New Yorko, Elizabcth. Newark. 
Linden, Keamy bei New Haven. Susibūrus keletui asmenų, 
autobusas sustos gegužės 30 d. 11 vai. ryto prie lietuvių bažny
čių Elizabeth ir Keamy, N.J.; Brooklyne prie pranciškonų vie
nuolyno, 680 Bushwick Avė., 12 vai. dienos.
Kelionė, nakvynės viešbuty ir 4 kartus valgis — asmeniui 38 
dol. Bus aplankomos šventovės La Salette, Ipswich. Mass.. nau
ja koplyčia Kennebunkport. Maine, dalyvaujama šv. Antano 
gimnazijos mokslo metų 
Vykstama su patogiu ir 
želio 1 d. vakarą.
Renrvacijom kreiptis į Tėvą 
lyn, M.Y. 11221 — telef. (212) GL 2-2823, vakarais GL 5-7063: M. Shalins 
- VI 7-4499; J. Ulrlch — 478-7642.

pabaigos programoj — išleistuvėse, 
modernišku autobusu: Grįžtama bir-

Petrą Baniūną. 680 Bushwick Avė.. Brook-

finuos
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

klubo pastato keltuvo ' iškil
minga dedikacija ir banketas į- 
vyks klubo patalpų trečiame 
aukšte gegužės 18, sekmadienį, 
5 v. popiet. S. L. Drevinsky, 
klubo prezidentas, yra'taip pat 
ir šio įvykio specialaus komite
to pirmininkas. Tai vienas iš 
svarbesnių Įvykių klubo 70 m. 
istorijoje (klubas buvo įsteigtas 
1899 spalio 3). Klubui dabar 
priklauso 1500 narių.

Jonas Vasiliauskas, Lietuvos 
valstybinio teatro artistas —ba
leto šokėjas, mirė Bostone ba
landžio 27. Palaidotas Forest 
Hill kapinėse. Velionės šerme
nų metu giminės, draugai ir pa
žįstami vietoj gėlių jo vardu 
sudėjo Lietuvių Fondui 225 do
lerius.

REMKIME LIETUVIŠKĄ ŽOD|

Jau ketvirti metai Laisvės Ži
burys lietuvišku žodžiu radijo 
bangomis veda kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą iš rusų vergi
jos ir lietuviška daina bei lie
tuviškos muzikos garsais kelia 
lietuvio dvasią branginti visa, 
kas lietuvių tautai sava ir šven
ta.

Per angliškąją programos da
lį Laisvės Žiburys atidengia 
amerikiečiam ir kitų tautybių 
atstovam klastingą rusų politi
ką, užgrobiant Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes, ir jų ne
žmoniškas priemones pavergtie
siem surusinti.

Anksčiau čia atvykusių tau
tiečių vaikams Laisvės Žiburys 
padeda, geriau pažinti savo kil- 

tybes. Ne vienam sužadina no
rą dirbti ir aukotis dėl jo iš
laisvinimo.

Laisvės Žiburys yra bendra 
lietuvių institucija, vedama ir 
administruojama pagal visuo
menės patvirtintus įstatus. Jis 
nori tarnauti visiem savo tau
tiečiam ir iš visų laukia patari
mų, pastabų ir aukos.

Laisvės Žiburio klubo valdy
ba yra pasiryžusi šiais Lietu
viško švietimo ir šeimos me
tais įvesti Laisvės Žiburį į kiek
vieno lietuvio namus kaip ne
atskiriamą šeimos draugą. Nuo
širdžiai tikime, kad jau nuo 
šiandien atversit savo namų du
ris lietuviškam žodžiui bei lie
tuviškos muzikos garsam — 
tapsit Laisvės Žiburio tikrai
siais šeimos nariais.

Metinis nario mokestis 10 
dol. čekį rašyti Lithuanian Ra- 
dio Club ir siųsti šiuo adresu: 
L. R. Laisvės Žiburys, Klubo 
Valdyba, 62-15 69th Place, 
Midd'le Village, N. Y. 11379.

Klubo Valdyba

Richmond Hill išnuomojami 
du šviesūs kambariai vien
gungiui vyrui. Atskiras įėjimas. 
Galima naudotis virtuve. Po 7 
vai. vak. skambinti 441-9212.


