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i daug nežinomųjų
Wa*hingtonas. — Kai jau ir 

JAV paskelbė savo taikos sąly
gas, kurios viename kitame 
punkte maždaug sutinka su 
Vietkongo 8 punktais, taikos 
deryboms Paryžiuje atsirado 
daug rimtos medžiagos. Mano
ma, kad dabar jau prasidės rim
tas darbas, nors kelias iki tai
kos dar ilgas. Jeigu reikėjo vie
nų metų prieiti iki šito taško, 
tai nemažiau laiko turės praeiti 
iki taikos pasirašymo.

Prez. Nixonas Amerikos tai
kos sąlygas paskelbė amerikie
čiams gegužės 14 per radiją ir 
televiziją. Už dviejų dienų, ge
gužės 16, tas planas buvo pa
teiktas Hanojaus ir Vietkongo 
delegacijoms Paryžiaus taikos 
derybų posėdy. Apie visokias 
reakcijas vėliau, dabar prez. 
Nixono paskelbto plano santrau
ka.
Ko nenorima?

Ko nebus Vietnamo taikos 
besiekiant? Nebus siekiama ka
ro laimėjimo kovos lauke. Ne
bus perkama taika vienašališku 
pasitraukimu iš P. Vietnamo. 
Nebus Paryžiuje priimtos to
kios sąlygos, kurių priėmimas 
būtų ne kas kita, kaip Ameri
kos pralaimėjimo pripažinimas. 
Kad ateities taika nebūtų palik
ta pavojuje, JAV laikysena tu
ri priminti, jog neišprovokuo
tas JAV užkabinamas yra bran
gus ir nepelningas.

dyti 1954 m. Ženevos susitari
mus dėl P. Vietnamo ir Kambo- 
dijos bei 1962 m. susitarimus 
dėl Laoso.
Pasiūlymai realūs

Šitie pasiūlymai, paties prez. 
Nixono teigimu, laikomi rea
liais ir atsižvelgia i visų suin
teresuotųjų teisėtus interesus. 
Jie sutaria su P. Vietnamo vy
riausybės 6 punktais ir vienur 
kitur gali rasti bendrą kalbą 
su iš kitų šaltinių atėjusiais pa
siūlymais.

Viskas čia pasižymi vadinamu 
lankstumu, bet charakteringiau
sia jų žymė yra miglotumas 
— daugybė nežinomųjų visose 
vietose. Geros gairės derybom, 
bet dar daug vandens nutekės 
Senos upe Paryžiuje, kol visos

smulkmenos susirikiuos į tai
kos sutarties paragrafus. Rei
kės viską numatyti ir labai aiš
kiai nusakyti, kad Hanojaus ko
munistai neturėtų jokios gali
mybės ką nors savo naudai iš
aiškinti.
Palauks ir sutiks

Gera naujiena buvo tai, kad 
nė Hanojus nė Vietkongas Wa- 
shingtono 8 punktų neatmetė. 
Aišku, nepriimtinas jiems labai 
jau realus reikalavimas, kad 
su Amerikos kariuomene kartu 
turi trauktis iš P. Vietnamo ir 
tie, kurie atėjo iš š. Vietna
mo, nežiūrint kad ir jie yra 
vietnamiečiai. Ir jie aiškiai pa
sakė, kad tas dalykas jiems 
nepriimtinas. Bet gerus ryšius 
su Hanojum turi Japonijos

šaltiniai tvirtina, kad savu 
ku ir Hanojus su ta sąlyga 
tiks. Juk sąlyga logiška ir 
išvengiama, jeigu nebeliko 
ties paimti P. Vietnamą karu.
Tokios vilties dabar tikrai ne
bėra.
Kas naujo JAV plane?

Beveik nieko esmėje, 
trupiniais per ilgesni laiką
skelbtos palaidos mintys dabar 
surinktos į Šokią tokią sistemą. 
Naujiena tikj tai, kad dabar tos 
mintys jau yra oficialus JAV 
pasiūlymas taikos derybų pasi
tarimams tvarkyti. Ten yra to
kių dalykų, kurių niekad nebus 
atsisakyta, bet yra daug tokių, 
kurie besiderant galės būti pa
keisti tiek, kiek jie nepažeis pa
grindinių siekiamų tikslų. Jau
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Ko norima?
Vietname Amerika nori labai 

mažai, bet tas mažai yra pats 
pagrindiniausias dalykas: Ame
rika nori ir siekia, kad P. Viet
namo gyventojai galėtų pasi
rinkti savo politinę ateitį be pa
šaliečių Įsikišimo. Už savo au
kas Vietname Amerika nieko 
nenori gauti: nė karinių bazių, 
nė karinių sąjungų. Jei Vietna
mas norės, galės pasirinkti neu
tralumą. Amerikai bus priimti
na kiekviena P. Vietnamo vy
riausybė, kurią tauta pasirinks.

JAV taikos punktai
Kad to tikslo pasiekimas bū

tų užtikrintas, prez. Nixonas 
pasiūlė tokią programą-tvarką:

1. Kai tik abi šalys susitars, 
visos P. Vietnamu! nepriklau
sančios karinės pajėgos prade
da trauktis iš P. Vietnamo su
tarta tvarka. Per 12 mėnesių 
didžiausia svetimų kariuomenių 
dalis turi apleisti P. Vietna
mą.

2. 12-kos mėnesių periodui 
besibaigiant, svetimų kariuome
nių likučiai P. Vietname suren
kami joms skirtose bazėse ir 
susilaiko nuo karinių veiksmų.

3. Kai visos Š. Korėjos ka
rinės pajėgos bus sugrįžusios į 
Š. Vietnamą, tuojau apleidžia 
P. Vietnamą ir likusieji JAV ir 
sąjungininkų daliniai.

4. Pasitraukimui sekti bus su
darytas tarptautinis organas, 
abiem pusėm priimtinas. Jei 
Imis noro ir reikalo, tam orga
nui bus galima pavesti ir kitas 
funkcijas.

5. To organo veikla bus ri
bota ir pagal sutartą tvarkaraš- _________ __________ _
tį. Jo veikla prasidės su karo nėra labai draugiška nė šu Ru- 
paliaubų priežiūra.

6. Kai tik bus galima, ir tarp
tautiniam organui pradėjus 
veikti, įvyks rinkimai sutarta 
tvarka ir tarptautinio organo 
priežiūroje.

7. Specialiu susitarimu ir 
kaip galima greičiau abi pu- vadų pagirti, bet -jų prašyti, 
sės paleidžia visus karo belais- kad jie tų lėktuvų neužpuldinė- 
vius.

8. Abi Šalys įsipareigoja vyk- erdvėje.

APOLLO 10 SKRENDA LAIMINGAI
Cape Kennedy. — Galingiau

sia pasauly JAV raketa Satur
nas pereitą sekmadieni išmetė į 
erdves Apollo 10 erdvėlaivį su 
trimis astronautais ir prie erd
vėlaivio prikabintu “vežimė
liu”, kuriuo du astronautai, ma-

MIRĖ ANTANAS BENDORIUS
Tremtyje taip pat neatsisakė 
pedagogo darbo pamėgtos geo
grafijos srityje. 1946-48 lietu
vių tremtinių bendruomenėje 
buvo švietimo valdybos narys.

Amerikon atvyko 1948. Kele
tą metų dėstė Brooklyno litua
nistinėje mokykloje, o 1951- 
52 buvo ir jos vedėjas.

Nuo 1918 veikė ateitininkuo
se, 1924-26 skautuose, 1922-40 
šaulių organizacijoj, 1922-28 
pavasarininkuose. Dalyvavo Vil
niui Vaduoti sąjungos centro 
komitete, buvo Akademinio Tu
rizmo Klubo steigėjas ir pirmi
ninkas, Lietuvos Geografijos d- 
jos ir Lietuvos Foto mėgėjų są
jungos vienas iš steigėjų. Daly
vavo ir krikščionių demok
ratų veikloje ir kurį laiką buvo 
sąjungos centro komiteto na
rys.

šalia visuomeninės veiklos 
yra parašęs geografijos vado
vėlių, 1931-44 Lietuviškajai En
ciklopedijai tvarkė geografi
jos skyrių, o nuo 1953 Lietu
vių Enciklopedijos redakcijos 
narys ir geografijos skyriaus 
redaktorius. Geografijos srity 
ne tik anksčiau bendradarbiavo

senokai buvo laikas tokį mostą 
padaryti. Jis buvo pavėlintas 
tik todėl, kad naujoji JAV va
dovybė norėjo visą klausimą pa
ti pirma suvirškinti.

Ne tik Vietkongas spiriasi 
su savo pozicijomis, bet ir P. 
Vietnamo vyriausybė nori iš 
Washingtono gauti daugiau a- 
nių ir, svarbiausia, suderinti 
veiklą Paryžiaus taikos derybo
se. P. Vietnamo vadai turi daug 
neaiškumų su rinkimais ir koa
licine vyriausybe, apie ku
riuos kalba ir Vietkongo ir Wa- 
shingtono planai, nes tas klau
simas paliečia dabartinę P. Viet
namo konstituciją ir jos teisę 
tvarkyti P. Vienamą be paša
liečių spaudimo. Todėl prez. 
Thieu jau išdėstė savo abejo
nes JAV valstybės sekretoriui 
W. Rogers ir paprašė prez. 
Nixono sutikimo priimti jį Wa- 
shingtone pagrindiniams pasita
rimams — kad Paryžiuje būtų 
viena kalba ir viena valia. Jis 
prašo, kad tas pasitarimas ga
lėtų labai greit įvykti.

Grupė “balandžiu” kongrese 
prez. Nixono pasiūlymais labai 
nusivylusi. Girdi, reikėję pa
skelbti, kad tuojau ištraukiama 
iš P. Vietnamo 100,000 Ameri
kos karių ir skelbiamos paliau
bos. Jie bandysią tokią rezo
liuciją pravesti per kongresą, 
bęt tai yra tik tuščia kalba, 
taikoma visokiausių už taiką 
šaukiančių ausims — tokia re
zoliucija per kongresą dabar 
praeiti negali.

Kol Paryžiuje tie visi pa
siūlymai bus išnagrinėti, kol iš
sisems visos galimybės ma
nevruoti, per tą laiką sustiprės 
P. Vietnamo kariuomenė, nes 
gaus iš Amerikos daugiau kari
nio turto ir dar metus karinio 
pasitobulinimo. Susiorganizuos 
per tą laiką ir P. Vietnamo an
tikomunistinės jėgos, nes tai 
turi būti politinė kariuomenė, 
kuri turės nugalėti komunistus 
ir įtvirtinti taiką balsavimo kor
telėmis.

Antanas Benderius per šių metų 
Velykas New 
šventėje.

Yorko ateitininkų
Nuotr. P. Ąžuolo

Antanas Bendo-Geografas 
rius, širdies smūgio ištiktas, mi
rė gegužės 19 d. 11 vai. ryto įvairiuose laikraščiuose ir žur- 
Liuteronų ligoninėj, Brooklyne.

Velionis buvo gimęs 1904 ge
gužės 14 Lazdijų valse., Girai- 
tėlių km. 1918-26 mokėsi Sei
nų Žiburio gimnazijoje, 1926- 
32 Vytauto D. universitete. 
1929 . Karaliaučiaus ir 1931 
Berlyno universitetuose tobuli
nosi geografijoje. Grįžęs dėstė 
geografiją Kauno ir Klaipėdos 
gimnazijose, Pedagoginiam in
stitute ir- įvairiuose kursuose.

planų

Ąnta- 
ir Ra- 
Laido-

naluose, bet dar turėjo 
ir ateičiai.

Nuliūdime liko žmona 
nina, dukros Aušra, Jūra 
munė bei sūnus Paulius,
tuvėmis rūpinasi Šalinskų šer
meninė.

Laidojamas šį ketvirtadienį 
10 vai. ryto iš Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios Cypress Hills 
kapinėse. Atsisveikinimas ši 
trečiadieni 8 vai. vak. ~.

Totorių byla: leis rusas jai išgarsėti?
Nuvykęs ginti, Grigorenko areštuotas
Maskva. — Kai tik nacinės Ne be to, kad atsirado aktyvis- 

Vokietijos kariuomenė pasi- tų ir garsiai pakalbėti ar plaka- 
traukė iš Krymo 1944, Stalino tą su šūkiu iškelti. Tie veiks-

gonus Krymo totorius ir juos tisovietine veikla ir susilaukė 
išbarstė po stepes anoj pusėj represijų.
Kaspijos jūros. Jie buvo nu
bausti už tai, kad gerai sugyve
nę su vokiečiais okupacijos me
tu. Kaltė buvo oficialiai atšauk
ta 1967, tačiau totoriams nebu
vo leista į Krymą sugrįžti.

Jie pradėjo tyliai ieškoti tei
sybės pasiremdami tokia tiesa: 
jei Stalinas pasmerktas už blo
gus darbus, tai ir jo padary
tos skriaudos turi būti atitai
sytos. Totoriai pradėjo rašinėti 
Maskvon prašymus, kad juos 
sugrąžintų i gimtąsias vietas.

Gegužės pradžioj Vakarų 
spaudos žmonės Maskvoje gavo 
žinių (tik ne iš oficialių šalti
nių), kad Taškente (Uzbekų res
publika) greit vyks 11 totorių 
byla ir kad juos gins jau pa
garsėjęs Rusijos režimo kriti
kas buv. gen. Grigorenko. Už 
kelių dienų tie patys šaltiniai 
pranešė, kad gen. Grigorenko 
Taškente areštuotas, totorių by
los nagrinėjimas atidėtas neri
botam laikui. Maskvoje Grigo- 
renkos ir jo pažįstamųjų butuo
se padarytos kratos ir paimta 
daug visokios rašytos medžia
gos. Jų tarpe buvę daug toto
rių laiškų ir peticijų, iš kurių 
enkavedistai prižvejos nauju au
kų.

Žinia apie naują Grigorenko 
areštą ir protestą greit pasie
kė Amerikos spaudą, bet jos 
dar nebuvo Maskvos spaudoj. 
Iš kur vakariečiai ją gavo? Ofi
cialūs šaltiniai jos nedavė, jie 
patys jos sumedžioti negalėjo, 
nes Taškentas nuo Maskvos la
bai toli, ir ten patekti reikia 
leidimo, kuris labai sunkiai duo
damas. Nenoromis peršasi iš
vada. kad Vakarų žurnalistai 
Maskvoje turi privačių šalti
nių. Tik neramu, kad tokią ži
nią gali skaityti New Yorkas. 
bet jos negali skaityti Rusijos 
gyventojas. Grigorenko jau gar
sus šioje geležinės uždangos pu
sėje, bet kiek jis žinomas Ru
sijoje? Įdomu ir tai. ar Mas
kva leis tai bylai išgarsėti vi
duje ir užsieniuose. Juk tas So
vietų vyriausybės nusikaltimas 
jau pasmerktas kelių tarptauti
nių konvencijų.

— Singapūro premjeras lan
kėsi pas prez. Nixoną prašyti 
staiga nepasitraukti iš Vietna
mo, bet duoti jam laiko sustip
rėti. Prašė trauktis pamažu ir 
palaipsniui, nes staigus pasiša
linimas galįs padaryti Azijoje 
didelę suirutę.

— Valstybės sekretorius Ro
gers baigė savo vizitą P. Viet
name ir išvyko į Bangkoką 
(Tailandas), kur vyksta pietry
čių Azijos sutarties narių meti
nis pasitarimas. Iš ten jis dar 
lankysis Indijoje ir Pakistane.

— Čekoslovakijoj pakeltos 
kainos daugybei prekių —kaž
kurioms net 20 procentų. Tai 
vis todėl, kad pinigas gaudo 
prekę, o ne prekė pinigą, nes 
Čekoslovakijoj prekių paklausa 
didelė, o prekių vis mažiau ir 
mažiau.

— Atominių bombų Izraelis 
tikrai neturįs ir nebūsiąs pir
masis, kurs jas Įvestų i Vid. 
Rytus. Kad Izraelis turis 5 ar 
6 atomines bombas, skelbė V. 
Vokietijos sensacijomis užsi - 
imąs žurnalas Der Spiegei.

— Vyr. Teisino teisėja* For
tas pasitraukė, bet liko visos 
problemos, kurios atsiranda ry
šium su pagundomis turėti pa
šalinių pajamų kartu būnant 
teismo, kongreso ar vyriausy-

noma, liepos mėn. jau galės at
sikabinę nuo erdvėlaivio nusi
leisti ant mėnulio.

Iš žemės orbitos erdvėlaivis 
greit buvo pasuktas mėnulio 
link, kurio orbitą turi pasiekti 
per 76 valandas. Prieš tai bu
vo padarytas sudėtingas veiks
mas, jau vieną kartą darytas 
skrendant Apollo 9, — tas 
“vežimėlis” buvo perkeltas į 
erdvėlaivio priekį, kur jis turi 
būti reikalingiems bandymams 
atlikti. Su Apollo 9 skrisdamas 
tas “vežimėlis” gerai elgėsi že
mės orbitoj, dabar norima su
žinoti kaip jis reaguos į mė
nulio trauką, kuri šešis kartus 
silpnesnė už žemės.

Apollo 10 j mėnulio orbitą 
turėtų Įeiti trečiadienį apie 4:30 
popiet. Ketvirtadienį du astro
nautai sulips Į “vežmėlį”, kuris 
atsikabins nuo erdvėlaivio ir 
pradės skraidyti aplink mėnu
lį. Pavojingiausia operacija bus 
“vežimėlio” prikabinimas atgal 
prie erdvėlaivio. Jei toji opera
cija nepasisektų, astronautai žū
tų erdvėse, nes jiems pritrūk
tų deguonio ir maisto.

Skrenda šie drąsuoliai astro
nautai: erdvėlaivio pilotas avia
cijos pulk. Thomas P. Stafford, _____  ____ __ _____ _
laivyno komandieriai John W. bės tarnyboje. Abe Fortas įvykį 
Young ir Eugene A. Ceman.
Visi trys yra astronautai vete
ranai, skraidę su Gemini pro
gramos erdvėlaiviais. Nusileidi- 

tų jiems esant tarptautinėje mas numatomas gegužės 26, 
pirmadieni, Pacifike.

— Romoj mirė kard. Bera- 
nas. Pragos arkivyskupas, Če
koslovakijos stalininės Novot- 
nio vyriausybės ilgai kalintas ir 
nuo pareigų nušalintas. Dubče- 
ko reformų laikotarpiui prasi
dėjus, buvo bandoma ji grąžin
ti Pragon, bet jis buvo vienas 
iš tų, kurie reformininkams pa
tarė daugiau rūpintis ne asme
nimis, bet pačių reformų so
cialiniu teisingumu, kurio su
grąžinimas gyveniman būtų ga
rantavęs veikimo laisvę ir reli
ginėms bendruomenėms.

— Irake sušaudyta 13 arabu 
neva už šnipinėjimą Izraeliui, 
Iranui ir USA. Jų tarpe buvo 
5 civiliai ir 5 kariškiai.

— Sovietų Podgornas lankė
si §. Korėjoje, kurios vadovybė

sija nė su Kinija. Nors oficia
liai ten viešėdamas Podgor
nas ir sakė, kad JAV žvalgy
binių lėktuvų ir laivų veikla To
lini. Rytų erdvėje esanti pavo
jingas dalykas, tačiau iš tikrų
jų jis nuvykęs ne Š. Korėjos

liečiančią medžiagą paėmė savo 
globon teisingumo departamen- 
tas, nes nenorima, kad ji patek
tų j rankas tų, kurie gali ją pa
naudoti naujoms sensacijoms 
gaminti.

— Libanas ir arabu teroris
tinė* grupės, norinčios užpuldi
nėti Izraelį iš Libano teritori
jos. dar nepajėgė susitarti. Li
banas nenori joms leisti iš Li
bano veikti, nes bijo Izrae
lio represijų. Juk vieną kartą 
jau neteko veik visų savo ko
mercinių lėktuvų — juos Izrae
lio komandos sunaikino aero-Kun. A. Saulattts, SJ, gegutt* 17 Įvertinama* } kunigu* Waterta>ry, Cenn.

Nuotr. P. Ąžuolu drome



DARBININKAS

Padėtis niekur nebuvo taip aštri kaip Lietuvoje...
POGRINDŽIO VEIKLA

“Latviai, estai ir lietuviai 
1940 sovietinei okupacijai bu
vo rodę maža entuziazmo. Jie 
džiaugėsi nepriklausomybe. Jų 
nacionalinis jausmas buvo stip
rus. Jį buvo stiprinęs aistrin
gas antikomunizmas ir gan daž
nai šovinistinė neapykanta ru
sam.

“Per tūkstantį metų Baltijos 
valstybėse buvo vyravusi stip
ri vokiečių mažuma. Vokiečiai 
turėjo vadovaujamos įtakos kul
tūriniame, ūkiniame, politinia
me ir kariniame gyvenime. Net 
St. Petersburge vokiečiai buvo 
svarbus veiksnys. Daugelis jų 
ten įsikūrė Petro ir Ekaterino 
laikais. Vokiečių įtaka ir Roma 
novų dvare buvo didelė; dauge 
lis kaltino, kad dėl jos galuti 
nai ir sugriuvo carinė dinasti 
ja-

“Tuo metu, kai Sovietai už 
’ ėmė Latviją, joje buvo vokie 

čių mažumos 60,0 0 0 aistringi 
Hitlerio šalininkų, susitelku 
šių į 286 organizacijas. Apie 52 
0 0 0 šių vokiečių repatriavi 
1939 m. spalio-gruodžio mėn. 
bet Vokietijos oficialios misijo 
pasiliko Rygoje bei Tallinne 
ir Vokietija dar 1941 kovo ' 
stengėsi išlaikyti konsuliari 
nius postus.

“Visose Baltijos valstybės 
stipriai nacionalistinės antis: 
vietinės organizacijos pasilik 
pogrindyje greta vokiečių šni 
pų tinklo. Sovietų saugumo 
agentai kovojo su jom eilę mė
nesių dar prieš karą. Jie suse
kė šnipą Latvijos užsienių rei
kalų ministerijos kodų patalpo-

^ jė. Nuo 1946 liepos iki 1941 
gegužio NKGB susėmė 75 na
cionalistines grupes Lietuvoje. 
Per 1940 metus ir 1941 metų 
pirmą ketvirtį NKGB suėmė 
66 vokiečių žvalgybos agentus 
ir 1596 invidualiai veikiančius 
(prieš Sovietus), šiame skaičiu
je buvo 1,338 veikę vakarinėse 
srityse, Baltijos valstybėse ir

mam, kad ABM (antibalistinės

Rašo H. E. Salisbury savo knygoje “The 900 Days” (2)

mam raudonosios armijos už
frontėje.

“įtampa prieš karą Latvijoje 
buvo didelė. Keletą mįslingų 
miško gaisrų sovietų saugomas 
priskyrė latvių nacionalistam. 
Daugely kaimų kidokai ir tur
tingesni valstiečiai atvirai prie- 
šifiosj Sovietų Sąjungai. Agi
tacija prieš režimą buvo iš-

plitusi... K sakyklų kunigai ir 
pastoriai atvirai reiškė antago
nizmą sovietinei valdžiai.

“Padėtis niekur nebuvo taip 
aštri kaip Lietuvoje. Lietuvių 
Aktyvistų Frontas buvo sukur
tas Berlyne 1939 lapkričio 17 
(ne 1939, bet 1940! Red.) pulki
ninko Kazio Škirpos, buvusio 
Lietuvos karinio attache Vokie
tijoje (čia autorius būtų tiksles
nis, jei būtų sakęs: buvusio Lie
tuvos pasiuntinio ir įgalioto mi- 
nisterio Škirpos! Red.). Jis su
formulavo Lietuvos išlaisvini-

mo programą 1941 metų kovo 
24 ir slaptai pasiuntė į Lietu
vą direktyvas sukilimui, kuris 
turėjo būti tuo meta, kai Vokie
tija puls Sovietų Sąjungą.

“LAF celėm, sudarytam iš 
trijų ar penkių asmenų, buvo 
pavesti . atskiri uždaviniai — 
užimti policijos būstines, tele
fono stotis ir t.t.

“Karo išvakarėse LAF verti
no savo narių skaičių apie 36, 
000. Jį apardė Sovietų suėmi
mai birželio 14, bet ne iš es
mės. Buvo sudaryti du vadovy-

|M

Dr. Stp. Biežio 80 metų minėjime Penn Garden viešbutyje N.Y. kalba P. Dangis — SLA pirm., iŠ k. į d. ponia 
ir dr. S. Biežiai, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, P. Dargis, p. Paurazienė. Nuotr. V. Maželio

SKUBIAI RAŠYKIME LAIŠKUS ABM REIKALU
JAV komunistų dienraštis 

Daily Worid kovo 18 vedama
jame partiečiam duoda šitokias 
instrukcijas:

“Nepaprastai skubu ir svar
bu, kad kiekviena unija ir ki
tos liaudies organizacijos at
naujintų .. .savo reikalavimus 
Kongresui ir Baltiesiem Rū-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Ukrainoje.
“Rengdamiesi pulti Rusiją, raketos) būtų atmestos .

Vokiečiai 1940 sudarė specialią Cardinal Mindszenty Founda
tion skaičiavimu, raudonasis 
Daily World iš penkiolikos ko
vo mėnesio numerių turėjo de
šimt numerių su didžiulėmis 
prieš ABM nukreiptomis pir
mojo puslapio antraštėmis, pa
vyzdžiui: ABM Menaces Ali— 
The Real Truth, President 
Warned:: ABM Perils Peace.

Kaip žinome, ir kita Ameri
kos spauda bei kai kurie sena
toriai nedaug atsilieka nuo Dai
ly World nustatytos linijos. Mes 
puikiai žinome, ką reiškia būti 
silpnu ir bepnkliu Sovietų ag
resijos akivaizdoje, todėl mūsų 
pareiga amerikiečius įspėti, jei

organizaciją, vardu Branden- 
burg — 800, kuri turėjo rengti 
diversinius veiksmus rusų už
nugary — ardyti tiltus, užvers
ti tunelius, paimti užfrontinius 
įtvirtinimus ir t.t. Ji turėjo 
veikti kontakte su jau esančiais 
Sovietų Sąjungoje agentais — 
nacionalistinėm ir kitom antiso- 
vietinėm grupėm.

“ .. .Tarp Lietuvos naciona - 
listinių grupių buvo Lietuvių 
Vienybė, Lietuvių Aktyvistų 
Frontas ir Lietuvai Gelbėti Ko
mitetas. Latvijoje buvo Perkin- 
krusts. Estijoje pogrindinis Ry
tų Legionas ir Gelbėjimo Ko-

* tai mūsų pačių ir neliestų.
Human Events savaitraštis į- 

spėja savo skaitytojus, kad šiuo 
metu balsai ABM klausimu Se
nate esą pusiausvyroje ir ABM 
priešininkų propaganda stiprė
ja. Šis laikraštis ragina visus, 
kurie nenori matyti Amerikos 
nuginkluotos ir remia preziden
tą ABM klausimu, skubiai ra
šyti visiem senatoriam, bet 
ypač šiem, tuo klausimu dar 
neapsisprendusiem:

Clinton Anderson (D.-N.M.), 
George Aiken (R. Vt.), J. 
Caleb Boggs (R.-Del.), Harry 
Byrd (D-Va.), Robert Byrd 
(D.‘ — W. Va.), Howard Can- 
non (D.-Nev.), Mike Gravel (D. 
Alaska), Vane Hartke (D.-Ind.), 
John McCleilan (D.-Ark.), Gale 
W. McGee (D.-Wyo.), Lee Met- 
calf (D.-Mont.), Joseph Mon- 
toya (D.-N.M.), Frank Moss (D. 
Utah), Winston Prouty (R.-Vt.), 
William Saxbe (R.-Ohio), Rich- 
ard Schweiker (R.-Pa.), 
Williams (R.-Del.).

Būtina, kad kiek galint dau
giau jūsų skaitytojų Amerikoje 
irgi skubiai parašytų laiškutį ne 
tik savo valstijos abiem sena
toriam, bet ir čia nurodytiem 
neapsisprendusiem. įprastinės

John

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 
Keiuiebimkporte, Maine 
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

Išeinamas pilnas į kolegijas paruc*»»mųjų gimnazijų kursai
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje paniekų tiek pat, kiek 
anglų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoeelėjaml sportai, duodama Neto- 
viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokltdame tvieett kvlečiaad Nete- 
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija pėdais moki
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas — ataižvsigiama | kiekvienos fei- 
mos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1*70 m.
Priimami berniukai baigt 8 skyrioo.

Lietuviai tėvai, branginat šią gimnaziją, kol ji yra. 
Jos ateitis jūsų ranEoso!

In formacija* ir r r gint racijot rrikoloia raiylkit:
Rev. Rector _
St. Anthony High Ochiil 
Kennobunkport, Maine 04046

bes centrai, vienas Vilniuje ir 
kitas Kaune.

“Lietuvoje veikė ir kitos na
cionalistinės grupės: Lietuvos 
Gynimo Lyga, Geležinis Vilkas 
Šakiuose, Lietuvos Laisvės Ar-, 
mija Šiauliuose, Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga.

“Baltiečius disidentus padrą
sino atviri nacių. pasiruošimai 
puolimui. Vidury birželio naciai 
nesistengė slėpti savo pasiruo
šimo pagal Baltijos sienas. In
žinieriai atvirai nustatinėjo ug
nies ir stebėjimo punktus, tvir
tino tiltus ir kelius, kurie ėjo 
Sovietų sienos link, tiesė pon- 
toninius tiltus per upes; kai 
kuriose vietose buvo įrengti 
minų laukai, senosiose vietose 
padėtos naujos minos. Prade
dant nuo birželio 17 vokiečių 
karininkai važinėjo automobi
liais pagal sieną, tirdami tere- 
ną, stebėdami Sovietų kariuo
menės išsidėstymą. Birželio 20 
naktį buvo susirėmimas ties 
Buraki, kur vokiečių skautų 
grupė mėgino pereiti į Sovietų 
teritoriją. Trys buvo nušauti, 
du paimti”.

(Toliau — karo pradžios eiga 
ir sukilimas Lietuvoje)

VAITKUS FUNERAL HOME. Notsry Public. 197 Weteter Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, Mddotuvtų direktorius ir balsamuotojas. Moderniška

JOSEPH GAR8ZVA — GKABORKJS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
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derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teūceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lažayette SL, Newark, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vytinamas

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
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bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė, Richmond HiU, N. Y. 11418; tek VIrginia 6-1800.

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas —■ vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
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nie
kad

Metodai nedarbui 
išvengti

Bolševikinė propaganda 
kad nepamiršta pasigirti,
jų santvarkoje esanti išspręsta 
nedarbo problema: pas juos ne 
tik nėra bedarbių, bet net 
trūksta darbininkų! Kaip to pa
siekiama, gana patikimai paaiš- 
kina ir balandžio 1 d. Vilniaus 
Tiesoj papasakotas vaizdelis iš 
statybos aištelės:

“Statyboj skundžiasi,

prosovietinės politinės organi
zacijos yra suorganizavusios 
spaudimą laiškais.Kongresui.

Antikomunistinio laiško pa
vyzdys pridedamas čia:

Hon. (senatoriaus vardas ir 
pavardė)
Senate Office m@ding, Wash-

ington, D.C. 20510
Sir (arba Dear Senator):
Please support our President už pastolių merginos. — Kodėl 

on ABM issue. Only a strong jūs nedirbate? — klausiu.— 
USA can stop į Soviet aggres- Betono nėra... — O kodėl ne- 
sion. Arguments that ' ABM atveža? — Darbininkai gūžteli 
perils peace” as U.S. Cammun- pečiais: — Negi mes žinom.

kad 
trūksta darbininkų. Pasisiūlau 
nuvykti į statybos aikštelę ... 
Žiūriu ir netikiu savo akimis:

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina
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is provocative to the Soviets”. viršininkai? — J kontorą išėjo, 
as some U.S. Senators and pro- 
fessors claim, are naive to say 
the least. These arguments 
have been branded lies by his- 
tory itself: Lithuania, Latvia, 
Estonia did not have to in- 
stall ABM’s in 1940 to “pro- 
voke” the Soviets. Nor did Po- 
land in 1939, Hungary in 1956, 
Czechoslovakia in 1968. Soviet 
Union was “provoked” by the 
inability of these countries 
to defend themselves, and this 
is the only certain way for the 
USA to provoke the Soviet 
Union into attack against us — 
the military weakness.

Sincerely yours (parašas)
Vanda Gruidienė na? — Pasitaiko’

Kažkoks pasitarimas.
Važiuoju prie betono gamy

bos cecho. Jame moterys sėdi, 
pasakojasi. — Kodėl moterys, 
nedirbate? — Kad žvyro neat
veža ... Keliauju prie ekskava- 
torininko: Kodėl nedirbi, bro
liuk? — Tai kad man sakė va
žiuoti į kitą karjerą, kai nuva
žiavau, darbų vykdytojas liepė 
grįžti atgal. O dabar sugedo 
pavara. Statybos kontoroj su
sirinkimas, nėra kam atvežti de
talių ... — O kodėl kitas eks
kavatorius stovi? — Nežinau. 
Vakar, rodos, kaikurie vyrai 
buvo po rublį susimetę... — 
Dažnai pas jus tokių dalykų bū-

‘ (Elta)
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Leiskit vogti legaliai, bus mažiau 
nelegaliai vagiančiu

Tokis siūlymas kyla tesekant 
argumentus už abortų legaliza
vimą
Anglijos patirtis: argumentai 
už abortus

Prieš metus, kai Anglijos par
lamente ir spaudoje buvo dis
kutuojamas abortų legalizavi
mo “suliberalinimo" Įstatymas, 
tarp kitko buvo argumentuoja
ma: abortai vistiek daromi, da
romi nelegaliai; abortus legali
zavus. sumažėsią nelegalūs abor 
tai...

Ar tas argumentas veikė 
parlamentą ar kitas. Anglija jau 
metai naudojasi parlamento Į- 
sitikinimų produktu — Įstaty
mu. kuris leidžia abortus daryti 
iki 12 savaičių nuo nėštumo 
pradžios.

Per 11 mėnesių nuo Įstaty
mo veikimo pradžios buvo su
deginti Anglijos bei Vali jos 
krosnyse 17.242 kūdikiai. Iš to 
didelis ir legalus pelnas, nes 
už moters paguldymą keliom 
dienom į kliniką paima 360 - 
480 dol. (žr. Universe Bulletin. 
Cleveland. gegužės 2).

Parlamento narys Mrs. Jill 
Knight betgi sako, kad anas 
argumentas už abrtus nepasitei
sino. Nelegalių abortų skaičius 
tik padidėjo. Ir suprantama lo
gika: jei žmogų nudobti leidžia
ma viešai, tai kuo bus mano dar-- 
bas blogesnis, jei nudobsiu 
nakčia ir iš pasalų: gal bus vi
sai nebloga, jei išleis Įstatymą, 
kuriuo legalizuos viešą vogimą, 
manydami, kad tuo keliu suma
žins slaptus vogimus ir Įsilau
žimus...

“Londonas tapo abortų pa
saulinė sostine ’, rašo NC News 
Service. Esą ima “didžiai aliar- 
muotis” tuo ir Anglijos sociali
nės tarnybos sekretorius Rich- 
ard Crossman, labiausiai atsa
kingas už tą abortų Įstatymą.

c DR. P. MAČIULIS t> -------------
| kas nužudė Jėzų? j

Joks teismo procesas istorijos 
bėgyje nesukėlė tokio priešta
ravimo kaip Jėzaus teismas.

Ar Jėzaus teismas buvo tei
sėtas? Ar Jėzus nebuvo anų lai
kų teismų klastingai nuteistas?

Kam priklausė teisė teisti Jė
zų — žydams, ar romėnams?

Kodėl romėnas teisėjas Įsakė 
nužudyti Jėzų, nors pripažino 
Jį buvus nekaltą?

Jeigu Jėzus šiandien būtų, ar 
su Juo būtų skirtingai elgia
masi?

Teisininko nuomonė
<aip jaustųsi Jėzus mūsų lai
tų teismuose?

Pažvelkime Į modernaus an
onsus atsakymą. Knyga, pava
itota Jėzaus teismą eiga, para
ria Richardo Wellingtono 
I-jsbando.

Apie Jėzaus teismo eigą jis 
ašo: “Suėmimas (areštas) buvo 
nsėtas ... Sinedriono tardy
tas buvo teisėtas ... Romėnų 
*ismo eiga buvo teisėta ... Pa- 
nerkimas buvo teisėtas ir pa
išintas”.
Autorius yra teisininkas. Be 

Tačiau tą ‘aliarmą’ dėl abortų 
Įstatymo Anglija mėgina nu
stelbti projektu naujo Įstatymo 
— vadinamos eutanazijos —žu
dymo senių ir ligonių, kurie to 
pageidauja...

Pastangos Amerikoje: abortai 
iki kada

Abortų legalizavimo ar “suli
beralinimo” klausimu nenori 
atsilikti ir Amerikos kai kurios 
valstijos. Šiuo metu tokis pro
jektas esąs aktualus Ohio. Pro
jektas jau pateiktas. Balandžio 
25 Clevelande buvo diskusijos 
tarp abortų šalininkų ir prieši
ninkų. Ten susiremta labiau
siai dėl kito argumente: per 
kiek laiko nuo nėštumą pra
džios kūdikis laikomas žmogum, 
individu. z

Ohio istatvmo projektas siūlo 
legalizuoti abortus iki 16 savai
čių nuo nėštumo pradžios. Psi
chiatras dr. Schwartz, pirminin
kas sąjungos už abortų Įstaty
mą. ir jo šalininkai tose dis
kusijose tikino, kad iki 20 sa
vaičių nuo nėštumo pradžios 
kūdikis nesąs “asmuo”. Kitas 
daktaras — dr. Lvnch — tvir
tino, kad fetologijos mokslas 
.nustatė, jog nuo 10 savaičių 
jaučiamas kūdikio širdies plaki
mas. Taigi tie. kurie siūlo abor
tus legalizuoti iki 20. 16 ar 12 
savaičių nuo nėštumo pra
džios siūlo žmogžudystę legali
zuoti.

Anose Clevelando diskusijo
se iškilo ir gydytojo, kuris abor
tus daro, problema. Minėtas dr. 
Lynch tvirtino, kad hgšiolinė 
statistika Vengrijoje rodo savi
žudžių procentą didžiausią gru
pėje gydytojų, darančių abor
tus. Psichiškai nepakelia, kada 
mato žmogaus formą turinti kū
diki ir turi mesti ji Į sunaiki
nimo krosnį...

(nukelta į 4 psL)

abejo, jis yra atviras savo įsiti
kinimuose.

Husbandas nėra vienintelis 
taip Įsitikinęs, bet jo pažiūros 
surašytos geriau už daugelio ki
tų.

“Jėzaus areštas”, rašo jis, 
“buvo teisėtas, nes buvo įvyk
dytas tikrų pareigūnų, veikian
čių Sinedriono nurodymais. 
Teisėtumas neprasilenkė su ap 
stovomis, kuriose areštas bu
vo Įvykdytas. Sinedriono tar
dymas buvo teisėtas, nes tai te
buvo tardymas (apklausinėji
mas), bet ne formalus teismas. 
Romėnų teismo eiga buvo tei
sėta. nes atitiko taisykles pro
vincijų gubernatoriams krimina
liniais atvejais”.

Pilotas elgėsi pagal romėnų 
teisinius nuostatus, — mano 
Husbandas.

Išvada: “Pasmerkimas buvo 
teisėtas ir pagristas pakanka
mais įrodymais kaltinimams pa
remti”. Nesą įrodyta nieko prie
šingo.

Žydų nuomonė
AŠ turiu ir kitą knygą. Joje 

šituo klausimu yra bendra žy

“Prekybiniai ir kitoki sąly
čiai su Rytų Europos komu
nistiniais kraštais bei Sovietų 
Sąjunga žymiai plečiasi. Tai 
yra itin sveikintinas reiškinys”, 
— sako Didžiosios Britanijos 
vyriausybė savo piliečiams tam 
tikrame patarimų rinkinyje, 
skirtame tiems, kurie mano lan
kytis tuose komunistiniuose 
kraštuose. Tų patarimų esmė— 
lankykitės, bet saugokitės ten 
budinčios komunistinės žvalgy
bos spęstu. Sako:

“Daugumas prekybininkų ar 
kitų keliauninkų nesusidu
ria tenai su jokiais nesmagu
mais iš žvalgybos pusės. Tačiau 
nė vienas negali tartis esąs už
tikrintai saugus nuo žvalgybi
ninkų dėmesio”.

Įspėjimų rinkinys esąs suda
rytas remiantis lankytojų fak
tiškai įgytu patyrimu. Jame nu
rodoma, su kokiomis rizikomis 
yra susiiusios kelionės kalba
muose kraštuose, ir kaip reikia 
elgtis, kad netyčia nepatek
tum Į nemalonią padėti. Geriau, 
esą. iš anksto žinoti galimus pa
vojus, negu aklai nertis Į rizi
ką. kuries galima išvengti.

Komunistinių žvalgybų 
pobūdis

Komunistinės žvalgybos skir
tingos nuo vakarietinių. Jos da
lyvauja savo valdžių politikos 
nustatyme ir vykdyme lygiai sa
vųjų piliečių, lygiai svetimša 

Saulaičių teima: Sk. jd. sesuo Jurgita, kun. Antanas —į kunigus Įšventintas gegužės 17 d., Ona ir Antanas 
Siūlaičiai Waterburyje, šventinimo dieną. Nuotr. P. Ąžuolo

dų nuomonė. Tai Max Radino, 
teisių profesoriaus, knyga — 
Jėzaus Nazaretiečio teismas. Ji 
išleista Chicagos universiteto 
spaudos skyriaus.

“Jeigu Jis (Jėzus) būtų pasa
kęs bent dešimtą dalį dalykų, 
kurie Jam buvo prikišami, bū
tų užtekę Jį pakaltinti”, — ra
šo Radinas. Nuo vaikystės mo
kytas tikėti tuo, ką jis daro, 
jis sako, kad “nėra aiškaus nu
rodymo, kaip pasiekė žinia 
apie teismą tuos, kurie apie ji 
kalba”.

Rodinas, aišku, buvo moko
mas tikėti, kad nei Matas, nei 
Morkus, nei Lukas, net nei Jo
nas neturi jokio asmeninio įro
dymo, nes teismas buvo priva
tus, slaptas dalykas.

Ko jis nepanagrinėjo, yra 
klausimas, ar Jėzus Kristus, ku
ris buvo pasmerktas ir nužudy
tas, atsikėlė iš numirusių ir 
šiandien yra gyvas. Tai klausi
mas, ar tas vienas, kuris viską 
girdėjo, kuris tenai buvo teisia
mas, atsikėlęs iš numirusių, ne
pasakė savo mokiniams, kas at
sitiko, kad jie galėtų mums tai 
atpasakoti, kad mes šiandien 
žinotume!

Teisininkai šitos galimybės, 
aišku, niekada nepaneigė!

Bet pasekime Radino nuomo
nę' toliau.
“Daugelis mūsų yra susipaži

nę su baudžiamosios procedū
ros vyksmu — tyrinėjimu. Pa
kaltintas asmuo areštuojamas,

Kaip sovietai visokiais būdais renka žinias

lių atžvilgiu. Didžiausia ir 
veikliausia žvalgyba yra Sovie
tų Sąjungoj, bet ir kitų komu
nistinių kraštų žvalgybos gana 
stambios ir, be to. jos vienos su 
kitom glaudžiai bendradarbiau
ja.
Komunistinių žvalgybų tikslas
Pagrindinis komunistų žval

gybų tikslas yra gauti duome
nų ne tik apie vakariečiu gyny
bą bei saugumą, bet taip pat ir 
apie prekybos bei pramonės 
vystymąsi. Šio tikslo jos siekia 
atkakliai. Jų dėmesys nukreip
tas į pačias mokslinės bei tech
ninės pažangos smulkmenas. Ki
tas tikslas — Įtraukti britų pi
liečius (šiuose Įspėjimuose kal
bama tik britų piliečiams, bet 
tas pats tinka ir kitiems) i savo 
bendradarbių tinklą, tegu net 
ir mažareikšmiams uždarinė - 
liams atlikti. Todėl jie stebi 
kiekvieną svetimšalį, žiūrėdami, 
kiek bei kaip jis gali būti jiem 
naudingas, ir ar bei kaip jis ga
lėtų būti sugundytas bendra
darbiauti su jais.

Svetimšalio "užkabinimas“
Vos tik svetimšalis paprašo 

komunistinio krašto vizos (išim
tis Jugoslavija, kuri daugumą 
svetimšalių Įsileidžia lankytis 
be vizų), žvalgyba tuojau tiria 
duomenis apie jį ir žiūri, ar 

pristatomas atitinkamam teisė
jui, ypatingai pakaltinamas ir 
formaliai teisiamas. Jis gali, ir 
bendrai tai daro, apeliuoti Į . 
aukštesnę teismo instanciją, jei 
yra pripažintas kaltu. Tam rei
kalinga laiko. Kartais trunka 
savaites ar net mėnesius, kol 
pasiekiama paskirtis bei tiks
las. šitą procedūrą tvarko griež
tos Įstatyminės taisyklės, ir jų 
nesilaikymas ne vien būtų ne
teisėtas, bet dargi susilauktų 
bausmės".

čia atkreiptinas dėmesys, kad 
Jėzaus teismas truko trumpiau 
negu devynias valandas po 
arešto. Ir tai buvo atlikta pri
vačiai ir slaptai, kad nebūtų jo
kių liudininkų, kurie galėtų liu
dyti Jo naudai.

Kaip suderinti šiuos faktus?
Radinas sako: “Morkaus at

pasakojimas. jo paties liudijimu, 
negali būti niekas daugiau kaip 
prielaida (manymas). Priešingai, 
skubotai nakties metu svars
tant aštriai ir trumpai apklau- 
sinėjant, nepaisant nustatytų 
taisyklių dėl įrodymų ir pačios 
apklausinėjimų eigos, gal pats 
teismas formaliai ir buvo tvar
koje ir teisėjo požiūriu teisus 
nors ir aštrus". •<

Atkreiptinas dėmesys, kad 
pats autorius daro prielaidą, jog 
teismas galėjo būti vedamas ir 
tvarkingai. Jis neturi įrodymų, ' 
jokių pagrindų, kad tai buvo da
roma. Jis tiktai daro tokią prie
laidą.

tas svečias galėtų būti jiems 
naudingas ir ar nėra jo praeity 
kokių kabliukų, kuriais jis ga
lėtų būti “prikabintas'’. Jeigu 
ir nieko nėra, svečias vistiek 
gali patraukti žvalgybininkų dė
mesį jau atvykęs, žvalgyba ga
li gauti pranešimų apie jo su
sitikimus, pasikalbėjimus, elge
sį iš betkurio sutikto asmens: 
to, ką jis lanko ar su kuriuo tu
ri kokių reikalų, taip pat iš tu
ristų vadovų, geležinkelio kon
duktorių, viešbučio tarnautojų 
ar net visai atsitiktinai sutik
tų ir susipažintų asmenų.

Naujos pažintys kartais “su
sidaro” lyg ir visiškai netikėtai 
arija net ka p ir paties svečio 
iniciatyva, nors jos gali būti 
specialiai parengtos ir vikriai 
“pakištos”. Jei toki nauji pa
žįstami nedrąsiai (arba kaikada 
net ir labai drąsiai) prasitaria 
apie politinius klausimus ne 
taip, kaip oficialioji nuomonė 
kalba, tai tas dar nebūtinai reiš
kia, kad tas pašnekovas tik
rai taip ir mano, ką sako. To
dėl nepatartina tokiais atvejais 
per lengvai įsileisti į “atviry
bes” ir tokį naują pažįstamąjį 
‘traukt už liežuvio', kad jis im
tų kaip nors skųstis esama poli
tine padėtim. Nes. juo dau
giau tokių klausinėsi, juo dau

/'nukelta į 4 psl.)
Ar žydai turėjo galios pa

Ar galėjo žydai nužudyti Jėzų?

smerkti ir nužudyti Jėzų?

Žydai ir krikščionys šituo 
klausimu šimtmečius vedė gin
čus. Atsakymas aiškus.

“Laikantis bendros nuomo
nės', sako Husbandas savo kny
goje, “teisė svarstyti bylas, už 
kurias grėsė mirties bausmė, ir 
teisė skelbti sprendimus tebe
buvo Sinedriono galioje, bet 
sprendimas negalėjo būti vyk
domas be Romos gubernato
riaus. o šituo atveju — Piloto, 
patvirtinimo.”

Tačiau ši nuomonė nepagris
ta. žydai ne tik turėjo galios 
teisti už kai kuriuos nusikalti
mus, bet taip pat turėjo galios 
ir Įvykdyti bausmę, išskyrus iš
davystę ar suokalbį sukilti.

Prielaida, kad žydai neturi 
teisės sprendimo vykdyti, yra 
susidariusi iš netikslaus Jono 
18.31 — 32 teksto išaiškinimo. 
Čia žydai sakė: “Mes neturime 
teisės bet kuri žmogų pasmerk
ti mirčiai”. Iš to buvo padary
ta išvada, kad žydai neturėjo 
teisinės galies bet ką pasmerk
ti mirties bausme. Bet tai visai 
neliečia mūsų gvildenamo atsi
tikimo.

Ar mes užmiršome Stepono 
mirtį? Žydai sakė: “Jis piktžo
džiauja”. Įtūžę jį užmušė ak
menimis. Romėnai čia nesikišo 
ir jų elgesio nepapeikė.

(Buv daugiau)

giau susidaro medžiagos teigi
mui, kad svečias arba šnipinė
ja. arba agituoja ...

Šnipomanija
Kiek tie dalykai liečia Lietu

vą lankančius, paaiškina ir ten 
taikomasis baudžiamasis kodek
sas (išleistas, pagal Maskvoj 
nustatytą pavyzdi. 1961 metais). 
Ypač žinotini yra du jo straips
niai. 63 ir 68-asis.

Pirmasis iš jų skirtas šnipinė- 
jimii: “Žinių, kurios yra vals
tybinė ar karinė paslaptis, per
davimas, taip pat jų pagrobi
mas arba rinkimas, turint tiks
lą perduoti užsienio valstybei, 
užsienio organizacijai arba jų 
agentūrai, taip pat ir kitokių ži
nių perdavimas arba rinkimas 
pagal užsienio žvalgy bos užduo
tį, turint tikslą panaudoti jas 
TSRS interesams kenkti, jeigu 
šnipinėjo užsienietis arba as
muo be pilietybės, — baudžia
mi laisvės atėmimu nuo septy- 
nerių iki penkiolikos metų su 
turto konfiskavimu ir su nutrė- 
mimu nuo dvejų iki penkerių 
metų ar be nutrėmimo, arba 
mirties bausme su turto kon
fiskavimu”.

šiuo metu vyrauja įsitikini
mas, kad sovietinę vizą turim 
tiems Lietuvos lankytojams ne- 
gresiąs pavojus patekti “po 
63-čiuoju paragrafu”. Ir daugu
moje atvejų tikrai tokių kaltini
mų beveik niekam neprikabina, 
— bet tokiam Petrauskui ne 
taip jau seniai kažką ėmė ir 
prikabino, atrodo, net iš anks
to surežisuotu būdu. Tad ir 
britų valdžia įspėja pagristai' 
kad daugumui kelionės pasibai
gia laimingai, tačiau niekas nė
ra taip apsaugotas, kad galėtų 
jaustis, jog jam tai tikrai nie
ko neatsitiks. Ir iš tikrųjų, įsi- 
skaičius į tą 63-čią straipsnį, vi
siškai akivaizdu, kad jeigu tik 
koks nors uolesnis čekistas pa
norės, tai prikabins tą straips
ni betkam ir betkada. Nesgi ne 
tik teiravimasis apie kariuome
nę ar ginklus, bet netgi pasi
teiravimas “na. kaip jūs čia 
gyvenat” gali būti palaikytas 
šnipinėjimu, nes tai yra “ki
tokių žinių rinkimas", turbūt 
su tikslu kam ners papasa
kot, kam nors perduot... Tas 
šnipinėjimo straipsnis taip sū
redaguotas, kad jį galima pri
tempti iki betkokio atvejo. Gai
būt, kad jau ir čekistai yra
kiek pagiję nuo šnipomanijos, 
bet ne visiškai, ne visi, ir nie
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kas negali būti tikras, kada bei 
kur ką ištiks naujas tos ma
nijos priepuolis.

Kritikofcbija
Kita liga, kuria kažin ar be- 

pagydomai serga čekistai, ko
munistai irių pakeleiviai, yra 
kritikos ir kitokių pažiūru bai
mė. Jei ir garsinasi vadina
mąja savikritika, iš pašaliečių 
jokios kritiškos nuomonės ne
pakenčia ir kiekvieną nelabai 
malonią tiesą vadina šmeižtu 
ar... priešvalstybiniu nusi
kaltimu. Taigi, baudžiamojo ko
dekso 68 straipsnis ir numato- 
bausmes nuo šešių mėnesių iki 
septynerių metų laisvės atėmi
mo (galbūt net su papildomu 
nutrėmimu po to) už tokius da
lykus, kaip “agitacija ar propa
ganda, kuria siekiama pakirsti 
ar susi’pninti Tarybų valdžią", 
ar “skleidimas tarybinę va’sty- 
binę ir visuomeninę santvarką 
žeminančių šmeižtiškų prasima
nymų”. “platinimas arba gami
nimas ar laikymas tokio pat tu
rinio literatūros” .. .

— Jei pasirodei Įdomus...
Rritų valdžios įspėjimų bei 

patarimų rinkinyje netvirtina
ma, kad šias rūšies apkaltini
mai gresia visiems. Rot mano
ma, kad bent dalis keliauninku 
yra stebima, ir yra įsitikinta, 
kad tam tikslui panaudojanti 
ne tik sutinkamieji asmenys, 
bet ir įvairūs, net itin gud-
rūs prietaisai. įskaitant infra- 
raudonaisiais spinduliais foto
grafavimą. peleninėse įtaisytus 
mikrofonus-ir tt. Jeigu asmuo 
ima atrodyti kuo nors tinkamas 
į “bendradarbius", tai gali 
bū t i s u d a ryt a_ jam palankių-sa.-*- 
Ivgiį si kaisti ir i-i'.-rip. net i 
“šnipinė ūmu” ar .propagan
da”. Pavyzdžiui, įsivelti i 
kokią kontrabandėlę, valiutos 
spekuliacija (pasiūlys kas nors 
išsikeisti dolerius rubliais po 
5 rublius už dolerį...), pri
sisuks kokia itin drauginga 
gražuolė ir žmogus, žiūrėk, jau 
atsidūrė čekistų įstaigoje prieš 
alternatyvą: arba bus iškelta 
byla, iš kurios keletą metu ne- 
išsikrapštysi, arba apsiimk at
likti tam tikrą patarnavimą . ..

Rritų vyriausybė. remda
masi jau įgvtu patyrimu, pabrė
žia. kad toki nemalonumai gre
sia ne visiems, bet kiekvienam 
keliaujančiam Į tuos kraštus 
visdėlto pataria apsižiūrėti:

li ar tavo užsiėmime ir pra
eity nėra tokių ‘minkštų vietų'.
kurias čekistai galėtų patogiai
išnaudoti.

L?



KUN. B. SUGINTAS TEBEVAIKŠTO PO MOŠŲ MIESTO GATVES
KĘSTUČIUI KUDŽMAI 

jauname amžiuje nelauktai mirus, gilią užuojautą reiškia
me velionio žmonai Reginai, taip pat dr. VI. Ingelevičiui 
ir dr. V. Vygantui su Šeimomis.

New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugija 
ir nartai

Gegužės 4 suėjo 50 metų, kai 
kun. Benediktas Sugintas, nuo 
1949 gyvenąs Chkagoje, pri
ėmė kunigystės šventimus vos

Reportažas iš Chicagos

timui, mūsų sąlygose 
kaip stebuklas.

atrodo

metmenis čia nesigilinsiu. Kam

Mylimam vyrui
AfA 

KĘSTUČIUI KUDŽMAI 
mirus, jo liūdinčiai žmonai, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ona Kanaakienė
Viktoras ir Aldona Naudžius 

Algirdas ir Lilija Kanauka

KĘSTUČIUI KUDŽMAI
. mirus,

žmoną Reginą, šeimą ir kitus artimuosius giliai užjaučia

ONA ir JUOZAS BAUŽIAI

KĘSTUČIUI KUDŽMAI
netikėtai mirus, liūdinčius mūsų mielus mokinius
Darijų ir Liną, žmoną Reginą širdingai užjaučia

Maironio mokyklos mokytojai, .
mokiniai ir tėvai

AfA

KĘSTUI KUDŽMAI
mirus,

mielai G. Kudžmienei ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

ALEKSANDRA ir JULIUS MALDUČIAI

KĘSTUČIUI KUDŽMAI
mirus, širdingai užjaučiame žmoną Giną, sūnus Liną

V. G. Dragunevičiai 
ir I. E. Krasauskai

Brangaus vyro ir tėvelio
AfA

KĘSTUČIO KUDŽMOS
taip staiga netekus, žmoną Giną, sūnus Liną ir Darių 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Guoda ir Sigitas Bobeliai
Nijolė ir Jonas Utenai

AfA

KĘSTUČIUI KUDŽMAI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai Reginai, 
sūnums — Linui ir Dariui, uošviams dr. Vladui ir Re
ginai Ingelevičiams, svainiui dr. Vytautui ir Margai 
Vygantams

- Gydytojų korporacija Fratemitas Lithuanica

AfA

KĘSTUČIUI J. KUDŽMAI
netikėtai mirus, žmonai Reginai ir mažamečiams vaiku
čiams bei dr. VI. Ingelevičiui su žmona ir dr. V. Vygantui 
su šeima, reiškiu gilią užuojautą

JULIJA RAJAUSKAITĖ-ŠUSIENĖ

justoje sugrįžti Lietuvoje. Ka
dangi laisvajame pasaulyje sun
ku būtų rast lietuvį, kuriam ku
nigo B. Suginto vardas nieko

Kun. B. Sugintas gimė 1895. 
Taigi jau 75 metų amžiaus. 
Bet kai prieš kelias dienas jį su
sitikau vienoje laidotuvių kop
lyčioje, jis tuojau man pasiū
lė persiristi. Energijos dar pil-

Savo auksinės šventės išva-

respondentui atsiuntė kvietimą 
dalyvauti sukaktuvių iškilmėse, 
gegužės 11 Chicagoje surengto
se plataus visuomenininkų ko
miteto. Pridėjo ir laiškutį: “Iki 
š.m. liepos 1 lietuvių švietimo 
įstaigom mano bus -surinkta 
186,415 doL Aš nebegaliu pa
ties pagauti, o iš savo kišenės 
uždėjau 6 dol. saleziečių gim
nazijai ...”

Tame privačiame laiškutyje 
tiek daug tiesos ir kasdieniškos 
realybės. Pėsčiam keliaujant 
per plačiąją Chicagą, iš anks
to nepaskambinus ir nepasitei 
ravus, sunku surasti žmogų ai 
kurį jo šeimos narį namuose. C 
štai ateina mėnesio galas, kelis 
šimtus dolerių kun. B. Sugin
tas turi išsiųsti jo remiamon 
lietuvių mokslo įstaigom Eu 
ropoję. Kadangi pažadą visuo 
met minutės tikslumu išpildo 
tad beveik kiekvieną mėnesį tu- Kur». b, Sugintas 
ri pridėti pinigų iŠ savo kiše- Nuotr. V. Noreikos
nės, nors pats, būdamas eme- 
ritas-pensininkas, nelabai 
santaupų turi. Dėl manęs ar dėl 
kitų jis nesibijo, nes per kelio- 
hka metų jau įrodėm sąžinin
gumą. Bet kiek yra tokių, ku
rie nebeatsiskarto, kurie miršta 
ir jų vietoje naujų narių nebe
galima rasti. Tad į tą surinktą 
gražią sumą, tikiu, kun. B. Su
gintas bus įdėjęs ir ne vieną 
tūkstantį savųjų pinigų.

Įspūdingi skaičiai akivaizdžiai 
kalba, ką gali padaryti vieno 
žmogaus užsispyrimas ir ener
gija. Tai- tiesiog kažkas nepap 
rasto. Lietuvių Fondas, turė
damas gerai užsuktą administra
cinį aparatą visame krašte ii 
daugelio LB apylinkių paramą, 
šiaip taip prašoko pusmilijoni. 
Tai mielas ir sveikintinas reiški
nys. Bet kai vienas žmogus 
(tiesa, per žymiai ilgesnį laiką) 
baigia surinkti 200,000 dol. Eu
ropos jaunųjų lietuviukų švie-

nas, o jo skambančio balso 
daugis bijo. Jei ne kun. Sugim 
tas rinktų tuos dolerius kas 
mėnesį, o kitas kuris, didelis 
procentas rėmėjų jau seniai 
būtų išsisukę nuo savanoriškos 
aukos. Bet kaip tu išdrįsi tai 
pasakyti kun. Benediktui!

Jis status, atviras ir labai do
ras. Kai kam atrodo, kad kon
servatyvus, senosios dvasios 
kunigas. Bet daug metų prieš 
II Vatikano susirinkimą jis į gy
venimą jau nešė to susirinkimo 
dvasią ir net darbus. Atsižadėti 
turtų, skelbti evangeliją netur
tingiesiem — tokiomis idėjomis 
apsišarvavęs, jis vyko į Brazili
ją, ten savo pūslėtomis ranko
mis rito akmenis bu
simajam lietuvių dievnamiui, 
skleidė socialinę lygybę ir tuo 
būdu į tikėjimą atvertė nema
ža komunistuojančių. Kai Bra
zilijoje bažnyčia buvo pastaty
ta ir parapija įkurta, reprezen
tacijai ir pastoracijai jo jau ne
bereikėjo. Atsirado kita tuš
čia vieta — Šančiuose, čia vėl 
vyskupas paskyrė jį statyti baž
nyčią, kurti parapiją. O šalia 
tų statybų ant pliko lauko — 
dar studijos, mokytojo, kapelio
no ir kitoks darbas Lietuvos 
gimnazijose bei mokyklose.

Varge užgrūdintas, jis ir 
bar savo originalumu bei

vaizda tebedaro įspūdį žmo
nėm. Plačiai kalbama, kad Chi
cagos viešojo susisiekimo šofe
riai, pamatę kun. B. Sugintą 
einantį gatve, dėl jo stabdo au
tobusus, kur papuola, visai ne
atsižvelgdami į nustatytą susto
jimo vietą.

da-
iš-

Daug mielų prisiminimų ma
ne riša su auksinį kunigystės 
jubiliejų švenčiančiu kun. Be
nediktu. Bet linkiu, kad ir to
liau vis išgirsčiau tuos simboli
nius žodžius: “Bičiuli, einam 
persiristi!”

Tie žodžiai juk liudija jo 
sveikatą ir ištvermę. O kol tu
rės sveikatos, gyvuos mūsų 
švietimo židiniai V. Europoje, 
jaunuoliai ten mokysis lietu
viško rašto, žodžio ir dainos, 
nes kun. B. Sugintas yra vie
nas iš jų išlaikymo pagrindinių 
ramsčių.

O mum visiem kun. B. Sugin
to asmuo ir darbai yra pavyz
dys, ką gali vienas žmogus už
sispyręs padaryti. Nors ne vie
nas savo lūpomis prieš kun. Su
gintą tuščiai ir paburnoja, bet 
nemanau, kad atsirastų toks, 
kuris širdyje prieš ji nenusi
lenktų. Kun. Benedikto Sugin
to vardas rikiuojasi žinomųjų 
ir originaliųjų lietuvių tarpe. O 
tai Įspūdingiausias paties pasi
statytas paminklas jo kunigys
tės 50 metų sukakties proga.

VI. Rmjs.

— Dr. Steponas Biežis, lie
tuvių visuomenės veikėjas, liet, 
socialinio klubo pristatymu Spe
cialios Chicagos miesto komisi
jos buvo išrinktas Chicagos 
miesto nusipelniusių vyr. am
žiaus piliečių garbės nariu. Į 
garbės narius išrinktas ir Jur
gis Kasakaitis, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus bibliotekos 
vedėjas ir visuomenininkas. Pa
gerbimas įvyko gegužės 20 d. 
11 vai. ryto Chicago City Cham- 
bers.

— Birutė Lanytė Bostono uni
versitete baigė rusų kalbos ir 
literatūros kursą Bachelor laips
niu. Ji mano tęsti studijas Ur- 
banos universitete, I1L Ten jau 
yra priimta. Tą pačia proga B. 
Lanytė yra pakviesta Urbanos 
u-te dėstyti lietuvių kalbą.

— Majoras C. J. Globis, Dar
bininko skaitytojas iš Fairfield, 
Calif., ištarnavęs Vietname vie
nerius metus, perkeltas 3 me
tam į Lakenheath RAF bazę 
Anglijoje, netoli Londono. Su 
visa šeima išskrenda birželio

— Dail. Juozas Pautienius, 
Balfo vajų paremdamas, pado
vanojo savo paveikslą, kuri Įtei
kė Balfo veikėjui Antanui Gint- 
neriui.

New Yorko ateitininkai duoda įžodį gegužės 18 d. Angelų Karalienės parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo

— Kun. Antanas Saulaitis, 
S. J. gegužės 17 Įšventintas į 
kunigus Waterburyje, pirmas 
mišias aukojo ten pat gegužės 
18. Primicijantas mišias aukos 
Įvairiose vietovėse: Putnamo se
selių vienuolyne gegužės 22, 
Matulaičio namuose gegužės 23, 
Maspetho Viešpaties Atsimainy
mo bažnyčioje gegužės 25, 
Bostono šv. Petro bažnyčioje 
birželio 1, Toronto Prisikėlimo 
bažnyčioje birželio 8, Detroi
te birželio 14, Chicagos Jauni
mo centre birželio 15.

Dail. Leonas Urbonas ba
landžio 30 atidarė Australijoje, 
Melbourne, savo individualinę, 
jau dvyliktą meno parodą. Ji 
vyko Macųuarie meno galeri
joje iki gegužės 12. Parodai 
dailininkas pateikė 180 kūri
nių. Pirmoj galerijos salėje iš
statyta pastoviai 18 didelių dar
bų, o antroj salėj darbai buvo 
keičiami kasdien, vienus
imant, kitus iškabinant.. Nese
niai Sidnėjų užklupę tropiki- 
niai lietūs užtvindė ir dail. L. 
Urbono garažą ir sugadino da
lį ten laikomų paveikslų maž
daug 40,000 dol. vertės.

nu

Julija Rajauskaitė-šušienė, 
pianistė, atostogavo Miamyje ir 
vietos lietuvių piliečių klube 
grojo Laszto ir Chopino veika 
lūs, pradžiugindama ir nuste 
bindama klausytojus savo ne
paprasta muzikine jėga, šiuo 
metu jau yra sugrįžusi į savo 
namus šiaurėje.

Petras Klimas buvo atskri
dęs iš Paryžiaus į Miami. Vie
šėjo pas Jadvygą Tūbelienę, bu
vusio Lietuvos ministerio pir
mininko našlę. Jis yra vienin
telis sūnus neseniai Lietuvoje 
mirusio Petro Klimo, Lietuvos 
nepriklausomybės akto signata 
ro ir buvusio ilgamečio Lietu
vos atstovo Prancūzijoje. Pie 
tų Amerikoje gyvena jo sesuo 
Eglė Klimaitė - Fourier-Ruel 
le, Prancūzijos ambasadoriaus 
Domininkonų respublikoje žmo
na, pas kurią jis taip pat viešė 
jo.

MANCHESTER, CONN.
ALRK Moterų Sąjungos 

suvažiavimas
Balandžio 20 Manchesterio 

lietuvių salėje įvyko ALRK Mo
terų Sąjungos Connecticut ap
skrities metinis suvažiavimas. 
Atidarymo žodį tarė 57 kuopos 
pirmininkė ir pakvietė apskri
ties valdybos pirmininkę J. Va
lentine sukalbėti maldą. M. 
Jokubaitė sveikino visas susi
rinkusias ir perskaitė Ch. Ser- 
vienes laišką. Kadangi nega
lėjo dalyvauti vicepirmininkė, 
tai dienai buvo išrinkta N. Nai- 
kienė. o į mandatų komisiją— 
A. Hussey ir S. Milukienė. Apie 
S-gos veiklą parašyti spaudoje 
pasižadėjo S. špakauskienė. Vi
som atstovėm buvo prisegtos 
gėlės, už kurias M. Jokubaitė 
padėkojo visų vardu.

Suvažiavime dalyvavo 16 at
stovių ir 3 viešnios. Atstovės 
suvažiavo iš šių kuopų. New 
Britain — 38 kp., New Haven

— 17 kp.,
43 kp., Manches-

kad būtų labai gražu, jog pel
nas eitų apskrities vardu, nes 
visos kuopos prisidėjo savo da
lyvavimu.

Toliau buvo kalbama įvai - 
riais S-gos veiklos klausimais.

Waterburio 43 kp. kvietė vi
sas kuopas dalyvauti balandžio 
27 parengime apskrities nau
dai. Įėjimo auka — 1.50 dol 
Negalinčios dalyvaut buvo kvie
čiamos paimti bilietėlių ir tuo 
prisidėti prie ruošiamo parengi
mo.

Ateinančiais metais jubilieji
nis suvažiavimas turėtų įvykti 
Hartforde, bet buvo pasiūlyta 
jį ruošti Waterburio 43 kuopai,
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nes Waterburyje 1920 rugpjū
čio 8 yra įvykęs pirmas S-gos 
suvažiavimas. Atstovės žadėjo 
tą reikalą svarstyti.

Kalbėta ir apie seimą, kuris 
įvyks Grand Rapids, Mich., rug- 
piūčio mėn. Kuopos raginamos 
siųsti atstoves. Buvo užprašy
tos mišios apskrities vardu. Są- 
jungietės, kurios galėjo, daly
vavo mišiose.

Susirinkimas praėjo labai 
tvarkingai. Po susirinkimo at
stovės ir viešnios vaišinosi prie 
pavasario žiedais gražiai išpuoš
tų stalų. Pasirodo, mancheste- 
rietės — labai geros šeiminin
kės. Tikrai esame dėkingos jų 
57 kuopai, ypatingai pirminin
kei K. Karpuška už pastogę ir 
vaišes. S.Š.

— Rimas Šimkevičius su 
grupe tyrinėtojų, dirbančių 
Huntex Co. Ltd., išvyko Į Su
daną ieškoti žemės turtų, ši 
bendrovė, pavesta Jungtinių 
Tautų, tyrinėja žemės klodus 
įvairiose pasaulio dalyse. Eks
pedicija Sudane ketina išbūti 
apie 3 mėnesius. Ji apsigyve
no Khartoum mieste, Grand Ho- 
tel viešbutyje. R. šimkevi- 
čiaus tėvai gyvena Kanadoje, 
Toronte.

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos 75 
metų sukakties proga koncer
tas bus gegužės 23. Bilietų ga
lima gauti klebonijoje, pas ko-

Mielas lietuvi, paremk lietuviu prancis- man Oną Bendorienę. Antaną 

kony pastangas pastatyti K.ULTCROS Tamulevičių. Steponą Valinską 

ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemės skly- ir
, _ _ _ _ i _ _ _ _ .. Vyskupįios labdaros vajus

pas Highland BĮ vd., Highland Parke, prasidėjo gegužės 4. Šiais me- 
. ... - n i « TST v n . • . v . tais šv. Kazimiero parapijai

Raštininke perskaitė praeitų BrOoklyn, N. Y. Baigiami niOStl pastatų Uždėta surinkti 13.788 dol. Vvs- 
metų suvažiavimo protokolą. . J_ . . .T . . 1 kupija vra padidinta. pad.de

* jo ir jos reikalai. Visi prašo
mi prisidėti prie šio vajaus.

Skautai Maironio parke ba- 
680 Bushwick Ave^, Brooklyn, N.Y. 11221 landžio 12-13 buvo surengę G 

Kodaitienės ir E. taraitės me
no parodas. Rengė Nevėžio tun-

Giedrės ir Vido Montvilą jau
na šeima padidėjo: gimė sūnus, 
pakrikštytas Andriaus-Vytauto 
vardu. Naujagimis turi broliu ______ ____r ?
ką, trejų metų labai gyvą ir — 33 kp., Hartford 
gabų Dairių, kuris dažnai pra- vvaterbury __ ’
džiugina savo atsilankymu dar ter— 57 ir 28 kp. 
nesenus “senelius” — dr. Ha- 
liną ir Jurgį Montvilus ir Man
ta Ladukiene. daktarės H. .... . 'v
Montvilienės motina Jaunių kuns Pnimtas su planai. Laukiam talkos! — Aukas prašomMomvmenes mouną jaunujiĮ mu Toliau ėjo va!dybos prane. F r

kiniai M .Tnkiihaifp nacirtžiau. filllsla m*žtn<*aaL’rknii vlnniinlvnin

Antta Navickaitė sukūrė šei
mą su mž. Tadu Vūgirda. Ves- 

•tuvės ir puota įvyko balandi už ruoštą parengimą Lietuvos 
20 lietuvių piliečių klube. kenčiančiai Bažnyčiai. Pasakė.

Šimai. M. Jokubaitė pasidžiau- slysti lietuviy pranciškony vienuolynui 
gė. kad Manchesterio 57 kuo
pa sutiko suruošti suvažiavimą. 
Sveikino Hartfordo 17 kuopą

pad.de


PASTOGĖJE

Per skautybę— lietuvybei!

tarta steigti “Šešupės” tuntą 
1950.IV.7. Tuntininkė v. s. M. 
Bamiškaitė, adjutante s. J. Moc- 
kaitė. Tuntas buvo papildytas 
šiomis vadovėmis: t-kės pava
duotoja s. O. Rozniekienė, va
dovių ruošimo dalies vedėja ps. 
Mockuvienė ir meno vadovė 
v. s. V. Mažeikienė.

Tunte buvo dvi draugovės: 
“Birutės” d-vė, kuriai vadova
vo psl. S. Jurskytė ir “Jūratės” 
d-vė, kuriai vadovavo vyr. sk. 
J. šarauskaitė. Vyr. skaučių 
“Gražinos” būreliui vadovavo 
s. I. Macijauskienė.

Nuo 1950 galo iki 1955 ge
gužės mėn. turime labai mažai 
žinių apie šio vieneto veiklą. 
Šio laikotarpio pagrindinė va
dovė buvo s. O. Rozniekienė, 
kuri, nežiūrint silpnos sveika
tos, nors ir nereguliariai, ruo
šė minėjimus ir stovyklas. Pa
galiau 1958 kovo 9 ji parašo 
Vyr. Skautininkei L. Čepienei 
gana pesimistišką laišką, kad 
Philadelphijos skaučių veikla 
negyva.

1961 Philadeiphijoje apsigy
venus vyr. sk. A. Dragūnevičiū- 
tei, vėl atgaivinama skaučių 
veikla. Jai išsikėlus, veikla vėl 
sustoja. 1967.1.10 privačiame 
susirinkime vyr. sk. V. Norvai
šienė, vyr. sk. si. D. Surdėnie
nė ir ps. G. Surdėnas nutaria 
atkurti skautų-čių veiklą Phila
deiphijoje. Nutarta kviesti su
sirinkimą, per lietuvišką radi
ją buvo kviečiami tėvai, buvę 
skąutai-ės, skautininkai ir pri
jaučiantieji. Sausio 28 užsire
gistravo 18 mokyklinio amžiaus 
vaiku. Po registraęijgs įvyko po
sėdis. Jam pirmininkavo vyr. s. 
V. Norvaišienė, dalyvavo: sk. 
si. D. Surdėnienė, ps. G. Sur
dėnas, A. špakauskas, s. v. si. 
G. Dragūnas, vyr. sk. A. Maša- 
laitienė ir vyr. sk. K. Vasįe- 
nė. Pastarieji atstovavo tėvus 
ir buvusius skautus, skautinin
kų ir rėmėjų visai neatvyko. 

Labuckaitė, ir dvi kadencijas Marijcšienei. Nuo 1964.1.1 vieti- pįrmoji sueiga įvyko 1967.11.11. 
(6 m.) dirbo s. E. Banevičienė, ninkės pareigas eina v.s. K. 
kurios iniciatyva buvo rajone Marijošienė. jos pavaduotoja 
suruošta “Gintaro mokykla”—, ps. G. Aleksandravičienė, nuo 
vadovių kursai, kurie mūsų ra- 1968 rudens pavaduotoja s. D. 
jonui davė daug jaunų ir su- Banevičiene.

(v.s. K. Marijošienė)

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga
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ATLANTO RAJONO SKAUTES 
ŠVENČIA 15 METŲ DARBO 

SUKAKTI
Leo-Dapkutė, J. Gražulytė, L. 

naitytė, Birutė ir Bronė Kirku- 
tytės, G. Ruseckaitė, kiek vė
liau: G. Krasauskaitė, D. Bal
čiūnaitė, R. Liutermozaitė, N. 
Kanišauskaitė. L. Lukoševičiū- 
tė.

Sukuriamas bendras viene
tas su broliais, kuriam pirmas 
vadovauja ps. Jurkevičius, jo 
pavaduotoja ps. I. Ruseckienė. 
Vėliau pareigas perima s. V. 
Nenortas. 1951 įsikuria II-ji, 
“Bičių" skiltis. 1953 išaugama į 
draugovę su trimis skiltimis, 
jaun. skaučių draugininke iš
renkama si. L. Lukoševičiūtė.

1954 rudenį New Britaine s.
K. Marijošienė įsteigia skaučių 
kandidačių ir
skilt-s. Nuo 1955. II “Žibutėm” 
vadovauja B. Zdanienė, o jaun. 
skautėm "Skruzdėlytėm” — M. 
Plečkaitytė. 1955 birželio mėn. 
sesės atsiskiria nuo brolių ir 
sukuria atskira “Šatrijos” vieti- 
ninkiią. Vietininkė — ps. B. 
Kirkutytė — Bernotienė, adj.
L. Jucėnaitė. 1958 vietininkės 
pareigas eina vyr. sk. L. Jucė
naitė. adj. M. Jucėnaitė. 1959 
vietininkė ps. M. Banevičiūtė ir

“Skautybė yra žaidimas vai
kų ir jaunuolių būdui ugdyti,” 
yra pasakęs lordas Baden-Po- 
well.

Šį žaidimą lietuviai skautai 
žaidžia jau 51-mus metus. Žai
dė Lietuvoje, Vokietijoje. 
1947-49 m., vos tik pirmieji 
tremtiniai pasiekia svetingą A- 
merikos žemę, Atlanto pakraš
čio miestuose kuriasi lietuvių 
skaučių būreliai, skiltys, drau
govės, vietininkuos ir tuntai. 
Veikia pradžioj nežinodami vie
ni apie kitus, ir 1954 kyla min
tis v.s. E. Putvytei sujungti vi
sus sesių vienetus į vieną At
lanto Rajoną. Vyr. Skautinin
ke Ona Zailskienė 1955.XI.9 į- 
sakymu paskiria vjs. E. Putvy- 
tę Atl. Rajono įgaliotine (vė
liau pavadinta vadeive). 1956. 
11.24-25 Bostone įvyksta pir
mas rajono vadovių ir skauti- 
ninkiu suvažiavimas. Tuo metų 
paaiškėja, kad jau yra 378 skau
tės mūsų šeimoje.

šiame suvažiavime buvo nu
statytos gairės bei rajono jung
tinis darbo planas, pagal kurį 
ir dabar rajonas veikia. Buvo 
ruošiama vadovių lavinimo kur
sai ir rengiamos bendros rąj., 1960 vietinifikiją globoja p. B. 
stovyklos, kurių buvo net 14. Jucėnienė (lit. mokyklos moky- 
šiemet 15-ji rajono stovykla te,a). 1961 birželio mėn. vie- 
“Trakai” įvyks rugpjūčio 24-31 tininkės pareigas perima v. s. 
Spencer, Mass. . E. Putvytė. Išvykdama iš Hart-

Antroji vadeivė . buvo s. A. ferdo pareigas perduoda s. K.

jaun. skaučių

nianių vadovių. Ketvirtoji rajo
no vadeivė buvo s. I. Treinie- 
nė.

Per šiuos džiaugsmingus dar
bo metus daug jaunuolių įstoja 
į mūsų gretas, ir didelis jų pro
centas lieka vadovais. Gyveni
mo sąlyges kai kuriem nelei
džia kuri laiką tęsti darbą, ta
čiau džiugu, kai po ilgos per
traukos jie vėl susirenka prie 
skautišku laužu. Daug skautiš
kų žinių įsigijome, daug progų 
turėjome skautybę pergyventi 
po mėlynu dangum ir daug nak
tų prie laužo skaičiaveme 
žvaigždes ir mintyse kėlėmės į 
tėvišk’s miškus:

Įžiebę Vilniaus kalvose
Skautybės ugnį širdvse,
Vis nešim vėliavą aukštai. 
Nors ir toli gimti namai!
Tad aukim skautiška, lietu

viška dvasia.
Žygiui ruoškimės su šypsniu 

ir daina —
Kurt laužų prie Baltijos.
Tarp girių ! ietuves!. . .

(IV-sics Tautinės 
Stovyklos daina)

Mūsn ckauiiškie’i vienetai:
Hartfordas: 1948-49 šuva - 

žiuoia > Hartford. Onn.. ir apy
linkes daug . kantiško jaunimo. 
P. K prnaitienės ir jos duk
ros I ai H.’ičs rūpėsiu 1949 su-

N'< v: H i’.ain naV. iečiama s. K. 
Mari ė. Tačiau nėr ši su- 
sirinirma '"rarti vii>’Wą 
j-- (■ rka N'Hn’kn* v *l siKiren-
l.amn i-' 1919 rudi ni Hartforde 
sur: ";\ii pirmi ‘i skmi-

ki ti- “Vaidilutės",' su glo
bėja ps. I. Rusoekicne. Pirmą
ją skilti sudaro: *1. Danguolė 
Riiso'kaitė - skiliininkė, G.
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gausus sesių būrelis ir vieneto 
negalėjo sudaryti. Po poras sa
vaičių vėl buvo sušaukta suei
ga, ir buvo sudaryta skaučių d- 
vė, kuriai vadovauti sutiko vs. 
M- Bemiškaitė, d-vės adjutante 
— si. R. Ulozaitė. Įvyko vado
vių posėdis, kuriame buvo nu- ladelphijos visuomenė turi pro

gos dalyvauti Kaziuko mugėje 
ir pabuvoti sesių suruoštoje Kū
čių vakarienėje. Sesės dalyva
vo V-je Tautinėje Stovykloje 
ir visuose rajono ruošiamuose 
suvažiavimuose bei šventėse.

(Informacijos gautos iš s. J.

nys. šiam būreliui vadovauja

ir jaunas vienetas, tačiau labai 
gyvai pasireiškia vietinėje veik
loje, talkina viešuose pasirody
muose. Be to, pirmą kartą Phi-

mą Kūčių vakarienę. Tėvų ko
mitetas ima ruošti kasmet tra
dicinį pavasario balių, skau- 
tam-ėm paremti. 1966.XI.3 tun
tą perima p$. I. Vilgalienė. 
1968 lapkričio mėn. tuntą per
ima ps. I. Jankauskienė, ps. G. 
Stankūnienės suruošiama vyr. 
skaučių ir sk. vyčių slidinėjimo 
iškyla. Sesės važiuoja į 
nę skautų-čių šventę 
bunkport, Ma., ir į 
ruošiamą skautų-čių
šventę Worcester, Mass., kur 
New Yorko sesės jau spėjo pa
sižymėti kaip geros sportinin
kės. Didelė dalis New Yorko 
skaučių stovyklavo V-je Tauti
nėje Stovykloje. Jau daug me
tų New Yorko “Neringos” tun
tą globoja v.s. V. čečetienė.

(ps. G. Stankūnienė)

tradici- 
Kenne- 
kasmet 
sporto

Va Ona Zailskienė Baltijos stovyklos vadeivių tarpe 1961 m. Nuotr. 
iš LSS Atlanto rajono archyvo.

Bostonas: 1949 rudenį skau- 
tininkės dr. Juškūnienės bute 
įvyksta pirmas skaučių susirin
kimas ir įsteigiama “Šatrijos 
Raganos” vyr. skaučių būrelis. 
Tais pačiais metais su broliais 
sudaroma vietininkija, kuriai 
vadovauja s. V. Bannienė. šiuo 
metu veikla nereguliari, nes vy
ko kūrimosi periodas. 1951 
v. s. L. Čepienė perima vietinin- 
kįją, ir sudaromi visi veikimo 
planai. 1953 s. Gimbutienė per
ima vietininkės pareigas, jai 
talkina vyr. sk. V. Karosaitė ir 
vyr. sk. D. Barmutė. Skautinin
ke Gimbutienė pirmoji išvystė 
Kaziuko mugės rengimo idėją, 
ir po Bostono garsios mugės ir 
kitos vietovės ėmė sekti jų pė
domis.

1957 ps. I. Nenortienė per
ima jau tuntininkės pareigas. 
1959 ps. V. Kleinienė perima 
tuntą ir po kiek laiko jį perduo
da ps. O. Mučinskienei. 1960 
tuntininkės pareigas perima 
pas. S. Subatkevičienė, kuri va
dovauja Bostono “Baltijos” tun
tui 5 metus. 1966 tuntą per
ima s. I. Nenortienė, o nuo 
1968 m. — s. V. Kleinienė.

Bostono skautės savo tarpe 
turi daug puikių vadovių, ku
rios visuomet jaučia pareigą pa- pagaj metinį" planą, dalyvauja 
dėti, ir todėl tas vyresniųjų va- stovyklose, suvažiavimuose, 
dovių meilės darbo vaisius la- ruošiama mugės ir minėjimai, 
bai jaučiamas Bostone. Viena 
tokių vadovių yra s. P. Kalvai- 
tienė. Ji yra vienintelė vado
vė, kuri oficialiai dirba su vil
kiukais Brolijoje. Tačiau skau-

Wa*erbury: 1950 Waterbury- 
je įkurta “Baltijos” draugovė. 
1954. V. 7 susidarė vietininkija, 
kuriai vadovavo s. O. Saulaitie- 
nė iki 1955.XI.1. Tada parei
gas perima vyr. sk. v. si. L. Mi- 
chaelytė iki 1956.X. 28. Nuo tos 
pačios datos vyr. sk. A. Žu
kauskaitė ir s. D. Venclauskai- 
tė pasikeisdamos eina vietinin
kės pareigas iki 1957. Nuo 
1957. V.15 iki 1959 vietininkijai 
vadovauja v. s. K. Žilinskienė. 
Po jos vyr. sk. R. Tonkūnaitė 
perima pareigas ir vadovauja 
iki 1960. Vm.30. Nuo tos pa
čios datos vietininkija perima 
v. si. I. Končienė ir vadovauja 
iki 1962.11.23, kada perduoda 
vietininkija s. B. Šimanskienei. 
1962.III.18 vietininkijai duotas 
“Neries” vardas. Nuo 1966.V. 
29. Neries vietininkija tampa 
tuntu. Nuo tos pačios datos iki 
1968.0.11 šio tunto tuntininkė 
ps. L. Jasulevičienė.

Šiuo metu Waterburio “Ne
ries” tunto tuntininkė yra ps. 
A. Paliulienė. Skautės veikia

Hartfordo sesės su v.s. Emilija Putvytė Niagaroje jubiliejinėje stovykloje 
1953 m. Nuotrauka iš LSS Atlanto rajono archyvo.

suose. varžybose. Jos yra užsi
tarnavę daug laimėjimu.

pat ruošia minėjimus ir važinė
ja po kitas vietoves su progra
momis ir pasirodymais.

Worcesteris: Pradėjo organi
zuotis 1950 metais. Ši vietovė 
labai anksti pradėjo dalyvauti 
suvažiavimuose, nes visuomet 
turėjo gražu vadovių skaičių. 
Vienos iš žinomesnių: ps. G. 
Čėsnaitė, vyr. sk. si. N. Vidū- 
naitė, s. R. Molienė, ps. V. Ma
tulevičiūtė, vyr. sk. K. Kava
liauskaitė, vyr. sk. si. T. Juš
kaitė, ps. I. Markevičienė, ps. 
D. Domantienė. 1959X1.9 “Ne
ringos” tunto t-kės pareigas 
perėmė š. ETGbrodSlaeriė, ak
tyviai ir sumaniai vadovavo 

• šiam vienetai iki 1965.X.
(ps. A. Paliulienė) 17 Nuo įo ]aik0 jki dabar tun- 

—• — tui vadovauja ps. D. Marcinke-
Elizabethas: 1953 Elizabetho . vičiūtė. Wcrcesterio lietuviai 

i sesės v.s. D. Kesiūnaitės para- Xra sudarę puikias sąlygas jau- 
tininkės Kalvaitienės darbi gintos pradėjo skautiškąjį dar- nimul veikti’ tcdel musu- ra3°- 

- - - - - no tradicines sporto šventes ir

VVashingtonas: Pati jauniau
sia mūsų skaučių vietovė yra 
VVashington, D.C. 1968X1.7 bu
vo oficialiai įkurta Washingto- 
no “Pušyno” draugovė. Ją su
organizavo ir jai vadovauja vyr. 
sk. v. si. A. Kindurienė. Pra
dėjus veikti šeštadieninei mo
kyklai, kilo reikalas suorgani
zuoti skautišką vienetą. Per pir
mą susirinkimą užsiregistravo 
apie 13 jaun. skaučių. 3 skau
tės ir 3 vyr. skautės. Sesės per 
labai trumpą laiką Įsigijo uni
formas, pagamino vėliavą, ir 
1969.III.10 įvyko Washingtone
didelė šventė — “Pušyno” d-
vės vėliavos šventinimas ir pir
moji Kaziuko mugė Washing- 
tone. Iš Detroito atvykusi va-

♦ • Ai i * ba šiame darbe iom sutiko tai R0 tradicinės sporto šventės ir dov^ P°- A. Bačkaitienė suor
nesustoja čia. Ji rašo puikias Z sk I vyksta Worcestervje. Ten taip g^avo mugę ir labai daug tal-
hetuviskas pasakas, vaidinimus, Kinn SK- J- veoiaiuene. kiną vieneto veikloje. Be to, va
juos eiliuoja ir vaidinimų pa- 1954 įsteigta “Lazdynų Pele ■ P ' dOVei daug padeda vvr. sk.

psl. R. Petrutiene ir vyr. sk. v. 
si. G. čėsnaitė.

Sesės veikia “Žemaitės” d- „— ------. — --------- -£ r-
vės sąstate, ir jom vadovauja statymus visuomet pati režisuo- dos” d'vė> kuriai vadovauja si. ......J., J- Mums gaila, tad mums R Kaminskaitė, adjutante R. orgamzuoja seses .r brohai. 

r. sL V. Norvaišie- trūksta lėšų išleisti jos puikių bartytė. Sesės dalyvauja At- 
vaizdelių ir vaidinimėlių rinki- tanto rajono stovykloje “Ram- 
ni- ‘ bynas”. Susikuria tėvų ir rėmė-

__9__ jų komitetas.
1955 pareigas parėmė sesės 

New Yorkas: 1950 įkuriama £,. Petrauskaitė ir A. Didžbaly- 
skaučių d-vė, kuriai vadovauja įč. 
vyr. sk. J. Šaltenytė, d-vę glo
boja v.s. E. Putvytė. Skautų- 
čių eilės daugėja ir 1953 vasa
rą įvyksta skautų-čių stovykla, 
kurios viršininku yra ps. A. Sa
musis. 1955 vasario 16 įsteigia
ma skaučių vietininkija, kuriai 
vadovauja ps. T. Žukienė. Veik
la eina greitu žingsniu, ruošia
mi pirmosios pagalbos ir skil- 
tininkių kursai. 1955 gale vie
tininkės pareigas perima ps. J. 
Janulevičienė. 1956 vietininki
jai vadovauja vyr. sk. v. si. A.
Noakaitė. 1957 įsikuria “Puše- je Elizabetho sk. Aldona Mei
lės” jaun. skaučių d-vė, kuriai 
vadovauja si. G. Noakaitė. 1957 
vasarą įvyksta New Yorko ir 
New Jersey “Vydūno” stovyk
la, kuriai vadovauja vyr. sk. 
v. si. A. Noakaitė. 1958.IV.23

ps, D. Surdėnienė, paukštytėm ja- Mums gaila, kad mums 
vadovauja v. ___
nė, vėliau vyr. skaučių būrelį 
sutiko vesti vyr. sk. D. Jakie- 
nė. 1967.VI.4 įvyksta pirmoji 
iškilminga sueiga, ir skautai-ėsPhiladelphija: 1949.X.1 bu

vo sušaukta pirmoji skaučių su- duoda įžodį. Atsilanko daug 
eiga šv. Kazimiero parapijos pa- svečių iš New Yorko ir kitur, 
talpose. Tačiau susirinko ne- Įsikuria “ “v. s. S. čiurlionie- 1957 vienetui vadovavo A. 

Kurapkaitė ir G. Bartytė. 195§ 
vadovauja sesės G. Bartytė ir 
V. Lanytė. 1960 suruošta pirmo
ji Kaziuko mugė. 1961 įsteigia
ma vietininkija “Palangos” var
du, jos vietininke paskirta G. 
Bartytė, adjutante G. Vaičiū
naitė.

1964 ps. Ramutė Lcra skiria
ma “Palangos” v-jos vietinin
kės pareigom, jos adjutante 
vyr. sk. A. Bartytė. Pažymėtina, 
kad 1965 “Vilniaus1

lutė buvo išrinkta kaip pavyz
dingiausia rajono skautė. 1968 
gale vietininkės pareigas per
ėmė ps. A. Bartytė, jos adjutan
te vyr. sk. sL A. Meilutė.

Elizabetho sesės labai gyvai 
vienetas perorganizuojamas į dalyvauja įvairiuose rajono ir 
“Neringos” tuntą. Ruošiama Seserijos skelbiamuose konkur- 
Atlanto Rajono vyr. skaučių 
suvažiavimas ir skiltininkių kur
sai. Vadovauja ps. A. Noakaitė.

1960 liepos ir.ėn. tuntininkės 
pareigas eina vyr. sk. v. si. D. 
Audėnaitė. Nuo 1961.11.16 iki 
1964.XI.10 tuntui vadovauja s. 
R. Bružinskienė. 1962 suruošia
ma pirmoji Kaziuko mugė New 
Yorke.

Vyr. skautės dalyvauja Gin
taro mokykloje, dalyvaujama 
stovyklose. Vyr. skautės suruo
šia YMCA stovyklavietėje vyr. 
skaučių ir skautų vyčių stovyk
lą

1964.XI. 10 tuntininkės parei
gas perima s. D. Siemaškienė. 
Įsikuria New Yorke vyr. skau- 

Nuutr. A. jto č>ų židinys, kuris suruošia pir-

Putnamas: Seselių vienuolyno Atlanto rajone būta ir yra 
bendrabutyje kas metai iš vi
sokių miestų, net ir kraštų, su
važiuoja lietuvaitės mokytis. 
Bendrabučio gyvenimas po kiek 
laiko pasidarytų monotoniškas, 
jei jį nepagyvintų organizaci
jos veikla, todėl kiekvienu me
tų rudeni atgyja “Aušros” d-vė. 
Šios draugovės veiklos daug 
dokumentų neturima, tačiau iš
vardinama ten dirbusių vado
vių bei globėjų vardai.

1952-53, o gal ir anksčiau, 
Putnamo pievose žaidė ir dai
navo skautės. Joms vadovavo ir veikla buvo vedama jaunų va
jas globojo: ps. akad. Sesuo Ig
ne, akad. Sesuo Jurgita, Sesuo 
Paulė visuomet su pašnekesiais 

stovyklo- mums talkina. Iš buvusių moki- 
• nių žinomos: vyr. sk. R. Zda

nytė, vyr. sk. J. Gataveckaitė, 
vyr. sk. A. šipailaitė, vyr. sk. 
si. R. šilėnaitė.

Putnamo skaučių vienetas 
drauge su kitomis lietuvaitėmis 
turi daug progų reprezentuoti 
Lietuvą su savo šokiais ir įvai
riomis programomis. Jos taip

Vilku mažyfe tarpe Baltijos stovykloje 1967 m. Cape Cod. Mass.
Nuotr. G. TVniko

dar ir kitų vienetų, kurie dėl 
vietovėje esančių nepalankių 
sąlygų negali nuolatiniai veik
ti. Vienas iš anksčiausiai įsikū
rusių vienetų yra Providence, 
R.l. Pirmuose kūrimosi metuose 
ten buvo labai gyva veikla, nes 
netrūko ir vadovų. Vadovam iš- 
važinėjus, veikla sustojo.

Stamforde, New Haven, Bal- 
timorėje buvo įkurti skautų 
vienetai, tačiau po kiek laiko 
ten veikla sustojo. Rochesteris 
yra viena vietovė, kur skaučių

dovių, ps. ^lapelytės ir kitų,, s. 
Šilinienei talkinant, tačiau šiuo 
metu ir iš ten jokių žinių negau
name.

Tokia būtų Atlanto rajono 
skaučių apžvalga. Kiek daug 
skaučių perėjo iš vaikystės į 
gyvenimą, žaisdamos skaučių 

1 “žaidimą”. Kiek daug iš jų ta- 
1 po vadovėmis ir šiandien moko 

jaunąsias skautiško džiaugsmo. 
' Vadovėm, kurios ir dabar dir

ba su skautėmis, norėčiau pa
likti šią skautų įkūrėjo R. P»a- 
den-Powell minti: “Savo darbą. 
— bet koki darbą gyvenime 
dirbdami, turėtumėte žiūrėti 
pirmyn kupini aukštu siekimu 
ir vilties. Turėtume žvalgytis 
pilni džiaugsmo ir geni noru: 
turėtume žvelgti atgal su dėkin
gumu už tai. kas pasisekė atlik
ti. ir tada iš naujo veržtis pir- 
mvn į aukščiausią tikslą atgai
vinta jėga, naudingomis pastan
gomis ir platesniu žvilgsniu, ne
pamiršdami savo kelyje ištre-ti 
pagalbos ranką kitiem Bet kai 
žiūrėsite. - žiūrėkite plačiu 
žvilgsniu. Net tuomet, kai Jum

( nukelta j 8 pšl.4
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DARBININKAS

Introduction to Modern Li* 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo -

tos, ištysusios palmės, vienos 
storos, kitos ^plonns, kaip lai
dos su užmautam kepurėm. Per 
savaitę miestą gerai apžiūrėjau, 
buvau prie juros, Disneyland, 
prie pat miesto ant aukšto kal
to astronomijos pastate, iš Įni
rto visas miestas naktį nepap
rastai gražiai atrodė.

Aplankiau savo vyro gimi
nes — Genovaitę La France ir 
jos šeimą La Canada, netoli 
nuo Los Angeles. Jie čia prieš 
25 metus atvyko iš Pittston, 
Pa., ir gražiai įsikūrę gyvena.

Balandžio 22 nuvažiavau su 
dukra pakeisdamos 4 autobu
sus į šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčią. Ją tuoj pamačiau iš tolo 
ir pažinau, nes mačiau Darbi
ninke įdėtą paveikslą. Bažnyčia 
labai kukli, gražiais žalumynais 
apsodinta, šalia klebonija, to
liau mokykla. Pirmiausiai ėjo
me prie bažnytėlės durų, bet

Balandžio 18 palikau Hart
ford, Conn., ir Eaštern lėktuvu 
skridau į Seattle, Wash. { lėk
tuvą įlipau pirmą kartą — bai
mės visai nejaučiau, bet jam 
pakilus į aukštį labai blogai pa
sijaučiau ir pagalvojau, kad 
niekad daugiau nebeskrisiu...

Lėktuvas nusileido du kar
tus: Philadelphijoj, Pa., ir St. 
Louis, Mo. Pirmąjį miestą ma
čiau dieną, antrąjį nakties 
vaizde. Pačiam vidurnakty bu
vau jau vietoje. Sutiko stotyje 
mano 2 dukterys ir parsivežė į 
namus. Šį miestą neteko daug 
apžiūrėti, nes jame išbuvau tik 
vieną dieną ir porą naktų. Iš 
trumpo žvilgsnio atrodė ne iš 
didžiųjų, senyvas ir su gra
žiomis apylinkėmis.

E Seattle, Wash., išskridome 
su dukra balandžio 20 į Los An
geles, Calif. Skridome rytą, sau
lutė skaisčiai švietė, vietomis

kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas,

puikiai matėsi danguje slenką 
debesys, snieguoti kalnai, kal
vos, jūra ir namai, o kitur su

jos buvo užrakintos, tai pasu
kome į kleboniją. Paspaudus 
skambutį, mus įleido kleb. prel.

HELP WANTED H. W. MALĖ

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

siliejęs debesų sluoksnis viską 
uždengė ir neleido nieko pa
matyti. Kur tik galėjau matyti, 
atidžiai stebėjau dangaus ir že
mės reginius.

Netrukus nusileidome San
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina

J. Kučingis. Nustebęs paklausė 
kas mes tokios ir iš kur? Vizi
to bei atsakymo tikslas — ieš
kome giminių. Ir prašomą adre
są gavom.

Gerb. kleb. prel. J. Kučingis

1 doj.
DARBININKAS 

910 Willoughby Avė.
Brookiyn, N. Y. 11221

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

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

Laisvės Žiburys — NEVV 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 
Vedėjas 

STEP. MLNKUS
WLYN —1360 kilocyclea 

ir FM 101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL P-P*

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, " 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Kasa.
TeL JU 6-7209

FM bangomis 107.9 MC
WHIL - 1430 kil. Medford, Mas*. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vidL

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. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

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

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS

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

TeL: 249-4502
Sekmadienj — nuo 12 iki 1 jm>-

PITTSBURGH. PA. 
WZUM, 1590 banga 

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

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

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENfcS BALSAS 
1203 Grecn 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. Pauticnienė, sekr. J. Gedmintas, 
išd. T. šercikienė. vedėjas S. Paltus. 
3786 Griffith Vlew, Los Angeles, 
Calif. Telef. 662-0244.

Francisco, Calif. Miestą mačiau 
pro lėktuvo langelį, pakilus vėl 
į viršų. Neilgai skridome ir
priešpiet buvome jau Los An
geles, Calif. Jis didelis, gražus, 
šviesus ir švarus. Labiausiai kri-
to man i akis žemos ir aukš-

Pirmosios "kregždės" 
Bostone

Su pavasariu universitetuo
se prasidėjo “judėjimas”. Stu- 
dents for a Democratic Socie- 
ty (komunistam palanki organi
zacija) pradėjo demonstracijas. 
Pirmuoju jos taikiniu yra Re- 
serve Officers Training Corps

—atsargos karininkų kursai 
universitetuose. Balandžio 8, 9, 
10 S.D.S. barzdočiai “pradėjo 
darbą”. Bostono ir Harvardo 
universitetuose užėmė kai ku
riuos pastatus, užrakino duris, 
nieko neišleisdami ir nieko ne- 
įleisdami.

S.D.S. nėra gausi organizaci
ja, bet jos nariai turi dideles 
gerkles. Jiem padeda televizija 
ir spauda, perduodama ir rek
lamuodama jų reikalavimus bei 
rodydama juos. Jie turi savo rė
mėjų ir profesūroj.

Bet štai balandžio 9 demon
stracijose Bostono ir Harvar
do universitetuose pasirodė ki
ta studentų organizacija — Y. 
A.F. — jauni amerikiečiai už 
laisvę. Kai S.D.S. balandžio 9 
laikė apsupę vieną Harvardo 
pastatą ir reikalavo pašalinti 
R.O.T.C., tai šie jauni studentai 
reikalavo pašalinti S.D.S. Har
vardo kieme aukštai iškėlė S. 
D.S. barzdoto studento iškam
šą ir ją sudegino. Apačioje iš
kamšos buvo užrašas: “S.D.S. 
Get Out”. Nors spauda ir tele
vizija mini tik S.D.S. “didvy
rius”, bet televizijos žiniose ma
tės ir toji deginama iškamša 
su užrašu ir girdėjosi balsai: 
“Down with S.D.S.”.

Harvardo universiteto vade

atvykimo proga užrašė man šv. 
Kazimiero bažnyčios ir parapi
jos istorijos knygą, dovanojo
atskirų paveikslų, davė ir Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos laikraštėlį Lietuvių Žinios.
Prie progos paklausiau kaip
veikia šioj parapijoj sąjungie-
tės. Prel. J. Kučingis linksmai 
nusišypsojęs tarė: “Labai gerai 
jos veikia”. Man buvo malonų 
išgirsti tuos žodžius, nes LKM 
Sąjungos platesne veikla visa
dos labai džiaugiuosi...

Vėliau gerb. klebonas paro
dė parapijos mokyklą, seselių 
namą ir besikalbant kvietė 
persikelti su šeima į Los Ange-
les. Atsakiau, kad ateity gal ir 
suplanuosime.

Išsiskiriant gerb. prelatas pra
šė perduoti linkėjimus Hart
ford, Conn., švč. Trejybės baž
nyčios kunigam. Apleidžiant iš 
kiemo pusės įėjome į Šv. Ka
zimiero bažnyčią. Ji kilni, nau
ja, moderniška ir graži.

šeštadienio rytą, balandžio 
26, palikau gražųjį Los Ange
les miestą ir skridau atgal į na
mus. Lėktuvas skrido be susto
jimo pro Colorado upę, snie
guotus. aukštus kalnus. Vieto
mis žemės vaizdas matėsi tar
tum paskendęs skaisčiame jū
ros dugne, kitur vėl nieko ne
simatė, tik pilkšva, vienoda de
besų uždanga ... Skridom pro 
San Diego, Chicagą, New Yor- 
ką ir po 4’4 v. nusileidome 
Bradtey Field, Conn. Stoty ma
no vyras su draugu pasitiko 
ir parvežė į namus.

Viešnagė Seattle, Wash., ir 
Los Angeles, Calif., paliko 
man daug mielų ir neužmiršta
mų įspūdžių. —Marė P.

SPORTAS
NAUJAS ŠALFASS-gos CENT

RO VALDYBOS ADRESAS

vybė šį kartą pasielgė gerai. Po
licija užrakino visus kiemo var
tus ir niekam neleido įeiti, o 
leido tik išeiti. Kai iki ryto tie 
apie porą šimtų S.D.S. neišsi
skirstė, vadovybė iškvietė apie

ŠALFASS-gos centro valdy
bes pirmininkui Algirdui Biels- 
kui išvykus tarnybos reikalam 
ilgesniam laikui į Californiją. 
jo pareigas laikinai perėmė vi
cepirmininkas Vytautas Jokū-

500 valstybės ir Cambridge po
licijos, o ji per septynias mi
nutes ištuštino visą kiemą ir pa
statą. Tuoj po to Bostono uni-

baitis.
Susirašinėjimą ir kitus reika

lus prašome nukreipti V. Jokū
baičio adresu iki nebus duotas

versitete irgi pasirodė policija, kitas parėdymas. Jo adresas: 
Bet čia ji nebeturėjo darbo. Iš- Mr. Vytautas Jokūbaitis, 13813
girdę, kas atsitiko su jų drau- Othello Avė.. Cleveland. Ohio
gaiš Harvarde, S.D.S. per ke
lias minutes dingo iš pastatų.

Y.A.F. organizacijai, kuri ryž
tasi gint savo kraštą, bus sun
kiau pagarsėti, nes garsinimo 
priemonės yra pasinešusios kita 
kryptim. Tačiau tikėkime, kad

44110. Telef. (216) — 681-9143.

Laikinas A. Bielskaus adre
sas Califomijoje: Mr. Algirdas 
Bielsk is. Rochelle's Motei, Apt. 
165, 3333 Lakewood Blvd., 
Long Beach. Calif. 90808, Te
lef. (213) — 421-8215 Apt.

geras jaunimas iškils į pavir- 165 — namų; (213) 593-5924
darbo.

Office i
Opening taOur New 

Maspeth Office

Consolidated 
Mcrchandising

— Needs — 
SECRETARIES 

BOOKKEEPERS 
CLERICAL 

PORTER 
Apply in Person or Call

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

894-5150

Knitters 2nd shift ėxp preferred. 
Good wages, Progressive inereases, 
overtime, incentive plan, pdholidays 
& vacations, group Insurance plan. 
For interview call: Mr. Kibbe or 
Mr. Ryzewsld 413 - 596-6821. Michael 
Paul Knitting Mills, Wilbraham In- 
dustrial Park No. VVilbraham. Mass.

PLUMBERS AND 
PLUMBER’S HELPERS 
Steady Job, Good Salary 

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

Call (914) 357-3503

EXP ELECTRIC MOTOR 
REPA4R MAN

Steady nice working conditions 
Drivers Lic Reųuired 

Call OL 8-2441

X RAY TECHNICIAN

DOCTORS GROUP 
Salary Open 

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

KEYPUNCH OPERATORS
Ali Shifts 029 059

Min 2 years experience 
MERRITT BUSINESS SERVICE 
_ 221 Park Avė South N.Y.C.

Call 228-3570

PLASTICS
Polyethylene Extruder Operators.. 

Flexo^raphic Printers 
Polyethylene Bag Making 

Operators
Expcrience preferred. not necessary 

Excellent fringe benefits 
including pension.

Steady all year work 
including overtime.

Apply to our Personnel Dept. 
337-6191

5 Raritan Rd. Cakland, N.J.
POLY PLASTIC ’ —- 

PRODUCTS,
Ine.

An Equal Opportunity Employer

H. W. FĖMALE

Electronic 
Assemblers

8 AM - 4:30 PM.

Machine Operators
11 PM - 7:30 AM Shift

Light work. congenial people. new 
air conditioned plant, regula r in
ereases. liberal employee benefits. 
Bus transportą tion from Draeut. 
Lowell and Billierca to plant pro- 
vided at a small charge.

CONTACT:

SEMICON
Ine.

(617 ) 272-9015
10 North Avė. < off Fourth Avė. > 

Northwest Industrial Pkvvy.
Near the Burlington Mali 

Burlington, Mass.
An Equal Opportunity Employer

VAR2YBINIO KALENDO
RIAUS PATVIRTINIMAI

1969 m. šiaurės Amerikos 
Pabaltiečių ir Lietuvių 
vyrų, moterų ir jaunių A (16- 
18 m.) lengvosios atletikos ir vi
sų klasių plaukymo ir tik Pa
baltiečių lauko teniso pirmeny
bės įvyks liepos 26-27 Clevelan- 
de, Ohio. Varžybas vykdo Cle- 
velando LSK žaibas.

1969 m. ŠALFASS-gOs golfo 
pirmenybės ir Il-sios tradicinės 
Chicagos-Detroito -Toronto -Cle- 
velando tarpmiestinės golfo 
rungtynės įvyks rugpjūčio 30- 
31. Chicagoje. 111. Varžybas vyk
do Chicagos Lietuvių golfo klu
bas.

Aukščiau minėtų varžybų da
tos ir vietos yra galutinės. 
Smulkios informacijos bus iš 
siuntinėtos klubam ir skelbia
mos spaudoje vėliau.

ŠALFASS*go» centro valdyba

Factory Help wanted S2.5O per hr, 
inereases of 10e each month up to 
$3.11 per hr. Knowledge of English 
roąuired. Promotion with exp. fringe 
benefits, pension funds. Call (9141 
668-4300 or apply 1-3 PM Tues. and 
Wed at: I. Stern & Co., Ine. 320 
VVashington St. Mt. Vernon, N.Y.

GUARDS
Full time $2.50 per hour. Inimediate
openings, many benefits. Clean rec- 
ord. cai- and phone roąuired. Knovvl- 

. edgė of English necessary. Call 212 
WH 1-1470 or 201 -798-1171 Mon- 
day thru Friday 9 AM - 3 PM.

AUTO BODY PAINTER
Modern Shop — Al! Benefits

Salary according to experienee
THUNDERB1RD SERVICE

70-16 51st Avė., VVoodside Queens
Call 639-6314

CARPENTERS 
and 

CARPENTĖR FOREMAN
Union - Steady. VVork in N. Y. C. 
and Lovver Westchester TU 6-0500

- FRU IT and VEGETABLE MAN 
. ....... Exp '

Good pay Livc wire
Open Stand

Call 236-9735 ask for Sam

( SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus' 
ALFRED W. ARCHIBALD 

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės knnsulas adv. A. 
O. bnaiuia ir adv. Jonas J. Gngaius. Reikale su patarnautojais gt^ 
Urna susikalbėti ir lietuviškai • Turtas (Assets) virš 8132,000,000

Current dividend 5*A% on aH accounts.

Dabar moka 5^.% už visų rūšių taupomus pinigus.

r,----------------- ------ - ------ —

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

Dėl registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANCISCAN MONASTERY

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

ALUMINUM FOUNDRY
needs molders and helpers

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

J- i»
WAREHOUSE MAN !

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

RA 1-6666

GENERAL FACTORY HELP
Laundry work steady nice vvorking 
conditions

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

GENERAL FACTORY HELP
Will train, Day and Night Shift

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

Hl 3-6400

GENERAL FACTORY HELP 
Steady nice vvorking conditions 

Call 274-0300 ask for Lucy Rosa 
PROSPERITY CLEANERS 

4812 25th Avenue 
Long Isiand City

Machinist JigmilI operator model 1B 
$-1.35 per hour, many fringe bene
fits. Company in business 80 yrs., 
own produet. no jobbing work. Pot- 
devin Machine Co. Tetcrboro, N.J. 
Apply anytime bet. 7AM-4:30PM 
or call for appointment 201-288-1941 

Equal Opportunity Employer

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

EXP UTENSILS ASSEMBLER 
& EXP HANDSAVV CUTTER
Steady nice working conditions

JO-LYN KITCHEN CO.
1558 McDonald Avė: Brooklvn N.Y.

Call 336-6060 '<z

MALĖ — FACTORY
All Union benefits. paid vacations. 
siek pay. Bltie Cr»>ss. Blue Shicld. 
pension. Steady employment. 40 hr 
vveek. pins overtime. - ST 4-7880

L.I.C. Arra

DRIVER S- ROUTEMAN Ali unibn 
benefits. paid vacations, siek pay. 
Bhie Cross. Blue Shicld. Steady em
ployment. 40 hr. week. Starting rate 
$2.50 per hour. with automatu' in
ereases. Call 8-5 ask for Jim L.I.C. 
Area - ST 1-7880

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

LAKE GEORGF N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 

i ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruvvay Exit 24, į 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. j šiaurę.

I Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose. 
Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis: ■

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

DISPLAY

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

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

Phone 226-4021

Bothcred by Roaches Rats or Mice 
exterminating apts štores and fac- 
toiies knv rates free estimates —

ASTRO EX-TERMINATORS
74 Conselvea Street Brookiyn, N.Y.

388-5304

NATICN-WIDE ART CENTER
Open 6 Days a Week 

Original Oil Paintings 
Ciistom framing at discount priecs 

2712 Nostrand Avė Brookiyn
Call DE 8-8112

B A B RĘST HOME
. A Home Away from Home 
<;<x>d food & recreation faeilities 
Catholic Church within the Area. 
JaCksonvillc Road ML Hollv N J.

Call 609 - 267-4025

i

D. D. PAINTING CO.
220 EfKlECOMBE AVĖ. 

CALL WA 6-5370
Cohimercial work. all overhead 
work. Inside and outside. Sidevvalk- 
erment finish. Roofing and all work 

guaranteed.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

5 BORO 
INVESTIGATION SERVICE

MATRIMONIALS and 
MISSING PERSONS 

665 New York Avė. Brookiyn 
Call 467-5510

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

BBB CO. 
FLOOR WAXING

’ Scraping porter
Clcaning rug shampoo Mothproof

All work guaranteed
Call 994-4932 or 881*2531

crown'lumber CO. INC. 
For the Do It Yourself People 
Ūse our Cash and Carry Plan.

62-65 Fresh Pond Road 
Ridgewood VA 1-6778 

A>k for Mr. Frank

•* VILLAGE SERVICE CENTER 
' 'Opcn -7 days a wcek

We do gcneral Auto Rcpairs 
and Tovving Service

975 Van Houtcn A\t Clifton N-I. 
CaU 201 - 779-855S or 773-9731

BARNEYS PAINT SHOP 
Bamey UMand. Prop. 

Auto and Tnick Painting 
We take pride in our work? 

Call ■- 
609 - 451-8190


