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Sovietų kosmonautas Romanovas žuvo

Brežnevas: išmesti Ameriką
GRAIKŲ PERVERSMAS: už-karalię prieš karaliaus norąnuo juros;

PASITRAUKS?

DeGaulle neleido komunistam

ZIJOS?

gerovę

nų, nes jis atsisakęs pasirašyti 
konstitucijos suspendavimo pa

vienes savaitės eigoj* 
susitelkė:

lių aukščio.
Pirmusyk Sovietai pranešė

Karlovy Vody, Čekoslovaki
joje, Europos komunistų 4 die
nų konferencijoje balandžio

hongo.
AR AMERIKAI GRESIA KERE

perversmu.
aiškindamas!, užbėgusi už akių.

Neaiški karaliaus Konstanti-

rikos vadu* "viunybėn".-, Ame 
riboje tu* pat metu laitu* ėmė 
virsti anarchija nuo batnRcų de
monstracijų iki teologų stroi-

Respublikonų partijos vadai 
labiausiai remia Nizoną busi
miem rinkiniam. Už Nizoną pa
sisakė 1,227, už Romney 341.

PARTIJOSE: už

) unijų (UAW) jos, nes tada prestižas nuken- 
leuther gavo į-- tės.
įjos konferenci-
š'unijų federa- ■ iii EI |
, kurios prezi- 1

prezidentus, kaip tai buvo- su 
gen. Eisenhoweriu, tai Westmo- 
relandas tam pasirodęs netinka
mas, nes jis rėmė Johnsono po
litiką ir karinį laimėjimą, o ne 
“taiką” Generolas nesąs 
Mozė (kuris buvo neginčija
mas žydų vadas ir autoritetas).

Svetlana, Stalino duktė, ba- e., -
landfio 21 atvyko į New Yor- Vienas motyvas, kodėl ji ne
ką. Jų paėmė globon adv. E.S. galėjo grįžti į Maskvą. ‘ 
Greenbaum, kuris veikia Hėr- 
per and Row leidyklos vardu. 
Jis parūpino Svetlanos knygai 
vertėją Mrs. MacMillan. Su . ja 
apsigyvens Svetlana kur nors 
Naujosios- Anglijos nuošalume, 
M baigs knygos reikalus. Me
tų gale knyga turinti pasirody
ti, d prieš tai, spalio mėnesį, 
.N.Y. Times ir Life duos tos 
knygos gabalus. Laikraščių nu
matytą jai honorarą Svetlana 
skyrė labdarai — Indijos kai
meliui, iš kurio buvo kilęs jos 
žvyras, Šveicarijos Pestalozzi 
institutui ir Amerikos kuriai 
labdaros įstaigai. O toliau — ji 
norinti įriti į rašytojų intelek- 
tprių. gyvenimą ir jame reikš-

' tis nųpšatiai nuo politikos.
J. Opinija Svetlanai Amerikoje 
palanki. Vyriausybė buvo at
sargi vengdama Sovietų, su
silaikė nuo azylio suteikimo, 
priėmė Svetlaną kaip turistę, 
bet paskelbė, kad Svetlana ga
li pasilikti Amerikoje kol nori, 
ir išvykti, kada nori. Sovietų 
spaudoje apie Svetlanos atvyki
mą tylėta.

Apie save Svetlana pažadėjo 
pasakyti daugiau šį trečiadienį 
spaudos konferencijoje, o atvy
kimo dieną ji davė komunikatą 
apie save — kodėl ir ko ji 
atvyko.

Amerikos aul 
prezidentas W. 
galiojimus iš ui 
jos pasitraukti i 
rijos (AFL-CIO' 
dentas yra G. Igesmy. Prieš-pa
sitraukiant numatytos derybos: 
Reutheris reikMaus, kad Mea- 
ny nebūtų < k$tpi kad lai
kytus demokraąnės dvasios, o 
tai reiškia, kad daugiau val
džios pripažinti pačiam Reu- 
theriui. Jis tik>., kad konfe - 
renrijos nutarimas- -pasitraukti

no rolė perversme. Pervers
mas surengtas karaliaus vardu. 
Pradžioje paskelbta, kad kara
lius prisiėmė diktatoriaus parei
gas. Bet karaliaus žodžio lig 
šiol negirdėti. Užsieniuose aiš- ar prokomunistinis sparnas.

— Pareiškė džiaugsmą, kad 
leista bombarduoti Amerikos 
lėktuvam bent du sovietinių 
Migų aerodromus š. Vietname. 
Vardo neminėdamas atmetė ap
saugos sekr. Mc Namams aiš

kinimą, kad Migų bazės nesvar
bus taikinys, nes nuo Migų te- 
žuvo tik 11 Amerikos lėktu
vų. “Bet Migų buvimas ten — 
sakė generolas — mažina mū
sų lėktuvų bombardavimo vai
sius”.

Gen William C. Westmore- 
land, Amerikos karinių jėgų 
Vietname viršininkas, balan
džio 24 kalbėjo spaudos leidė
jų konferencijoje New Yorke 
apie Vietnamo karą:

Graikijos kariuomenė balan- leido. Parlamentas buvo paleis- Įtinama, kad karalius esąs na 
džio 20 vakarą nušalino vyriau
sybę, suspendavo konstituciją 
ir paskelbė naują vyriausybę, 
vadovaujamą buv. valstybės gy
nėjo Constantine Kolias.

— Pareiškė "susirūpinimą 
dėl paliaubų siūlymų", nes pa
tirtis rodo, kad priešas tas pa
liaubas išnaudoja savo jėgom 
stiprinti.

— Balandžio 21 tornado Illi
nois su 55 žuvusiais. Balandžio 
20 Šveicarijos lėktuvo katastro
fa su 127 žuvusiais — naujus 
"rekordas". ‘

“Nuo jaunystės aš buvau mo
komą komunizmo. Ir aš juo ti
kėjau kaip ir risi mano kartos. 
Bėt pamažu, su amžium ir pa
tirtimi, (Svetlanos motina nusi
žudė, kai Svetlanai buvo 7 me
tai. Red.) aš pradėjau kitaip 
galvoti . Pastaraisiais metais 
mes Rusijoje ėmėm galvoti, 
diskutuoti, svarstyti ir mes pra
dėjome ne taip automatiškai 
prisiimti idėjas, kurių mes mo
komi”.

“Taip pat ir religija prisidė
jo prie mano pasikeitimo. Aš 
buvau išauginta šeimoje, kur 
niekad nebuvo jokios kalbos 
apie Dievą. Bet kai mano as
menybė išaugo, aš radau, kad 
negalima egzistuoti be Dievo 
savo širdyje. Tokią išvadą pri
ėjau pati be keno nors pagal
bos ar pamokymo. Tai buvo di
delė atmaina, nes nuo to mo
mento svarbiosios komunizmo 
dogmos neteko man savo reikš
mės”.

“Mano vyro mirtis iškėlė pa
viršiun ilgai slopintus mano 
pergyvenimus dėl mano gyve
nimo. Aš pasijutau negalinti ty
lėti ir kentėti... Mano knygos 
paskelbimas man bus simbolis 
to tikslo, dėl kurio aš atkelia
vau čionai. Laisvė pasisakyti, ko 
aš siekiu, tikiuosi įgalins ma
ne toliau rašyti, skaityti, studi
juoti ...”

tas. Šiemet gegužės 28 naujo mų arešte, 20 mylių nuo Ate- 
parlamento rinkimai. Papand- 
reou organizavo savo šalinin
kus Salonikuose masiniam mi- reiškimą.
tingui, kuris turėjęs išvirsti . Maskva paskelbė, kad per-

Svetlanos žodžiai kalba apie 
laisvės ilgesį — laisvę pasisa
kyti, save išreikšti. Tos lais
vės ji ten neturėjusi. Neturė
jusi net tiek, kad valstybė ne
pripažino jos vedybų su Indi-

Perversmas buvo nukreiptas 
prieš pramatomą kitą pervers
mą, kuris'turėjo perduoti val
džią kairiesiem, komunistam 
ar prokOmunistam ir sudaryti 
‘liaudies vyriausybę’. Tokią kai
riųjų perversmui dirvą ruošęs 
George Papandreou, buvęs min. 
pirmininkas, kai jis buvo val
džioje, norėjo iš kariuomenės 

landijos, Norvegijos. Tebuvo nigas Charles E. Curran, 3 3 atleisti karaliaus šalininkus ka- 
tik stebėtojas iš Švedijos. Boi- mėtų, teologijos profesorius, rinkikus ir juos pakeisti kai- 

grąžintas. Buvo atleistas dėl riaisiais. Karalius Konstantinas 
skelbiamo “liberalizmo”. 1965 jį iš min. pirmininkų at-

Ironijos mėgėjai galėtų siūly
ti už tą pagalbą atsiteisti mai
nas — už Svetlaną pasiųsti pa
vyzdžiui suminėtą J. W. Fui- 
brightą. Taigi tiltai ir kultūri
niai mainai*

— Balandžio19Amerikos 
CitrwM* 3 nusBeUo aeėnuitn. 
Balandžio 24 Sovietų Sojų su 
kosmonautų Kemerovu žuvo. ■ -

—' BalandBo19 MMmĖuvo 
nuteisimas ir balandžio 21 Svet
lanos atvykimas davė naujos 
šviesos ' apie, komunistinio re
žimo tebeveikiantį smurtą.

— Balan^Bo 24 Brežnevo 
reikalavimas įstumti H Vidur- kų.

Kariuomenė, taip versmas esąs ČIA darbas. J. 
Tautų sėkr. U Thant pareiškė 
susirūpinimą dėl pavojaus Pa
pandreou; protesto mitingus 
ėmė rengti prieš perversmą į- 
vairiuose kraštuose. Tie ženk
lai rodo, kad susisielojimo dėl i08 pdfe&u-’• nes “ma* 
perversmo rodo komunistinis no var<*as buvo laikomas vals

tybės nuosavybe”. Dėl to ji iš

Amerikos vyskupų konferen
cija atsakė į kardinolo Ottaria- 
ni paklausimą dėl religinės pa
dėties, kad Amerikoje hereri- 
jos galimybė nekelia rūpesčio. 
“Mes esam daugiau susirūpinę 
dėl kraštutinumų, kurių pasitai
ko šen bei ten tarp geros va
lios ir entuziastingų žmonių, be
sistengiančių pakelti Bažnyčion

Svetlanos faktas ir žodžiai 
vysk. Šheeno žodžius lyg pa
tvirtina: Vakaruose kalba apie 
Dievo mirimą, o Svetlana kal
ba apie Dievo gimimą žmogaus 
širdyje.

sienio reikalų ministerių, tarp 
jų Dean Rusk. Sovietų tedaly-

— Paroda Montraalyja ati- Vavo atstovas Bonnoje S. K. 
daroma balandžio 28. Amerikos Carapkinas. 
paviljonas atsiėjo 9.3 mil. dol., _ 
Sovietų paviljonas 12 mil. Pa- —. Amerikiečio metinės pa
sak Times, Sovietų paviljonas jamos ne visur vienodai padi- 
turi slaptą ginklą, kokio neturi dėjo 1966 metais. Idaho valsti- 
Amerikos paviljonas; slaptasis joje 2 proc., Washingtono vals- 
gtokias esąs* restoranas, kurio tijoje 13.1 proc., palyginti su 
virtuvėje yra 6 tonos ikros ir 1965. Daugiausia padidėjo Co- 
13,000 butelių yodkos. . lumbijos distrikte
——————————— dol., Connecticut iki 3,678, New nybėš, kurios suardo mitus ir 
DVEJOPI RESPUBLIKONAI Yorke iki 3,480; menkiausios praveria akis į tikrovę — pas-

Sen. Percy pasisakė manąs, pajamos Mississippi valstijoje kutiniu metu toki pasirodė Dji- 
kad Migų bazių bombardavimas — 1,751. Daug lėmė Vietnamo las, Mihailovas, Svetlana, 
įtrauksiąs, į karą kom. Kiniją, karui reikalingos pramonės au- 
R. Niaooas, parvykęs iš kelio- girnas, 
nių, balandžio 24 pareiškė, kad 
kom. Kinija nesileis į karą, nes — Pravda paskelbė padidėjus 
jos karinė jėga nėra paruošta Sovietų ir satelitų paramą š. 
konfliktui su Amerika. ' Vietnamu!.

jo, kad jo vietoj numatomas 
ConnaUy S Tezas.

McNamara atstovauja politi
kai, kuri susilaukė aštrios kri
tikos iš karinių sluoksnių — 
kariauti tik taip, kad nepykin
tum Sovietų ir dėl to nebom
barduoti Migų bazių nei Haip- dotavo taip pat Rumunijos 

Jugoslavijos komunistai.

Žemio jurų Ameiikm laivyną. 
Balandžio 24 Vietname išplės
tas karas į Migų baam.

— Balandžio tP Adenauerio

24 Sovietų kom. partijos se
kretorius Brežnevas skelbė, kad 
"atėjo laikas garsiai reikalauti 
Amerikos šeštojo laivyno pasi
traukimo iš Viduržemio jūros". 
Piktinosi perversmu Graikijoje 
nes tai “fašistų” įsigalėjimas. 
Siūlė, kad kom. Kinija teiktų 
bendrą su Sovietais pagalbą š. 
Vietnamui; tik bendra para
ma “palengvins padaryti galą 
Amerikos agresijai”.

Konferencijoje dalyvavo at
stovai iš 24 kraštų. Nedalyva- — Katalikų universitete Wa- 
vo iš Albanijos, Olandijos, Is- shingtone streikas baigtas. Ku

— De Gaude uždraudė Prancū
zijos feritini joje komunistų or- balandžio 25 dalyvavo iš kitur 
ganizuotą propagandą prieš dvi valstybės galvos — John- 
prezidentą Johnsoną — taria- sonas ir de Gaulle, 11 vyriau- 
mą B. Russellio Niurnbergo sybės galvų — Wilsonas, Aldo 
teismą. Prancūzijoje tuo “teis- Moro, kancleris Klaur, 17 už- 
mu” rūpinosi Sartre.

Tautos balsuotojų masėje lig 
šios persveria Romney prieš 
Nixoną.

Šen. Percy. laikosi ypatingos 
taktikos: pasisako už tą kandi
datą, kuris mažiausiai turi gali
mybių būti priimtas; šiuo atve
ju jis pasisako už Rockefellerį. 
Tada galimybės lieka naujam 
kandidatui — jam pačiam.

— “Karo galo nematyti. Ar
timiausiais mėnesiais pramatau 
žiauriausių šio karo kautynių”.

—“Per paskutinius devyneris 
metus 53,000 vietnamiečių — 
daugelis tarp jų mokytojai, po
licininkai ir vadai — buvo ko
munistų nužudyti ar pagrob
ti”. Tai buyo atsakymas tiem 
dvasininkam. ir “pacifistam”,__ _  ...___ ,____ ,
kurie ą&Hfe, įąd ajnerikieaai • gali paveikti Mesrar^jagą’^sinė-. * 

norėsiąs;netek. 1 
su 910,000 dol. jos įmokamų 
mokesčių. Bet Reutheris taip 
pat žino, kad jo unijos nariai 
nenori pasitraukti iš federaci-

— Apsaugos sokr. McNama
ra pasitrauksiąs iš pareigų prieš 
metų galą. Tada jis eisiąs pre
zidentauti į universitetą. Jis 
buvo pareiškęs, kad pasiliks 
pareigose tol, kol to norės pre
zidentas. W. J. Tribūne minė-

AR VIETNAME PAVOJUS?
S. Vietnamo 3 divizijos esą 

paruoštos puolimam prieš pen
kias šiaurines provincijas Pietų 
Vietname. Labiausiai gresia 
dviem, kurias siekia atkirsti 
nuo kitos Vietnamo dalies. Ge
nerolas Westmoreland pasiuntė 
ten paramos. Tačiau karinė va
dovybė reikalauja daugiau pa
ramos —- bent vienos divfadjos. 
IŠ kur jas paimti? S Vokieti
jos atitraukti? Mobilizuoti? Ir 
viena ir antra galimybė nepo< 
putiari.

Vysk. Sheenas knygoje “The 
Life of Christ”, tardamas, kad 
Kristaus negalima atskirti nuo 
Kryžiaus, kalba apie mėgini
mus tuos neatskiriamus daly
kus atskirti. Esą Vakaruose pa
siliko Kristų be Kryžiaus, o Ry
tuose pasiliko Kryžių be Kris
taus. Tai reiškia: Vakaruose 
ĮĮffilMHMaB Kristūs, kuris nęręi* 

a tavęs aūknff, fambos, 
Rytuose primestai loyžhu — 
kentėjimas ir nuolatinė 
auka vardan valstybės, bet at
mestas Kristus. Sheenas paste
bėjo, kad Rytuose yra. daugiau 
galimybių Kryžiui' susijungti su 
Kristum, negu Vakaruose.

Sovietų kosmonautas pulk. 
Komarov, balandžio 24 žuvo. Jfe 
buvo pakilęs didžiausiu lig šiol apie kosmonautų žuvimą. Mas- 
erdvėlaiviu Sojuz balandžio 23. kvpje, kuri jau rengė iškilmin- 
Po eilės ratų apie žemę turėjo gą sutikimą, tokio susijaudinį- 
nusileisti, uždavinio nebaigęs mo nebūta jraft Stalino mirties, 
(nes esą nepasisekę pakilti nuo Visuotinis gedidasi /. . 
žemės kitam erdvėlaiviui, kuris 
turėjęsTsusffikti iŠ 
ka&okių priežasčių parašiutas nui Montrealio parodoje, o taip W. . J. Tribūne aiškino, kad 
neveikė, ir Komarovas su Šoju- pat šešėliu 5B. metų sovietinės ■ ...į. į
zu nukrito iš 4 su viršum my- revėfiudjos sukakčiai. /

— Atsakė, kad Amerikoje 
rengiami protestai prieš karą 
Vietname "neišvengiamai rei
kalauja naujų gyvybių", nes 
drąsina komunistus agresijai.

— Vietname — sakė — 
vyksta ne pilietinis karas, bet 
"didžiulė agresija iš šalies, iš 
komunistinio šiaurės Vietna
mo". Tai buvo atmetimas kai 
kurių Kongreso narių aiškini
mo, kad tai tik pilietinis ka
ras.

Indijos jau ir negalėjusi grįž
ti į Maskvą. Vardan tos asme
ninės laisvės, vardan laisvės 
pareikšti savo mintis ir pergy
venimus ji atsidūrusi čia. Tai 
motyvas, kodėl žmonės taip 
veržiasi iš ten, iš anapus uždan-

J. W. Fulbrightas, senato 
užsienių komisijos pirmininkas, 
ir paskutiniame N.Y. Times 
Magazine kitaip kalba apie ana
pus. Tebeskelbia mitą apie ko
munizmo pasikeitimus tiek,- kad 
“komunizmas nustojo buvęs iš 
centro diriguojama tarptautinė 
konspiracija”.

Ironijos mėgėjai čia galėtų 
sakyti, kad ne pirmas kartas, 
kada Ameriką ir apskritai Va
karus gelbsti... komunizmas. 
Vakarų “intelektualai” supina 
mitus apie komunizmą, o iš ko- 

iki 3,969 munfetinio režimo iškyla asme-

gen. W ifiiMirfikgmi buvo kvie
čiamas prezidento atvykti į A- 
meriką. Kary^ autoritetingas 
liudmiidras, turėjo paremti vy- 
riausybę; opiniją^ sudaryti. '

N. Y. Timo^įpažiūrėjo iš ki
tos pusės — jei kas tikėjosi, 
kad generolas tiks kandidatu į
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gu. Iškylant šiai grėsmei kitų 
kraštų katalikuose, ji ataidi 
ir. pas mus” (80 p.).

“į mums iškyla pagunda pa
sirodyti nemažiau radikaliais 
“liberalais” — ginti laisvę ligi 
nusikaltimų tolerancijos. Jei ki
ti baiminasi nepažeisti ‘laisvės’ 
pornografijos bizniui, tai ir mes 
nedrįstame pakeiti balso prieš 
jaunimo nuodijimą” (32 p.).

Skaitytojas tyliai toliau klau
sė ir sekė, kaip tas pasaulis 
“be Dievo” sprendžia tarptauti
nius santykius ir kokisustarp-

--------' ~----- 1 Ft — r\ ' 8- —SVysfnjS; ■fiKSflatt • MuSBuh

si kiekvienos naujovės, taip da
bar netriHžfrfri šokama sveikin
ti kiekvieną naujovę, lyg nieko 
seniau nebūtų buvę gera ir lyg

Straipsnyje samprotaujama, 
kad mokytojai-yra įsakmiai ra
ginami supažindinti mokinius 
su Sovietų Sąjungos tonstttnck 
ja. Bet svarbiau esą laiku ir 
tinkamai nupatiridinti bloki
nius su lyčių santykių “kons
titucija”, — kad mažiau mergi
nų turėtų atsidurti toje “spec. 
proftechnikinėje” mokykloje.

nata)

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-06 AVĖ. WOODSIDE N. Y.

BBgkoąataMtę: TW 9-8909 ir nurodya, kaiP lengva paseku jų vietą.

Skaitytojas išklausė dar kny
gos įspėjimus apie grėsmę to
leranciją žmogui paversti tole
rancija blogybei, toleranciją ki
tų minčiai paversti abejingumu 
tiesai, lyg tiesa tebūtų reliaty
vi — kas šiandien tiesa, rytoj 
jau klaida ...

Pakibo jam klausimas: ar jis 
yra iš tokių, kurie tinimą dialo
gui su tuo nauju pasauliu? At
sakymo ėmė ieškoti, skleisda
mas knygos pasakojimą apie 
žmogiškąsias gelmes

-hj.į

rūtas merginos pratruko nesu
valdomu juoku. Mat daugelis 
tik čia, šioje mokykloje sužino
jo simbolišką lietuviškos rūte
lės prasmę ... Nenuostabu,

“ ‘Sekuliarizuoto miesto* ci
vilizacijoje visą dvasine atgai
va tampa tik sportas ir seksas, 
lyg pakeisdami religijos vietą. 
Prie jų grėsmingai šliejasi ir al
koholis. Dvasinę tuštumą lydi 
psichinių sutrikimų iškerosimas. 
Jaunąsias kartas giliai nuodija 
pornografijos tvanas. Šeimos 
pagrindus griauja lengvabūdiš
kos skyrybos. Plačiai, nors' 
bergždžiai t aimanuojamą dėl 
jaunimo nusikaltimų. Bet nema- 
žiau rūpesčio verta yra ir ko
rupcija valdžių aparate, o dar 
labiau bendras visuomenės mo
ralinis abejingumas. Jau gali
ma didmiesčių džiunglėse žmo
nes žudyti nebe pasalomis, o 
dešimčių žiūrovų akivaizdo - 
je” (29 p.).

Anie knygos žodžiai jau už
griebė ir asmeninę moralę. Jie 
priminė skaitytojui kasdien gir
dimas su pasididžiavimu kalbas 
apie “naująją moralę”, skelbia
mą visuomenei vietoj įgyve
nusios krikščioniškosios mora-

po kelerių metų, ar pagaliaū Bet.; 
tokiame, kuris jau melioruotas. kad] 
Nepamirština, kad šiuo mėtų- išeis:n£ra jėgų ir nėra iš ko 
respublikoje yra apie 600 tūks- pagreitinti tokį užsimojimą, 
tančių hektarų drenuotų plotų kur nepakanka tik tą, kas yra, 
ir juose vienkiemiai dar nepa- revoliucionieriškai sugriauti, 
liesti”. bet kur reikia ir pastatyti...

Valdžios nutarimas vienkįe- (Elta)

Nebėr Paleckio ir sovietinių 
“parlamentarų” delegacijoje. 
Kovo pabaigoj įvyko Tarppar
lamentinės Sąjungos pavasari
nė sesija, Palmes mieste, Major- 
ca saloj (Ispanijoj), Sovietų de
legacijai šiuose susirinkimuose 
eilę metų pirmininkaudavo J. 
Paleckis. “Garsiausias” jo daly
vavimas buvo Australijoj ... 
Po to, pereitą rudenį, jis dar 
pirmininkavo tai delegacijai Te
herane, pavaduodamas netikė
tai susirgusį pirmininką. Dabar 
toj delegacijoj tavo penki ra
sai ir pirmininkas — J. Peive, 
latvis. (Zr. Sov. LHva, kovo

Pildomi miesto, volotybte U* federaMnės va&Btos mokesčių (Income 
paregimai. -r- TęL įminta 6-1800. £ ,

110-04 JamaicaAvenuo? Richmond Hiil 18, N. Y.
TeLįTIrginja^ttpū ■

aiškina, kodėl Lietuvos vien
kiemius likviduoti nebus leng
va" ir kodėl gal nereikėtų nė 
skubintis su tuo likvidavimu:

“Ne visur suplanuotos kolū
kių, tarybinių bei valstybinių 
ūkių gyvenvietės”.

“.. .melioracinės statybos 
valdyba 150 ha gali nudrenuo- 
ti ir sukultūrinti per 2-3 mė
nesius. Tokiame plote gali būti 
10 ir daugiau sodybų. Kokia 
statybinė organizacija dabarti
niu metu suspės per 2-3 mė
nesius pastatyti likviduojamų 
sodybų savininkams namus ar
ba butus gyvenvietėse? Tokios 
organizacijos Įtakas nėra ir, 
tur būt greit nebus”.

“.. , mrikffacijos projektuo
se gali būti numatytos tik lėšos 
kompensavimui už likviduoja
mus vienkiemius. Tokią kom
pensaciją galima išmokėti greit, 
sodybą panaikinti taip pat grei
tai, tariau, kurgi pasidės nu
griautų sodybų gyventojai?”

“Perkeliant iš vienkiemių į 
gyvenvietes ir visai neblogus mas tos mokyklos auklėtinių

Tas šių dienų pasaulis, į ku
ri krikščionis turi įeiti ir at
siverti jo problemom, skaityto
jui buvo pristatytas tekis:

“Krikščionims besijaučiant 
Nojaus laive, “tiesos savinin
kais”, modernusis pasaulis vis 
labiau tolo nuo Dievo, ir šian
dien jis didele dalimi jau vir
to pasauliu be Dievo. Ne veltui 
popiežius Povilas VI neseniai 
ateizmą vadino bauginančiu rū
pesčiu. Ne tik komunizmas at
kakliai siekia netikėjimui už
kariauti visą pasaulį, bet ir se
nuose krikščionybės židiniuo
se išdidžiai skelbiama ‘Dievo 
mirtį’ ir arogantiškai šnekama 
apie ‘pokrikščioniškuosįus lai
kus’. Nejučiom ateistinė dvasia 
‘aklimatizuoja’ ir tas plačias ma
ses, kuriose tikėjimo rūpesti 
yra užgožęs paskendimas kas
dienybėje” (24 p.).

šiuo metu neblogus pastatus pardavė save už.. .10 rublių’ 
vienkiemiuose griauti? Paga
liau, iš viso ar tikslinga gy
venvietėse statyti medinius pa- liko tolimiem giminaičiam. Še- tūtaŽmonėmis^ Nebetikta'U- tae”... 
status?* šioiikmetė Begina taip pat no- numo. Ir nežūta^ '* patikė- B tiesų, jei beta kai kur l

“Lietuvoje dabar kasmet rėjo pamesti savo kūdikį. Mer- staS- - ' tavoj žmeoto jau Mdrįrta jr
nusausinama drenažu 90 ir dau- ginos prisipažino tiesiog nepa- “eu~s---------------------
giau tūkstančių hektarų. To- galvojusios, jog bus kūdikis ir 
kiame plote yra 5-ū tūkstan- reikės jį auginti”, 
čiai vienkiemių. Aišku, kad per . “.. .Šioje mokykloje priso- 
metus jų likviduoti neįmano- dinta daug rūtų, visi pašaliai jo* 
ma ir todėl Žymią dalį mėlio- mis apsėti. Kartą beravėdamas 
ruotuose plotuose teks palikti. 
Jei taip, tai ar ne geriau pir
miausia likviduoti tik labiau 
apleistus vienkiemius, nepri
klausomai nuo to, ar jie stovi

Mokykla “naujosios moralės” merginom
Vilniuje yra ypatinga mer- kad pokalbis apierūtos simbo- 

gaičių mokykla, vadinama iiką merginoms pasirodė juo- 
“spec. proftechnikinė”, kurioje, kingas... Merginos atėjo į šią 
šalia kiek susiaurintos bendro- mokyklą jau susidariusios savi- 
jo lavinimo programos, moko- tą požiūri į skirtįogų lyčių as- 
ma fabrikinių darbų. Mokinės menų tapusavįo santykius”.
į tą mokyklą priimamos (tiks- “Dabar jaunamas elgiasi lais
tau — siunčiamos) tik pagal vai, — tokia mada”, mano 
tam tikras "kvalifikacijas”. Tai viena auklėtinė, o anot kitos— 
keturiolikmetės 
mergaitės, nepatogios laižyti 
normaliose mokyklose dėl jų 
“amoralaus elgesio”. Apie tą 
mokyklą rašo Tarybinis Moky
tojas (kovo 23). B eilės straips
nyje minimų pavyzdžių regi-

gBBBRBEIBU JblJCBIn*

mojen tadtitetm, o ne taakm- 
tiš ♦‘savo dart^e” ’H22 p.) Ki
lo tik Mansimas, kaip knyga su
pranta tos ♦♦modernios kultū
ros” dvasią, kuo “modernioji 
kultūra” skiriasi nuo *nemo- 
deratesios kultūros”, kuri kada 
nors tavo vattinama taip pat 
“modernia”?

Skąifytojas ėmė sekti kny
gos pasakojimą, ir pasikalbėji
mas nustojo buvęs pasikalbėji
mu; jis virto monologu — kny
gos monologu, o skaitytojas vir
to jo klausytoju.

ĮrtdSano O- UETUVtME ližų Hiyidi^mą jungti su žei
Us iunule Si| metą aatraja- . mią ummuaiįyMfc yra pagrįs-
me numeryje Antanas Kiaušas, tais pačiais metais melioruoti- 4as viltim, '
vandens ūkio projektavimo sky- name plote; ar tokiame, knriš’ :bų 
riaus viršininkas, štai kaip pa- bus melioruojamas, pavyzdžiui, mų

“Atominio karo grėsmė įsak
miai akcentuoja takos rūpestį. 
įsibaugjBę karo, daugelis ntae- 
re^, kad taikai visų pirma gre
sia ne prts ginklų ištebulėji- 
mas, O komunizmas, kuris vie
na ranka vykdo užmojį pa
vergti visą pasaulį, o antra ran
ka organizuoja ‘taikos* sąjū
džius’ migdyti tiems, kurie 
dar laisve džiaugiasi. Liūliuoja
mas! tariama taika ir jos var
dan negirdima pavergtųjų tau
tų laisvės šauksmo, bet iš tie
sų taikos nėra, nes negali jos 
būti be laisvės. Technikinė pa
žanga apjungė visus žemynus į 
vieną pasaulį, simbolizuojamą 
Jungtinių Tautų Organizacijos, 
bet dar toli iki darnios tautų 
bendruomenės” (29 p.).

TOis ajuMMjDtenąent is neįtbėr an offer to sėli nor a soltcitation of an 
o£fer to buy theąe secyritie& -?

New Issue '■'-j Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,321 Unite
One Unit consists ęf sbarė of Commoh Stock no par value, and one 
$5.00 Debenture. Price — 6124)0 per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circujar. Cpp|es of. thė Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned and from such other dealers as may 
lawfuhy offer theše securities in tbU State.

LITAS Investing Co^ Ine.
86-01 114th Street, fUęhmand.HIH, N. Y. -• ■ -Tel. Hl 1-6799

- HAVEN RĖALTY 
Rtal Estete

yprfyymf tiško ta ~ teidimn 
Perversiškai imimt paprastą a- 
moralįzmą aukštai! moraliniu 
jautnunu” (29 p.).

“Ufeta perversijas traktavus 
penrersijM*, bartom. >kjtei-
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Lietuviai paradui rengiasi
Gegužės 13 New Yorke orga

nizuojamas paradas. Parado 
tikslas — parodyti solidarumą 
JAV kariam, kovoj antiem Viet
name, Paradas prasidės vidu
dieni prie 95 gatvės ir eis penk
tąja alėja iki 62 gatvės.

Šios demonstracijos mintis 
išėjo iš aštuonių vietinių Ame
rikos Legijono grupių. Parado 
vyriausias tvarkytojas Raymond 
W. Gimmler betgi pastebi, kad 
tai nėra tik veteranų paradas: 
kviečiami visi — sakė jis —as
menys, o ypač įvairios politi
nės, jaunimo, patrijotinės, ben
druomenės organizacijos.

Bendradarbio dėka redakciją 
irgi pasiekė kvietimas,kad de
monstracijose dalyvautų lietu
viai su organizacijų vėliavomis 
ir plakatais.

Kad būtų išvengta partizani
nės veiklos, kad lietuviai pasi
rodytų vieningos minties, atsi
klausėme New Yorke esančių 
veiksnių nuomonės. Ir Vlikas, 
ir Lietuvos Laisvės Komitetas 
parado minčiai pritarė. Ameri
kos Lietuvių Tarybos New Yor- 
ko skyrius ir Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygarda 
taip pat parodė tam reikalui 
entuziazmo.

Manydama, kad organizacinė 
iniciatyva čia turi priklausyti 
vietiniam Altui ir Bendruome
nei, redakcija kreipėsi į Alto 
New Yorko skyriaus pirminin
ką ir L. B. New Yorko apy
gardos pirmininką, teiraudama
si, ar bus įmanoma lietuviam 
dalyvavimą parade organizuoti 
bendru vardu. Iš abiejų pirmi
ninkų sulaukta pritarimo ir ge
ros valios ženklų.

Alto skyrius informavo kvie
čiąs lietuvių organizacijų atsto
vus, o taip pat visuomenės vei
kėjus į viešą susirinkimą, kurs 
įvyks balandžio 27 Lietuvių At
letų Klube New Yorke. L. B. 
apygarda taip pat šiai minčiai 
pritarė, šio susirinkimo metu 
pramatoma išleisti bendras Al

čiasi ir tautų rūpesčiai, keisda
mi jų kasdienines apraiškas, 
keisdami jų veidą. Tuos pasi
keitimus lengviausia pastebėti 
tada, kai ilgesniam laikui pasi
trauki ir vėl sugrįžti. Tačiau 
tokiu atveju nepastebima vyks
mo, o - konstatuojama tik pati 
išdava.

Taip atsitinka su tų lietuvių 
pastabomis apie Vokietiją, ku
rie ją apleido prieš 15 metų, o 
dabar vėl atvyksta jon, dau
giausia kaip turistai, ieškoda
mi anų varganų, bet mielų po
kario išgyvenimų. Retas kuris 
suranda ką nors pažįstamo ir 
mielo. Daugeliu atvejų grįžta
ma namo, netekus mielos iliu
zijos. Vokietijos veidas pasi
keitęs. Kitaip sekasi tiem, ku
rių gyvenimas susijęs su Vokie
tija. Tada, kai tenka dalintis 
kasdienybe, daugiau domina 
pats gyvasis vyksmas, negu iš 
jo išplaukia daviniai, kurie ga
liausia vistiek nėra pastovūs , 
vistiek keičiasi nesustojančia- 
me gyvajame vyksme. Rašąs 
yra vienas iš tokių.

NAUJI ŽMONĖS
Su 1967 Vokietijoje prasidė

jo visa eilė naujenybių. Tiesa, 
Ehrhardo era pasibaigė su

to skyriaus ir L. B. apygardos 
kvietimas lietuvių visuomenei 
dalyvauti solidarumo parade. 
Ten bus sudarytas ir lietuvių 
organizacinis parado komitetas.

Apie lietuvių dalyvavimą vy
riausias parado vadovas .R. W. 
Gimmler jau yra painformuo
tas. Kai bus skaitomos šios ei
lutės su juo bus ir asmeniškai 
susitikta bei išsiaiškinta d ė 1 
technikinių smulkmenų.

L. B. New Yorko apygardos 
iniciatyva gegužės 1 kviečia
mas dar L.B. New Yorko apy
linkių ir rytinio pakraščio at
stovų susirinkimas New Yorke, 
taip pat Lietuvių Atletų Klube. 
Kiek teko patirti, prieš šiuos 
stambesnius susirinkimus jau 
įvyko ir dar įvyks keletas ma
žesnės apimties posėdžių.

Informuojam skaitytojus 
apie šia gerą vieningą pradžią 
su pasitenkinimu. Tikime, kad 
ir Altas ir Bendruomenė nenu
skęs posėdžiuose, o tuojau pat 
paves darbus ypačiai tiem, ku
rie jau turi šioje srityje paty
rimo.

Tikim taip pat, kad sudary
tas komitetas nebus paliktas 
vienas su visa organizacinio 
darbo našta, o bus įtraukti į 
talką visi, o ypač tie, kurie turi 
ryšių su visuomene.

Džiugu, kad jau įtrauktos ir 
kaimyninės bei tolimesnės ry
tinio pakraščio apylinkės, o 
ypač jaunimas.

Atsveriant prieš Vietnamą ir 
JAV vyriausybę nukreiptas de
monstracijas, šio solidarumo 
parado organizatoriai siekia pa
rodyti, kad lojalūs piliečiai 
taip pat sugeba išreikšti savo 
jėgą ir nusistatymą.

Solidarumas JAV kariam, ko- 
vojantiem už laisvę Vietname, 
nėra svetimas lietuviam. Jie tai 
jau įrodė, surengdami žygį į 
Washingtoną. Ano žygio patir
tis ir dabar darbo pradžioje ro
doma vienybė turėtų sutelkti 
lietuvius iš naujo.

Žmogus keičiasi. Metų tėk
mė įspaudžia į jo veidą naujų 
bruožų, pagilina senuosius. Kei
čiasi bendruomenės veidas, kei-

Vokietijos ministeriai sutiko mažinti etatus, kad -sustabdytij 
ūkinę krizę

1966 lapkričiu, tačiau Kiesinge
ris tegalėjo įsibėgėti tik po 
švenčių, po Kalėdų ir Naujųjų 
Metų. Užsienis jį sutiko, dide
le dalimi, su nepasitikėjimu, Vo
kietija — su viltimi. Užsieniui 
jis reprezentantas baisiųjų na
cių, vokiečiam jis vienas iš jų, 
daugiau negu per dešimtmetį 
įrodęs savo neveidmainišką de
mokratiškumą, savo patrauklia 
asmenybe spinduliuojąs ne pa
smerktąją praeitį, o kūrybingą
ją dabartį ir viltingąją ateitį.

Jau daugiau nei prieš de
šimt metų, pirm negu tapo Ba
de Wuerttembergo ministru pir
mininku, Kurt Georg Kiesinger 
buvo vienas iš simpatiškiausių 
parlamento kalbėtojų, vienas iš 
šviesiausių krikščionių demo
kratų politikų, ' kurio pavardė 
būdavo minima tada, kai būda
vo ieškoma naujo kandidato ar 
tai į partijos pirmininkus, ar 
net į valstybės prezidentus. At
rodo, kad tik jo paties nejau
kus jausmas dėl ano raidinio 
priklausymo nacių partijai te
buvo kliūtimi, kad jis neanks- 
čiau, o tik 1966 gale ryžosi 
paklusti savo gerbėjų prašy
mam ir imtis pačių atsakingiau
sių valstybinių pareigų.

Helen Kulber balandžio 9 Prospect parke Brooklyne sustabdė dviračiu bevažiuojantį New Yorko miesto ma
jorą Lindsay ir jam įteikė nuotrauką kryžiaus, dėl kurio dabar ginčijamasi su parkų departamentu.

Nuotr. C. Binkins

Kiesingerio aštuonerių me
tų veikla Stuttgarte išpinta ei
le didelių pasisekimų. Pav., kad 
ir parlamento rinkimai 1965 
parodė jo didelį populiarumą . 
Kai daugelyje Vokietijos sričių 
krikščionių demokratų rinkėjų 
skaičius jaučiamai krito, jo na
muose, Baden Wuerttemberge, 
pasiekė absoliutinės daugu
mos. šiandien, kai visa Vokie
tija dreba dėl bedarbių skai
čiaus augimo, Baden Wuerttem- 
berge jų tėra tik 1,1 proc. Ki
tur siekia net 5 proc. Natūralu, 
kad tai rišama su ilgamečio mi- 
nisterio pirmininko įžvalgu - 
mu, jo pramatančia politika.' 
Mėgstamas jis ir dėl sugyvena- 
mumo. Kai savo laiku rinki
mų propagandoje buvo iškelta 
socialistų pirmininko Brandto 
kilmė iš nelegalios moterystės, 
Kiesingeris viešai pareiškė, kad 
jis tokiem savo partijos rinki
miniam metodam nepritaria.

Nors Vokietijos konstitucija 
kancleriui ir suteikia didelę ga
lią, tačiau visiem aišku, kad 
kancleris tiek pajėgus, kiek 
pajėgia sutelkti į savo vadovau
jamą kabinetą stiprių asmeny
bių ir kiek sugeba tas asmeny
bes išlaikyti savo norimoje li-

nijoje, bei kiek moka užsitik
rinti tai linijai parlamento pa
ramą.

Dabartinė Vokietijos vyriau
sybė yra labai turtinga asme
nybių atžvilgiu. Tai ne Adenau
erio laikų ministrai, kurie pa
sižymėjo savo klusnumu kieta
jam kancleriui. Reikia tikėtis 
taip pat, kad neišeis kaip gera
jam Ehrhardui, kuris ministrų 
kabinete sunkiai sugebėdavo į- 
rodyti savo nuomonės teisingu
mą, o daugiau apsiribodavo ver
tingais moralės pamokymais 
tautai.

Mažutė liberalų partija buvo 
pradėjusi net galvoti, kad su 
savo 50 parlamento narių gali 
diktuoti didžiajam partneriui 
Ehrhardo vadovaujamiem krikš
čionim demokratam. Žmonių 
masėse jau nuo seno vis labiau 
šaknijosi nuomonė, kad laikas 
liautis taikytis prie liberalų ka- 
pryzų, o geriau, juos pasiuntus 
į Opoziciją, imtis atsakomybės 
abiem didžiosiom partijom, ku
rios tikrumoje suima į savo rė
mus didelės tautos daugumos 
nuomonę. Galima sakyti, kad 
krikščionių demokratų suėji
mas į koaliciją su socialdemok
ratais, kurie jau seniai nekalba 
apie marksizmą, buvo visai na
tūrali gyvojo vyksmo išdava. 
Tą akivaizdžiai patvirtino Bava
rijos krašto seimelio rinkimai, 
kur abi didžiosios partijos, nors 
ir nežymiai, bet vistik priaugo, 
o liberalai turėjo užleisti savo 
vietą naujajai, labai aiškiai de
šinėn žvelgiančiai nacionalistų 
partijai.

NAUJASIS KABINETAS
Suprantama todėl, kad Kie

singeris, nustatydamas politikos 
linkmę, artimiausiai bendradar
biauja su savo pavaduotoju, so
cialdemokratų partijos pirmi
ninku Brandtu, užsienių reikalų 
ministeriu. Čia jie vienas kitą 
labai gražiai papildo savo pra
eitimi. Kai Kiesingeris priklau
sė nacionalsocialistų partijai, 
tai Brandtas buvo nuo rėžimo 
pabėgęs, gyveno Norvegijoje, 
buvo tapęs net jos piliečiu ir 
karininku, rašęs kaip žurnalis
tas prieš nacių rėžimą Vokieti
joje.

Nemažą vaidmenį vaidina 
krikščioniškosios bavarų parti

jos pirmininkas, kone legenda- 
rinis Franz Josef Strauss, finan
sų ministras, kartu einąs 
su socialdemokratų profeso
rium Schilleriu, ūkio ministe
riu. Jeigu dar prijungti buvu
sį komunistą, dabar socialistų 
vicepirmininką Herbert Weh- 
ner, bendrųjų Vokietijos rei
kalų ministrą ir socialiai radi
kalųjį krikščionį demokratą 
Katzer, darbo ministrą, tai ir 
turime tas pagrindines asme
nybes, kurios 'šiandien lemia 
Vakarų Vokietijos veidą. Aiš
ku, stipria asmenybe laikyti
nas taip pat gynybos ministras 
Gerhard Schroeder, tačiau jam 
priskiriama nemaža kaltės 
dalis dėl Ehrhardo nepasiseki
mų, kai jis buvo užsienių rei
kalų ministras ir vienas iš pati
kimiausių kanclerio patarėjų. 
Tad šiuo tarpu jis laikosi kiek 
atokiau, tačiau turėtina galvoj, 
kad už jo pečių stovi protestan
tai, kurių svoris didelis.

NAUJI VĖJAI
Iš tų asmenybių sąveikos jau 

spėjo išplaukti eilė praktiškų 
išdavų. 3,6 milijardų markių 
deficitas 1967 biudžete sutar
tas išlyginti nepakeliant mo
kesčių, jeigu neskaitoma kiek 
anksčiau spėtus pakelti mo
kesčius už cigaretes ir benziną. 
Kiesingeris pajėgė tai, ko nebu
vo pajėgęs Ehrhardas.

Ministrai dūsaudami sutiko 
mažinti savo ministerijų etatus. 
Net aštrusis Katzeris, kuris 
anksčiau kiekviena proga gra
sindavo pasitraukti iš kabineto, 
turėjo nuryti ne visai saldžią 
piliulę. Skaudžiausia biudžeto 
siaurinimą pajus ūkininkai, ku
rių pirmininkas Rehwinkwelis 
iki šiol sugebėdavo išreikalauti 
viską, ko tik norėdavo. Hoech- 
erlio vadovaujamai žemės ūkio 
ministerijai nupjauta virš 400 
milijonų markių. Didelis piūvis 
taip pat gynybos ministerijoje. 
Atimta ir iš pabėgėlių minis
terijos 42 milijonai markių. Tai 
pajus užsieniečių veikla, neiš
skiriant nė lietuvių Vasario 16 
gimnazijos.

Nėra nė vienos srities, ku
rioje nebūtų padaryta apkarpy
mų. Tačiau daugumoje tie ap
karpymai reiškia tik sumaži
nimą pramatytų padidinimų.

Kai kurie paliestieji protes
tuoja. Ypač ūkininkai grasina 
atiduosią savo balsus naciona-

(nukelta į 5 pcl.)

(3)
Stebėjomės, baimingai teira- 

vomės: koks čia reikalas, ką 
reiškia visi tie mainai? Ar tik 
neperduos mus dar ketvirtiem 
“globėjam” — rusam?

Mūsų naujieji šeimininkai lai
kė mus pusbadžiu; į parą gau
davome kaušą sriubos — tyro 
vandens ir riekutę duonos (ke
paliuką 25 vyram). Gavę tokią 
porciją, nežinojome, ką su ja 
daryti: ar valgyti, ar tik pasi
žiūrėti. Buvo mūsų tarpe ir to
kių, kurie šį davinį išmainyda
vo į vieną cigaretę. Kurie dar 
buvo išsaugoję savo laikrodžius 
ir žiedus, mėgino juos pas sar
gybinius pakeisti į duonos kąs
nį. Retkarčiais turėdavome lai

mės atrasti kur nors bulvių lu
pynų, kurias išsikepę valgėme 
pasigardžiuodami.

Savaime aišku, kad po kiek 
laiko mes tiek nusilpome, jog 
vos begalėjome pastovėti. Aky
se pasidarydavo tamsu. Mūsų 
guolis buvo plika žemė. Taip 
mes išgulėjome ištisas dienas, 
galvodami apie maistą ir lais
vę. Nekantriai laukėme kokio 
nors išganymo ar stebuklo, nes 
juk buvome jauni, kupini ryž
to ir troškome gyventi laisvaja
me pasaulyje. Už ką tokią bai
sią dalią likimas lėmė mum nie
ko nekaltiem Lietuvos vyram? 
Ar už tai, kad 1939 metais Hit
leris pradėjo karą, kad Lietu
va laikėsi griežto neutralumo? 

Ar todėl, kad anuomet susita
ręs su Stalinu, dalijosi mūsų 
gimtąją žemę? Ar dėl to, kad 
paskui lyg du šunys susipiovė, 
prievarta gaudė frontui vyrus? 
O gal todėl, kad vakarų demo
kratijų kareiviai kelerius me
tus liejo kraują už visų žmo
nių ir tautų laisvę, už teisybę 
ir taiką? Štai jums ir taika! Už 
spygliuotų vielų!

Vieną dieną nugirdome ko
mendanto pranešimą, kad bus 
atleidžiami visi silpnos sveika
tos belaisviai ir buvusieji civi
liai vyrai. Nudžiugau ir aš gal
vodamas, gal pasiseks išeiti į 
laisvę.

Tučtuojau prisistatė nema - 
žai “ligonių” sveikatos patikri
nimui. Ambulatorijoje gydyto
jai ir virėjai buvo belaisviai vo
kiečiai, o ne prancūzai. Ligoniu 
ir mane pripažino: liga “basse- 
dow” (širdies nervų). Po savai
tės dar mus apžiūrėjo prancū- 
sų gydytojai. Rodos, praėjau ir 
buvau pilnas vilties, kad grei
tu laiku baigsis belaisvio die
nos.

Iš tikrųjų! Štai liepos 13 die
ną per garsiakalbį girdime šau
kiant pavardes. Jų tarpe ir ma
no. Visi pripažinti sergą. Turė
jome būti pasiruošę ir artin
tis prie “laisvės vartų” atleidi
mui. Džiaugsmui nebuvo galo! 
Aš greitai ruošiausi, o mano pa
lapinės draugai net pavydėjo. 
Tačiau Vytas P.. Jonas B. ir 
kiti džiaugėsi mano laime ir 
prašė kuo greičiau atsiųsti mais

to ir neužmiršti likusiųjų tau
tiečių. žinoma, prižadėjau. Pa
siruošęs artinausi prie vartų ir 
laukiau eilės. O tą rytą saulė 
taip gražiai švietė.

Artinamės po vieną. Iš abie
jų pusių ginkluoti sargybiniai 
tikrina dokumentus. Štai ir ma
no eilė. Drąsiai be abejonės ir 
be baimės, ir su šypsena prisi
artinau prie stalų, kur sėdėjo 
vokiečių “išdavikai”.

Pažiūrėję į mane ir į mano 
dokumentus, jie paklausė, iš 
kur aš esu kilęs. Atsakiau: iš 
Lietuvos. Tada jie man sako: 
“Gaila, bet svetimtaučiai neiš
leidžiami. Yra toks įsakymas”.

Iš karto išsižiojęs apstulbau, 
nesuprasdamas, kas čia atsitiko, 
kokios čia komedijos? Ak, sa
kiau iš pykčio, žmogžudžiai, ap
gavikai, nehumaniški jūs sutvė
rimai! Kodėl mes neturime tei
sės būti laisvi? Už ką gi paga
liau kariavome? Kreipėmės į 
prancūzų viršininkus, ieškoda
mi pagelbos, bet be rezultatų.

Taip ir baigėsi mano džiaugs
mas didžiausiu nusivylimu: vėl 
reikėjo grįžti prie belaisvio 
duonos, nors pažadėtoji laisvė 
buvo už kelių žingsnių.

Vėliau mūsų tarpe pradėjo 
sklisti gandai, kad prancūzai 
žada mus perduoti rusam, žino
ma, tokios naujienos mums jo
kio džiaugsmo neteikė. Nusivy
limui ir baimei nebuvo galo. 
Vėl reikėjo ieškoti būdų ir prie
monių gelbėtis nuo raudonojo 
siaubo.

GARSIUOSE LEGIJONUOSE
Vieną dieną nugirstame ži

nią, kad esąs kažkoks tai sve
timšalių legijonas. Susidomėję 
kreipėmės į stovyklos vadovy
bę, prašydami žinių ir plates
nių informacijų. Atrodė, kad 
prancūzai tos progos tik ir te

Vokiečių kariai belaisvėje

laukė, nes 'jiem reikėjo prity
rusios kariuomenės kolonijose.

Taip, bijodami Sibiro, be
prasmiškos pražūties, dėl duo
nos kąsnio ir pasiilgtos laisvės, 
nutarėme pamėginti savo lai
mę svetimšalių legijone.

Užsirašėme apie 150 lietu
vių, praėjome sveikatos komisi
jas ir buvome priimti, nors po 
keleto mėnesių skurdo ir bado 
nepergeriausiai atrodėme: oda 
ir kaulai...

(Bus daugiau)



Nauja šv. Antano koplyčia Kennebuiikporte*’
naujos idėjos, naujos medžiagos, naujos formos

Nukeliavęs į Kennebunkpor- 
tą kovo gale, radau sniegą. Ten 
būta žiemos gana gilios. Takai 
tik prakasti, o šiaip — kalnai, 
kalniukai iš sniego.

Kopiau per sniego kauburius, 
kartais įsmukdamas iki kelio. 
Ėjau pažiūrėti naujos koply
čios, kaip ji atrodo iš lauko pu

Naujosios pranciškonų koplyčios Kennebunkporte detalė, — rytinis kampas 
su varpu. Nuotr. V. Maželio

Koplyčios didysis altorius. Gilumoje ant sienos matosi reljefinė skulptūra — 
iv. Pranciškaus vizija. Virluje — aštuonių lempų sietynas, padarytas ii 
aluminijaus. Nuotr. V. Maželio

sės. Su ja susipažinti ir buvau 
atvažiavęs.

Koplyčia pastatyta anapus 
vienuolyno. Važiuojant sodybos 
keliu, jos visai nematai. Reikia 
eiti pro biblioteką, griautis per 
pusnis, kad ją pamatytum. Kop
lyčia pristatyta prie vienuoly
no ir nutęsta į jūros pusę., (Su 

senuoju vienuolynu ji sudaro 
T raidę).

Koplyčia mūrinė, pastogės 
medinės, plačiai išvystytos ir 
aukštai iškeltos. Rytų pusėje 
pakabintas varpas, primenąs se
nus vienuolynus.

Nuo aukštų stogų tirpo snie
gas, lašėjo ir tiško ant cemen
tinių laiptų. Tai pavasario ženk-
lai. Pavasaris čia greit prasi
dės. Ne už kalnų ir vasara su 
svečiais, berniukų stovykla. Su
važiuos daug žmonių pasižiū
rėti'šios koplyčios. Pamatyti ją 
visgi verta, nes tai lietuvių me
nininkų gana gražus kūrinys.

Kas vertė statyti?
Senoji vienuolyno koplyčia 

buvo padaryta iš vilos svečių 
salės. Pranciškonų nupirkta vi
la buvo Įrengta skoningai ir sti
lingai. Naujieji šeimininkai nie
ko nepakeitė, tik šokių salę ar 
svečių kambarį pavertė į koply
čią.

Koplyčia buvo maža, ypač 
kai atsirado gimnazija, kai va
sarom čia suvažiuoja daugiau 
žmonių. Pamėgo vienuolyną ir 
Kanados prancūzai. Jie vasaro
dami vis užvažiuoja aplankyti, 
sekmadieniais mišių išklausyti.

Pastatyti visai atskirai kop
lyčią būtų sudarę daug sunku
mų. Lengviausia buvo praplės
ti tą pačią. Pradėta rūpintis 
prieš 5-6 metus, kaip koplyčią 
padidinti. Jau tuo metu pradė
ta rinkti aukos. Statybos darbai 
pradėti 1965 rugpiūčio mėnesi. 
Baigta 1966 prieš pat Kalėdas. 
Iškilmingai bus pašventinta 
šiais metais per lietuvių dieną.

Architektas
Statybos planam parengti 

buvo pakviestas architektas dr. 
Alfredas Kulpavičius, iš Toron
to.

Architektui teko nugalėti ga
na daug sunkumų: priderinti 
naująją pastatą prie senojo vie
nuolyno, išvystyti koplyčios 
aukštį taip, kad neužstotų ant
rojo vienuolyno aukšto, kur yra 
gyvenami kambariai.

Koplyčią architektas supro
jektavo gana modernią, lank
stydamas sienas, sutvarkyda
mas apšvietimą, — t.y. sudėda
mas langus taip, kad jie dau
giausia šviesos sutelktų į alto
rių.

Toje vietoje, kur koplyčia 
jungiasi su vienuolynu, jis sto
gą visai priplojo prie lubų. To
liau stogą iškėlė, išvystė ir pa
čią koplyčios erdvę. Viršum sto
go yra nedidelis stiklinis kupo
las su metaliniu kryžiumi.

Koplyčios vidus nesimetri- 
nis. Kairėje pusėje sienos zig
zagais išlankstytos, kad būtų 
vietos skaldyto stiklo vitražam. 
Dešinėje siena beveik visai už
daryta, paliekant viršuje tik 

siaurą ruožą šviesai. Telkiant 
šviesą į* didįjį altorių, presbite
rijoje už dekoratyvios sienos į- 
dėtas didelis langas.

Iš lauko, Įėjęs, pirmiausia 
patenki į šv. Antano koplytėlę- 
vestibulį. Už jo ir buvo senoji 
koplyčia. Dabar senoji koplyčia 
jau virsta savotišku prieangiu 
naujai koplyčiai. Skiriamoji sie-
na išimta. Iš karto matai nau
jos koplyčios visą erdvę ir al
torių. Žemos lubos ties sujungi
mu lyg kvieste kviečia užeiti to
liau ir giliau, kur jau pilnai iš
sivysto koplyčios erdvė su sa
vo dekoracijom.

« Vidaus dekoravimas
Visą vidaus dekoravimą at

liko dail. V. K. Jonynas ir jo 
studija. Padaryta čia nemažai, 
viskas suplanuota ir atbaigta: 
vitražai, stacijos, altoriai, ap
švietimas, suolai, kiti bažnyčios 
rakandai. Net šventam vande
niui laikyti indeliai, ir tie pa
daryti jo studijoje. Visi jie ori
ginalūs.

Šv. Pranciškaus vizija
Koplyčios galinė siena atėjus 

iš kairės, išsilenkia ir paskui 
nueina tiesiai į dešinę. Ant 
tos galinės sienos, už didžiojo 
altoriaus yra padaryta didelė 
reljefinė skulptūra, vaizduojan
ti šv. Pranciškaus viziją — Par- 
cinkulę. Viduryje matosi Kris
tus. kairėje — Marija, deši
nėje — šv. Pranciškus. Tos 
trys figūros Įstatytos į lietuviš
ką foną; kairėje — lietuviški 
kryžiai, dešinėje — lietuviškas 
kaimelis, su gubų eilėm, šven
toriaus vartais, varpine, bažny
čia, kryžiais, -sodyba.

Skulptūra nuliedinta iš spe
cialaus cemento, vietomis ji sie
kia 4 colius aukščio, pritvirtin
ta prie sienos. Jos priešinys 
primena dailininko grafikos kū
rinius, — visur pabrėžiama li
nija. '*♦

Grupė apšviesta iš dešinės, 
kur plūsta dienos šviesa. Vaka
rais apšviečia įtaisytos maskuo
tos elektros lempos.

Didysis altorius
Pagal naujuosius liturgijos 

reikalavimus 4 altorius atitrauk
tas gerokai nuo sienos. Nukal
tas iš granito. Pedestale iškal
tas Dievo Avinėlis. Altoriaus 
šonuose stovi dvi didelės žvaki
dės. Jos Įtvirtintos i grindis ir 
savo išraiška primena lyg du 
sustojusius angelus.

Priešais altorių Į grindis Įsta
tomas lietuviškas metalinis kry
žius. JĮ galima nešti procesijo
je, galima apsukti taip, kad 
Nukryžiuotasis būtų Į žmones, 
o mišių metu Į altorių.

Šalia altoriaus kairėje iš gra
nito iškalta sakykla, primena 
modernų abstraktų kūrinį.

(bus daugiau)

Rytinis koplyčios šonas su skaldyto stiklo langais (vie nuolynas lieka dešinėje) Nuotr. V. Maželio

Koplyčios pietų vakarų šonas. Vienuolynas kairėje. Nuotr. V. Maželio

Bendras naujosios koplyčios vaizdas iš vidaus. Ndotf. C. J. van Staden

Koplyčios galinės sienos skulptūros detalė, vaizduojanti lietuvišką kaimo 
bažnytėlę. Nuotr. V. Maželio



TRAGIŠKAI ŽUVO BOSTONE SAVANORIS J. KURAPKA
Juozas Kurapka, balandžio 

7 vykdamas namo iš Sočiai 
security Įstaigos, pasuko mažai 
žinomu keliu. Eidamas skersai 
greitkelio greitai važiuojančio 
automobilio buvo suvažinėtas. 
Policijos ambulansas nuvežė J. 
Kurapką Į miesto ligoninę. Gy
dytojai stengėsi išgelbėti gyvy
bę. Buvo sunkiai sužaloti vi
daus organai, koja ir galva. Su
žeistasis trumpam momentui 
buvo atgavęs sąmonę ir pažino 
artimuosius, bet jau nekalbėjo 
ir balandžio 8, 1 vai. popiet mi
rė.

Juozas Kurapka buvo gimęs 
1897 kovo 17 Vartų kaime, Bal
bieriškio valsčiuje, Marijampo
lės apskr., vidutinio ūkininko 
(16 ha.) šeimoje. Liko Lietuvoje 
brolis Kazimieras, sesuo Marija 
ir kiti artimieji.

1919 J. Kurapka stojo sava
noriu Į Lietuvos kariuomenę ir 
stengėsi savo patriotiniu entu
ziazmu gelbėti tėvų kraštą nuo 
puolančių priešų. Atlikęs kari
nę prievolę, sugrįžo Į savo tė
viškę ir ūkininkavo. Aptvarkęs 
ūkį, 1936 vedė Petronėlę ir iš
augino Vytautą ir Dalią.

Artėjant antrai rusų okupa
cijai, pasitraukė Į Vokietiją, 
šeima keliavo toliau, o tėvą vo
kiečių žandarai privertė kasti 
apkasus. Netrukus rusai 
fronto ruožą užėmė. Juozą 
ėmė į kariuomenę ir stūmė

■ riauti prieš vokiečius.
J. Kurapka buvo labai

prastas, ramaus būdo ir takto 
žmogus. Kadangi buvo toje di
vizijoje, kuri 
tai rusai jam 
majį Berlyno 
atžymėjimus.

Po karo grįžo Lietuvon Į sa
vo tėviškę. Ūkis jau buvo na
cionalizuotas. Tad Juozas apsi
stojo kolchoze, kur vėliau gavo 
avių prižiūrėtojo vietą. 1950 
pradėjo su savo šeima susiraši
nėti ir daryti žygių, kad gautų 
iš komunistų valdžios leidimą 
išvažiuoti pas savo šeimą į A- 
meriką. Velionis dėl to leidimo 
kovojo 2 metus. Po didelių pa
stangų bei Berlyno medalio pa
dedamas gavo leidimą vykti Į 
Ameriką.

Atvykęs Į šį laisvės kraštą, 
šias eilutes rašančiam kartą pa
sakė: “Išsipildė mano noras at
vykti pas mano šeimą ir aš at
gavau dvasios ramybę. Dabar 
reikia tik padirbėti kiek, kad 
gaučiau senatvės pensiją. O ta
da, brolyti, tai 
norėk”.

Velionis 1962 
vėnus. Bostono
riai uždengė Lietuvos vėliava 
karstą ir prie karsto budėjo 
garbės sargyboje. Kun. J. Ja
niūnas, J. Liubino laidotuvių 
namuose atkalbėjo rožančių. 
Paskutini atsisveikinimo žodį 
prie karsto tarė ramovėnų pir- 
min. J. Šimėnas.

Balandžio 11 velionis buvo 
kelių dešimčių automobilių pa
lydėtas į šv. Petro liet. kat. 
bažnyčią. Po gedulingų pamal
dų šeima, draugai ir pažįstami 
palydėjo į N. Kalvarijos kapi
nes amžinam poilsiui.

Nuliūdime liko žmona, du 
vaikai ir du anūkai. Velionies 
vaikai Vytautas ir Dalia daly
vavo skautuose, priklausė atei
tininkam, lankė lituanistinę rė
kia. Šeima prenumeruoja Skau
tų Aidą, Darbininką, Draugą ir

tik gyvenk ir

Įsirašė Į ramo- 
ramovėnų na-

kt. laikraščius. Duktė Dalia iš
tekėjo (Auštrienė) ir augina Ri
mą 8 metų ir Danutę 4 metų. 
Rimas lanko jau 2 metus Bos
tono lietuvių šeštad. mokyklą.

Sūnus Vytautas studijavo 3 
metus Northeastern universite
te mechanikos inžineriją ir bu
vo paimtas į JAV kariuomenę. 
Vienus metus išbuvo pietų 
Vietname topografijos skyriuje 
ir gamino žemėlapius. Po dvie
jų metų karo tarnybos grįžo na
mo ir dirba, o vakarais tęsia 
studijas. Vytautas priklausė 
jaunimo metų komitetui. Jo 
pareigos buvo priimti svečius 
Bostone, parodyti jo apylinkes 
ir išvežioti svečius Į aerodromą.

Bostono lietuvių visuomenė 
reiškia velionies šeimai gilią 
užuojautą. Tesuteikia Dievas 
mirusio sielai amžina ramybe.

J.D. Skulptorius Petras Vaškys (d.) prie savo darbų su parodos lankytojais Philadelphijoje Nuotr. K. Cikoto

IS VISUR
LB TARYBOS RINKIMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos rinkimai Įvyks gegužės 
6-7. Jie pravedami penkiomis 
rinkiminėmis apygardomis. 
Kiekvienoje rinkiminėje apy
gardoje išstatytas pakankamas 
kandidatų skaičius: I-ioje (Va
karinė JAV dalis) - - 17, II-jo
je (Chicagos, apygarda ir Oma
ha) — 46, III-joje (Clevelandas, 
Detroitas, Rochesteris ir kt.)— 
20, IV-joje (Bostonas, Waterbu- 
ris, Hartfordas ir kt.) — 11, ir 
V-joje (New Yorkas, New Jer- 
sey, Philadelphija, Florida ir 
kt.) — 22. Viso išstatyta 116 
kandidatų.

tą 
pa- 
ka-

pa-

užėmė Berlyną, 
suteikė vadina- 

medalį ir kitus

KIESINGERIS PAJĖGIA
(atkelta iš 3 psL.J 

listų partijai, bet didžiosios da
lies žmonių tarpe jaučiamas 
viltingas palengvėjimas. Tiki
masi, kad ūkinė krizė, apie ku
rią tiek daug paskutiniais mė
nesiais buvo kalbama, vistik 

_ . neišsivystys -į katastrofą. Atitin
kamos įstaigos su pasitenkini
mu pastebėjo, kad sausio mėne
sį bedarbių skaičius mažiau pa
kilo, negu buvo laukta. Prama
tyta 'šalia bendrojo biudžeto iš
leisti pustrečio milijardo mar
kių viešiesiem darbam, kad tuo 
būdu būtų pagyvinta bendrojo 
ūkio raida.

SANTYKIAI SU RYTŲ 
EUROPA

Kita sritis, kur Kiesingerio 
vyriausybė žengė naują žings
nį, tai Vakarų Vokietijos san
tykiai su Rytų Europa. Sausio 
31 užmegsti pilni diplomatiniai 
santykiai su Rumunija. Iki šiol 
buvo kietai laikomasi vadina
mos Hallsteino doktrinos, ku
ri sako, kad V. Vokietija valsty
biniai atstovauja visą vokiečių 
tautą ir todėl jokiame krašte 
negali būti dviejų Vokietijų dip
lomatinių atstovų. Išimtis tebu
vo padaryta Sovietų Sąjungai. 
Savo laiku dėl tos priežasties 
nutraukti diplomatiniai santy
kiai su Jugoslavija. Gyvenimiš
ka išdava buvo tokia, kad Rytų 
Europos kraštuose vokiečių tau
ta buvo atstovaujama tik ko
munistinės Vokietijos.

Formaliai Hallsteino doktri
nos neatsisakyta nė dabar, bet 
pasitenkinta elegantišku spren
dimu, būtent, oficialiame susi
tarime tos problemos visai ne
liečiant, o atskirai pareiškiant, 
kad V. Vokietija save laiko vie
nintele teisėta valstybine vokie
čių tautos atstove.

Rumunija savo ruožtu pa
reiškia, kad ji laikosi dviejų Vo
kietijų teorijos. Toji forma la
bai nepatiko komunistinės Vo
kietijos galiūnam ir jie mėgi
no Rumuniją pabarti. Rumu
nijos komunistų partija pa
reiškė, 
būdžio 
nes jie 
tybė ir 
sugeba
rai, jie siekią visų valstybių ge
ro sugyvenimo.

V. Vokietija nenori apsiribo
ti vien Rumunija, o mėgina 
megzti ryšius ir su kitomis ko
munistinėmis valstybėmis. Pir
moj eilėj stovi Vengrija ir Bul
garija, su kuriomis iš tikrųjų 
neturima jokių ypatingų tarpu
savio problemų. Sunkiau eina
si su Čekoslovakija, nes čia 
vis dar savo šešėlį meta Sude
tų kraštas ir Miuncheno sutar
tis. Vargingiausiai vyksta megz
ti santykius su Lenkija, kuri 
pirm visko reikalauja savo va
karinių sienų, t.y., Oderio ir 
Neissės linijos pripažinimo. Vi
siem aišku, kad toks žingsnis 
Vokietijai nėra lengvas, nors 
žmonių tarpe nedaug kas gal
voja apie senųjų Vokietijos 
sienų atstatymą. Kol dar gyvi 
senieji anų kraštų veikėjai, tol 
švenčių progomis vis prisime
nama teisė į gimtinę.

Tad politinis V. Vokietijos 
veidas diena iš dienos keičia
si. Kokią įtaką tas keitimasis 
turės į kasdieninį žmonių gy
venimą, taipgi ir į Vokietijos 
lietuvių veiklą, sunku iš anks
to pranašauti. Viena yra aišku,, 
kad jei kas nors nenorės ar ne
sugebės tų pasikeitimų pastebė-

Skulpt. Petro Vaškio sukurtos vazos ir žvakidė. Iš jo kūriniu parodos Phi
ladelphijoje. Nuotr. K. Cikoto

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

kad jiem politinio po- 
pamokymų nereikia, 
yra savarankiška vals- 
politinius sprendimus 
padaryti patys. Bend-

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos rinkimams balsavimo 
lapai atspausdinti visom rinki
minėm apygardom ir siuntinė
jami apylinkių rinkiminėm ko
misijom ar apylinkių valdy - 
bom. Apylinkėse, kuriose ne
buvo sudarytos rinkiminės ko
misijos, rinkimus pravesti Įpa
reigojamos apylinkių valdybos.

Lietuvių Bendruomenė Phila- 
delphi|o|e jau nebe eilinė or
ganizacija tarp daugelio lietu
vių organizacijų. Bendruomenės 
apylinkės steigiamasis susirin
kimas įvyko 1952 spalio 5. Per 
beveik 15 metų laikotarpį jos 
veikla ir Įtaka tiek išaugo, kad 
ji apima kuone visas lietuvių 
gyvenimo sritis. Šalia lietuvy
bės išlaikymo ir kultūrinės veik
los, Bendruomenė dalyvauja 
bendroje politinėje ir Lietuvos 
laisvinimo veikloje. Bendruome
nei rūpi lietuvių parapijų gyve
nimas. Jai rūpi ir lietuvių pa- 
šalpinių klubų išsilaikymas.

Suprantama, kad tokiai šako
tai Bendruomenės veiklai rei
kalinga stipri ir pajėgi vadovy
bė. Philadelphijoje, tur būt jo
kioje organizacijoje, neturime 
varžybų dėl vadovybės. Ir kai 
balandžio 2 metiniame susirin
kime teko rinkti naują vado
vybę, fotokorespondentui ši su
sirinkimo dalis buvo pati įdo
miausia. Statomiem kandida
tams vis atsisakant, teko susi
rinkimą kelis kartus pertrauk
ti, kol buvo surastas asmuo, su
tinkąs sudaryti “kabinetą”. “As
meniškų kontaktų” pagalba, ne
sunku buvo sudaryti ir visą 8 
asmenų kandidatų sąrašą, kurį 
susirinkimas ir išrinko naujon 
valdybon.

Valdyba pareigomis taip 
siskirstė: Jonas Stiklorius 
pirmininkas, Algis Gečys ir
nas Skladaitis — vicepirminin
kai, Petras Didelis — iždinin
kas, Estera Bendžiūtė — iždi
ninko padėjėja, Henrikas Mis- 
liauskas — sekretorius, Adol
fas Gaigalas — 
ir informacijos 
ma Kreivėnaitė 
dybon taip pat 
ninės mokyklos
atstovas, Bendruomenės Balso

B. Bal- 
Dragū- 
Gabrie- 
reikalų

radijo valandėlės vyr. redakto
rius Henrikas Savickas, 
so iždininkas Gediminas 
nas ir jaunimo atstovas 
liūs Mironas. Valdybos
vedėjo pareigom eiti valdybon 
buvo pakviestas Antanas Impo- 
lėnas. Jis šias pareigas ėjo jau 
per keletą praėjusių metų.

įdomi Craftsman '67 paro
da vyksta Museum of the Phi- 
ladelphia Civic Center, prie 
34 gatvės. Joje dalyvauja 
24 menininkai, jų tarpe ir mū
sų skulptorius Petras Vaškys, 
išstatęs parodoje 27 keramikos 
darbus. Paroda tęsis iki gegu
žio 7. K. Č.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
IV rinkiminės apygardos į V. 
LB Tarybą renkami kandidatai:

Bražėnas, Vilius, inžinierius, 
Waterbury.

Gauronskas, Benediktas, R. 
K. parapijos klebonas, New 
Britain.

Griežė-Jurgelevičius, Stasys , 
tarnautojas, Boston.

Jutt (Jutkevičius), Jonas, R. 
K. parapijos 
ter.

Kapočius,
Boston.

Karmuza,
Waterbury,

Matulionis, Balys, 
Boston.

Pauliukonis, Pranas, pedago
gas, Worchester.

klebonas, Worces-
Hartford, Conn.

“Aido“ choras 
pradeda skraidyti

Hartfordo “Aido” choras, 
diriguojamas muz. Jurgio Pet- 
kaičio, be dalyvavimo dainų 
šventėse Chicagoje ir New Yor- 
ke, apylinkėse mažai tepasiro
dydavo. Tačiau šiemet ‘.‘Aido” 
choras išskėtė sparnus jr pra
deda skraidyti. Žinoma, ryztžsf 
ir vietoj'e paplasnoti. ..
- Viena iš pirmųjų “Aido” cho
ro išvykų buvo balandžio 15 
į New Yorką. Ten jis dalyvavo 
Operetės Choro metiniame kon
certe, kuris buvo Maspetho, N. 
Y., lietuvių piliečių klubo sa
lėje. Koncertas pasisekė pui
kiai.

Antras choro pasirodymas 
bus balandžio 29, šeštadienį, 
7:30 vai. v. L.A.P. klubo salėje, 
227 Lavvrence str., Hartford, 
Conn. Choras rengia šokius su 
programa, kurią atliks “Aido” 
choro vyrai. Bus įdomus dova
nų laimėjimas, šokiam gros Ed
vardo Radionovo orkestras. Į-| 
ėjimo auka 2.50 dol.

Gegužės 21, sekmadienį, cho
ras rengia metinį tradicinį kon
certą, kuris taip pat bus L.A. 
P. klubo salėje, šiame koncer
te dalyvaus ir New Yorko Ope
retės choras, kuriam vadovau
ja muz. Mykolas Cibas. Koncer
to pradžia 3 vai. po pietų.

Juozas,

Juozas,

leidėjas,

technikas,

gydytojas,

vį Urt»anr Joseph, - biznierius,
Waterbury.

Ustjanauskas, Antanas pre
kybininkas, Hartford.

Vileišis, Petras, verslininkas, 
Waterbury,

IV Rinkiminės Apygardos
Rinkiminė Komisija

LOS ANGELES, CALIF,
jamas, ėmėsi sistemingai in
formuoti Amerikos spaudą ir 
valdžios įstaigas bei žmones ir 
visur ginti Lietuves bei lietuvių 
reikalus. Šalia to, dr. Bielskis 
yra veikęs ir visoj eilėj kitų or
ganizacijų bei įstaigų. Jis yra 
suorganizavęs ir pirmąjį Lietu
vos konsulatą Amerikoje, ir 
buvęs pirmasis Lietuvos konsu
las New Yorke. Nuo 1939 yra 
Lietuvos garbės konsulas Los 
Angeles, pereitais metais pakel
tas generaliniu garbės konsu
lu. Eidamas pastarąsias parei
gas, generalinis konsulas dr. 
Julius J. Bielskis yra rūpestin
gai padėjęs visom Kalifornijos 
lietuvių organizacijom bei dau
geliui atskirų lietuvių.

Todėl dėkinga Los Angeles 
lietuvių organizuota visuomenė, 
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus sumanymu, 
rengia dr. Juliaus J. Bielskio 50 
metų visuomeninės veiklos mi
nėjimą. Minėjimas įvyks balan-

Dr. Juliaus J. Bielskio 50 m. vi
suomeninės veiklos minėjimas

Šiais metais sukanka 50 
metų, kai dr. Julius J. Bielskis 
1917 buvo išrinktas Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininku ir 
kai jis tais metais Įsteigė pir
mąją pastovią lietuvių Įstaigą 
Amerikos sostinėje Washingto- 
ne — Lietuvių Informacinį Biu
rą. Šis biuras, dr. Bielskio dve
jus metus energingai vadovau

ti, tas liks vienišas savo pra
eities apmąstymuose.

Spectator Spirensis

Metinis Nukryžiuoto Jėzaus Sesenj 
RĖMĖJŲ SEIMAS 

gegužės 7, 1967
Motiniško namo patalpose, Brockton, Mass.

Šiais metais seimelis bus skirtingas, nes be kitų seimelio 
kasmetinių darbų, tą dieną bus ypatingos ceremonijos pa
gerbimui Seselių Kongregacijos įsteigėjo, kurio kūnas yra 
perkeliamas iš Brighton. Mass. kapų į seselių kapus. Brock- 
tone. Šv. Mišios ir pamaldos, esant geram orui, įvyks 
seselių kapinėse.

Taipgi rėmėjai turės galimybės pagerbti buvusį seselių 
rėmėjų pirmininką, kun. Albertą Kontautą. kurs nenuils
tamai dirbo septynius metus tose pareigose, ir tąja pačia 
proga seimas galės pasveikinti naujai paskirtą seselių rė
mėjų pirmininką — kun. Joną Paulauską ir su juo aptarti 
ateities seselių rėmėjų veikimo planus.

Seimelio programa: pietūs — 12 v.
posėdžiai — 1:30 v.
kapo pašventinimas ir šv. Mišios

vakarienė ir programa — 5 v.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

pa-

Jo-

narys spaudos 
reikalam, Ge- 
— narė. Val- 
Įėjo šeštadie- 
tėvų komiteto

džio 30, sekmadienį, 4 vai. po
piet Lietuvių tautinių namų sa
lėje, 3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles 90039. Bus trumpa iš
kilmingoji dalis ir įdomi meni
nė programa. Sveikinimų žo
džiu nebus. Jei kas norėtų svei
kinti raštu, tai prašoma sveiki
nimus siųsti ar įteikti ALT Los 
Angeles skyr. pirm. S.J. Paltui. 
Visi Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami šia
me minėjime dalyvauti. P.

Algis Gešys (v.) sutikęs sudaryti naują LB valdybą Philadelphijoje. Jonas 
Stiklorus (k.), buvęs pirmininkas JuozasArdys (d.). Nuotr. K. Cikoto

IEŠK0MA

Ieškoma Albina Kardokaitė- 
Navickienė iš Vieštartų kaimo, 
Lazdijų valsčiaus ir apskrities. 
Ieško broliai ir giminės. Turi ži
nių prašomi pranešti Darbinin
ko administracijai, 910 Wil - 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Birželio 17, šeštadieni, “Ai
do” choras vyksta Į Worcesteri, 
Mass. Ten duos koncertą Mai
ronio Parko salėje. Koncertą 
papildys ir vietinis Worceste- 
rio Moterų Meno ansamblis. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

J. Bernotas

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PAS1RYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
680 BUSHW1CK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau Įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius J:
Q Garbės fundatorius ($1000) Q Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (ma*esnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui------------ .

ADRESAS ....................................................................................................

f Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible) I



Balandžio 39,\ sekmadienį, lę. G 
bus kiek Sumišimo laiko at- cbaiš 
žvilgiu: kai: kurie pasivėlins tverta 
vieną valandą 1 pamaldas ar dąųje 
šiaip suririnjomus. Tas įvyks sb^Ž 
tiem, kurie pamirš, kad kžetane? padi£ 
ną metą jaMkirfinį baMfio ko m 
sekmadianį kękrocHial pavaro- niųj 
mi vieną vslspdą pirmyn, šie^ Tto.I 
met vasaros laikas (Dayhgbt sa- staųjci 
ving time) oficialiai prasidės * tyjefc 
balandžio 30 2 vaL ryto. Ei- N®

ATSAKYK
‘ KlA1

ĮNIAIS
ploto, negu vienos šeimos na
mam. Tokiu atveju, atrodo 
Tamstų plotas pagal; naują zo- 
ning by l*ws ({statymą), yra per 

I. mažas dviejų šeimų namam pa- 
ntirtytb-

Tamstų 'advokatas, tur būt, 
kreipėsi į Board of Appeals, 
prašydamas suteikti vadinama-

liniai pūiečįai pasuka laikro
džius pirmyn, eidami miegoti 
šeštadienio vakare.

Paprotys pasukti laikrodžius 
valandą pirmyn kilo per pirmą
jį pasaulių! karą (Anglijoje va
saros laikas yra dvi valandos 
pirmyn). Tas daroma todėl, 
kad fabriko darbininkai ir šiaip 
pramonės darbuotojai gautų 
daugiau šviesas vasarą. DST vi
siškai nenaudojamas jokioje 
mokslo šakoje: nei astronomijo
je, nei navigacijoje. Astrono
mai nemėgsta jo, nes toks lai
kas juos klaidina. Tai yra dirb
tinis laikas, neturįs jokio ryšio 
su normalių laiko matavimu, t. 
y. saulės pozicija danguje.

Laiko zonos
Standartinis laikas, tai yra 

zonos laikas, buvo nežinomas 
iki 1884. Nuo Maine iki Kali
fornijos žmonės nustatydavo 
laikrodžius maždaug pagal sau-

Priei trejos metus man pa- 
$sekū gauti labai puikų skly-

Ii atsitikti tokiame krašte, kur 
visi laikomi lygūs, kad vieni 
žmonės gali nutarti už valdžią, 
kas jiemk daryti; kam duoti ir 
kam' neduoti leidimą ;

Pasipiktinę pirkėjai, 
N. Y. Valstija

nos siaurėja. Pagaliau pačiam 
ašigalyje visos 24 laiko žemos 
susilieja į vieną tašką. Nė gud
riausias pasaulio rabinas ne
galėtų pasakyti, kiek yra laiko 
ašigalyje. Čia saulė pateka Ko
vo 20 ar 21 (siaurės ašigalis). 
Visą laiką keliauja aplink aki
ratį, birželio 21 , pasiekdama 
aukščiausią tašką (23 laips. ir 
pusė) virš horizonto, po to kas
dien slenka žemyn ir rugsėjo 21 
nusileidžia pusei metų.

Pačiame ašigalyje (šiaurėj), 
kur tik žengsi, eisi į pietų pu
sę, nes ten nebėra nei šiaurės, 
nei rytų nei vakarų.

Minėta, kad laiko zonos, 
tėdamos į ašigalį, siaurėja, 
sos trys Aliaskos zonos yra
na siauros. Tas sudaro savotiš
ką paradoksą. Pavyzdžiui, lėk
tuvas pakyla 8 vai. ryto Yukon 
teritorijoje (Rytų Aliaska) ir 
skrenda apie 500 m.p.v. į va
karus į Nome, į trečią laiko 
zoną. Už poros valandų skridi
mo jis nusileis Nome ir ten ras 
7 vai. ryto ... Išeina, jis grįžo 
į praeitį... Taip faktiškai yra: 
pakilo 8 vai. ryto, skrido porą 
valandų ir nusileido 7 vai. ryto. 
Žemaitis, paklaustas išaiškinti 
šį reiškinį, atsakytų: “Mon ra- 
zums maišos!”

ar-
Vi- 
ga-

los. kitoj mieste daly ir turiu nuo-
Kaip matome* Amerikos to- savus geras namus, iš kurių aš 

ritnrija turi aštuonias laiko to- nemanau kraustytis, nės man 
has. Tarp Puerto ffico Aihp- paranku iš ten važiuoti į dar- 
te ir Midvay ar Samda Pacifl- bą, aš vistiek sklypą nupirkau. ...

žmona buvo nepatenkinta. Sa- PŠ- Matyti, dabar nutarto tame 
___ ko, grynas nuostolis 7 laikyti rajone reikalauti didesnio plo-

Lietuvos laikas normaliai pa- *** « stotemtan mmam, nei anka-
— - nors ten pastatyti dviejų šei- čiau buvo reikalaujama. Dvie-

mų namus ir išnuomoti. Taip j>l šeimų namam statytį pa-
ko ‘tMW. ir ”«‘»<»«Jaryti. - • protai rėjfalaujama didesnio

Maskvos laiką. Dabar ten laiko x““‘ “ * 1 . .
skirtumas (pagal laikrodį) 8 va- ėmiau kontraktoriu (statybiniu- 
landos.

Prisiminkime, kai suksime 
laikrodžius vieną valandą pir
myn balandžio 30 2 vaL ryto 
(oficialiai) mes pereisime į At
lantic Standard laiką — į gre
timą laiko zoną į rytus New 
Yorko zonos. Vasaros metu 
mūsų laikrodžiai rodys tikslų 
Puerto Rico, Virgin salų, Ber- 
mudos ir Nova Scotia saulės 
laiką.

Svarbu prisiminti: laiko zona 
į rytus turi valanda vėlesnį lai
ką. Zonos laikas į vakarus yra 
valanda ankstesnis. Trečia zo
na į vakarus turi laiką tris va
landas ankstesni, į rytus tris 
valandas vėlesnį ir t.L Žino
dami, kokioj zonoj yra ta ar 
ana vieta, lengvai galima ap
skaityti laiką. Ypač navigaci
joje svarbios yra laiko zonos. 
Lietuva* yra šeštoje laiko zolų-

Aisakymas
" Atrodo, kad vadinamieji “zo- 
ning by4aws” pasikeitė . tame 
rajone, kurbme nupirko! skly-

jį “variance” (specialų leidimą). 
Matyt, tai jam nepavyko. Pa-, 
duodant tokį prašymą visi su
interesuoti asmenys (kaip, pav., 
kaimyninių namų savininkai) 
yra painformuojami apie “pra
šymą”. Jie turi teisę atvykti į 
“Bpard” posėdį ir pasisakyti 
<Ul jo bei pareikšti savo nuo
monę. Tačiau “Board”, nors ir 

~ atsižvelgia į tokias pareikštas 
nuomones, nutarimą padaro sa
varankiškai, atsižvelgdamas į 
Visas aplinkybes.

Sunku pasakyti, kokiais
metimais tas nutarimas buvo

su-

ke yra aštuonių valandų skirtu
mas.

gal saulę turėtų būti tik 6 va
landos vėliau negu New Yor-

Prieš šešis mėnesius pasi-

ką) ir pradėjome tartis dėl kai
nos. Su banku pasikalbėjau dėl 
paskolos. Man atrodė, kad per 
15 metų pasiseks namus pilnai 
apmokėti iš . nuomų, o tada na
mai liks mums pilnai apmokė
ti. Susitarus su kontraktoriu, 
pasirašėme ir sutartį dėl staty
bos, ir aš jam daviau 1000 dol. 
rankpinigių. Pradėjome rūpin
tis gauti leidimą statybai ir tik 
tada paaiškėjo labai liūdnas 
faktas: neleidžia statyti dviejų 
šeimų namų, nors prie pat 
sklypo yra kiti dviejų šeimų na
mai

Ir šiaip ir taip kalbėjome, 
prašėme, bet miestas nesutiko 
duoti leidimo. Kontraktorius 
mums patarė paimti advokatą. 
Paėmėme, ir jis žadėjo paban
dyti gauti tą leidimą. Palaukus 
keletą mėnesiu, jis mums pra
nešė, kad leidimo mes negau-

Padėka
Stepono ir Valentinos Minkę 

vadovaujamos seniausios Nau
jos Anglijos radijo programos 
metinėje talentų popietėje do
vanas laimėjo: 1. Aldona Dab- 
rilaitė iš Dorcbesterio už skam
binimą pianinu, 2. Saulius Ci
bas iš Milton už skambinimą 
pianinu, 3. Birutė Adomavičiū
tė iš So. Bostono už deklama
ciją, 4. Edvardas Budreika iš 
W. Roxbury už smuikavimą, 5. 
Vilija Eikinaitė iš Dorcheste- 
rio už skambinimą pianinu, 6. 
Carol Maneikis Punchard už 
grojimą klarnetu, šokių varžy
bas laimėjo: “Tėvelio ir mamy
tės” polkoj — A. Prakapienė su 
J. Valička iš So. Bostono, jau
nimo polkoj — M. A. Volka- 
vičiūtė iš Dorcbesterio su P. 
Griciūnu iš Norwoodo, valse — 
S. VolkaviČius iš Dorchesterio 
su dukra‘Birute, tango — P.

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

A - ■ v?> .?> f-
remiamas. Spėliojimas nieko 
nepadės, žinomu Tamsta gali 
pastatyti vienos šeimos namus, 
kurie nebus tokie pelningi; bet 
kitas išeities nėra.

Tokie “Board” nutarimai ga
li būti apeliuojami teismui, bet 
teismas retai pakeičia tokių vie
tinių įstaigų “faktinius” nuta
rimus (findings).

CLEVELAND, OHIO
Diskusijos dėl Vytauto 2a- 

lakevUiaus filmo demonstravi
mo Paryžiuje rengiamos balan
džio 30, sekmadienį, 12 vaL a- 
patinėje Lietuvių salėje, 6835 
Superior Avė., Atsilankiusiem 
bus parodytos iš V, žalakevi- 
čiaus filmo nuotraukos, paimtos 
iš prancūzų filmų žurnalo “Ci-' 
nemonde”. Auka asmeniui 1 
dol., šeimai 2 doL Rengia L.B. 
Clevelando I ir n apylinkės ir 
Alto Clevelando skyrius.

1.00 
1X0 
1X0 
2.00 
2X0 
1.50 
1X0 
1X0 
1.00 
1X0 
3X0 
2.00 
1.00 
1X0 
2X0 
2X0 
1X0 
1X0 
1X0 

10.00 
12X0 
3X0 
5.00 
4.00 
2X0 
2.00 
8.00 
3.00 
4X0 
0.50 
2X0 
5X0 
2X0 
3.50 
3X0

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
RELIGIJA, FILOSOFIJA 
Mano katekizmas, vaikučiam, spalvotas 
•v. Pranciškaus pėdomis, ITI ordino vadovėlis 
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 
5v. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 
iv. Pijus X, kun. J. Petrėno 
tv. Pranciškaus regula ir konstitucija 
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio 
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien 
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 
Jaunuolio būdas, kovos, mokslas, religija, Tihamer Thoto 
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. čižiūno 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, 1 tomac 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, II tomas
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 
Ateitininkų vadovas, kun. St. Ylos 
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyte, 755 pusi. 
Jaunystės Maršas, A. Sušinsko 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai I tom. 
žmonės ir žvėrys, kun. S. Ylos kaceto pergyvenimai —-
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 2.50
Dievas sutemose, kun. SL Ylos, 391 pusi. * 3X0
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 5X0
šv. Augustinas, G. Paptfii, dr. P. MaCfuiio vertimas* - ■ 3X0'
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 3X0
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 2X0
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 3X0
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 5X0
Marijos sekimas pagal Tomą kempietį 1X0
ISTORIJA, GEOGRAFIJA 
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus

‘Arabę" laikas •* je i rytus nuo New Yorko, tte' rime. _
1884 tarptautinės komisijos’ dėften laikas yra šešias vaian- Dabar sužinojome iš kitų, Račkauskas iš Dorchesterio su 

nutarimą padalinti žemės nitu- das vėliau pagal saulės pęizici- Kad kaimynai, gyveną gretima- B. Martišiene iš Wrentham,
lį į 24 valandų zonas priėmė be- ją padangėse, bet ne pagal 4irb- me name, priešinosi ir sutruk- turiste — R. Kerbelytė iš New-
veik visos valstybės, išskyrus tinį rusų įvestą Maskvos laiką, dė mums tą leidimą gauti. Tur ton su V. Tamošaičiu iš So.
Saudi Arabiją, Mongoliją ir Af- _
ganistaną. Arabijoje nauja die- jos iki Beringo sąsiaurio už kū
ną prasideda ne 12 vai. (24 rio matosi Aliaska, yra 11 lai
vai.) naktį, kaip visur kitur, bet ko zonų. Kada Lietuvoje yra 12
rytmetį, tuo momentu, kada vai. vidudieny, tai Cukotskio ■ . ■
žmogaus* akis pajėgia atskirti pussiasaly, prie Beringo jūros ™as Pa® YT2 su kraštais, kūne coine, J. Maneikis,. A. Sholta- baltą ožką nuo juX ... Tuo (dar toluŽ Ž Kamčatkį yį 11 arti ašigalių. nis, O. Savičiūnienei, S. Manei-

v . »^« . kienei, K šnekutytei, E. žiž-

Rusijoje per visus metus visų Dar yra žmonių, kurie mano, B wnS^n’ J - \
zonų, laikrodžiai eina viena va- kad saulės laikas yra Dievo lai- ?.?>a^5uį> WiU1^nso"’ 
landa pirmyn saulės. Lietuvoje kas ir vasaros paskubintas lai- S'
laikrodžiai eina dvi valandas kas esąs vplninlaikas Taip k.eviiniį dekoj*me V1‘
pirmyn saulės. Vasaros metu galvoja kai kur “farmeriai” ir lšk®Ptus Pad°van°-
dar uždeda vieną valandą vasa- jie niekad nesuka savo laikro- tUS 
ros laiko. Todėl vidudienį, ka- džių pirmyn. Jie labai gudriai 
da saulė pasiekia vietos meti- siūlo: užuot sukus laikrodžius 
dianą, laikrodžiai rodo 3 v. p.p. pirmyn, vasarą pradėti viską t “ steP°nas ir Valenūna Min' 

y. keltis, dirbti, keliauti ir tt
Visi kraštai esą arti miriau- Valandą anksfiau- Tas <--------------- -- ------------------------- Tvisi Kraštai, esą aru pusiau galima

laiko. Ten saulė teka' ir leidžia- GEGUŽĖS MĖNUO
si apie 6 vaL visados. Nėra ap,e P^0** P*^ I

tikslo sukti laikrodžius pirmyn 
nes jokios šviesos nesutaupyst

Sovietų Sąjungoje, nuo Balti- todė1, mes 06 Bostono. Dėkojame šeimininkei 
amerikonai. Monikai Plevokienei ir pagelbi-

Pasakyk Tamsta, kaip tai ga- ninkam: A. Shilalienei, M. Pa- 
■ ■» —■—•—:• r———- vydienei, V. Zukevičienei, O.

~ Ulevičienei, M. Peshino, M. Au-

momentu arabai nustato savo vai. nakties. Dėl tokių sąlygų 
laikrodžius.. .00 vaL ryto, nau
ja diena!

Žydai Palestinoje laikosi dvie
jų kalendorių: mūsų reformuo-

Brooklyne. 479 psL, kietais vir- to Grigaliaus ir hebraijiško. Pa
šoliais. Kaina 7 doL Galima už-
sisakyti:

gal hebraišką nauja diena pra
sideda saulei leidžiantis.

DARBININKAS
910 Willou9hby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Laiko zonų svarba
Šios laiko zonos apima JAV- 

bes ir jos teritorijas: Atlantic Pusiaujo laikas

m.*..—jo, niekada nevartoja vasaros 
f

— Helnrut Vollmer

Tel RE 4-4429 Kastas Sietynas

KA8DIEN KONCERTAI nuo 4 vai p p 
Užkandžiai iš nuonavoH Virtuvo, 

vOMpus virtu*** f>wM(huV»le»- -• 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį. MALDININKU IŠVYKA 

Į WA8HįNGfON, D. C

1X0 
1X0 
2X0 
1X0 
2.00 
1X0 
2X0 
1X0 
1X0 

18X0

nųmiNTNKO SKĄITVTO.IAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siusti adresu:

Darhimnkas. 910 WiUtnighby Avė.. Brooklyn. N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas '

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

SiunCiu i»i prenumerata $ .............• aukų t... Viso s

(Data) (Pantam

organizuojama

gegužės-Diay 20-21 J.d.

r

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš Kišu dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeteu kasdien pa
skaitysite po skyreli iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 WI1- 
loughby Ave^ Brooklyn N. Y. 
11221.

Lietuvttkoji ižetvija, prel. Myk. Krupavičiaus 
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 
Argentinos lietuviai 
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom.

VI. Nagius - Nagevičius, dr. B. Matulionio 
Senasis Vilnius, dr. A. ftapokos 
Teroro ir vergijos imperija Rusijoje, K. Bielinio 
Su Minija į Baltiją, kan. M. Vaitkaus 
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 
Lietuvos spalvotas žemčlapis 
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 5X0
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 3X0
Lietuvos konstfaicinės teisės klausimais, K. Račkausko 2X0 
Širdies priepu^iai, B. Gražulio vertimas 3.75
Laumių juosta, B. Railos, akimirksnių kronika 2X0
Atsiminimai iš Batfo veiklos, prel. i. B. Končiaus (kiet. virš.) 5X0 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 1-25
Vaidevutis, Z. Raulinaičio *25
Povilas Matulionis, A. Rukuižos
Žalgirio mūšis, O. Urbono^ karas su kryžiuočiais 
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, 0. Urbono, i ir II dalis 3X0 

(paskirai 1X0)
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeities 3X0 

(pirma kainavo 6X0)
Metraštis, lieL katalikų mokslo akademijos leidiniai, 370 pusi- 

didelio formato, I ir II (paskiro tomo kaina 6X0) 12X0
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 
Tautos praeitis, tomas II, knyga 1(5) 
Antanas Smetona, A. Merkelio

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
•10 Wilk»ughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221 
Telefonas — GLenmore 2-2923

8X0 
5X0

- 2X0 
1X0

1X0 
1X0 
3X0

12X0

I Sekmadienį, gegužės 21 dieną, bus Mišios Marijos garbei | 
pašventinto) šventovėj 0 Autobusas iš Brooklyno išvyks-

Į ta gegužės 20 d., tuoj po mffių, kurios bus aukojamos 6:30 ( 
vai. ryto pranciškonų vienuolyno koplyčioj — 680 Bush- 
wick Avė. Jei būtų kėteivių, autobusas sustos Elizabeth i 
ar Newarke. Kelione. Hutitant nakvynę viešbutyje ir va- ,

k karionę, asmeniui kaštuos 28 dol. • Washingtone bus , 
! lankomos vietos: Baltieji Rūmai, muziejai, paminklai, Ar- 
k lingtono kapinės, katakbĄfeoe ir Šiluvos koplyčia bei ne- 
’ priklausomos Lietuvos atstovybė. Grįžtant aplankoma 

Baltimorėj lietuvių bažnyčia. Bus tik vienas autobusas,
j todėl prašoma rezervuoti vietas iš anksto. • Visais ke- 1 
Į lionės reikalais prašom krtlptis į Darbininko administra- 
Į ciją — 910 WUloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221; Tel.
į GL 2-2923, vakarais GL 5-7068. Pas M. Salinskienę tel.
Į VI 7-4499 arba E. Kašetienę ŠT. 2-6814.

lxng Island
statome įvairaus dydžio 
naujos mumis, kuriuos

tyri pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba

atbekam sąžiningai pagal 
susitarfmą už labai pri-

bininką Andrių Armona

REPUBLIC Liąuor Store, Ine.
322 UnioO Avenua, BrooHyn II, N. Y 

Telefonas EV 7-209

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
1vehtėnw bei kitokioms pm«rwns

V. REMISIEWICZ
> RemisMonumentCompany

Paminklai ir antkapiai pagaminami visose! 
kapinėse.

MkfcHe VmatK MMpetil, N.V. o T«L OA 6-



RADIJO PROGRAMOS

EVergreen 8-8770

Joseph Garszva

HELP WANTED

MACHINISTS
ABDON MILUS

LOANS
oFsubsfaniial arnounts

Marfcet 2-5172

VAITKUS

KARLONAS
FUNERAL HOME

JUOKO MISIŪNO
FILATELISTAI I

ADVOKATAS

rhergers, žteąuisitioas. One mil- 
Uon dčdlars :u{i.:iČa<^deixtiai. Area 
code :(203) 228*3458.

Wouderful Opportunity 
With Large. National Concern 

Write for detalia toMORTON JOHNSON 
& COMPANY

< Custom Boat Biulders 
Complete Marine Service. 

Brokerąge many good used boats 
Čali 201 - 892-4158

Open 7 days a week ; '

Numatomu* parengimu* pranešti 
LB New Yorko apygardos Švietimo 
ir infortnaoijo* vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 118th Street, Rtohmond 
H i II, N.Y. 11418. Tetef. Ht 1-9720.

BOSTON, MA8*. 
Vedėja* 

PETRAS VUCINIS, 
173 Arthur St. 

Brockton, Masa 0240? 
Tet 588-7269;

MOPEBNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. in- —n~*--- a*

Balandžio 29 — New Yorko lie
tuvių Teatro premjeros įgrtrĮiįrli* 
Vau Wyck mokyklos salėje, 85-85 
144 SL, Jamaica, N.Y. Statoma K. 
Ojtrp ipdro "Pypkė" ir A. JAnristoer- 
gįp “Bar»da”. Pėdžia 8 vaL yak-

Specialiste in vvedding, baptism, 
: 'griutuažtan; partlas/ėtc. 

Ultra-modern eųuipment Irom 
Germany, and HoUend. 

248-508

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALFH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
*e»tao'ieniais 8:45 iki 9:45 v.v

EXPO Montreal — fundabed apto. 
Kttchen A • b*th 1 rootn—3100, 2— 
3140. 3—>180; a* many beda' M 
medėj. W*ck, Saturday to Bate* 
day. 20 minute* EXP0. Depoatt 8*. 
D. Martin, 2566 JMn 1»m EM 

. MontreaL (514) 376-671L 7 <.

nmeyyąj!«» ji. niįyjegje ir e r

Įį«a< w' r BRmRamteSĮMBįpg

BOX WMS— ROOM 714 
521 5th AVENUE 
NEW ¥O8K CITY

PLUSH CEIUNGS — Soundproof, 
fireproof (surftec spray), sprayed 
on ceiHngs and walls. Covers any 
surface, won’t crack, peel or chip. 

788-3320
-------Free estimates given--------

Carpet* Cleaned and Dyed 
QUALITY

Carpet and Upholstery Clėaning 
Dyeing on the floor. Carpeto .cleaned 
8# sc^ft. PE^EE ESTĮptATE.

QX. Ą^l  ̂or 339-4822 .

ILEANA'S BRIDAL SALOM 
160 Rivtngton SL — TA 228-5110 

Nesv York, N, T. 16002 
Cocktall dressses, bridal dresuos — 
maketo measurt. W« tave aU brid-

(protected), foreign language speak- 
ing, if reąuired. Rates cm reųuest. 
Credit cards honored. Heidefberg 
Limeusine (212) 672-1310 .

PEJER JAREMA .. 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS 

Laidoja Bronxe, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai 
Kontroliuojama temperatūra.

PETER JAREMA
129 Ea*t 7th Street 

. New York, N. Y. 10009 
ORegon 4-2568

Lesson In International Ciė si ne 
6 lesačms 8125.00 

2 evenihgs per weeL 
For mote Information call 

Moor’e Betly Cooking School 
243 E. 53rd.Street N.Y.C. N.Y.

PL 5-1856

Wbrk Near Home!
.. TAB OPERA7OR ' 

S>80 r 10:30 pjp. Experience on 
07-fOf Decęssąry. CaU 933-2400 —

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 12*0

ORTIZ-ART STUD1O 
Studid of Photograptay 
PtMtos for aU occasions

We specialize in Wedding Albums 
5 CLINTON STREET

N«vrYorkCtty,N.Y.; TaL8P 74745

Vyrų ir moterų eflubėm, apsiaustam, suknelėm ir fct 
JhRtipiaijąi^Skos hr yfetipės vilnos, Šiko, medvilnės 
SpidaUfA iemo9 HįHiMt išioš&ant ųudkdus f 
Mės; pecfidinome savo patalpas, kad galėtume gėriau 
petsVfraėa klijeiatams. # pasižiūrėti.

BOSTON. MAM
- ■ vpdėjaa

STEP. MINKUS 
WLYN —1360 kHocyele* 
/ ir FM 101.7 banga 

Sekmadieniai* nuo 1-1:30 vaL

SERVIChE INC.
Neer revehition in Hinousine Service. 
Now you can be cfraatfeured arouąd 
In neur Cadillac fimoufines, by beaL 
tiful and channing young vrpmep.

24-bour Service — 874-6380

W»rk i* W*riehou8e 
Staady worfc tepa voiteng combtiona 

Work ųenr home
CaU 516 WE 8-8000 Wr. Maggio

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y

206Diamond SL, BTclyn, N.Y. 
(Greenpoint Avė Station GG train) 
' EV 9-5180 — 9 AM to 10 PM
An Equal Opportunity Employer

KODIS 
LAIDOTUVIŲ (STAIGA 

Įkurta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng
tos, jos vėsinamos.

A. W. K(M>IS ir E. A. KODIS , 
v * 88-U6J0»shing Avė. . : - 

MM*ęth, N.Y. 11378 • PA 6-1658 
Tjiri laidojimo direkt. leidimus.

vilnones MEoaAėos jūsų Ariiuėstets
■ / eteoKiuoros n vkpnss

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air coaditiOMO 

A. J. BALTON-BALTRŪNAfl ‘ 
T.icensęd Manager. 
A Notary Pubtte

660 Grand St, Brooklyn 11. N,Y.

PHOTO STUD1O 
708 Ninth A+e. behind 48 A 49 St. 

NewYoric 
..-Life Eke pesetos 
. Speęial prtces ior 

irtiems and GontirmuHnns

SINAl BUILDING 
MAINTENANCE

3350 hour clėaning and 8*-50 bour 
waxing AU work guaranteed Free 
estimates given

Limousine Service latest aiiMxmdi- 
tioned CADTTJ.ACS hour, day or on 
contract. TV, . ezperienced drivers

Gegužė* 7 — Lituanistikos sti
pendijos kultūrinė popietė Apreiški
mo parapijos salėje Brooklyne. Ren
gia Liet. Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija. Pradžia 4 ▼. popiet. -;

Gegute* 13 —Pavasario" ’ balius 
Masp^bo parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautams remti ~ omi- 
tetas.

.Gegužė* 20 — Pavasario pobūvis 
Forest Hillš Inn, Forest Hills, N.Y. 
Rengia New Yorko Akad. Skautai.

I SiunSMne Ustuvot .pailo 
lankiu* Ju*p paiirinfciiiiBi. (te
lyti: Baftfc Šlampa, P- O. Bok 
127, Toronte, 19, OnL, Canada.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICJUS

WBMI - FM 95.7
273 Vietoria Rcl, Hartford 14, Coan.

TeL: 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p4h

CONVENIENT. 
FOOD 

Elderly preferrėd; >' 
Kind consideration. 
Firepropf. — TV 

NE 2 -2018

FLOpR HOUSB^SR
Needed to stq>ervise the acttvities of 
mates add housmnen pa busy guest 
floor cf hotel. Mušt Jbave hotel 
housekeeping experience. Apply in 
person, Personnel Office.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėjas P. VISGINIS 

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

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Mas*. 

Sekmadieniai* 8-9 vaL ryt*

> FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

Balandžio 39 — Madų paroda Le 
Cordon Bteu salėje, 96-01-013 Ja- 
maica Ave^ Woodhaven. Rengia, pa
rodai rengti komitetas—- Dainavos 

.jguntete stovyklos sandai
Bataiidžio 30 — Pabaltijo Moterų 

Tarybos 20 metų sukakties minėji
mas Ęstų namuose, 243 E. 34 St, 
Manhattane. I dalis — 40:15 iki 1 
y. poptet, n dalis — 3:30 v. popiet

FOR LONG DISTANCE 
ANYWHER IN U. S. A. 

CAB SERVICE 
REASONABLE 

CALL IN 7-4280.

j : . Alr Coodftton j ■* 
Ite Č 7tb 8t, New York 9, N. Y.

« r GRamercy 5-1437

- WEIGHT-WATCH»NGr - 
Lose weight and keep it off —. join 
“VrEIGHT-LOSERS" Tlars U ar? 
A Tpm. — 382 W. 23 & «nd Moo 
5:30 pm — 247 W 72 Bt Nb re- 
gistration fee. 82-00 weefc^

- Lk 4-1689
■■ J! ĮJ81. II VH|l ■te

MOVlNG A STORAGŠ 2 «r 3 Men 
and Van — Ttanmvay Mota* and 
Storage Co. Local and Long Dist- 

ranee MovteB IHeused fUOįy taaured 
free estimates cheeifully given — 

CallJUL 4-945*

BUYUS 
FUNEBAL HOME 

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

i: Gegužė* 6 — Pavasario Bakus 
lietuvių Pifieėių klubo salėje Mas- 
pethe. Rengia New Yorko vyrų ok
tetas.

Gegužės 6 — Moterų Vienybės ba- 
tins Knighta of Cotembus salėje — 
616 Jamaica Avė., Brooklyne.

Due to our expansion prograui we 
have opeųings for' weavers and 
smash-piėcers on XD looms. Rayon 
experienee preferred, būt will train 
personnel with cotton experience.

; ‘ APPLY" ■' 
ABDON MILLS CORP.

170 GLOBĖ MILLS AVENUE 
FALL R1VER, MA8S.

.617-676-8019 ,

Boston 18, Ma*a, —■ 271 Bhaumgt Avanu* . 
130. BOSTON 27, tUaa. 3S7 W**t ĮteiRhiiy 
BROOKLYN 11, N.Y. ---- -----------
BROOKLYN 7, N.Y. 
BUFFALD & N.Y 
CHICAGO ŽL 18. 
CHICAGO 8, IN. - 
CLEVELAND 13,

A-1 CARPENTRY
Alterations - Remodeling - Itepairs 
- Doors - Floors - Paneling -’ Parti- 
tions - Cement Work - Basements -

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas <fienų ir naktį. Mb- 
denter ksfdyiSa žermenžois dįf- 
kai. Aptarnauja Cambridįge ir 
Bostono Imkmijas taniausiomis 
kainomis. Kalno* tos pačios ir j

Scrdped and ftelbitabedl 813 a ruoni 
We Serve AU Boro*. 

24 Hour Service 
CaU 2224611

Comroercial and Industrial 
Construction and Alterations

Jobs handled from incepticm to eom- 
pletion thrubut Metropolitan area. 
Whether it be a commėrcial or in
dustrial building, ą restaurant spe- 
cialty shop, store,etc., we are fully 
eąinpped and erperiencėd to solve 
your indivįdual problema.
Wjjte.or call for free coųsultation 

BOPOD 
COMMĖRCIAL CONSTRUCTION

Over 30 yrs exp.' Bids upon reųuest. 
245 E. E. 80th Street, N- Y. C.

NJ: YU 8-6546 — U: 516 - 666-3599

Playrooms - Porcbes —r Reasonable 
rates, fully insured; free estimates 

Call 597-4913

20% DISCOUNT 
ON BASEMENTS 

KITCHENS A BATHROOMS 
ROMA 
46&6710

WA 5^737 
TO 1-1888 

_  VI 1-5355 
Ortega St, N.W. GL 8-2258 

dto Av, t*L 233-8830,2*8-0215 
■b- CampM -_____ TO 7-1575

AppUcanta should have all round- 
shop erperience; minimum 10^15 yrs 
Benefits include: paid vacation, ho- 
lidays,' free major medical Insur
ance. Aj^ly Personnel:

■ KEVERE COPPER & BBASS,
• ‘ Ine.

SECTION FOREMAN
EXPERIENCED ON 
MEN’S CLOTH1NG

GRANO RAPIO8, Mid£~l 
HARTFORD 1*, Conn. —> 2B8 
HAMTRANCK, Mtoh. —• Tti 
IRVINGTON 11, NJ. w 782 
LAKEWOOO, NJ —___ x
LO8 ANGKLF8 22, C«Nf. — **•»> Atlantio tevtf. . AN 14B84 
NEWARK 3, NJ. — 428 8prtagRsM Aumu* ■■ ___ BĮ 2-1797
NEW HAVEN, CotN*. — 888 OMĮM* Avu._______  LO 2-1448
NEW YORK, N.Y. 10011 —W tesėt 140* Otroet CM &£Q05
NEW YORK 8, N.Y. — 38 - CM AteMU__________ AL 4 6*86
PA88AIC, N J. — 176 9R 
PATER8ON 1, NJ. — 98 
PHILAOELPMIA, Pa. tet 
FITT8MMIGH I, P* -1 
CAN FRANCteCO, C*Hf. 
WATCROURY, C*«wi. I 
WORC£0TER, NSM. ~ 1 
YOUNGCTOWN W OM*

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimų siunčiant

DOVANAS • SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai Hijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimM ĮrieiiSamom kainom. Informa- 
cqų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

RAYS UQUOB STORE 
Gettnajputi jvafriauioB rGfiee amerikiBČtų ir importuos 
tų gfafanį ... Dfitfiterite gaBbtakfanM daglMc ir vyno. 
IOM5jraUSiLVD. RICHMOM)t«L,N,Y.

Tekšena*: VlrgHo I

4-^^

Fdg MADHJNgC

PITTSBURGH, PA. tWZUM 1590 haaaa Gegužes 27-28 — Lietuvių Fronto
vedėja VYT. A. YUCJUS s Bičiulių Rytų' apygardos suyafiavi- 

62 SUMuty St W m . 15228 - mas- 27 — ApreišMnęib para-
■I,n pijbs salėje Brooklyne, o> geg. 28 —

Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. pųu Atsimainymo parapijos salėje Mas- 
., __________ ,, pethe. -

,. . ., ,.JrJ .... r . Birželio 3 — Pavasario balius
PHILADELPHIA. PA. Maspetho parapijos salėje. Rengia
WTEL. 860 kitoeyde* Lietuvos Vyčių Great Necko kuopa

BENDRUOMENES BALSAS N<į
1263 Green SL, Pfaila, Pa. 19123 Birželio 9-11 — Skulpt. Petro 

Vaškio skulptūros ir keramikos pa
roda Maspetho lietuvių parapijos 
salėje Maspethe. Rengia New Yor
ko lietuviams skautams remti ko
mitetas.


