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da. Ką šios 'kalbos reiškia,
Vatikano II susirinkimas bu

vo virtęs dienos atrakcija tikin
čiųjų ir netikinčiųjų spaudoje. 
Kalbėti apie įvykius Bažnyčioje 
ir tikinčiųjų gyvenime tebėra

Kaista karas Vietname, kaista dėl Vietnamo senate
populiaru.

Netikinčiųjų leidžiama spau
da kai kuriuos dalykus gyrė, 
kai kuriuos apgailestavo ar kri
tikavo.

AR RELIGIJOS ĮTAKA STIPRĖJA?
Dėl Bažnyčios ir tikėjimo kalbama daugiau nei bet ka

Vietnamas atmete paliaubą siūlymus. Amerika išplėtė bombardavimą į Hanoi ir 
Haiphongą. Ar tai nesukels karo su kom. Kinija ir Maskva — gąsdina opozicija

Gen. W. C. Westmoreland 
atvykimas į Ameriką aiškina
mas kaip pradžia naujam Viet
namo karo laikotarpiui — vy
riausybė apsisprendusi sustip
rinti karinį spaudimą ir eiti 
iki pergalės, jei š. Vietnamas 
nerodo noro derėtis dėl taikos. 
Balandžio • 25 paskelbtas pra
nešimas iš vyriausybės sluoks
nių, kad bus išplėstas bombar
davimas į pramonės sritis, ku
rios lig šiol nebuvo liečiamos. 
Tokio apsisprendimo pirmieji 
vaisiai — nuo balandžio 20 pra
dėtas bombarduoti Haiphon- 
gas ir Migy kai kurios bazės.

Svetlana balandžio 26 spau
dai atsakinėjo į klausimus:

— Ji smerkia neteisingą žmo
nių žudymą, kuris priskiriamas 
jos tėvui Stalinui. Bet atsako
mybė tenka iš tikrųjų dauge
liui — partijai, režimui, ideolo
gijai.

— Ji niekad nedalyvavo po
litikoje, nedalyvaus ir čia —nei 
skelbs komunizmo nei prieš jį 
kovos. Ji priklausė partijai nuo 
studentavimo laikų Maskvoje. 
Tačiau studijuodama istoriją, 
socialinius mokslus, ji išmoku
si kritiškai žiūrėti į marksizmo 
teoriją ir jos praktinį vykdy
mą Rusijoje ir kituose kraštuo
se. Kas labiausiai jai rodos at
gyvenę marksizme — tai kla
sių kova. Modemus pasaulis 
tegali remtis ne kova, bet mei
le ir žmoniškumu.

— Ji pati priėjo Dievą. Die
vą kaip jėgą, kuri palaiko gy
venimą ir duoda jam džiaugs
mo. Ji nelaiko kurios konfesi
jos aukštesne už kitas. Bet 
1962 gegužės mėn. ji buvo pa
krikštyta rusų ortodoksų baž
nyčioje iš tradicijos, nes tai 
buvo jos tėvų ir senelių tikė
jimas.

— Išvykti iš Rusijos ją la
biausiai paskatino laisvės stoka 
kūrėjui. “Baisų įspūdį Rusijos 
intelektualam” padarė rašyto
jų Siniavskio ir Daniel 1966 
vasario mėn. nuteisimas už jų 
raštų paskelbimą užsieniuose. 
Tai “sugriovė pasitikėjimą tei
singumu”. Tada ii per savo 
draugus indus išsiuntė savo pa
rašytą autobiografinį rankraštį, 
žinodama, kad jis nebus leidžia
mas skelbti Rusijoje.

— Su sūnum 22 metų medi-

SENATE: kas naujam žingsniui 
opozicijoje

Balandžio 25 pirmieji pakė
lė balsą prieš vyriausybės kari
nį stiprinimą Vietname vadina
mieji liberalai. Toną davė šen. 
George McGovern, S. Dakotos 
dem. Jį parėmė R. Kennedy, 
J. W. Fulbrightas, Ernest Grue- 
ning, Frank Church. Reiškė 
pasitenkinimą, kad su jų nuo
monėm eina ir Illinois respub
likonas Percy. Kitoje pusėje 
stovėjo Spessard L. Hclland, 
Floridos d., remiamas Ohio d. 
Frank J. Lausche.

Kritika vyriausybei buvo reiš
kiama kritikuojant gen. West- 
moreland pareiškimus ir jo 
atsišaukimą į tautą, kad parem
tu Vietnamo kovojančius vyrus. 
Kritikai skelbė, kad vyriausy
bės politika klaidinga; kad ji 
tarnaujanti komunistų naudai 
(Gruening); kad vedanti į tre
čią karą, kuriame Amerika ga
linti atsistoti prieš Kiniją ir gal 
Sovietus (Fulbrightas); kad 
vyriausybė norinti užčiaupti lū
pas tiem, kurie naudojasi tei
se “nesutikti” (Fulbright, Mc 
Govern).

Tačiau pagrindinis kalbėto
jas McGovern, šen. Lausche pri
spaustas klausimu, ar jis siūlo 
Amerikai pasitraukti iš Viet- ■ 
namo, atsakė — ne. Spaudžia
mas toliau, ką jis siūlo, aiškino 
miglotai: “Aš rekomenduoju ir 
prieš trejus metus rekomenda
vau, kad mes nustotome karą 
plėtę ir siuntę vis daugiau ir 
daugiau Amerikos vyrų; kad 
stengtumėsi baigti problemą, 
kurią turi išspręsti Vietnamo 
tauta”.

SPAUDOJE: kas turi tautos pri
tari ir. ą

N. Y. Times balandžio 26 rę- 
mė senate kalbėjusių “libera
lų” demokratų mintis: jie esą 
logiški. O gen. Westmoreland 
ir vyriausybės siekiamas kari
nis laimėjimas savo vaisiais ga
lįs būti politinė ir moralinė gė
da.

W. J. Tribūne balandžio 25 
atsistojo generolo pusėje. Tai 
buvusi kalba žmogaus, “kuris 
išmano”; tai buvęs “iškalbingas 
atsakymas”, nukreiptas “į Kin
gus, į Carmichaelius, į Ful- 
brightus ... Generolo atsišauki
mas į tautos valią buvo kaip 
kokio vedamojo žodžiai”. Tuos 

cinos studentu Josifu Morozo
vu ji kalbėjosi, būdama Švei
carijoje, kai jai buvo paskam
binta. Bet po trijų dienų jos vi
si mėginimai paskambinti jam 
nuėjo niekais. Tikisi, kad vai
kam netaikys represijų, nes jie 
nieko apie jos planą nežinojo. 
Bet yra tikra, kad jos laiškai 
jų negali pasiekti.

— Amerikos laikraščiai ją 
stebina — kam jie taip domisi 
naujo žmogaus svoriu, ką jis 
valgo pietų. Bet tai vis geresnė 
informacija, negu jokios, “kaip 
tai įprasta Rusijoje”.

Prie viešbučio, kur buvo kon
ferencija, piketavo Adam Nie- 
wiadomski, statybos darbinin
kas, kuris 1939 iš Lenkijos bu
vo išvežtas į Sibirą. Jo plakatas 
skelbė: “Svetlana Stalin, pa
dėk mum papasakoti pasauliui 
apie Katyno mišką” (kur buvo 
sušaudyti masiškai Lenkijos 
karininkai).

žodžius laikraštis kartojo: “Šau
nūs vyrai ir moters, kuriem aš 
vadovauju Vietname, yra verti 
Amerikos tautos visuotinės pa
ramos”. Ir laikraštis priduria: 
“Jie iš tikrųjų ją turi”.

Tame pat laikraštyje W. F. 
Buckley, Jr., sako, kad prezi

dento politikos oponentai da
bar skelbs, jog “prezidentas 
nebeturi kontrolės padėčiai ir 
karas iš jo rankų išsprūdo į ka
rių rankas”. Buckley prikiša 
vyriausybei, kad vengia infor
muoti; kad nesiskaito su kari
ne vadovybe karo reikalus

Už: šen. Holland Prieš: seh. McGovern

i
Kryžius parke gafc?pa&likti

Kryžiaus komiteto pirminin
kas P. Wytenus pranešė, kad 
jam paskambino vykdomasis 
direktorius iš parkų departa
mento ir pasakė, kad kryžius 
Flushing Meadow-Corona par
ke galės pasilikti, bet kad iš
kilmių birželio 3 negali būti 
dėl dvilypavimosi su bendrom 
parko .atidarymo iškilmėm. Da

GRAIKIJOJE KARALIUS 
PRIPAŽINO

Karalius Konstantinas balan
džio 26 sutiko dalyvauti nau
jos vyriausybės posėdyje. Tuo 
jis pripažino sukilimo vyriau
sybę. Bet paskelbė taip pat 
raginimą vyriausybei grįžti prie 
konstitucinės ir demokratinės 
tvarkos, kurią pažeidė pervers
mas. Vyriausybė rengia teismą 
b u v . min. pirmininkui Pa- 
pandreou ir jo sūnui už valsty
bės išdavimą. Suimtieji komu
nistai išgabenti į Egejaus jūros 
salas, kur buvo laikomi karo 
belaisviai.

DE GAULLE — BE PARLA- 
ENTO

De Gaulle vyriausybė papra
šė specialių įgaliojimų pusei 
metų skubiom socialinėm bei 
ūkinėm reformom, kurios ne
gali laukti parlamento svarsty
mų. Klausimas bus balsuojamas 
ateinančią savaitę. Jei parla
mentas pasipriešintų, gali 
trauktis min. pirmininkas Pom- 
pidou arba paleistas parlamen
tas, kuriame de gaullistai nebe
turi daugumos — neteko apie 
40 atstovų.

— Amerika sutiko nupirkti 
iš Anglijos ginklų už 20 mil., 
kad tik anglai neatitrauktų sa
vo kariuomenės iš Vokietijos. 
Tos kariuomenės ten yra 55, 
000.

. — Apsaugos sekret. McNa
mara balandžio 26 padidintą 
bombardavimą š. Vietname pa
teisino per paskutines tris sa
vaites padidėjusia Migų veikla 
prieš Amerikos lėktuvus. 

romas kompromisas: iškilmės 
prie kryžiaus bus birželio 17.

— popiežius Paulius balandžio 
26 Olandijos maldininkus ra
gino laikytis tvirtai tikėjime 
“sumišimo ir netvarkos metu”. 
Tarp Olandijos teologų reiškė
si daugiau nukrypimo nuo ti
kėjimo dogmų.

Gegužės 13 parado vadai Laisvės žiburio radijo studijoje: A. Mažeika Jr., Raymond Gimmler (parado 
vadovas), A. Budreckis, Daniel O’Hara (vadovo adjutantas), R. Kezys ir A. Sniečkus.

Nuotr. V. Maželio

PARTIJOSE: ar Kingas bus kandidatas į prezidentus?
Demokratuose buvo susijau

dinimo, kad dr. Martin L. King 
būsiąs kandidatas į preziden- 

— Anglijos užsienių reikalų 
ministeris atsisakė protestuoti 
Amerikai, kam jos lėktuvai ba
landžio 25 Haiphongo uoste 
kliudė anglų laivą; 6 jūrinin
kai sužeisti.

sprendžiant. Iliustruoja tai pa
vyzdžiu: esą P. Vietnamo vy
riausybė sumanė statyti “Ma- 
ginot liniją” pagal neutralią zo
ną. Tie sutvirtinimai atsieisią 
bilijoną dol., kurie turės byrėti 
iš Amerikos iždo. Apsaugos se- 
kret. McNamara tam pritaria, 
nors visas jungtinis štabas lai
ko be jokios naudos kariniam 
reikalui.

PO VLIKO PIRMININKO KELIONĖS —
Vatikano radijo lietuviška programa jau 
padvigubinta

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas iš Europos grįžo ba
landžio 20 d. Jis buvo priimtas 
balandžio 12. Prancūzijos užsie
nių reikalų ministerijoje, prof. 
Jurgio Baltrušaičio lydimas.

Madride pasimatė su eile is
panų politinių veikėjų ir aiški
nosi lietuviškų radijo progra
mų iš Madrido atgaivinimo rei
kalą. Pirmininkas ten apsilan
kė pas Amerikos ambasadorių 
ir, ta proga pakviestas, daly
vavo ambasados surengtame 
diplomatų pobūvyje.

Romoj tarėsi su min. .S. Lo
zoraičiu, buvo priimtas Vatika
no valst. sekretoriate, kur ypač 
plačiai apie lietuvių bei Lietu
vos klausimus išsikalbėjo su ar- 

1 ki4>. AntonioSamore/rrepapras- 
tųjų Bažnyčios reikalų kongre
gacijos sekretorium, ir su lie
tuvių reikalų referentu Vati
kano kurijoje, mons. Gabriele 
Montalvo. Ryškiausia to pasi
kalbėjimo pasekmė — Lietu
vai skiriamoji Vatikano radijo 
programa pailginta dvigubai (iš 
15 Į 30 minučiy) ir, perduota 
vakarais, nuo šiol bus kartoja
ma ir rytais.

tus. Jį siūlysianti trečia parti
ja, kuri išeis su šūkiais “už tai
ką”. Ta partija galinti surinkti 
600,000 negrų balsų, kitas pu
sė milijono prisidėsią iš libera
lų, “pacifistų". Tiek balsų bū
sią atitraukta nuo LBJ. Dr. M. 
L. King paskelbė, kad jis betgi 
nesirengia būti kandidatu. Jis 
kalbėjo, kad geriausi kandidatai 
būtų šen. R. Kennedy ir šen. 
Percy.

Gyrė tuos reiškinius, kurie 
katalikų Bažnyčią rodė kaip 
žmogiškąją organizaciją. Pvz.;

Gyrė Bažnyčios praktikoje 
stiprėjantį racionalizmą, aiški
nant tikėjimo. tiesas ar prakti
kuojant liturgiją ir abiem at
vejais apsieinant be mistikos 
(vengimas kalbėt apie Kristaus 
prisikėlimą iš mirusių. Mer
gelės Marijos nekaltą prasidėji
mą ...).

Pirmininkas ir pats turėjo 
progos pasakyti kalbas Lietu
vai skirtose Vatikano ir Italijos 
valstybinio radijo laidose. Ta 
proga kalbėjosi su Italijos vals
tybinio radijo bei televizijos di
rektorium apie lietuviškų radi
jo programų pobūdi ir jų pasto
vumo užtikrinimą.

Visuose lankytuose kraštuo
se, t.y., Italijoj, Prancūzijoj, I- 
spanijoj, Vokietijoj ir Šveicari
joj su atitinkamais asmenimis 
tartasi dė] informacijos skleidi
mo reikalų tų kraštų kalbomis. 
Susitarta dėl ELTOS informaci
jų prancūzų kalba, šie biule
teniai netrukus pradės eiti re
guliariai. Madride gyvai pagei
daujama informacijų apie (Lie
tuvą ispanų kalba.“ Turės būti 
padaryta atitinkamų pataisų El
tos biuletenių ispanų kalba lei
dimo plane.

Su dr. Geručiu ir su eile as
menų Vokietijoje aptarti ir ry
šių reikalai su Vokietijos poli
tiniais sluoksniais. Užbaigti su
sitarimai dėl Vliko nuolatinės 
atstovybės sudarymo Vokietijo
je. (Elta)

....— Amerikos specialistai ma
no, kad Sovietų erdvėlaivis So- 
juz 1 dar prieš leisdamasis ne
teko kontrolės ir dėl to jam 
buvo įsakyta leistis.
...— Paryžiuje balandžio 26 

nuteisti du katalikų kunigai iš 
Čekoslovakijos kaip šnipai. 
Jiem buvo pavesta pristatyti 
Čekoslovakijos saugumui žinias 
apie egzilus Prancūzijoje. Vie
nas nuteistas 8 metus, kitas 4.

atsako Gallupas
Gyrė asmens laisvę tikėjimo 

tiesas aiškinantis individualiai, 
nepriklausomai nuo dogmų ir 
autoritetų.

Gyrė decentralizaciją baž-
nytinėje organizacijoje bei 
sprendimuose kaip demokra
tėjimo ženklą.

Tokiais pagyrimais buvo už- 
temdoma, paliekama šešėly ki
ta Bažnyčios ir tikėjimo pusė 
— dieviškoji; pats Kristaus da
lyvavimas Bažnyčioje; išjungia
ma mistika; siaurinamas popie
žiaus autoritetas, mažinamas 
drausmės pajautimas.

Apgailestaujamas toje spau
doje Bažnyčios nenuolaidumas 
dėl abortų, dėl celibato, dėl gi
mimų kontrolės.

Apgailestaujami dalykai, ku
rie uždeda asmeniui tam tikras 
pareigas, reikalaujančias aukos. 
Jei ne tie įpareigojantieji daly
kai, Bažnyčia rodytųsi priim
tina ir netikintiesiem, nors bū
tų pagrindo sakyti, kad tai jau 
kita Bažnyčia — Bažnyčia be 
Kristaus.

Apgailestavimo mažiau —ar 
gal ir visai jokio — toje spau
doje dėl bažnytinėje praktijoje 
įsigalėjusios rutinos, kad para
pijos kunigai tenkintųsi baž
nyčia ir zakristija, lyg laukda
mi avių ateinant, ne patys ei
dami jų ieškoti.

Apgailestavimo mažiau dėl 
šen ar ten bažnytinio susirūpi
nimo materija — milžiniškom 
statybom, mažiau dvasia — ti
kinčiųjų intelektualiniu ir mo
raliniu paruošimu einant į “mo
dernųjį pasaulį”.

Netikinčiųjų spauda veikia ir 
tikinčiųjų žinojimą bei galvoji
mą. Tikintieji ir Vatikano susi
rinkimą pažino pirmiausia iš 
.netikinčiųjų spaudos. 
'‘‘''■Tikintieji, kurie bažnytinio 
sąjūdžio paveikti išsiveržė iš ru
tinos, -rodė mažiau iniciatyvos 
tikėjimo tiesom išsiaiškinti, 
daugiau veržėsi į akciją už baž
nyčios ribų — į pokalbius ir 
iškilmes su kitais tikėjimais, į 
kovą už pilietines teises, ki
ti dar už “taiką” Vietname.

Amerikos vyskupų konferen
cija rodo, kad nėra Ameriko
je grėsmės herezijom kilti. Dau
giau vyskupai susirūpinę ekstre
mizmu tų geros valios ir entu
ziazmo tikinčiųjų, kurie leidžia
si į bažnytinio ar socialinio gy
venimo reformas.

Ar visos tos kalbos ir refor
mos reiškia tikėjimo atgijimą 
ir jo įtaką gyvenimui, ar jos 
reiškia susirūpinimą dėl tikėji
mo nepakankamos įtakos gy
venime, šiek tiek paaiškina Gal- 
lupo anketos duomenys, kada 
jis klausė: ar religijos įtaka gy
venime stiprėja ar smunka?

Atsakymas — kažin ar lauk
tas: 57 proc. pasisakė maną, 
kad religija netenka savo įta
kos Amerikos gyvenime. Prieš 
dešimt metę taip manančiu te
buvo 14 proc.,t.y. 4 kartus 
mažiau.

Tarp protestantų taip galvo
jančių didesnis procentas negu 
tarp katalikų. Tačiau ir tarp ka
taliku taip galvojančių žymiai 
pagausėjo per paskutinius dve
jus metus.

Tarp jaunimo 21-29 metų 
tas procentas žymiai didesnis 
nei tarp vyresnių.

Lyginant 1954 ir dabartinio 
apklausinėjimo duomenis, pro
centas tų, kurie mano, kad ti
kėjimas praranda įtaką gyveni
me, taip atrodo:

Bendrai 14: 57: protestantų 
17: 60; katalikų 7:48; vyrų 17: 
59; moterų 12:55; 21-29 metų 
20:63; 30-49 metų 13:57; 50 su 
viršum 10:53; kolegijose 17:60; 
High School 12:59.

Taip žmonės “mano". Many
mas gali ir nevisai sutapti su 
faktais. Tačiau apklausinėjimo 
duomenys susimąstyti verčia: 
kodėl tikėjimas įtaką praranda?
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VYTAUTAS KLECKAS
vo. Pasodintas į Marijampolės 
kalėjimą buvau mušamas ir vi
sokiais būdais kankinamas. Bol-

— Tad siunčiu posėdžio pra
nešimą: Medės sparnais skren
du tave sutikti posėdyje... ir 
telefono centrinė nutraukė po
kaity

Alijanskis savo laiške “Prav-

- ; "U'
*- j 5Š36

— Draugas, supranti rusiš
kai, ar ne? Jokių meilės pa
reiškimų iki rytojaus 8 valan-

tarp 8 ir 22 valandų.
— Tai kokios rūšies telegra

mos yra galimos dabar?
— Dabar galima pranešti tik 

apie įvykusią mirtį, o ypatin
gais atvejais dar ir apie busimo 
posėdžio laiką.

Tada Alijanskis bandė apeiti

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, eofor ir kt TV, tapė reeoederiai, patefonai, form- 
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi* gaminiai Telefunken, 
Gnmdig, Zenith, Bunvugbs, Otympta, Royal, eta. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L GIEDRAITIS, 10 Bany Dr„ L Northport. N.Y.II73I

Nauja New Vartai ml«cta — parduodami Ir taisomi 
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Ne*, radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), Jrekordavimo aparatai, 
aeltejami ataroo foaosrafai . z

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir vtooe dalys įvairiems Europos gamybos

V. Mykolaitis Putino* sargo
Rašytojas V. Mykolaitis-Puti

nas vasaras praleidžia Kačergi
nėje, vasarvietėj prie Nemuno, 
netoli nuo Kaimo. Ut. ir Mo
no* bal. 1 d., rašė, kad akto
rius Laimonas Noreika iš Vil
niaus dramos teatro, Kačergi
nės v Zibote* jsenatorijos salėj 
skaitė. Putim^eį^raščūis ir kad 
tai kačerginiečiams buvęs 
“naujas susitikimas su poetu”. 
V. Mykolaitis-Putinas šiuo me
tu Vilniuje. Yra žinių, kad jau 
kuris metas, dėl ligos, neišei
nąs iš savo buto. (Elta)

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 3tih AVEų WOODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 0-9900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

ŽENKLAS?
Ankstesnieji Vilniaus lanky

tojai iš Amerikos prieš keletą 
metų stebėdavosi tenykščių

rusa įrišti 
pediją, kuri 
15 tomų, po 
vienas. Pirm 
dysiąs Į969,

bijo pas tiėty pndyti jokios — Tai bus medės pareiški- 
Bmalūos. Be to, kitiems tava- mas.
fidams bufo' nemotemas gydy- — Meilės? Tokiu atveju te
mas; iŠ invMidtttf šėfoti komi- ' legrama galima pasiųsti tik 
teto gaudafo dty Jtadgaią dra- 

. bufiab ir vaikų aukštai. Todėl 
temti* neapgaOetaaik manęs 
& kitų invalidą Ai pas jus jo
kiai fibnatiina myrifan Aprū
pinkite tuos tatštidus, kurie 
yru likę Lietuvoje ar ištremti 
į Sibirą.

“Sakai, kad man valdfia^tie- 
davė geresnės tarnybos kaip 
tik Karo muziejuje. Tai buvo 
garbinga tarnyba ir alga 305 li
tai. Manau, kad ir tamsta, bū
damas ‘sveikas, dabar ne dau
giau gauni, dirbdamas bolše
vikų naudai 

. “AŠ neužmiršta Marijampo
lės kalėjimo mano ten visų 
kančių, mano 14 metų sūnaus 
nužudymo, namų sudeginimo, 
giminių į Sibirą ištrėmimo, švo-

“Tamsta rašai, kad man, gėrio, jo dviejų sūnų ir duk- 
kaip karo invalidui nustojusiam ros vyro nužudymo. Aš viską dti” nepasako, kuo tas viskas 
70 proc. darbingumo, Lietuvos tinau ir gerai suprantu boišeti- baigėsi: pareiškė savo meilę

Kažkoks L Alijanskis para
šė “Pravdos” redakcijai laišką, 
skųsdamasis sovietine biuro
kratija. Vyrukas turi kitame 
mieste sužadėtinę, kariai norė
jo pasiųsti meilės telegramą. 
Taigi naktį, 23 valandą, paėmė 
telefono ragelį ir paprašė cent
rinės priimti telegramos teks
tą, kaip jau daug kartų buvo 
daręs. Ir koks buvo jo nuste
bimas, kai iš telefono centri
nės jam paaiškino, kad pir
miausia turi pasakyti, koks bus 
tos telegramos turinys. 'Toks 
esąs paskutinis potvarkis. Kiek 

gerai Aš gūdą- varžydamasis Alijanskis prisi- 
vau 127 litui f mėnesį. Nerti- pažino:

3‘- v- '

Drauge balandžio 15 Pr. Gr. 
atsiliepė dėl šiemet rengiamo 
kultūros kongreso. Pasisakė, 
kad kongresas būtų “stipresnis 
stumtelėjimas” kūrytamam 
gyvenimui

Esą kultūrinį mūsų gyveni
mą “jau pradeda veikti sveti
mos įtakos — iš rytų ir Vaka
rų. Kultūros kongresas turėtų 
būti atsparos taškas prieš Sve
timybes, kurios neigiamai vei
kia mūsų kultūrinį pajėgumą 
ir kultūrinius užsimojimus”.

Pasisako už tokią kultūrą 
kuri būtų “atspara prieš lietu
vių tautos kultūrinio gyvenimo 
falsifikavimą”, privalomą kūrė
jui Lietuvoje.

Pasisako už “kūrinius, galin
čius išlikti ir suteikti tautinės 
gyvybės bent išeivijai”.

Skaitytojas matė, kokiu bū
du knyga prie atsakymų eina. 
Vienas iš kelių —- tai kraštuti
numų, ekstremizmų dialektika. 
Klausimo tikrasis atsakymas 
gali būti tarp kraštutinumų— 
tarpinis, gal vidurio, gal artes
nis į vieną kraštutinumą, gal į 
kitą Kraštutinumai, ekstremiz
mai dažnai, reiškiasi ten;- , kur 
žmogui pritrūksta intelektuali
nio įžvalgumo, intelektualinio 
pajėgumo. Tai veda į klaidą 
veda- į netoleranciją į aštrių 
santykių su kitais prasiveržimą

Įžvalgesnis protas išvengia 
kraštutinumų, kai sprendžiamą 
klausimą pastato kitų klausimų 
eilėje, nes gyvenimas toks jau 
yra, kad klausimai surizgę vie
nas su kitu; vieno sprendimas 
priklauso nuo kito sprendimo. 
Vieną siejant su kitu spren
dimas apsisaugoja nuo vienaša
liškumo.

bu, ar skaitytojau sutiks ta ti
sais knygossampūfovnnris; darėtis. 
svarbiau, kad jis rastų parimtą 
patsai knygos galvojimą pratęs
ti ir išauginti savo mintį. aukMoli ir aktitanda.

02-15 Ottti M. NMdte Viltose, N.Y. 11379 
Vedėjai

VYT. MAŽELIS 
T<HYmW1MU7 

422 MmmIm* Sbeet. Rtifūood trooMy*, N. V,

tas 19751978. į \ - .
Prieš beyeitylygiai 10 metų 

ta pati leidyklą pasiskelbė iš
leisianti beturimą enciklopedi
ją 10-ties tomą dvigubai di
desnių už Bostone leidžiamuo
sius tomus. Irgi žadėjo leisti po 
2-3 tomus per metus, taigi 
baigti . maždaug J961-62. Bet iš 
planuotų 10 tomų beliko trys, 
kurty pirmasis pasirodė tik 
1966 gale, ir tai ne tiek enciklo
pediją kiek (daugiau kaip 
dviem trečdaliais) tik komunis
tam fino tuo nusipelniusių as
menų trumpų biografinių duo
menų rinkmys. (Elta)

gatvių švaros priežiūros griež
tumu. Ne tiek gėrėdamiety 
kiek nustebę pasakodavo, kaįp^ 
milicininkai “rašo tikėtus” net 
už nuorūkos ar degtuko munė- 
timą ant šaligatvio. Amerikoj, 
mat, dažniausiai tik geruoju 
prašo to nedaryti, arba iš tiso 
niekas į tai nekreipi* dėmesio.

Dabar, pasirodo, bent šioje 
srity, esama žymaus “sufflūnF 
Įėjimo” ir publikos “suameri- 
jponėjimo”. Kovo 28 Tiesa tašė:

“Žmogus perėjo gatvę ne- 
leisttyoj vietoj, ir tuoj pat pa
sigirdo milicininko švilpukas.. 
Tačiau, štai^ tas pats pilietis 
nusviedė ant šaligatvio, nuorū
ką tuščią cigarečių dėžutę, o 

mi- 
Ant 

šaligatvio — primėtyta nuorū
kų, saldainių popieriukų, dėžu
čių nuo ledų...” (Eita)

“Idealas ir lailms” nepriklau
so prie ty linksmų ar liūdnų 
įmygti, kurios nasidžiamtia na- 
dėtimi ar padejuoja dėl sūkių 
“laikų”, prieš juos kaprtuliuo- 
damos ir pasitetindatyos: “to
kie laikai — ką bepadarysi”.

Kųyga priklauso prie “aki
plėšų”, kurios drįsta atplėšti 
skaitytojo akis nuo kasdieni
nės tikrovės ir parodyti dar kitą 
tikrovę, kuri yra tikresnė ir 
pastovesnė nei kasdieninė. Kny
ga priklauso prie tų, kur skel
bia ir kursto: nebūtinai laikai 
mus kurią bet ir mes galime 
laikus kurti...

Teko tad Skaitytojui pasida
ryti išvadą, kad knyga “pavo
jinga” tiem, kurie yra susitai
kę su kasdiena ir ja savo są
žinę apraminę. Knygos atviri 
taiklūs žodžiai gali prakirsti ke
valą ir pažadinti sąžinę plakti 
nauju ritmu — neraminančiu, 
dinamišku, betgi reiškiančiu as
menybės'savą liniją “moder-

t tatovty Ir anflhi kalbomte 
Rtote, S -10 vai. ryto 
I Mra .FM banoa 
t*4k> klubo narių mokesčtoto,

tiem ranka ir tariantiem: .“Vis » i
tiek neišlaikysim, tad ar bever- teėTtolrnJ
ta stengtis”. Rado ir ryšių su 
kraštu klausimą Rado ir žmo- 
gų, kuris visa siela ir kūnu yra i-eum
pasinėręs į savo profesiją , o 
vaitais palikęs viešpaties “lai
ko” valiai...

KnyŪ sustojo prie visų ty 
klausimų ir ieško jiem atsaky
mą

This announcement is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 
olfer to buy these securities.

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,321 Unite
One Unit consists of stare o£ Common Stock no par valtie, and one 
$5.00 Debenture. Price —■ $12.00 per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned and fran such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

LITAS Investiag Co^ Ine.
86-01 114th Street, Richmond • Tel. Hl 1-6799

Grįžo viešumon, nors ir nė 
sentyon savo tietū, J. Zikaro 
skulptūra LaM nuo 1928 
m. (Lietuvos nepriklausomybės 
10 metų sukaktnvty) stovėjusi 
Kauno karo mtoūjsus sodely
je kaip Lietuvos nepriklauso
mybės paminklas. Po karo pa
minklas buvo nugriautas ir 
skulptūros likimas daugiau kaip 
20 metų buvo nežinomas.

Dabar Literatūros ir Mano 
balandžio 1 numeryje praneša
mą kad Kauno skuIptūroG-vM- 
ražo galerija (tyri įrengta Kau
no įgulos baūyčioj) pradžiugi
no lankytojus naujais rodomais 
triniais. Tarp ty naujų kūri
mą rašo, “tįrtae progos pa- , 
matyti žymaus beturiu skulpto- švilpuko nepasigirdo, nors 
riaus J. Zikaro skulptūras Lai*— licininkas irgi tai matė.. 
vė bei MątfyhHte-*4 <E*ta>

ENCIKLOPEDIJŲ PLANAI
< Partijos -YŠ&žios leidykla 

Mintis Vilhraje$ (anksčiau buvo 
vadinama poltyšės ir moksli
nės literatūroj leidykla) nuta- 

jiukio oncūdo- 
bmti 16 ar net 
t puslapių kiek- 
į tomas pasiro- 
^pąstyi 'kasmet 
^į< tris to-

MRO INVALIDO PASIGEDO 
imjvojc 

NotyltaKs balandžio 17 pa
skelbė karo invalido P. Pteske- 
vičiaus laišką Jo autorius at
sakinėja komunistiniam ‘*Tėvy- 
nės balsui”, kuriame M. Jacke
vičius, jo pažįstamas, apraštaė- 

Laikraštis klausimą kelia la- ja Pleskevičiaus skurdų gyveni- 
bai laiku.. Jo siūlomą “stuktė- mą Lietuvoje, o siunčiojama 
Įėjimą” galėtum suprasti kaįp jam spauda jis buvo ragma- 
reikalą išsiaiškinti patiem kul- mas grižt Lietuvon. 1 tai P. 
tūros reikalą — kokia yra ji, Pleskevičius atsako: 
ta mūsų kuriama kultūra, ko- “Nežinau, kodėl bolševikai 
kia ji galėtų ir tūrėtų būti. Tik- susirūpino ir jiems pagailo, 
rai tai reiškia išsiaiškinti, ko- ypač M. Jackevičiui, mano var
tas yra, kokis galėtų, norėtų bū- gų. Jie užmiršo, kas su mani- 
ti lietuvis žmogus — kultūros mi buvo daroma 1940 m. už- 
kūrėjas ir kultūros priėmėjas, grobus mūsų tėvynę. Mane ap- 
nes kultūra tėra ne kas* kita Saukė liaudies priešu ir, ne- . . v _
kaip Žmogaus išraiška. žiūrint mano, kaip karo inva- valdžios buvo paskirta r maža kų rają Tikiu taip pat, kad bok sužadėttaei, ar tas tisas rdka-

Jei iki kultūros kongreso tais lido silpnos sveikatos -arešte- pensija. Tas netiesa. Lietuvos šėrikams ateis galas”. las taip ir liko.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios, mokesčių (Lncome 
Tax) pareiškimai. — Tel Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue - Richmond Hill 18, N. Y.

TeL VIrginia 6-1800 ._______

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baddng Co.

Uetutiška ir europietrfka duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei 

DALIA tr ALBBRPAS

kultūros esmės ir kultūrinės 
veiklos z klausimais būtų pagi
lintas skaitytojų susidomėjunas 
ir nusimanymas, jis darytų |- 
takos kultūros ir kultūrinimo Tas dar labiau sustymtao ir 
bei Mtūtatimooi vykamul Ta- taty sapną mano sveiiaty Ka
da kultūros kongresas nebūtų da aš paldausdavau, už ty ma- 
ui sOCKIB IMypfim bC KMI MM mM>in
Tekių labai sveikinti, jei k6 blogo nepadariaa, man at- 

Drao£o kultūrinė dalis tintai sakydavo, kad 1919 m. tarnau
ja! labiau įmanomas šios suaf damas savanoriu esu., uliiiiiięi 

daug bolševikų kareivių. Bol
ševikai neužmiršta ir nedovano 
ja savo priešams ir po' 56* tee- 
tų. *Rk tada aš sufinojau, už 
ty sėdžiu judėjime ir eta ten
kinamas. •

“Dar sėdim judėjime jau im- 
vau įtrauktas į sąrašus išveži
mui į Sibirą To padaryti jau 
nespėjo, nes vokiečiai ir sujo
ję lietuviai bolševilnis iš Lietu
vos išrijo. -V*

“Tada manimi nesirūpino 
nei toks ponas Jacketičhis nei 
Paleckis, nei kiti lietuviški ar 
rusiMti bolševikai. Tik dabar po 
virš 25 metų ponui draugui 
Jackevičiui manęs pagailo.

Norite geros meniškos fotografijos — 
. mnuno«asDao0«YAiKV

tytety Ptety: vty*vjų, ĮrriMRjnių, giįįtodkĮdų, pobOvtų ir M. ao*»

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriity dtetyžty’tynituvę 
Krautuvėje yra didelis (vairių gatavą moterlilni drabužių padrin- 
kimas: išeiginės - balinės bei darbo cidmeteš, megatukai, apatinukai 
Utuskutte, ko^nėa. čia gaunama stantyiteto gatavi mctesiMd dra
bužiai pritaikinti įvairioms progoms Ir 
954H JAMAICA AVĖ.

- HAVEN RE ALT Y 
RmI Erfat. • JOSEPH ANMUSIS • 
Apdraudimas gyvybės, namų, autonobttų, baldų tr k. Namų tMU-- 
davimas, apdraudos, lncome Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

įdomu knygoje stebėti tas 
krik&oniško ir “pokrikščio- 
niško” pasaulio žymes. Bet skai
tytojas labiau interesuotas nu- 
Icrtipti žvilgsnį į savo egzisten
ciją tame pasauly, surasti jame 
savo gyvenimo liniją

Gyvenimo linija bus savi
tesnė ir tvirtesnė to, kurios 
dvasios pagrindai yra tvirtes
ni, kurio dvasinės gelmės yra 
pakankamai gilios. “Idealas ir 
laikas” dar sykį čia ateina į 
pagalbą. Nurodo trejopas gel
mes, aktualiausias šiuo “laiku” 
— inteligentiškumą visuome
niškumą, idealizmą Tai dalis tų 
pačių asmens gelmių, kurias S. 
Šalkauskio knyga “Ateitininkų 
ideologija” vadino principais ir 
įtaigojo ateitininkam.

Tai yra ta dalis, kuri, kaip 
sakyta, mūsų “laikui” yra pa
ti opiausia, nes sunkiausiai vyk-



Kas bus sinodo nariai?
Pagal sinodo regutiaminą, pa

tvirtintą popiežiaus 1966 gruo
džio .7, šių metų kovo 29 vi
siem, turintiem teisę dalyvau-

JM10J909BS ' 1BC9^ IMK 
DU989M0B JMZujRCBOB BDuV 
punktuose ir nustidyti praktiš
kos veiktos būdus.

Konkrečiau filmą ap 
tame žurnale 14 punktų 
kotas turinys:

1. Tikėjimo doktrina: pavo- 
jai, karia graso tikėjimui dėl 
žmogaus ir pasaulio padėto iš- 
kėlimo, kas apsunkina pripažin
ti antgamtiškumą ir paties Dte-

“Jaunos IfetmnBcos kinemato
grafijų*” &mus laimėjimas. V. 
žalakeričiRis parašytas bei pa
statyta*, J- Griciaus filmuotas 
ir “neturįs sau varžovų į pir-

2. Pasidalyti žinkmis ir pa
tirtimi .tris Han»m>^tk kulte 
yra sinodo darbų tvarkoje. Čia 
Teikia pabrėžti^ kad sinodo 
funkcija yra tik patariamoji. 
Taigi pagal savo prigimtį jis 
yra tik informacijos ir pataria
masis organas, nors labai auto
ritetingas ir naudingas. E sino- 

naitaip, do narni diskusjų ir įvairių pa-

kūpąs (kard. S^j) ir metro- 
poBtai^ kurie nepriklauso pa- 
tiriarcitems. Tokių bus rišo 13. 
-Hfc Atdarų kraštų vyskupų 
konferencijų rinkti atstovai. To
kių numatoma rišo 132.

3. Kunigiškųjų riėnuolijų 10 
atstovų, - išrinktu Romoje vei - 
kianfios vienuolijų generolų 
institucijos. Tašku šie vienuo
lijų atstovai pagal regetiami- 
ną turi būti ąprt^uoti popie-

dar ne galutinai pusta- vo buvimą. E to išplaukia į- 
d£ų sinode turėtų da- vairia* ateizmo formos.

2. Kanoną totais kodeksas: 
klausimai apie jo pertvarkymą 
ir pen edagarimą. -•

3. Kunigą seminarine: vys
kupų konferencijų santykis su 
seminarijomis ir jų bendra
darbiavimas ša seminarijų kon
gregacija Romoje; atitinkamas 
paruošimas tų, kurie atskiedė 
kandidatų į kunigus auklėjimui 
ir mokymui.

4. Mišrios moteryste#:. pasta-

(nukeltai 6 psl.)GmtalHkės bažnytėlė Lietuvoje (Žemaitijoje)

kard. Pizzardo-s^pavaduotojas 
vysk. Garrone aplankė daugelio 
šalių kunigų seminarijas, surin
ko medžiagos, susipažino su 
problemomis, kuries bus dabar 
sinodo svarstomos, daromi 
sprendimui pasiūlymai. Pana
šiai ir taryba liturgijos refor
mai įgyvendinti, vadovaujama 
kard. Lercaro, turi daug prob
lemų ir patirties, kas irgi pa
teikiama sinodo žiniai. Mišrių 
tarp katalikų ir nekatalikų mo

line, kurio savininkas yra ban- Tai labai jau naivu, kai do- Reikia pastebėti, kad vysku- 
ditų bendrininkas^ Bet kauty- kumentai rodo prieš prartiza- PU sinodas nėra atskirtas nuo 
nės banditų nenaudai Etikę gy- nūs kovojus NKVD ištisas divi- popiežiaus. Popiežius yra . jo 
vi banditai paimti nelaisvėn, zijas. svarbiausioji dalis — pmninin-
Vienas iš jų grasino Veitkiui, Filmo tokis pristatymas yra kas ir pirmasis narys, kitais žo- 
kad dvigubas žaidimas jam - smūgis propagandai už “kultu- džiais tariant, sinodo galva.
brangiai atsieis. 8. Tada Veit- rinius mainus”, nes demaskuo- Pagal popiežiaus nubrėžtas 
kius nurodė Donatui, vienam iš ja, kokiom prekėm gaminti so- gaires vyskupų sinodas turi du 
Lokių, kad tas belaisvis esąs jų vietai “prievartauja” lietuvių svarbiausiu uždaviniu: 
tėvo žudikas. Donatas norėjo talentus.

ni; b) sinodo sušaukimo laiškas, 
pasirašytas sinodo generalinio 
sekretoriaus vysk. Rubin, ku
riame nurodoma vieta ir sino-% 
do data; c) sąrašas klausimų, 
kurie bus svarstomi sinodo po
sėdžiuose. Sinodas, pagal tuos 
raštus, posėdžiaus Vatikano rū-

rys išvadas ir reikiamus spren
dimus. Tačiau, kartais popie
žius gali pavesti sinodui kai 
kuriuos klausimus spręst ir 
balsuoti; bet ir tuo atveju jų rėžytas Vatikano valstybės, se- 
sprendimai turės galios tik po- kretoriaus kardinolo Cicogna- 
piežiui juos priėmus ir patvir
tinus.

bos ir motyvai, kurte apsunki
na įvykdyti 1966 kovo 18 ti
kėjimo doktrinos kongregacijos____-
išleistą instrukciją “apie miš
rias vedybas”.

5. Liturgija: principai ir nor
mos, kurios turi normuoti įgy
vendintiną Susirinkimo Kaisti- ----- 
furijos “apie šv. Liturgiją” apie 
Mišių tvarką, Sakramentus ir 
kunigų poterius (Offirium divi- 
num).

Kaip matyti, vyskupų sino
das svarstys aktualiausius klau
simus. Medžiagos jiem jau susi
rinko pakankamai. Pasirodžius 
įvairių naujų ir nepaprastų nuo
monių bei balsų pagrindiniais 
tikėjimo klausimais, savo lai
ku Tikėjimo doktrinos kon
gregacijos pirmininkas kard. Ot- 
taviani išsiuntinėjo vyskupų 
konferencijom anketą, norėda
mas patirti, kokie klausimai ke
liami ir diskutuojami kiekvie
name krašte. E vyskupų kon
ferencijų atsakymų susidarė 

. pakankamas vaizdas apie nau
jas sroves teologijoje. Dabar vi
sa tai pateikiama sinodo ap-

1 svarstymui. Jau seniai dirban
čioji komisija Bažnyčios teisių 
kodeksui peržiūrėti ir pertvar
kyti daug yra padariusi. Bet sa- 
vo darbą nori pateikti vysku- 
pų ^sinodui svarstyti. Semina-

moji tą rytą kulka. 11. Valstie- 
t tis, matydamas, kaip banditas 
. prievartauja jo žmoną, savom 

rankom jį nudėjo. Paskui pa
ėmė šautuvą ir prisidėjo prie 
brolių Lokių kaimo ginti. 12-13 
Paskutinės kautynės, kuriose 
Bronius Lokis nužudo paslap
tingąjį vadą. 14. “Ir kai saulė 
skverbiasi pro debesis, kaimas 
išbunda, lyg pavasarį. Mirdamas 
Farfadet suriko valstiečiam: 
‘Jūs galite būti patenkinti’ ”.

Balandžio 18 vysk. Rubin su
kvietė spaudos konferenciją, ku
rioje išdėstė būsimo sinodo po
būdį,' sąstatą ir darbo gaires.

Vatikano n susirinkimo pa
grindinė idėja buvusi sužadin
ti atskirų pasaulio vyskupų, at
sakomybę ne tik už savo vys
kupijos tikinčiuosius, bet ir už 
visą Bažnyčią, ši idėja natūra
liai išplaukė E vyskupų kole- 
gijalumo principo. Jei vyskupai 
sudaro bendrą Bažnyčioje kole- .ti sinode, išsiuntinėti tokie raš- 
giją, tai jie yra visi lygiai atsa- /
kingi už Bažnyčią, ir jos -eika- | '1^^"
lūs. W

Teologinis šio naujo Bažny- 1 
čios organizmo pagrindas yra 
susirinkimo dekretas “Christus 9 / 
Dominus” apie ganytojiškas -
vyskupų pareigas. Tačiau prieš 
minėtą dekretą išdiskutuojant O ~ J,
ir susirinkimui priimant (1965 M 1 
spalio 28), pop. Paulius VI tų ||| 
pat metų rugsėjo 16 paskelbė | ■ 
savo autoritetu dekretą “Apos- 9 
tolica Sollicitudo”, kuriuo įstei- 
gė vyskupų sinodą. To doku- |
mento įžangoje popiežius pa- 9
brėžė reikalą, kad Bažnyčios 9
valdyme dalyvautu visi vyaku- 9
pai ir viii bbndrą atsa- 9
komybę. Popiežiui yra reika- 9

ti spąstus — tegul žūva visi nūs nuveikę beginkliai valstie- Imgas vyskupų. pagalbos, pata- M
Lokiai. 7. Spąstai surengti ma- čiai... rimo, paramos.

4. Romos kurijos kongrega
cijų pirmininkai kardinolai. To
kių bus 13.

5. Pop^Saus parinkti nariai 
(15 procentų vįšų narių). Tb- 
kių bus 25. Taigi viso prama- 
toma 193 sinodo'dalyviai

Padalinant juos pagal konti
nentus, vien tik vyskupų kon
ferencijų lotynų apeigų sinodo 
nariai taip skirstomi: ii' Euro
pos 34, ii Arijos 20, ii Afri
kos 31, ii Amerikos 43 ir ii 
Okeanijos 4.. *Norėjom informuoti skaityto

jus apie tą pristatymą prancū
ziškame tegul ir ne pirmo po
puliarumo žurnale.

E pristatymo skaitytojas pa
sidarys išvadas, kokia preke So
vietai nori imponuoti vakaruo
se kaip lietuviškos kinemato
grafijos šedęvru ir kaip socialis
tinio realizmo tobulu pavyzdžiu.

Jei socialistiniame realizme

1. “Lietuva 1946. Karas baig
tas prieš metus, bet ginkluotos 
gaujos tėbesislapsto miškuose: 
buvę koliaborantai, žudikai, fa
šistų šalininkai... Jų vadas yra 
paslaptingas asmuo, kurio vie
nas vardas drebina valstiečius”.
2. Tas “paslaptingasis” nužudė 
seną Lokį, kuris buvo sovieti
nio kaimo pirmininkas, penk
tas E nužudytųjų per vienerius 
metus. Kai jo žmona rauda prie 
lavono, sūnus Jonas išvyksta į 
miestą brolių ieškoti. 3. Keturi 
broliai Lokiai nutarė galutinai 
atsiskaityti su banditais. 4. 
“Niekas nesutinka būti sovieti
niu pirmininku, nes niekas ne
nori mirti. Broniui šauja min
tis — tegul Veitkius bus pirmi-' turi jungtis “nacionalinė for- 
ninku. Tai buvęs banditas, am- ma ir socialistinis turinys”^ tai 
nestuotas, tebeturįs ryšius su čia tebuvo lietuviški vardai, lie
jam miške”. 5. Veitkius prisi- tuviai gamintojai, kurie buvo 
ima pareigas, sykiu vengda- priversti kloti maskvinį turinį 
mas kenkti banditam. 6. Jis su- — rodyti, kad partizanai buvo 
sisiekia su buvusiais bendri - degtindariai, mirties lagerių sar-

BRONIUS VYTIS

NUO

Septyneri kovų 
ir vargų metai

žiausial Pagaliau nusiminę pa
sirašėm penkeriem metam su
tartį. Pasidarėme tikrais legijo- 
nieriais. Tai įvyko 1945 rugsė- ^as*

šaukė: “Vite depecbez šių apmokymas. Teko ir paba- pykdami mėgino mums paaiš-
visų šitų mūšių legij<mieriai par- vous!” (greitai, paskubėkite), dauti dėl blogo susisiekimo, kinti komandas judėsiais.
sinešė vis naujų ir didesnių pa- Kurte nesuspėjo, tiem spyrė ba- Reikėjo suvalgyti ir vienas ki- - Pagaliau atsirado du vyres-
sižymėjimų už parodytą bėro- tu į užpakalį. Taip susipažinom tas kuprmnigarii iri net, kačių ni seržantai, instruktoriai, —

su tikruoju legijono veidu ir jo- paragauti.
sistema. Kiek buvo vargo ir “juoko Karioff,- kurie jau buvo atitar-

E ten mus paskirstė po ba- pro ašaras”; nemokant prancū- navę 18 metų legijone. Jie ba
talijomis ir kuopas. Atsidūriau zų kalbos. PavyzcBiui, koman- vo labai žiaurūs, tiesiog nežmo- 
vtenas tarp svetimtaučių Krei- dos dešinėn,’•kairėn, ramiai ir mškt Su jais galėjom šiaip taip 
der kaime, netoli Saharos. čia taip totiau. Mes fiopsome, nežr- susikalbėti.
buvo varginantis keturių mėne- nodami, kas .doyti.

Drausmė buvo nepaprastai 
griežta. Karininkam buvo 
griežtai draudžiama bet kokia 
diskriminacija, pavyzdžiui, va
dinti kareivį pagal tautybę ar 
rasę; visiem buvo bendra* var- 
—; — legijonierius. Tarnybos 
metu privalomą kalbėti pran
cūzų kalba, o. laisvalaikiu gali
ma naudotis savąja. Tarnavimo 
laikas angažuojamas ne mafian 
penkeriem metam, o po išttf- 
nautų 15 metų mokama pe i- 
ja. Sužeidimo atveju mokama 
pensija pagal nustotą darbingu-

Per savaitę laiko susidarė ga
na vyrų laivo transportui Ta
da teko atsisveikinti su Euro-

stovyklas. Saugumo dėliai, ro- 'me, Madagaskare ir Sirijoje. E 
dos, dar visiem buvo sudary
ti “atleidimo dokumentai”. Po

(4) kambario “draugų” lenkų bu- kiekvienas legionierius.
Mūsų pavyzdžiu pasekė ven- vau apkaltintas, kad parisavi- Legijono vardas buvo gana nešink 'cbūakteriai rasdavo 

grai, ukrainiečiai, latviai, estai nęs svetimą duonos porciją ir pagarsėjęs. Jame buvo nemaža prieglobsti legijone.
ir kiti. Po priėmimo visus mus suvalgęs, už ką mane smarkiai karalių, princų ir artistų, pvz.
išvežė į mažesnę stovyklą FR- apdaužė ir apšmeižė, nors ir Serbijos princas, kuris vėliau VIB4AS TARP SVETIMŲ
lingen miestely. Ten jau ga- buvau nekaltas. Kiek vėliau pa- tapo Serbijos karaliumi, Petru

Skubotai ten mus aprengė 
aštuoniolikto amžiaus unifor
momis. Atrodėm nepergra-

pos krantais.
Išplaukėme šiaurės Afrikos 

link. Po dviejų dienų kelionės 
pasiekėme Orano uostą. E ten_____ ____ ______
mus traukiniu nuvežė į legio- įį jįįžįnj. m 
no centrą — Sidi Bei Abbes. kam į legijoną priimdavo be

Per šitą . vietą tun pereiti tapatybės dokumentų, todėl net 
‘ visokie “gangsteriai” ir šiaU>



inktei

įkhuvusį laisvam pasriti^ję.
Valstybės Departamentas sa- mi Wta.' 

vo q>ecialiam rašte vper, pasų IŠįĮ
išdavimo skyrius patarė kekei-

į Sonetų Sąjungą griežUi 
laikytisvriiutos iškeitimo tai- $ < 
syklių, turėti prie savęs didės- J' ?

£frb- vietinio režimo yra tarp nm 
įtemptu- atsargūs laisvoj Amerii 

Są- Raudono persekiojimo tet 
jie labai stipriai jauria te ’ 

HBte Amerikoj. Kuo. U Jas

TUO-

nes pinigų sumas, kurių neti
kėtai gali prireikti. Prieš ką 
fotografuojant turistas turi tei
ti tikras, kad tai daryti leidžia
ma. Kiekvienas keleivis turi iš

keliauti tik g anksto nustatyta 
maršrutu. Patariama kiekvie
nam užsirašyti savo paso nu
merį ir JAV ambasados Mask
voje telefono numerį ir saugo
ti juos piniginėje. ‘ 1

Valstybės Departamentas 
griežtai įspėjo turistus nepirkti 
rublių ir neparduoti rūbų So
vietų Sąjungoje. Niekam nepa
taria pasiimti iš sovietinių vieš
bučių ar restoranų kokį menk
niekį kai suvenyrą.

. Niekam nevalia į Sovietų Są
jungą įvežti paketus, laiškus

bute įvykį? apylinkės valdybos 
posėdis. Šalia valdybos narių 
posėdyje dalyvavo JAV LB. 
Tarybos rinkime k-jos pirm, 
inž. Česlovas Staniulis ir lietu
viškos spaudos atstovai.

Kiek atsimenu, palyginus su 
buvusiomis LB. valdybomis 
praeityje, šioji sudaryta iš jau-

vyriausias — pirm. Jonas Ur
bonas dar tik 42 metų.

Iki šiol Detroite ir jo apy
linkėse veikia dvi lituanistinės 
mokyklos. Viena prie šv. Anta-

asmeniui, vaikam — 15 dol 
Gausesntom šeimom numato
ma nuolaida. Kasdien bus skai
tomos paskaitos bendraisiais 
pedagogikos bei metodikos 
klausimais. Bus paliestas spe
cialiųjųdalykų dėstymas pradi
nėse ir aukštesnėse lituanisti
nėse mokyklose.

Gegužės 14 Lietuvių namuo
se ruošiamas motinų pagerbi
mas. Kaip ir visuomet, bus me- 

___ ~ __ ninė dalis, karią atliks lituanis-
no^TaiaĮrtj^ir ntoou'ijrturtų titoų mokyklą ntokdeMa. 

namų. Tai “Aušros” vardo Ii- Deil. Leono Urbono paroda 
tuanistinė mokykla. Kita, gimu- 

ar bet kurį religinį objektą ar si vėliau, Detroito priemiesty
je Livonijoje. Sižnoma dr. Vin- džio 30 — gegužės 7 Lietuvių 
co Kudirkas vardu. Ilgainiui namuose. Atidarymas — balan- 
paąiškėjo, jog.abi mokyklas iš- džio 30 d. 12 vai.
laikyti sūnku, beveik neįmano- DaiL Leonas Urbonas gimė m3- 
ma: trūksta tinkamų mokytojų Lietuvoj 1925. Baigė Stuttgarto 

meno akademiją Vokietijoj.
sykhų. Nesilaikantieji lengvai pasitarimai šias ate mokyklas šiuo metu gyvena Australijoj, 
gali patekti ilgesniam laikui į vėl apjungti. Tuo reikalu LB. Jo parodos vyko: Sydnejuje 
kalėjimą. švietimo vadovo išsiuntinėtos 1964, 1965, 1966; Melboume

Pagal žurnalą; “US News ųud anketos;, Sttj atsakymais grįžo 1964$ €anb<ex^}. lgĮte; Ciurlio- 
■ —----------- tik apie 52 proc. išsiųstų anke- nio galerijoj Cbicagoje 1966 ;

uuATCDmiDv rnuu už sujto^gimą pasisakė 75 New Yorke 1966. Šis mūsųtau-
«mjrlion7o procentai tėvų. tietis su dideliu pasisekimu ruo-
CIUKLIUNIU AKADEMIJA

knygą. Nevalia taip pat fotogra
fuoti lūšnas, tiltus, pasienio zo
nas, karinius įrengimus ir pan.

Keliaujantieji automobiliu tu
ri griežtai laikytis iš anksto nu
statyto plano ir važiavimo tai-

Urbonas. Paroda įvyks balan-

laikyti sunku, beveik neįmano-

ir lėšų. Jau kuris laikas’ vyksta

tuosius mokslus. a
Visi, sulaukę 18 m., turi fd- ■ 

sę balsuoti. Tėvai turėtų pa-a 
raginti jaunuosius! Kai pripras, 9 . ..
jie visad ir patys žinos, kad rei- ■ 
kia balsuoti. H

Tarybos rinkimai vyks gegu- 
žės 6-7. Balsuojama nuo 11 vai. |

JAV L® «>e*»**« viMytal H k. j d. aMi; in*. 4<ma» Vrta>n*«, 4.7 balsuosime nuo 10 vai. ryto Ruįienjcnį, Algis Rudeniu*; atevt N*HnwB»ta» U<J*y» ir Jurfl** 
iki 5 vai. vakaro. Balsavimo :;
centras — Lietuvių namai 3009 
Tillman g. Kaip ir anksčiau, vi
si gali savo balsą ir paštu pa
siųsti adresu: C. Staniulis, 21100 
Fairview Dr., Dearbom Hghts, 
Mich., 48127. Balsavimo korte
les galima gauti pas kiekvieną 
rinkimų k-jos narį: Petrą Griš- 
kelį, Česlovą Staniulį, Joną As- 
miną, Alfonsą Kasputi, Anta
ną Paškų. Tid' visi prie urnų-. 
Parodykime, bendruomeninį so
lidarumą ir lietuvišką susiprati-

VI. Mingėla

BALTIMORĖS ŽINIOS
1 Rūtos ansamblio koncertas nės kartos lietuvis, žinomas 
būvo balandžio 22 lietuvių sve
tainės didžiojoje salėje. Kon
certą rengė Tautinės Sąjungos 
Baltimorės skyrius. Tuo buvo 
atžymėta ansamblio 25 metų, su
kaktis. ^Dalyvavo gana daug 
publikos. Po koncerto buvo šo-

uįtyH ir Kę^pčiui Mikoniui iš 
JBoėton, Mass., kaip vestuvinę 
dovaną vjęnas inžinierius užpre- 

r numeravo dviem metam “Ai
dų” žurnalą'. Jau nebepirmą 
kartą tas kilnusis lietuvis duo
da paskatą ir kitiem savo tau* 
kiečiam. Jo pavyzdžiu' jau ne 
kartą ir kiti yra panašiai ap

dovanoję jaunąsias šeimas.
—ČelistM Mykolu Saulius, 

15 metų grojąs Denver simfo
nijos orkestre, balandžio 11, 
33 sezono baigiamajame kon
certe buvo pagerbtas ir apdova
notas medaliu kartu su kitais 
6 ilgamečiais orkestro nariais, 
įvykis paminėtas “Denver 
Post” laikrašty, koncerto prog
ramoje ir kitur.

— Jonas Sluoksnaitis, Water- 
bury, Conn., mirė balandžio 8. 
Iš lietuvių bažnyčios palaido
tas balandžio 11. Nuliūdime li
ko žmona Joana, dukra Agnės, 
sūnus Albertas, marčia Adelė, 
5 anūkai ir viena sesuo.

“Wilsono” pavarde, mirė, balan
džio 14. Velionis buvo pirmojo 
pasaulinio karo veteranas, dir
bo siuvykloje. Buvo susipratęs 
lietuvis, dalyvavo lietuviškose 
organizacijose ir Lietuvių Atle
tų Klube. Gedulingos mišios už 
jo šėlą buvo šv. Alfonso, baž
nyčioje- balandžio 18. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdęs sūnus Vincas.

Juozas Bubnys, sulaukęs gra
žios senatvės, mirė balandžio 
20 Meręy. ligoninėje. Visais 
dirbo airiykkrie. Buvo sĮ^pw^ 
tęs lietuvis ir ištikimas parapie- 
tis, dalyvavo įvairių m-ganizaci- 
jų parengimuose. Gedulingos 
mišios už jo sielą buvo balan
džio 24 šv. Alfonso bažnyčioje. 
Palaidotas H<dy Redeemer k> 
pinėse.

Šv. Kazimioro seserų rėmėjų 
■ suvažiavimas buvo balandžio 

PHILADELPHIJOS ŽINIOS -^3 Newtown, Pa. E Baltimorės 
rėmėjos važiavo autobusais.
7 ‘ Maldininkų kelionė į Mt. St. 
įfeays kctegijds Liurdą Em- 
mitsbiirge, "Md., rengiama ba
landžio 30. Vadovauja klebo
nas prel. L. Mendelis. Autobu
sai-išvažiuoja 9 v j. nuo šv. Al- 
fdhšd mokyklos. Į Baltimorę 

TgįįŽtat 7 v.v. Bilietų galima įsi
gyti klebonijoje.

Pirmoji komunija bus gegu-

(LBB) viemnjCelė radio valan
dėlė Pteladetohijoje, žengia į 
keturioUktuošiūs gyvenimo me
tus. Nors LBB neturi apmoka
mų tarnautojų, jos išlaikymas

IEŠKOMAS
Ieškomas Jurgis Jočys, kilęs 

iš Lasčių km., Aluntos valsč. 
le^jo giminės. Kreiptis į Mrs. 
Lieba^94-19 86tfe'Ave^Wood- 
haven, N.Y. 11421.

procentai tėvų. - ------- ---------- -— ------------------- -
Vyt Rugienius rūpinasi ir šė parodas ir kt miestuose bei atsieina virš 4,000 doL

' Naujai išrinktoji Waterburio ieško kelių, kmp būtų galima valstybėse. - Gaunami skelbimai šios sumos
ateitininkų sendraugių valdy- praplėsti beturimą veiklą čia " '-1 *~
ba, kurios pirmininku yra jud- gimusio jaunimo tarpe. Bus 
rus kultūrininkas v. Vaitkus, braunamasi įvairiais' būdais į 
pasiryžo surengti dažnesnius vyčius, skautus, " ateitininkus, 
kultūrinius parengimus, kurie ir kitas jaunimo Organizacijas, 
paskutiniu laiku Waterbury Ii- Norima užmegzti ryšius su Sa
ko negausūs. Ypač norima su- me kontinente baigusiais moks- 
pažmdindinti jaunąją lietuvių lūs, dar nepasenurites, bet jau 
kartą su sava kultūra. nuo lietuvybės ’ nutdhisiais lie-

Gegužės 6 d. 7:30 vai. vak. tuviais. Ateity Vy^. Rugienius 
šv. Juozapa parapijos senosios šios rūšies bandomąjį susirin- 
mokyklos švento Vardo svetai
nėje Waterburio ateitininkai 
sendraugiai rengia pirmą tokį 
kultūrinį subatvakarį — Čiurlio- švietimo tarybos ibokytojam 
nio akademiją. Paskaitą apie v ’ -
Čiurlionį, paįvairinant spalvo
tom reprodukcijom, skaitys dai
lininkas, rašytojas Paulius Jur-

Registruokime parengimus
LB. Detroito apylinkė pa

skyrė Narimantą Udrį, valdy-

kimų šauks savo bu
Mokytojų kursai

ruošamų kursų svarbą. Švieti
mo Taryba ragina litamistinių 
mokyklų mokytojus šiuo-

mas išlyginamas valandėlės rė
mėjų aukomis ir vieno kito pa- 

. - rengimo, pajamomis Artimiau- žės 7 per 8:30 mišias, kurias
bos vicepirmininką, registruoti toks Į^engįm-g jyyfcj aukos prel. L Mendelis.

Jtv. Vardo draugijos matinis 
seimas bus balandžio 30 Civic 
Ceriter. Seimas baigiamas ban
ketu. E šv. Alfonso parapijos 
dalyvaus gražus būrys vyrų.

Bernardui Karpavičiui -Kar- 
peri pagerbti lietuvių svetainės 
šėrininkai balandžio 29 7:30 v. 
v. bengia vakarienę klevų kam- 
tiĮfeSdė. B. Karpavičius yra sve- 
tafanės šeiminiiikas.

; Motinos diena šv. Alfonso 
bažnyčioje bus minima gegužės 
14.. šeimų komunija bus per 
8^0 mišias. įvairių organizaci
jų -procesija bus 4 v. popiet

visus Detroito lietuvių parengi- 29,‘l Muzi
kinio Klubo salėje, 2715 E. Al- 
legheny Avė. Parengimą ruo
šia LBB valandėlės rėmėjų ko
mitetas. Programą atliks žymu
sis mūsų akordeonistas Kazys 
Daubaras ir Žibuoklių sekstetas, 
vadovaujamas Liudo Stuko. 
Programa įdomi ir įvairi. Po 
programos'— šokiai ir bufetas. 
Rengėjai laukia visų. Pradžia

rengimų kalendoriaus vedimas 
palengvina darbą visiem visuo-

ganizacijom. Jo adresas: Nari
mantas Udrys, 14590 Green- 
field Detroįt, Midi. tgį. -272-54 
80.

Rugsėjo mėnuo — Lietuvių 
Bendruomenės mėnuo. Be kitų 
bendruomeninių reikalų kėli
mo bei Kultūros Fondo rėmi-

Drabužių rinkliavą, kurią 
lininius, rašytojas ramius JUT- se aursuuee uaiy▼$»<*>» “ p«- B^fas, norima baigti iki
kus iš New Yorko. Kompozito- gilinti savo pedagogėj: žįnias. i-— lxhui rnnJSl rw»- geguŽK> 15* Patlkrinkime spin-

° T. kejnno, tam labui ruošiamas De- gerus, atliekamus dra-
troito lAetavių namuose banke- bugus atiduokime. Balfui, kure 
tas — balins, kuris įvyks rug- persiųs labai reikalingam mūšų

Studijų savaitė bus„pravesta 
Mancbestery, Dainavos" stovyk
lavietėje liepos 38 —-riaepiūčio

rius A Aleksis, artimai bend
radarbiavęs su Čiurlioniu, pasi- 
d^ins savo prisiminimais. Mu
zikinius jo kūrinius išpildys ga- 6. Visi registfuąįarit^te Jero- 
teai pasireiškianti Gražina Se- nimą Ignatonį, 6642rJb.; Fran- 
liokaitė. Rengėjai maloniai kvie- dsco Avė., Chicagd, IIE.-^nB29. 
čia atsilankyti visus besidomi- Į šiuos kursus mokytojai gali 
čius genialiuoju Čiurlioniu. atvykti ir su šeimomis. Suaų-

' ' i" k

Jonas Obelinis

DRAUGAI PAGERBĖ 2UVU- 
S| ALGf ElDUKEVICiy

Vasario 18 tragiškai žuvusį 
Algi BcMcavRSų draugai ilgam 
prisiminimui. įrašo į pranciš
konų vienuolyno — Jaunimo 
Centro fundatorius. Inešant 100 
doL, po 5 dol. aukojo^Aukšti- 
kalms Vytas, Olga . Dailydaitė, 
Vytas Daugirdas, Kęstas G6MF 
žas, Alfa Ilgutis, Monika. Jb* 
navičiūtė, Vytautas Kligys, Vy- 
da Liaugandšutė, Edwardas Uo- 
gys, Vida Lušytė, Genė Nū- 
tautaitė, Aidė Penikas, Kęstas 
Simanavičius, Lrima Sileikytė, 
Algis Uknevičžus, Albina Ukne- 
vičiūtė, Našta Umbrazaitė, EL 

______________ ..... _ _ tt ___t_ vira Vąsilteuskaite, Vytas Vė- 
ima Balto skyriaus pirminiu- rapiečiai kviečiami kuo gausiau beliūnas, Algis Vedeckas.

Sį labai svarbų reikalą iškėlė -Juozas Petronis, 2114 dalyvauji šioje šventėje.
ir plačiau jį nušvietė pirm, inž GreenSL, teL LO 7-4165. .-įį-Vincas ; KuZinskąs* anksteš-
Jonas Urbonas Paai^innn dar L. MuzRcmio Klubo prezidetį-
Detroito rinkimą k-jos pirm. C. M Mi^aai kutai Mt ąfe s^meffienL 3 vai, popiet
Stotomis. FMŠSMjo M šro- ys^mk^ muįu lyeadento
met į tarybą kandidatuoja net ižrmktas ^asys Melnikas, o n- Hartford ,

Conn. Gildos prezidentė' yra 
Mra. 'Charles M. Siumkus, co- 

. chrirman pareigose — Mrs. Ja- 
mes Z- Gaibin ir Mrs. Robert 
Endrehmas.

6 detroitiečiai: dr. Kęstutis Keb- ceprez. Henrikas Misliauskaš.
i lys, inž. Vytautas Katkus, dr. Klubui vadovaudamas Stasys 
i Vytautas Majauskas, Vladas Melnikas pirmiausiai yra pasi- 
i- Pauža, dabartinė LB. Detroi- ryž$s įvykdyti klubo patalpų 
f to apylinkės pirm. inž. Jonas remontą, kuriam paskirta 10, 

Urbonas ir inž. Algis Zaparac- 000 doL
Motinos Dienos minėjimą ir

Iki šiol L B. Tarytas rin- šuto metais ruošia šeštadienr- 
kteraose, mes detroitiečiai, bu- mokykla. Jis įvyks šv. And- 
vome labai apsileidę. Dažnai nejaus parapijos salėje, gegu- 
nė vieno atstovo neišrinkdavo- žės 14, po lietuviškų pamaldų. » »s. Robert Endrehu-
me. Paskutinius 3 metus ture- Kviečiami vist

I demonstruojamus
Parodęs komentato-

B&etus bus galima įsigyti 
prieįėjimo arba anksčiau iŠ ot- 
gaptanci jo® narių.

'^Parudoapelnas skiriamas
Putnamo seselių rėmėjų Con- PtAteuno lietuvėm seselėm, ku- 

- • rioa Šiuo .metu stato Matulaičio

K dą Paužą. Kiek šiemet išrink-
■ rime? Gal visi šeši praas? Vi-
■ si puikūs bendruomenininkai,
■ visiem rūpi lietuvybės išlaiky-

__ mas, lietuviškojo jaunimo auk- neetieuto skyrius rengia pirmą- 7*7 *a<
kelmas bei Švietimas lietuviš- ją metinę “Sew ’n Show” ma- vante senwų

■.LtočK-ko koje dvasioje. Viri baigę aukš- dų parodą. Ji įvyks balandžio - -«!>. «

HARTFORD, CONN.

-SJX Shimkua

TtVAMt PVtANCmCONAMi •WOOKLVNC (•UILtegji FONO) 
MO ŪUtMW(CK AVt, ŪROOKLYN, N. Y. tt»

siunčia auka ____ atacyto ft*** b P«*» frteyū
Mn«/nte| nitmmiOdai j: ; ...
□ Garbte funeatoriua (WQOL ‘ . □ AmSnu Hartae (W»
□..Funtetėrim (Itep: □ nemajm («****«*•>

-Piattedu <vl» pamdtoU «atjrte taM
. - • , y •

ADRSBAS __________ ■ . ■ -r.......-■ į > ■ ■ —

<2 VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME 

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOSFONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

. KĄ rAtudiiom— ivykdysimb ■ 
DABAR YFaC REIKALINGA JŪSŲ AUKA



"j-

*=■**?■

40. yetovėarba latvė.
41. .Įfrys kambariai ir virtuvė.
42. Pojūtinis “Titaniko” si
••'•'■natas.’". -../i

ir priimtas laikinis 
staintes, kurį prirašė jte. ‘M. 
M&eHebŠ ir L Kodatiehė, pa
skelbtos PMT delegacijos. B 
lietuvių įėjo šios moterys: dr. 
lt 2$nsfcienė, dr. A. Raslavi-' 
ąėnė, Aidima Augu^iųavič^- 
nė, Emilija f?ai4wi^aitėt Riyfija 
Jatfaitienė, Marija šfilvydattė, 
Ona Sauiaitienė, Ona Tugandle-

. 43. Požeminio pasaulio upė. 
^■<1. Atšipus. : . ' - ; - ’
, 0. Totalia vaizduotė.

46«;$aĮdiniiikas.
47. Ne tau.-
50. Jtamstis.
53. bakūžė samanota..”
54. Krakmolo kruopos.
56. Vajdmainystė (2 žodžiai). 
58. Peru sostinė.

—ligų specialistas. 
Sumnijos ežeras.
Šen. romėnų pinigas. 
Sakmė.
Padažas.

60.
61.
62.
63.

1947 metais kovo 8-9 Pabal- daugiau lietuvaifių buvo pasi- Steigėjas vardu posėdį ^9- 
tijo moterys suvažiavo į Ess- puošusių tautiniais drabužiais. rė Tekia Erdmanis 0awė). £ų- 
lingeną (Vokietijoje) atnaujin- šalė Jmvo išpuošta' tautinį kalbėtos ir atidarymo makkri- 
ti seno, dar nepriklausomuose niw vėliavomis Susirinko apię B lietuvių kalbėjo kun. prof. 
kraštuose uŽsįmeigusio bendra- 400 svečių. Mūsų delegacija bu-: ~ 
vimo ir, pasakyčiau, draugys- vb didžiausia — viso 38. Sė- 

- ‘ dejom viduryje tarp latvių ir
esdų. Svečių tarpe buvo ir A- 
merikos karinės valdžios atsto
vai’ su žmonomis, IMCA, IFCA 
atstovai, skautai, žurnalistai.

Į prezidiumą iš lietuvių buvo 
pakviesta: Vincė Jonuškaitė, dr. 
Aleksandra Raslavičienė, Mari
ja Milvydienė.

tės. Tai buvo pirmas moterų 
sąskrydis išlaisvintoje Vokieti
joje. Norėjosi susitikti senas 
pa^stamas, bičiules, norėjosi 
pasidalyti išeivio vargais ir rū
pesčiais. Svarbiausia, — norė
josi bendrom moteriškom jė
gom atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį į mūsų tėvynių vargus 
ir padarytą skriaudą.

Tad į šį suvažiavimą skubė
jom susijaudinusios. Keliavom 
menkom to meto priemonėm, 
nes tai buvo sunkūs pokario 
metai.

i ■■■..■' -

Sveikino: dr. M. Žilinskienė, 
Mali Jurma (ji ir dabar dar va
dovauja estėm), kapitonas Scįia- 
feritz, Vliko vardu Gėdimihas 
Galva, Raudonojo Kryžiaus ‘— 
S. Jasaitienė, skautų — M. Mil- 
vydienė. Gauta daugybė tele
gramų ir laiškų. Sugiedojus vi
sų trijų tautų ir Amerikos him
nus, baigta pirmoji dalis.

Kodėl kandidatuoju Į LB. Tarybą?
partiją ir šiandien einu vyriau-

pabaltietiško behdravimo dva- 
sia, kad visomis priemonėmis 
būtų kovojama už . pavergtų 
knistų išlaisvinimą.
Pirmoji PMT pirmininkė bu

vo dr. Marija Žilinskienė.

Išemigravus
Atėjo laikas išemigruoti. Iš

siskirstėm į visas pasaulio da
lis. 1949 PMT centras persikė
lė į New Yorką. Pirmininkė bu
vo Birutė Novickienė. 1950 į 
darbą įsijungė Ligija Bezuma- 
vičiūtė; nuo 1953 iki 1966 ji 
pirmininkavo mūsų organizaci
jai, jau Įsiliejusiai į LMK Fe
deraciją.

Iš mirusiųjų reikia paminėti 
Ligiją Biėliukienę-Bezumavičiū- 
tę. Latvės neteko žymios poe
tės ir valdybos" "narės Karote 12. 
Dale. 4

Mūsų delegacijai prie PMT 
vadovauja energinta Galia ži- 
lionienė.

StaBai 20. Žemės ploto matai.
1. Augalo kvėpavimo orga- 21. Vokiškas artikelis-

2. Garsioji—mečetė Jeruzalė
je. 
Pavartotas.
Pagriebei.

5. 1004 (romėnų skaitmeni
mis).
6. Nedideliam.
7. Taip prasideda aukšto luo

mo žmogus.
Kaip amerikiečiai vadina 

skraidančias lėkštes?
Kur prancūzai išbandė sa
vo pirmą atominė bombą?
Verkšlenai, ko nors įkyriai

3.

9.

10.

Atginė.
Prancūzų moneta.
Didžiausia pasauly krautu
vė (Maskvoje). 
Naudoja žagrę.

26. Padovanos.
28. Pritark katutėmis.

Brazilijos gyvatė, 
šventoji, sergėtoja 
gaisro.

34. žuvis panaši j raudę.
35. Tėvynės vaduotojų grupė.
36. Sovietų naikintuvas antra

me pas. kare. '

22.
23.
24.

25.

29.
32. nuo

KRYŽIAŽODŽIO NR. 4 
ATSAKYMAS

Gulsčiai
1. JAUTIS
2. 1NIMJA
3. ĘSERYS
4. SAMTIS
5. URĖDAS
6. AISTIS
7. NAGINE
8. GABUA
9. LIŪTIS

10. ĖDŽIOS
11. JAUNIS
12. OPALAS

Stačiai (iš
Kas atsitiko lietuviams, ilges

nį laiką išgyvenusiems Anglijo
je? JIE SUANGLĖJO

pirmųjų raidžių)

Lietuvoje dirbau Lietūkio 
centre, kur pradžioje ėjau bu- šio demokratų komiteto koordi- 
halterio, o vėliau grūdų sky- natoriaus pareigas. Kaip toks, 
riaus vedėjo pareigas. Akty- turiu reikiamus ryšius su Šal
viai dalyvavau Lietūkio šaulių taisiais Rūmais, Senatu ir Vals- 
būrio steigime. Rusam okupa- tybės Departamentu. Dabar esu 
vus Lietuvą, už ‘šią veiklą tuoj 51 m. amžiaus, visuomeninį 

, . buiau atleistas iš tarnybos. darbą dirbu virš 30 metų, esu 
! 1945 apsigyvenau Vokietijų; ^ešią jaikų fžvas ir pragyrišiu 

niais drataži^ Kišau nirime- > “" bavau U*
♦a ai- M ir a^išn tuvių bendruomenės komiteto nationai Super Markets. . , :
pjausi. Jes aukštam ūeiui ir pū*mininku, o taip pat buvau Paminėti faktai rodo, kad vi- 

ta^ paskirtas UNROS apskrities ve- suomeninis darbas sudaro itia- 
nuometas. Atroji Elniai. Ir W Pareigose išbuvau iki ”»

. ~ . 1949, kol išvykau į Australiją. mano patyrimas neabegep-
Austialijoje dirbau kaip knygy- na* galėtų, būti panaudotas ir 

Sinodai . . . . nų vedėjas. Taip pat buvau JAV LB
Krašto valdybos sekretorius . ““o nuomone, pirmoj eilėj

(.iVc Itaiš 3 pslJ sporto vadovą*;, Australijos Ka turėtų būti pravesta kuo stip-
terysčių klausimas yra bene ak- 1 ... .
tualiausiaš. Iš visur girdimi tad- Sydaėjaus sporto klubo “Ko- 
sai šį klausima galutinai iš- vas” steigėjas ir pirmininkas.

1953 gale atvykęs į JAV, pa
stebėjau, kad lietuviai labai ne
gausiai dalyvauja politinėje sri
tyje. Tad įstojau į demokratų

t
Esslingeno didžiulės stovyk

los aikštėje būriavosi trijų tau
tybių moterys. Tai buvo delega
tės ir viešnios. Buvo nemaža 
svečių ir vyrų.

vyskupų sinodo darbas, po ko 
jau popiežiaus sprendi

mai.

lietuvis būtų veiklus bendruo- 
inenės narys. Turint didesnį 
narių skaičių, neabejotinai pa
didės ir pati veikla, kurią ypa
tingai reikėtų sustiprinti lietu
vybės išlaikymo ir pavergtos tė
vynes vadavimo srityse.

Jei man teks garbė būti iž-

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui

A t A
Pi*. VLADUI GRUDZINSKUI

mirus ponią Gnidzinskienę, dukras Eugeniją. Nijolę, Aldoną 
Rimą su šeimomis nuofirdžiai užjaučiame

Irena ir Jonas Vilgaliai

MALDININKŲ IŠVYKA
J W ASHINGTON. D. C.

Sekmadienį, gegužės 21 dieną, bus Mišios Marijos garbei 
pašventinto] šventovėj o Autobusas iš Brooklyno išvyks
ta gegužės 20 d., tuoj po mišių, kurios bus aukojamos 6:30 
vai. ryto pranciškonų vienuolyno koplyčioj — 680 Bush- 
wick Avė. Jei būtų keleivių, autobusas sustos Elizabeth 
ar Nevrarke. Kelionė, įskaitant nakvynę viešbutyje ir va
karienę, asmeniui kaštuos 28 dol. • Washingtone bus 
lankomos vietos: Baltieji Rūmai, muziejai, paminklai, Ar- 
lingtono kapinės, katakombos ir Šiluvos koplyčia bei ne
priklausomos Lietuvos atstovybė. Grįžtant aplankoma 
Baltimorėj lietuvių bažnyčia. Bus tik vienas autobusas, 
todėl prašoma rezervuoti vietas iš anksto. ♦ Visais ke
lionės reikalais prašom kreiptis į Darbininko administra
ciją — 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221; TeL 
GL2-2928, vakarais GL 6-7068. Pas M. Šalinskienę tel. 
VI 7-4499 arba E. KaŠetienę ST. 2-6814.

ju, kad kaip iki Šiol, taip ir to
liau sugebėsiu sąžiningai ir 
efektyviai dirbti savo mylimos 
tėvynės Lietuvos ir tautiečių la
bui.

11.

Susirinkę po 20 metų balan
džio 30, sekmadienį, vėl ieško
sime pažįstamų veidų kaip anuo 
met Esslingepe. ,.

Sukaktiės proga palinkėkime 
stiprybės ir ryžto tclimesniem 
darbam. '
f Vincė JtanfMcMto^Ledcaitiunė, 

ten dalyvavusi

NAUJAUSI 
PRANCOjy 

ir italų 
modeliai. 

~J-’w Įvairūs kailiniu 
*r kailių 

papuošalų 
f | pasirinkimas

Visfcsė gumbama mūsų dirbtuvėje. 
tr&ožspasirinkimas. urmo 

KAINOS.- Parduodame dfcSefioms 
kaiUiiių. krautuvėms. Prie* pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. ihertaisonie kaitintus ir ki
tus siuvinius Į naujus modelius.

150 W. 28 Sl, New York, N.Y.
Patalpa No. 501. 

TeL CH 2-1079 — CH 2-0835

i «*•---<__ Atidaryta darbo dienomis 8-0.' ►«-
Mnranas taleriais 8 -3. Liepos ir rugpffičfo

(PX) mėn. SežtatBeniais — uždaryta.

prisijUĮigusi su 

PodartĮgifts, Įric. 
priima užsakymus IfiNUOMUOTI BUTUS 
Sovietų Sąjungoje, o taip pat sovietų ga
mybos dovanas: Automobilius, šal
dytuvus, SKALBIMO MAŠINAS, TELE
VIZIJOS Aparatus, maisto produktus...

£ EYPRESS
CORPORATION

45 WE$T 46* STUKT, NEW YORK, N. Y. 10036 
T«L Q 5-7905

13.

18.
apie

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
RELIGIJA, FILOSOFIJA 
Mano katekizmas, vaikučiam, spalvotas 
Sv. Prancttkauu ptdomis, III ordino vadovėlis 
Tikyba* vadovėli*, katekiziha* paaugiiaiem 
Lekcijai Ir Evangelijos sekmad., Cventad. 
iv. Kazimiera*, dr. Z. Ivinskio 
Geguži* mėnuo, Tčv. K. . Bučmio, O. F. I 
Cv. Pijus X, kdn. J. Petrtoo 
tv. Pranctikaos regula ir konstitucija 
Kova prie* Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 
Katalikai, pasauNĮžiOra ir politika 
Saulis gieūng, dr. A. Macejnos

140 
140 
140 
240 
240 
140 
140 
140 
140 
140 
340 
240 
140 
140

Napoleono gyvenvietė trem
tyje. 
Degtukų karaliaus vardas. 
Gaivą—(nežinojo, ką dary- 
tiK 
Kandus, deginantis.

19. Filosofinis mokslas 
dorą. 
Ši kolonija buvo atimta iš 
Portugalijos. 
Bažnytkaimis Alytaus ap
skrityje. . .. ....... ..
Šiaurė, Amerikos driežą -,?*• '• •"*’
rūšis. . tv. Ariana* Paduvieti*, NęMo Vien

Negesinkime aukurą, vysk., y. Brizgio 
Milžiną*, didvyri*, Kentas!*, kun. Pr. Gaktos SM •
Prie vHtie* kryžiaus, dr. J. Prunskto f40
Jaunuolio būdas, kovos, mokslas, religija, Tihamer Thoto 140 * 
Tautini* auklOjima* Ceitndje, V. Cižiuno L0
•v. Raitas, verstas J. Skvirecko, I tornae 1040
Cv. Raitas, verstas J. Skvirecko, |l tomai 1^40
Sv. Raitas, Nsraj. Testamentas (mažo.fortnato), J. Skvirecke 340 
Sv. Raitas, Nauj. Testamentas (didelio formato). J.. Skvirecko 540 
Ateitininkų vadovas, kun. SL Ylos ' “
Didžioji padOJOja, dr. A.. Maceinos '. 
iv. Praneiikus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 
Serafiiktifju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 
Gyvenimo kaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 

pSVUpUS, M. M9dBCC**w9 

Ltetuviikas aukojimas Šeimoje, L. DambriOno 
Mokslas .ir reUglja, dr. J. Primokto

28. Kreta, dreba.
29. Pilsudskio laikų valstybinis 

ženklas (2 žodžiai).
30. Vokiečių filmų aktorė — 

Čechovą.

ninkų.
Mažoms Lietuvos, ežeras.

Naudoti kastuvą.
Niekuomet
Eik didyn!
Tesąs gyventojai negali už
miršti —

41- Atsitiks.
44. Vamoja, priekaištauja, 

tualeto dalis.
46. Poetas Aleksandriškis.
48. Turgaus aikštė šen. Graiki

joje
49. žalčių karalienės sūnus.
50. Praradusi regėjimą.
51. Spaudos baliaus valso pra-

52. Amžinasis miestas.
53. Taisyk lovą!
54. Cigaretės su mažu nikoti

no nuošimčiu.
56. Zeuso gimtine.
57. Tas.

J&uhąai
1. Dejom lopą.
6. Trauks per dantį.

10. Suruošk madų parodą!
14. Salų grupė prie Joponijcs.
15. Muzikos instrumentas.
16. Estijos upė.
17. Arklas ir rugių guba mėly

nam fone (2 žodžiai).

Jaunystė* Marta*, A. Šulinsko 
"Vyskupo P. BGėto atsiminimai I tom. 
žmonės ir žvėry*, kun. O. Ylos kacuto pergyvenimai 
Mari jo* toontoyte Amerikoj, dr. T. Narbuto 
Dievą* nrtBmoaa, kun. SL Yto% 301 fąsį. 
Žmogui be Dievo, dr. J. Girniaus, ktoteto aplankais 
tv. Augustinas, G. Pupini, dr. P. Mačiulio vertimas 
Dievo ĄvMĮIa* Oi. A. Maceinos 
Negeeinklme aukurų, vysk. V. Brizgio
Dievą* ir žmogus, poni. P. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbintais* Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Marijo* «eki«hM pagdl Tomą kempietj 
JSTORUA, GEOGRAFIJA
Vysk. M. Valant,iass biografija, V. BlrMkos 
Maironį* ir jo gyvenimo bruožai, Aidą leidiny* 
Mistiniam* sodu, kan. M. Vaitkaus 
Česlovą* taunankas, J. CflurtBtau*
Ltotevttkoji išeivija, prM. Nyk. Krupavičiau* 
i archyvai, boMevlzmo metai

A  »—*■—> < M,--------- PUT — *Ll^VYvS WwE00vMlly ZCrTsMOCfO 

Trys sttknstumat. dr. P. Mbčiulio 
Aleksąndrynao, V. BMNkou, I, II ir III tom. 
Tfvynlj* h* p Mautoje, kan. A. Steponaičio 
VI. Nagi** - Nagsvittao, dr. B. MUteHonto 
Senasis VMniuu, dr. A. tapekos
Teroro Ir vargti* Buporljš Rusijoje, K. Bleftoio 
M Minija j Baltiją, kan. M. Vaitkaus

0 OvOmu (msrŲonsi), kun. Fr. Gsrtvs* 
yyemi Amertfcoja, Ig. Sakale

ims 
MiSmVOlMe MM KMMMmMBt ntCK|wK0

240 
240 
040 
340

240 
S-* 
240 
340 
340 
240

540 
340 
340 
240 
340 
540
140

LaamtĮ Januta, 8. Ratine, eirteilrtnanlą kronika 
kg* ®^ba Ji flk /Arfa*

Pl?7 P7®W AMM teMOn MsrijM MoaHK RdaUualll*
Teisėjas klausia teisiamąjį: 'ĮgNsyjjū ą^iiauiiaai^ __ ,
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žurnalo redakcijai poemą “Ko- “
dėl aš gyvenu?“ ir gavo ją 
atgal su redaktoriaus prierašu: 
"TMėl, kad pasiuntėte }ą pa&
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Katalikių Moterų S-gos 24 
kp. gegužės 7 paminės motinos 
dieną tokia tvarka: 12:15 vai. 
mišios ir bendra komunija An
gelų Karalienės parap. bažny
čioje. Po mišių priešpiečiai ir 
minėjimas su pritaikyta paskai
ta. Narės ir viešnios kviečiamos 
gausiai dalyvauti.

Laikrodžiai pasukami vieną 
valandą pirmyn šio šeštadienio 
vakarą, nes balandžio 30, sek
madienį, 2 vai. ryto prasideda 
vasarinis šviesos taupymo lai
kas.

Inž. Saulius Remėza, ilgame
tis Lietuvių Atletų Klubo sek
retorius, balandžio 29 Angelų 
Karalienės bažnyčioje susituo
kia su Monika Urbonaite. 
Vedybiniame gyvenime draugai 
linki daug skaidrių dienų.

JAV LB Queens apylinkės 
rinkimų komisija praneša, kad 
LB V-sios tarybos rinkimai 
Queens apylinkėje vyks gegu
žės 7, sekmadienį, nuo 12 v. 
iki 6 vai. vakaro. Rinkimų būs
tinė: 34-23 41st. Street, Long 
Island City (Queens) —(A. Mi
laševičiaus butas). Visi Queens 
apylinkės nariai prašomi rinki
muose dalyvauti.

Kosto Ostrausko ''Pypkės" ir 
Algirdo Landsbergio "Barzdos" 
spektaklis įvyksta balandžio 29, 
'šį šeštadienį, 8 v.v. Van Wyck 
Junior High School salėje, 85- 
05 144 St. Jamaica, N.Y.

Ray Gimmler, vyriausias or
ganizatorius gegužės 13 žygio 
paremti Vietnamo kariam, sek
madienį, balandžio 30, kalbės 
per Laisvės Žiburio radiją.

Stipendijų popietė įvyks ge
gužės 7, 4 vai. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje. Šiuo pa
rengimu norima sutelkti lėšų 
stipendijom tiem, kurie norėtų 
studijuoti lituanistiką šią vasa
rą Fordhamo un-te. Norinčių
jų gauti yra 12 jaunuolių. Visi 
jie su savo lituanistiniais dar
bais dalyvauja programoj. New 
Yorko visuomenė kviečiama da
lyvauti ir savo apsilankymu pa
remti šį kilnų parengimo tikslą. 
Įėjimo auka tik 1.50 dol., moks
leiviam — 1 dol. Didesnę au
ką prašome siųsti, išrašant če
kius ar pašto perlaidas “Ford- 
ham University Lithuanian Pro- 
gram” (atskaitoma iš valstybi
nių mokesčiu). Adresuoti: Prof. 
A. Vasvs, Fordham University, 
New York — Bronx, New 
York', 10458.

Scena iš A. Landsbergio “Barzdos”. Motina A. Uknevičiūtė, Tėvas K. Vasiliauskas. Nuotr. G. Naujokaičio

ŽINIOS__ a

Malda už tėvynę, dail. J. Juodžio paveikslas. Dailininkas išpuošia 
veikslais Liet. Atgimimo Sąjūdžio pobūvį, kuris bus balandžio 29 
Endowment patalpose Manhattane.

savo pa- 
Carnegie 

Nuotr. V. Maželio

Jūratė Kazickaitė Tokyo mies
te susitiko su Leon Prou, buvu
siu prancūzų profesorium Kau
no universitete, dabar prancū
zų spaudos agentūros atstovu. 
Jis ir šiame pasikalbėjime, kaip 
rašo J. K., tebekalbėjo apie 
Kauną. Balandžio 16 su J. Ka- 
zickaite pasikalbėjimą paskel
bė Tokyo radijas.

Kęstutis Kazickas, New Ro- 
chelle, N.Y., kovo 17-19 da
lyvavo Amerikos jaunimo plau
kimo varžybose, surengtose 
prie Chicagos. Dešimties-dvyli- 
kos metų jaunimo varžybose 
Kęstutis laimėjo visas keturias 
pirmąsias vietas — 100-200 jar
dų laisvu plaukimu ir aukštien- 
linkas. Sutrumpino kai kuriuos 
ligšiolinius Amerikoje to am
žiaus plaukimo rekordus. Kęs
tučiui teko ir pirmoji bendro 
rezultato, surinktų taškų vieta. 
Vietinėse New Yorko rytinio 
pakraščio plaukimo varžybose 
yra laimėjęs kelias saujas me
dalių ir kitokių trofėjų.

LB Queens apylinkės metinis 
susirinkimas kviečiamas gegu
žės 21 d. 4 vai. popiet Jono 
Šlepečio namuose, 35-28 90 St., 
Jackson Hights, N.Y. Susirinki
mo vieta pasiekiama: IRT (Flu- 
shing Line-stotis 90 Street). Val
dyba maloniai kviečia visus a- 

• pylinkės lietuvius (ir ne narius) 
su svečiais atvykti į susirinki
mą. Darbotvarkėje valdybos ir 
kontrolės komisijos pranešimai, 
naujos valdybos bei 
komisijos rinkimai, 
valandėlė, kavutė ir 
vimas. — Valdyba.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
V-sios tarybos rinkimai įvyks 
gegužės 6-7. Rinkimuose daly
vauja visi lietuviai nuo 18 m. 
amžiaus. Prašome balsuoti sa
vo apylinkės būstinėse. Penk
tosios rinkiminės apygardos lie
tuviai gaus rinkiminę kortelę 
su 22 kandidatų pavardėmis. 
Kiekvienas šios rinkiminės apy
gardos balsuotojas turi teisę 
balsuoti už 11 kandidatų. Pra
šome atlikti lietuvio pareigą! 
Visi balsuokite!

balandžio 16 Lietuvių 
suruošė

kontrolės 
kultūrinė 
pabendra-

New Yorko Lietuvių Vyrų 
choras
Atletų Klubo salėje 
jaukias priešvestuvines vaišes
choro nariui Petrui Petraičiui, 
kuris gegužės 6 Angelų Kara
lienės bažnyčioje sukeičia žie
dus su Angele Liuberskyte. P. 
Petraitis šiame chore dainuoja 
nuo pirmųjų jo organizavimosi 
dienų.

Regina Rūta Žymantaitė, pro
fesionalė modelmotoja;- daly
vaus madų parodoje balandžio 
30, Le Cordon Bleu salėje. 
Gyvendama Kanadoje, ji tal
kino L. Pearson partijos rinki
muose ir ta proga apkeliavo 
daugelį Kanados vietovių. Ma
dų parodoje taip pat sutiko mo
deliuoti: V. Gerdvilytė, R. Lo- 
paitė, J. Mažeikaitė, Ogdenienė- 
Dumšaitė su dukrele Marijona, 
I. Šilkaitienė, V. Steponavičiū
tė, A. Vaidukytė. Mažuosius at
stovaus Viktutė Glaser ir Ma
rius Gustaitis.

Darbininkas kitą savaitę dėl 
šeštinių šventės išeis tik vieną 
kartą — trečiadienį.

REDAKCIJOJE LANKĖSI

Antanas Ustjanauskas, Hart
fordo lietuvių veikėjas, balan
džio 24 lankėsi New Yorke ir 
privačiai aplankė pravažiuojan
tį generolą W. 
land. Generolas 
pažinęs su A. 
kaip Vietnamo 
globos organizacijos steigėjo ir 
vadovo, veikla. Ta proga ge
nerolui buvo įteiktas jo portre
tas, kurį nupiešė dail. V. Dra- 
gūnevičius. Generolas perda
vė sveikinimus ne tik karių glo
bos komitetui, bet ir visiem lie
tuviam. Prieš grįždamas į Hart
fordą, A. Ustjanauskas apsilan
kė Darbininko redakcijoje.

C. Westmore- 
jau buvo susi- 

Ustjanausko, 
sužeistų karių

Lietuvos vyčių Naujosios An
glijos apskrities suvažiavimas 
įvyks balandžio 29-30 šv. Petro 
parapijoje. Posėdžiai pradeda
mi sekmadienį, 1:30 vai. po
piet parapijos salėje po bažny
čia. Suvažiavimas baigiamas mi- 
šiomis šv. Petro parap. bažny
čioje 5 vai. popiet. Mišias au
kos vyčių dvasios vadas kun. A. 
Janiūnas.

Kun. J. Svirskas, šv. Petro 
parapijos yikaras, ir toliau pa
liktas vikaru Bostone.

Kun. P. šakalys, vikaravęs 
šv. Vardo parapijoje West 
Roxbury, Mass., balandžio 20 
laikinai perkeltas į šv. Pranciš
kaus parapiją Lawrence, Mass., 
kur pavaduos staigiai susirgusį 
prel. P. Jurą, P. A. Prel. P. Ju
ras yra paguldytas Lawren- 
ce miesto ligoninėje.

Jaunųjų vyčių suvažiavimas 
įvyko balandžio 24 Aušros Var
tų parapijoje. Suvažiavimo pro
ga kun. A. Kontautas parodė 
paveikslų iš savo praeitos va
saros kelionės po Šv. Žemę. Su
važiavime iš Bostono taip pat 
dalyvavo ir kun. A. Janiūnas.

’šv. Petro parapinės mokyk, 
los mokytojos seselės pradėjo 
naujų mokinių registraciją atei- 
nantiem mokslo metam. Regis
tracija vyksta trečiadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 2 vai. popiet 
mokykloje prie I gatvės.

atgal — 2 
gauti pas

vakarienė-
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Darbininkui paremti aukojo
- per Alice Lopez Miami AL-RK 

Moterų Dr-jos skyrius 10 dol., 
per S. Vaškį, So. Ozone Park, 
N.Y., New Yorko Vyrų choras 
5 dol. ir Vladas J. Dilis 5 dol. 
Administracija nuoširdžiai dė
koja.

NEW YORKO LIETUVIU TEATRAS
š.m. balandžio 29 d., šeštadienį, 8 v. vak.

VAN WYCK JUNIOR HIGH SCHOOL 
85-05 144th STREET, JAMAICA, N.Y.
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A. Ustjanauskas

Giedrė Oselytė-Montvilienė, profe
sionalinė rūbų projektuotoja ir mo
deliuotoja, demonstruos savo su
kurtus ir pačios pasiūtus rūbus 
madų parodoje balandžio 30 2 v. 
popiet Le Cordon Bleu salėje — 
Woodhavene.

NEW YORKO SKAUTAMS 
REMTI KOMITETAS

Petrui Gobušui mirus, reiš
kiame padėką parapijos kuni
gam: prel. J. Balkūnui, kun. P. 
Bulovui, kun. P. Leke’šiui ir ku
nigui J. Pakalniškiui už ilgų 
metų lankymą ligoje, o taip pat 
ir pamaldas, kurias atlaikė lai
dotuvių dieną. Dėkojame vi
siem, lankiusiem velionį jo li
goje, bei po jo mirties mus už- 
jautusiem, jo karstą papuošu- 
siem gėlėm; užprašusiem už 
velionies sielą mišias, palydėju- 
siem į amžino poilsio vietą. Dė
kojame giminėm Bogačiūnam, 
Navickam ir visiem kitiem, at- 
silankiusiem paskutiniam atsi
sveikinimui į Kodis šermeninę, 
o taip pat ir Kodis laidotuvių į- 
staigai už gražų patarnavimą. 
Nuliūdę: žmona Ona ir sūnūs 
Kęstutis ir Vytautas su šeima.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių rėmė j ų metinis seimelis bus 
gegužės 7 motiniškame name 
Brockton, Mass. Iš Bostono or
ganizuojamas specialus autobu
sas. Kelionė ten ir 
dol. Bilietų galima 
Nellie Grabol.

Metinė parapijos
reunion bus gegužės 14 Liet. 
Piliečių dr-jos namų abiejose 
salėse. Visos vietos rezervuotos. 
Bilieto kaina 6 dol. Po vakarie
nės šokiai trečio aukšto salėje.

Lietuvių radijo programos 
buvusio vedėjo Jono Romano ir 
dabartinio vedėjo Petro Višči
nio pagerbimas rengiamas ba
landžio 30 Lieuvių Piliečių dr- 
jos auditorijoje.

Pietūs arkivysk. Matulaičio 
namų statybai paremti buvo ba
landžio 16. Surinkta 14,0 0 0 
dol., iš jų dar teks sumokėti 
parengimo išlaidas. Stambesni 
aukotojai buvo: prel. K. Vasys 
— 3000 dol., Magdalena 
jauskaitė, Liucija Burokas, 
ponas Roklan ir Stasė ir 
zys Tamašaičiai po 10 0 0
Visi kiti — po 50 dol. Pietus 
pradėjo rengimo komiteto pir- 
min. Veronika Kulbokienė, vi
sus pasveikindama. Maldą su
kalbėjo kun. A. Baltrušūnas. Jis 
ir toliau vadovavo pietum. Rė
mėjų pirm. prel. P. Juras pa
sidžiaugė seserų darbu, sveiki
nimo kalbą pasakė konsulas 
Schallna. Pagrindinę kalbą 
apie seserų veiklą pasakė prel. 
J. Balkūnas. Motina Aloyza su
pažindino su statybos darbais. 
Meninėje programoje solistė 
Violeta Balčiūnienė padainavo 
kelias daineles, akomponavo J. 
Kačinskas.

Muzikui Jeronimui Kačins
kui sueina 60 metų. Jam ren
giamas pagerbimas, o gruodžio 
10 Jordan salėje rengiamas jo 
kūrinių koncertas.

Inž. Vytautas Izbickas, vi- 
suomeninkas, Baltų draugijos 
pirmininkas, Neo-Lithuanų fi
listeris, yra didelės inžinerijos 
bendrovės Chas. T. Main daili
ninkas ir vadovaujantis inži
nierius. Toje firmoje dirba apie 
1200 inžinierių, braižytojų ir 
kito personalo. Dirba ir dau
giau lietuvių.

So. Bostone parduodama gė
rimų parduotuvė (Package Sto
re). Savininkas turi kitų reika
lų. Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją, 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.
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Kosto Ostrausko vienaveiksmę dramą
Režisierius — Dalia Juknevičiūtė; dailininkas — Romas Viesulas 

ir
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Algirdo Landsbergio vienaveiksmį farsą
Režisierius — Vytautas Valiukas; dailininkas — Albinas Elskus

Numatomus parengimus N. 
Y. lietuvių visuomenė prašoma 
pranešti Vyt. Radzivanui, 84-16 
110 St., Richmond Kili, N. Y. 
11418. Telef. HI 1-9720.

gegužės 13
7:30 vai. vak.

Maspetho parapijos 
salėje
64-14 56th Rd., Maspeth N. Y.

rengia*

PAVASARIO 
BALIŲ
Veiks bufetas ir namuose pa
gaminti užkandžiai, šokiams 
gros Joe Thomas orkestras. 
Įėjimas asmeniui $7.50 • Už
sakymus stalams 10-čiai arba 
12-kai žmonių skambinti ir 
pinigus Siųsti šiais adresais:

IRENA GARUNKŠTIEN® 
16 Oakwood Street 

Jericho. L.I. N.Y.
516 WE 8-7046

Vaidina: D. Juknevičiūtė, A. Uknevičiūtė, P. Sandanavičius, 
E. Vaičiulis, V. Valiukas, K. Vasiliauskas

Bilietų kainos $3.00 — $4.00 — $5.00

Prenumeratoriai, pakeisdamr 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip 
neužmirškite pridėti pašto 
code numerio.

pat 
zip

arba —
ROZITA ŠALPELIEN® 

4 Harvard Lane 
Commack, New York 

516 - 543-3409
ALDONA JONYNIEN® 

64-35 84th Street 
Rego Park, N. Y. 
Telef. TW 4-2973

Išnuomojamas saulėtas nedi
delis kambarys su vonia ir ki
tais patogumais. 
EV 4-5233.

Skambinti

Moteriškų rūbų 
reikalinga moteris, 
ti moteriškų drabužių siuvimą 
ir pataisymą. Informacijai 
skambinti 847-7240.

krautuvei 
suprantan-

Cape Cod lietuvių vasarvie
tei vasaros sezonui ieškoma: 2 
mergaitės padavinėti į stalą ir 
tvarkyti kambarius ir 2 mote
rys virtuvės darbam. Dėl sąly
gų kreiptis: M. Jansonienė, 15 
Rosedale ’ St., Boston, Mass. 
02124. Tel. 288-5999.

Jurgis Simonaitis greitai ir 
sąžiningai atlieka įvairius na
mų, stogų, vandentiekių ir kt. 
pataisymus. Skambinti 6-9 vai. 
vakaro telef. 388-0958.

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistei — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340 

Miss O’Sullivan

MOTERŲ VIENYBE
kviečia visus dalyvauti

PAVASARIO BALIUJE
1967 gegužės 6 d.

9 vai. vakaro

gražioje KNIGHTS OF COLUMBUS salėje
616 Jamaica Avė. kampas Hale Si., Brooklyne

PROGRAMOJE:
Dainuoja sol. Liudas Stukas, akomponuoja muz. Algirdas 
Kačanauskas • Skani vakarienė, šokių kontestas. laimė
jimai • Su įėjimo bilietu bus galima laimėti p-lės Jasuki- 
naitės paveikslą “Bijūnai” • Šokiams groja Algio Starolio 
orkestras • Stalus rezervuoti pas Moterų Vienybės nares 
arba J. Andriušio Haven Realty įstaigoj — VI 7-4477.


