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Popiežius dramatina taikos šauksmą kelione į Fatimą
Vietname karštasis karas auga. Del jo sukeltas šaltasis karas perkeltas į Vakarus 
ir reiškiasi Amerikos veliavŲ deginimu, prezidento “teisimu”, sabotažij kurstymu

Popiežius Paulius VI gegužės 
13 skrenda į Fatimą, 60 mylių 
nuo Portugalijos sostinės, kur 
prieš 50 metų tą dieną pir
mu kartu pasirodė Dievo Mo
tina trim vaikam. Iš vaikų šiuo

metu telikusi gyva tik viena— 
sesuo Liucija, kuriai dabar 60 
metų.

Popiežiaus kelionė skelbia
ma privati — pasimelsti Fati- 
moje už taiką, pasimelsti už Ru-

sijos atsivertimą. Tačiau ir pri
vati kelionė garsina opinijoje 
šauksmą už taiką, kurios Viet
name nepajėgia duoti joki šū-

kiai ir joki tarpininkai. Gar
sins kelionė ir pačią Portugali
ją, kuri jaučiasi pagerbta, kad 
ji yra pirmoji Europoje, kuri

priims popiežių už Italijos ri
bų. Lig šiol popiežius Paulius 
VI buvo išvykęs į Jeruzalę, į 
Indiją ir į Jungtines Tautas. 
Fatimos nelankė jokis popie
žius. Tik Jonas XXIII, kai dar 
buvo tik Venecijos patri
archas, lankėsi 1956 gegužės 
13.

VIETNAMAS IR LBJ: žingsnis atgal?
Prezidentas LBJ gegužės 3 

spaudai pareiškė:
nei šiom dienom, nei šiom sa

vaitėm nesirengia didinti ka
riuomenės Vietname; numaty
tas Amerikos kariuomenės 35, 
000 atitraukimas iš Vokietijos 
neturi nieko bendra su Vietna
mo karu; tereiškė apgailestavi
mą, kad Amerikos vėliavos de
ginamos; taip pat tik apgailes
tavimą, “jei kokis asmuo kurs
to nestoti i kariuomenę” (bu
vo klausiamas nuomonės apie 
dr. Kingo raginimą); esą pa
gal komunistų propagandą iš 
Pekingo, Hanoi ir Maskvos gali
ma spęsti apie komunistų Įtaką 
akcijoje dėl “teisės nesutikti”.

Prezidento pareiškimai, su-

sukti atsargiais žodžiais, atro
do žingsnis atgal toje nuotaiko
je, kuri buvo susidariusi po 
gen. W. C. Westmorelando pa
reiškimų spaudai ir Kongrese: 
jis oficialiai prašė moralinės 
paramos, o neoficialiai karino 
menės didinimo iki 600,000 ki
tais metais, o taip pat laisvės 
kariniam' veiksmam. Preziden
tas paliko įspūdį, lyg norėtų 
laikytis tarp “balandžių” ir 
“vanagų” ir žaisti toliau ta pa
čia korta, kuri nepriimtina ka
rinei vadovybei. Kongreso ap
klausinėjamas jungtinio štabo 
viršininkas pasisakė ir prieš 
kariuomenės mažinimą Europo
je, kurį yra paskelbusi kitiem 
metam vyriausybė.

Popiežius Paulius VI prieš kelionę 
j Fatimą

Kautynės dėl viršukalnių Vietname
Vietname žiauriausios kauty

nės ėjo prie demilitarizuotos 
zonos P. Vietnamo pusėje dėl 
trijų viršukalnių pusės mylios 
aukščio. Dviejų savaičių, nuo 
balandžio 24 iki gegužės 5, kau
tynėse marinai išstūmė komu
nistus. Bet aukos didelės —ko
munistų žuvo 1,000, amerikie
čių žuvo 157, sužeista 738. Kari
nės vadovybės pareiškimu, tas 
dideles aukas teko sumokėti 
dėl to, kad nėra pakankamai 
kariuomenės ir gyventojų so-

dybom saugoti ir strateginiam 
punktam laikyti. O anos trys 
Viršukalnės buvo patogi vieta 
komunistam sekti Amerikos ba
zes prie Khe Sanh ir jas ap
šaudyti.
. Nuo karo pradžios amerikie
čių žuvo 9,407, sužeistų 56,076.

Per 1965 pirmus keturis mė
nesius žuvo 113, per 1966 m. 
tą patį laiką žuvo 1,540, per 
1967 keturis mėnesius žuvo 
2,779.

Ko Amerika nori Europoje?

VIETNAMAS IR BAŽNYČIOS: tikinčiųjų skilimas?
Už vyriausybę ar prieš ją dėl 

Vietnamo — žydai suskilo. 
“Reformuotų žydų kongregaci
ja” pasitraukė iš “Amerikos žy
dų kongregacijų sąjungos” dėl 
to, kad sąjungos pirmininkas 
M. N. Eisendrath kritikavo vy
riausybės politiką, susidėjo su 
dr. Kingu, kuris reikalauja su
stabdyti bombardavimą “dabar

ir be' Jokių sąlygų”. ’ 7
Protestantai vieningiausi 

prieš vyriausybės politiką.
Tarp katalikų Amerikoje pas

kutiniu laiku balsą pareiškė Ko
lumbo vyčiai, paremdami pre
zidento “tikros ir garbingos tai
kos” siekimą. Priminė Ameri
kos vyskupų pareiškimą, kad 
moraliniu atžvilgiu priežastys

Derybų pastangos be vaisių
— Kodėl prezidentas LBJ bu

vo įsakęs nebombarduoti Hanoi 
nuo gruodžio vidurio iki balan
džio, paaiškinta tik gegužės 8. 
Tuo laiku prezidentas mėgino 
siūlyti š. Vietnamo prezidentui

Ho Chi Minhui derybas; dėl to 
nebuvo bombarduojama. Tarpi
ninkavo Lenkija. Į tuos John
son© siūlymus Ho Chi Minh 
nereagavo.

esančios rimtos ir ••••pakanka
mos Amerikos vyriausybei pa
remti Vietnamo respubliką, ku
ri ginasi nuo šiaurinio kaimy
no infiltracijos ir agresijos. 
Kard. Spellmanas pakartojo 
šauksmą paremti karius Vietna
me.

Europoje katalikai labiau su
skilę. Belgijoje Liuveno katali
kiško universiteto 166 moksli
nio personalo nariai pasirašė 
pareiškimą už Amerikos kari
nių jėgų tuojau pat atitrauki
mą iš Vietnamo. O Šveicari
jos informacijos biuras KIPA 
tą Liuveno pareiškimą vadino 
“įkvėptu tiesiogiai Vatikano II 
mokymo”.

Amerikos vyriausybė prieš 
karinės vadovybės norą numa
tė kitais metais atitraukti iš 
Vokietijos 35,000 karių. Ang
lai atitrauks 5,000. Aiškinama, 
kad tas atitraukimas sutaupys 
Amerikos iždui 100 mil. dol. 
per metus. .

Atitraukimas turi betgi ir ki
tą tikslą — politinį. Jį nusakė 
daugumos vadas Mansfieldas, 
ragindamas Sovietus, kad jie

taip pat atitrauktų savo kariuo
menės dalį iš Europos.

Sovietų kariuomenės Lenki
joje yra dvi divizijos, Vengri
joje 4 divizijos, rytų Vokietijo
je 22 divizijos.

SENATORIUS IR KALINYS apie laisves 
Kennedy mitai: Rusija nebeturi satelitų, komunistiniuo
se režimuose laisvės palaipsniui kyla

Skaitytojas St. B. atkreipė 
mūsų dėmesį į šen. Edw. Ken
nedy kalbą, kurią jis pasakė ba
landžio 17 Northwestern uni
versitete. Tą kalbą senato dau-

tų Vokietiją ... Taigi nepri
klausomybė nuo Maskvos jau 
laimėta, vėl išskyrus tą vieną 
Vokietiją.

Senatoriui valia nematyti

— Graikijoje vyriausybė nu
matė pakeisti konstituciją refe
rendumo keliu. Kada — nepa
skelbė.

— Ispanija gegužės 3 išvarė 
3 amerikietes studentes, kurios 
dalyvavo Amerikos vėliavų de
ginime — sudegino 6 vėliavas.

LBJ opinijoje: auga ar mažėja?
Pagal Gallupą į_ klausimą, ar 

prezidento Johnsono bendrai 
politikai pritariama, atsakė taip 
— kovo mėn. 45 proc., balan
džio 46, dabar 48; atsakė ne— 
kovo mėn. 42, balandžio 38, da-

bar 37.
Į klausimą, ar pritariama L. 

Johnsono politikai Vietname at
sakė taip — kovo mėn. 37, ba
landžio 39, dabar 43; atsakė 
ne — kovo mėn. 49, balan
džio 45, dabar 42.

Feliksas Kudirka, buvęs Tel-. 
šių gimnazijos ilgametis moky
tojas, mirė gegužės 6 Los 
Angeles, Calif. Palaidotas Chi- 
cagoje. *

— Sekou Toure įsakė nuo 
birželio pradžios išvykti baltie
siem misijonieriam — vysku - 
pui, apaštališkajam prefektui, 
76 katalikų ir 12 protestantų 
misionierių.

SPAUDOS-LAIDOTUVĖS
World Journal Tribūne ge

gužės 5 sustojo. Nepakelia nuo
stolių, kurių vienas mėnuo duo
davo 700,000 dol. Nors laikraš
čio tiražas buvo 700,000 egz., 
bet jis nepajėgė pritraukti pa
kankamai skelbimų. Be darbo 
liko 2,600 laikraščio tarnauto
jų. WJT prieš 8 mėnesius buvo 
sujungęs tris buvusius laikraš
čius — Herald Tribūne, World 
Telegram ir Journal American. 
Šio šimtmečio pradžioje New 
Yorkas turėjo apie 15 dienraš
čių. Dabar beliko du rytiniai— 
Times ir Daily News ir vienas 
popietinis — Post.

gumos vadas M. Mansfieldas į- 
traukdino į Congressional Re- 
cord (balandžio 21). Kalba dė
mesio verta kaip sehatoriaus ar 
poros senatorių pažiūra į Eu
ropos padėtį ir Amerikos poli
tiką Europoje.

Mūsų pagrindinis siekimas 
su 1970 metais turėtų būti — 
sakė senatorius — pastangos 
baigti šaltąjį karą, trukusį po
rą dešimtmečių. Vakarų Euro
pos auganti pažanga, nacionaliz
mo atgijiihas, rytų Europos 
kraštų auganti nepriklausomy
bė, permainos Sovietų Sąjungo
je ir didžiulis prekybos tarp ry
tų ir vakarų “Europos augimas 
yra pakeitęs padėtį. Pirmu kar
tu po antrojo pasaulinio karo 
mes esame vietoje, iš kurios ga
lime įžiūrėti patvarios taikos ir 
pastovumo laimėjimą ... Iš
skyrus rytų Vokietiją, Rusija 
nebeturi daugiau satelitų .. .Ru
munija tuo atsikratė, kaip tai 
padarė prieš eilę metų Jugosla
vija ir Albanija. Kad galėtų lai
kyti savo kariuomenę Europo
je, .Rusija yra priversta daryti 
karines sutartis panašiai kaip 
ir mes visame pasauly ...

“Galutinis siekimas turėtų 
būti ‘detente’ tarp mūsų ir So
vietų Sąjungos, ir Europos kraš
tai galėtų laisvai prie to prisi
jungti. Tai būtų galutinis šalto
jo karo likvidavimas . .”.

Kaip su laisvėm komunisti
niame režime? Senatorius aiš
kino:

— Rytų Europos tautų lais
vinimas iš komunistinio režimo 
prievartos ateina ne ginkluo
ta intervencija ar vidaus revo
liucija, bet laipsnišku laisvės 
augimu jų viduje. Ten nuims 
centralizuoto planavimo rėmus, 
nes pramonė ir prekyba gali 
reikštis geriau be jų ...”

Ką Amerika gali daryti, kuo 
prisidėti prie tos optimistiškos 
raidos? Atsakymas; statyba 
tiltų, kuriuos paskelbė LBJ.

Senatoriaus kalboje krinta į 
akis optimistiškas tikėjimas 
mitu ir to mito kaip “gero
sios naujienos” skelbimas. O 
mitas yra tas, kad Rusija sate
litu nebeturi, išskyrus vieną ry-

Informacija, kuri vadinasi “objektyvi” — N. Y. Times pakartojo ii llling- 
vrorth Punch karikatūrą su užraiu: Pasaulio demokratija saugi. Pirmoje 
eilėje rodomi Nasseris, Franco, naujasis Graikijos min. pirmininkas ir Viet
namo Ky. Skaitytojas pasigenda didžiausių demokratijos saugotojų—Brež
nevo su Kosyginu. *

PARTIJOSE: kokiu vardu turi 
laimėti respublikonai

Pagal U. S. News and W. 
Report respublikonų svarsto
mas naujas pasisakymas dėl 
Vietnamo rinkimų reikalam: 
esą karo nebaigs nei balandžiai 
nei vanagai; karą baigs tik res
publikonas, kaip respublikonas 
baigė Koreios karą.

(Čia turima galvoje preziden
tas Eisenhovveris, respubliko
nas. Bet nutylima, kad tam 
respublikonui gali būti skiria
ma atsakomybė už šį Vietnamo 
karą, nes jis Korėjos karo ne
baigė, tik jį pertraukė paliau
bom, kad operacijos atsi
naujintų naujose pozicijose — 
jos ir atsinaujino Vietname).

— Kinija gegužės 6 išvarė 
Pravdos korespondentą — jau 
ketvirtą sovietinės spaudos ko
respondentą nuo “kultūrinės 
revoliucijos” pradžios.

New Yorko lietuviai atlieka bendruomeninę teisę ir pareigą: gegužės 7 balsuoja pirma apylinkė Ap- 
reiškimo parapijos salėje. Nuotr. V. Maželio

KRYŽIAUS LIKIMAS DAR NEIŠAIŠKINTAS IKI GALO
P. Wytenus, kryžiaus komi

teto pirmininkas, gavo gegužės 
3 dienos laišką iš parkų de
partamento komisaro A. Heck- 
scher. Laiške praneša, kad par
kų departamentas peržiūrėjo 
komiteto prašymą dėl kryžiaus 
ir nutarė atsiklausti “Corpora
tion Counsel", ar departamen
tas gali priimti dovanų kryžių 
kaip nuolatinį statinį Flushing 
Meadow parke. Esą departa
mentas taip pat pasiliktų teisę 
perkelti kryžių, jei to reikalau-

tų parko plėtimo planas. Kai 
šis pritarimas bus gautas, ta
da departamentas išrašys oficia
lų leidimą komitetui rūpintis 
kryžiaus išlaikymu.

Šio laiško turinys rodytų, 
kad kryžiaus palikimo klausi
mas dar nėra galutinai išspręs
tas. Tačiau komiteto pirminin
kas P. Wytenus praneša, kad 
kryžiaus iškilmės rengiamos bir
želio 17. Iškilmės bus prie pa
ties kryžiaus ir vadinamoj Sin- 
ger Bowl. Muzikinės dalies va-

dovas būsiąs muzikas M. Ci
bas. Pastarojo iniciatyva gegu
žės 10 7 v.v. Piliečių klube Mas- 
pethe kviečiamas pasitarimas 
programos reikalu. Tariamasi 
su latviais bei su estais dėl jų 
dalyvavimo programoje.

Tačiau kryžių reikia jau da
bar remontuoti. Darbam reik
sią apie poros tūkstančių dol. 
Ar komitetas pramatė, iš kur 
juos teks paimti? Ar juos bu
vo iškaitęs į visą akcijos planą 
dėl kryžiaus?

Baltijos valstybių pavergimo 
Valia negirdėti net ir nemi
nėto Lenkijos užsienių reikalų 
ministerio prasitarimo, kad po
piežiaus Pauliaus neįsileidimas 
į Lenkiją priklausė ne nuo vie
nos Lenkijos vyriausybės. Len
kijos ministeris tuo aiškiai da
vė suprasti, kad čia svarus žo
dis buvo Maskvos. Bet senato
rius tiki, kad Lenkija nepri
klausoma nuo Maskvos.

Valia senatoriui sovietines 
bazes lyginti su Amerikos ka
rinėm bazėm ir sakyt, kad So
vietai esą .“priversti” tartis. 
Kaip jie “tariasi”, rodė labai ge
rai Baltijos valstybių pavyzdys 
— kaip Sovietai buvo “privers
ti” tartis su Lietuva, Latvija, 
Estija 1939 dėl karinių bazių.

Valia taip tikėti senatoriui, o 
skaitytojui valia tikėti, kad se
natorius iš aukštojo Kapitelio į 
tolimąją Europą žiūri su tuo 
pačiu naiviu optimizmu kuriuo 
vadovavosi Rooseveltas, kurda
mas su Stalinu “pastovią” tai
ką ir “tautų apsisprendimą” 
Europoje.

Senatoriaus kalboje mažiau 
buvo paryškintas kitas mitas: 
kaip komunistiniame režime au
ga asmens laisvės. Senatorius 
iš Kapitelio viršūnės mato jas 
augant. Kitas liudininkkas, ra
šytojas Mihailo Mihailov, jugo
slavas, nuteistas pirma viene
rius, dabar ketveris su puse 
metų, tas laisves mato kitaip 
nei senatorius. N. Y. Times pa
skelbė gegužės 8 ištraukas iš 
Mihailovo pareiškimo, neleisto 
Jugoslavijoje paskelbti. Jame 
sakoma:

“Aš negaliu laikyti bendruo
menės socialistine, jei nereikš
minga 6-7 procentų mažuma tu
ri visas teises — o taip yra su 
komunistų lyga — ir didžioji 
gyventojų dauguma iš viso ne
turi jokių teisių socialinėje po
litinėje raidoje”.

“Mes neturime net teisių, 
kurios yra duotos negram Jung
tinėse Valstybėse — teisių tu
rėti politines sąjungas, teisių le
galiai kovoti už konstitucijos 
garantijų vykdymą”.

“Aš esu giliai įsitikinęs, kad 
laisvuose rinkimuose komunis
tų partija negautų nė tiek bal
sų, kiek ji turi dabar narių”.

Mihailovo (ar Svetlanos) liu
dijimai apie asmens laisvių ne
buvimą vargiai paskatins sena
torių suabejoti savo optimisti
niais mitais, nes jie yra virtę 
“tikėjimu”.

Galima pasižavėti prisirišimu 
prie “tikėjimo” kaip ir prisiri
šimu prie to “tikėjimo brolių” 
ir jų rėmimu. Toks prisirišimas 
šiom dienom pademonstruotas 
ypačiai to “tikėjimo” vyriausio 
krivio — prof. Galbraighto 
(Americans for Democratic Ac- 
tion pirmininko), kada jis 
“spaudė” prezidentą, kad tas 
“spaustų” valstybės departa
mentą, kad šis “spaustų” Grai
kijos valdžią, idant plaukas 
nenukristų nuo galvos jų “bro
liui” Andreas Papandreou, bu
vusiam Berkeley profesoriui, 
teisiamam už perversmo Graiki
joje rengimą. Neteko skaityti, 
kad kurie iš tų “spaudėjų" bū
tų “spaudę” Jugoslavijos val
džią, kai jos teismas teisė Mi- 
hailovą . ..

Skirtingi matai — tokia jų 
moralė. Tai dėmesio verta.

Dėmesio verta ir tai. kad se
nasis “liberation” iš, Amerikos 
yra eksportuotas į Sovietų Są
jungą ir iš ten vartojamas kaip 
ginklas prieš kapitalizmo pa
vergtus vakarus — vadinas, 
vartojamas ir tam. kad vieną 
dieną patį senatorių išlaisvintų 
iš jo milijonų vergijos.
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HAVEN RĖALTY
DUJOS KtAfPtDON

vienas

VYTAUTAS BELECKAS

Yale universitete šiemet

buvo 10 proc.

VYT. BAKUS

tijoje vienam kunigui tenka 15, 
000 tikinčiųjų, Kuboje 62,000, 
Azijoje 10,573.

lema vis būdavo, kad niekaip 
vis nebuvo galima surasti, ku
rie tie dvidešimt yra. Dabar

2. Vėlų vakarą Vilniaus Bal
tupio gatvėje stoviniavo kele
tas gerokai įsigėrusių jaunuo
lių (ties namu, kuriame gyve
na). Pamatę einančią, vyriškio 
lydimą moterį, to paties namo 
gyventoją, trys vyrukai užpuo
lė ir sumušė vyriškį, ėmė muš
ti ir moterį, iš jos tyčiodamie-

This announcement isneither an offer to sėli nor a solicitation of an 
__ ____ 2_______ offer to buy these securities. '

a-v “ .. .negalėjome neatkreipti
&yzdį. Specialiu dėmesio į tai, nes šiuos savo ko- 

teismas juos mentarus Valiūnas skaitė....

tuziazmu, nors labai

tų sunkių metų, yra išsimušę 
iš dobilų — jų plotai sumažėję, 
esamų žolių sąstatas blogas.. 
Turime vos apie 200 tūkstan
čių hektarų kultūrinių ir pa
gerintų ganyklų bei pievų, tuo 
tarpu kai natūralių pievų ir ga
nyklų, duodančių labai mažus 
derlius, plotai sudaro apie mi
lijoną hektarų. Kultūrinių ga
nyklų poreikis pagal turimą gy
vulių skaičių yra 450-500 tūks
tančių hektarų”.

Maa m kaip kokia' aiškiai nu- 
statytą 
natotoa ta nrntt ffiUifc*. ši 
nuotaikamum9<ho4a. ....
pasiteisinimą mūsų norams ir paveikusi net “ištikimybė idea-

moralinius standartus išaiškįn- IbBPAICęilCJS ėptimtamas ir li
ti pagal gyvenimo aplinkos toMyro? žūk* 
diktuojamą interpretaciją”. ■. Ateitie*; Jąįkrąščįo redakcija, 
šabinis; atrodo, nebusi aimanuoti dėl

“Stos neateitininkiškos nuo- tokių tiudijimų. priešingai:
taikos kyla ne vien iš paskirų ^Bene ^pMaadai metų praė- gal jas būsime geresni realis- 
asmenų apsileidimo ar mūsų jus, galop ats|tiko,kadSAS . tai ir hąątip^mėš tais žmonė*

kai, kuri verčia mus griebti 
kiekvieną bokalą, kad tik jo 
neliktų kitiems.”

— Pasauly katalikų skaičius 
per penkeris metus, 1959-64, pa
didėjo 11.2 proc. — dabar per 
590 mil, o klierikų skaičius ku
nigų seminarijose padidėjo 4 
proc. Taip pranešė aridv. Gab- 
(riel Garrone, seminarijų kon
gregacijos proprefektas.

Tiesiama dujotiekio šaka nuo 
Šiaulių į Klaipėdą. Ryšium su 
tuo, Šiaulių, Telšių, Plungės 
rajonų administracijai pavesta 
atlikti eilė atitinkamų darbų. 
Klaipėdą du jos turi pasiekti Šių 
metų gale. Pirmieji svarbiausi 
dujų naudotojai ^.Klaipėdoj bus 
niirrto pietinėj Klaipė-

Lengvai pariekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 3Wh AVĖ., V/OODSIDE, N. Y. 

Paskambinkite: TW 8-39001 ir nurodyk, kaip lengva pasiekti jų vietų.

Atgarsis primena laikus 
pieš pusšimtį, metų, kada 
prieš materialistinę bei nihilis
tinę universitetų dvasią kilo pa- 
atorieStoms įr virto ateitinin
kų sąjūdžiu.

Ar nesame vėl prieš pana
šaus pasipriešinimo ženklus šių 
dienų' šio'Įtiko pragmatinės fi
losofijos iškrypimam ir reliaty
vistinio chaoso dvasiai*

kės pakaitalo, pirkėjui. grąži- — Europoje vienas kunigas 
narni pinigai- Vien dėl pirkė- tenka 1,127 katalikam, Jungto
jo “nuomonės pakeitimo” grą- • nėse Valstybėse 1,250. Tai esan- 
žinti nupirktą daiktą ir gauti ti patenkinama padėtis. Brazi- 
ątitinkamą kreditą kokiai kitai 

galimybė ne- 
(Elta)

Daug antausy* ptrtaiamM per SPARTĄ radiją, radio- 
conooios, oosor ir M. TV, tope rųoorderiai, patefonai, fone- 
grota, jv. akaitavtmo otaflMB, «wh rogiateriai, rašomos 
znafenėlta toaoub kalhontiĖ VM puriniai Telefunken, 
Gnmttg, 3Mtb, Burroųgta» Oynajria, Royal, etc. Kata* 
Jogus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą —

— Jungtinėse Valstybėse, 
kaip rašo N. Y. Times, žydų 
yra 5,6 mil. ir jų 40 proc. gy
vena New Yorke.

ras gyvenimui, bet tvirtų 
nusistatymų. Neaiškumas prin
cipų atžvilgiu, neryžtingumas 
savus principus prisiimti ir 
juos vykdyti rodo ateitinin- 
kiškais principais įsitikinimo 
stoką. Idėjinė maišatis atima iš 
žmogaus visus vertybinius ma
tus ir palieka žmogų abejingą 
bei negalintį ryžtingai ’ apsi
spręsti naujos minties priimti
numui. Neturėdamas kriterijų 

. .žmogus yra privedamas prie 
kraštutinio nusistatymo: viskas 
pasirodo arba tik priimtina ar
ba viskas tik atmestina... Jei 
mes, jaunesnės kartos ateitinin- 
kija, dąžnai kaltiname vyres
niuosius federacijos narius per 
karštu visų idėjų atmetimu, tai 
ar mes patys nesame kalti kitu 
kraštutinumu — pasyviu pri
ėmimu bet kokių naujenybės 
vardų iškeltų minčių?”

atvi- 
savo

jam į kovą su nepaprastu en- Tiesoje papasakojo vienas 
keista TSR Aukščiausiojo teismo na-

strategija. Esu tvirtai įsitiki
nęs, kad prof. Šalkauskis tik
rai nepritartų mūsų metodi

ką tofct tinklas tave, Čia kompartijos “vatikanolo- 
karo metu tapo beveik gas” ir pasirašė, tų nenumaty- 

-w tų mįslių neišsprendęs..
'■ . (Elta)

' Nauja Ncw Yarko mieste ~ parduodami Ir taisomi 
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Ne*, radijai, kamb. radijai, Hi - R (stereo), įrekordavimo aparatai, 
PH^jami afereo faaagralai

SERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP. 
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos

MKAS

“Kitas dažnas mūsų mora
linio silpnėjimo pavyzdys ran
damas mūsų vienas su kitu 
bendravimo, mūsų socialinio

vyksta per 10 dienų pataisyti. yra žydai, prieš dešimtį metų 
Aprangos reikmenis keisti 

leidžiama tik per 14 dienų nuo 
pirkimo, ir tik jeigu pirktoji 
prekė neatit&o reikalautos iš
vaizdos, spalvos ar dydžio ir 
jeigu ji dar nevartota, tebeturi 
fabrike etiketę, o pirkėjas te
beturi atitinkamą parduotuvės 
kasos kvitelį.

Kai nėra tokios pačios pre
kės pakaitalo, pirkėjui. grąži-

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co^ Ine.

8,321 Unite
One Unit consists of share of Common Stock. no par value, and one 
35.00 Debenture. Price — 312.00 per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained from the undersigned,and from such other dealers as- may 
lawfully offer these securities in this State.

UTAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond HiŪ, N. Y. • Tel. HI 1-6799

Namų pĮrkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j

Insurance-RealEstate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareižkimaL — TeL Virpinta 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

TėĮ. VIrginia 6-1800

Prie įėjimo į namą stovėjo 
dar du darbininkai, bet moters 
p^albos šauksmui jie buvo ą- 
bejingi ir netrukus pasišalino.

___“Užpuolikai — E.Hftttnpro? ....._______________________________  
užpuolikas nebctigpčjo tęsti vas, J. Morozovas ir P. Gavrflo- kombtoatas ir Baltija tavų sta- 
savo pasikėsinimo: jį sučiupo, vas. O “kuklieji stebėtojai” - ._______________ .
nuguldavo ir atidavė mffictjai V. Grigorjevas ir^V’-Guratika 
du praeiviai, jauni kauntefiai * Teisėjo straipsnio ti* “ " 
daritamkai — S. Raudai* Įr pagirti kim^fltių

SAS niS atgarei8 ateitininkų kongre- 
k feder*ę*^®s

Kaip MSDnl grudOS UUO penį.
Jau kuris laikas kaip mums at^ 
rodė, kad t&rų studentų ąta- 
tininkų'Amerikoje, tur būt, ir

PnS. Al Paikus kėlė klausi
mą, ar '“d^MKtinęjtatirrišta*;^^. 
stos išeivijos kartą būtų gali- “Vienas teo krtikutmio datii 
ma vadinti dvasinių vertybių priimtintuąo btotousta pąstete- nėr 
alkstančū generacija?” ' t * • —

Jis pats, tardamas apie ame- 
rikiečius, buvo pareiškęs ir apie 
lietuvių raidą:

“Organizacijos, besirūpinan
čios žmogaus ugdymu, turinčios 
idėjinę misiją, pragmatisto^ne- 
vilioja. Visi labiau ir tariau jau
čiama, kad ir lietuvių iš Euro
pos atsivežtos vadinamosios pa
saulėžiūrinės organizacijos pra
deda virsti šokių organizavimo 
klubais. Studijų savaitės vis 
dažniau tampa nugėrimo pro-

mu didesnėj grupėj ir vis dau
giau ieškome pasilinksmini
mo susiporavę privačiai. Nors 
ir galvotume, kad pažiūros, 
liečiančios kolegos-kolegės san
tykius, yra daugiau ar mažiau, 
kiekvieno asmeninis reikalas, 
pats faktas, kad mūsų studen
tų pažiūros tuo klausimu daro
si vis labiau laisvesnės, paro
do bendrą dabartinių standar
tų laipsnišką slydimą”.

Įsitikin anuose:
“Ateitininkas turi būti

Red Estete • JOSEPH ANDRUSIS
Apdrau^mas gyvybės, namų, automobOfų, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tas užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investaciJos.

karvių nuomonės...) ir liepė praėjus sugenda ir jos nepa- pirmamečių studentų 20 proc. 
V. VaalinsUs rašė: auginfi kukurūzusTft kai

■ • ■ , “nesikeitė laikai”, vėl gavo žo-
Daugelis ūkių, ypač po perei-

O rusiškoji bolševikinė val
džia vistiek tebeūkininkauja iš 
Maskvos. Ne kas kitas, o par
tijos centro komitetas ir cent
rinė imperijos valdžia nurodė 
priemones, kaip apsaugoti dir
vas nuo erotoje*, tai yra, jnio 
vėjų išpūtimo ar vandenų išplo
vimo. Hesa, tų bėdų daugiau
sia esti Kazachstane, Pavolgyje, 
dar Ukrainoj, Moldavijoj. Ta
čiau ir Lietuvoj tori laikraščiai 
tą apie du trečdalius puslapio 
užėmusią instrukciją nutoan- "prekei pirkti 
kiai skelbė. (Bita) , numatyta.

Abu atsitikimai vienodos rū
šies. Tik jų atlikėjai skirtingi, 
ir įsidėmėtinai skirtinga tų atsi
tikimų eiga.

1. Vėlų vakarą viename Kau
no Lygiosios gatvės name ki
lo triukšmas, išvirto lango rė
mai, iššoko mergina ir ėmė 
bėgti. Su peiliu rankoj, grės
mingai rėkaudamas, ją vijosi 
vyriškis. Mergaitė netrukus par
krito (buvo jau sužeista), bet

gom”. .
Naujas liudininkas . Eimutis 

Radžius, studentų ateitininkų 
sąjungos pirmininkas, praple
čia žinias apie ateitininkų pa
sireiškimą įvairiose srityse.

Religinėje:
“Pereito šimtmečio ateistinė 

pasaulėžiūra šiandieną mums 
vėl yra tvirtinama ir įrodinėja
ma nugyventu Nietzsches Šū
kiu: Dievas yra miręs. Šio šian
dieną gana populiaraus gal
vojimo įtakoje mūsų tarpe pra
dedamos ignoruoti kai kurtos 
pagrindinės mūsų katalikiškos 
pareigos. Pavyzdžiui, iš 70 ‘sur 
sipratusių lietuvių katalikų in
telektualų’, susirinkusių į SAS 
vasaros stovyklą, į šv. mišias 
atsilankydavo nedaugiau kaip 
15... Nėra paslaptis, kad mū
sų religinio gyvenimo praktika 
per paskutinius keletą metų 
yra rimtai susilpnėjusi, jei ne 
visai užgesusi”.

Socialinėje:
“Yra daug prikalbėta ir įro

dinėta, kad mūsų elgesys ir 
‘socialinės moralės’ stovis ne

elgesįp rėmuose. Vis mažiau 
mes pasitenkiname bendravi-

Niunka atsakinėjo 
|||||||M Vliko pirmininkui

Vliko pirmininkas dr. K. J.
■ Valiūnas, būdamas Romoje,
■ kalbėjo lietuviškoje siuntoje per
■ Vatikano radiją. Minėdamas
■ paskutinę popiežiaus Pauliaus
■ encikliką “Populorum progre-
■ ssio”, sakė, kad jos mintys tin- 
| ir dabartinei Lietuvos pa-

■ dėčiai, nes Lietuva taip pat eko-
■ Berniškai išnaudojama ir negau
ta pą to, ką ji pagamina.
■ J tai atsiliepė liesoje balno
ta džio 23 V. Niunka, kuris dabar

yrą Vilniuje lietuviškai ir ru- 
leidžiamų partijos žur- 

nalų (Komunistas ir Komunist) 
Į redaktorius ir ideologas “Vati-

■ * kano politikos” srity.
Nnįka ėmė rašyti, kad ūž

ta sienio •‘veiksniai”, kurie vel
ta kia prieš Tarybų Lietuvą”, ban-

do encikliką aiškinti “prieš mū- 
Chi- sų respubliką”. Gindamas Mask-

jte. si^ukonįo vos kolonialistinę politiką Lie-
-- ------- tavoje, V. Niunka ėmė aiškintis, 
'-J.' ■. atfeMĮė i <*•-

blhiskutės, kojinės. &a. įaunaxa& OmUoiaBis gatavi inoteriiki dta- 
bužlai, pritaikinti trairionu progoms Ir ’ *“““ 
9504 JAMAICA AVĖ.

— T«L 848-7240

kiek geresnis kaip kitų. .. .Per
vertęs ir kantriai pastudijavęs 
mūsų organizacijos principus, 
radau juose, pavyzdžiui, ’įparei
gojimą kovai prieš alkoholiz
mą — tą jau Valančiaus demas- Du nuostabiai iškalbingus at- OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
kuotą lietuvių tautos nelaimę, sitikimus iš Kauno ir Vilniaus — ■ * -
Reikia pastebėti, kad mes sto- kasdienybės neseniai (kovo 28) Užpuolikas buvo — “pilietis L pagyręs. Bet .^vėdrejų sąstatas” per Vatikano radiją. Kaip tai 

‘L Naruliovas”. papasakotuose atsitikimuose su- galima paaiškinti? Gal būt, Va-
kelia dar .ir Jftų minčių, nors liūnas piktam panaudojo jam 
straipsnyje fr įiėryškmtų... suteiktą galimybę kalbėti per

• • ' f f ‘ - (Elta) radiją? 0 gal pats Vatikano ra
dijas panaudojo Valiūną kaip 
tam tikrą savo įrankį, norėda
mas paremti tuos ultrareakcin- 
gus Romos kurijos sluoksnius, 
kurie vis dar bando kiršinti ti
kinčiuosius prieš socializmą? O 
gal tokiu būdu Vatikano radijas 
daro politinį reveransą tiem 
reakcingiems buržuazijos 
sluoksniams, kuriems Povilo VI 
enciklika pasirodė ‘perdaug kai
ri, perdaug antikapitalistinė’, 
kurie stengiasi kaitinti “šaltojo 
karo” nuotaikas, veikia prieš
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Ką rodys tryliktoji diena?

Vysk. Vincento Brizgio paaiškinimas dėl Amerikos vyskupe 
nutarimo tautiniŲ parapijų klausimu

Pataikyk vėl parinkti trylik
tąją dieną: prieš porą metų bu
vo lapkričio tryliktoji, dabar ge
gužės tryliktoji! Ir vėl paradas.

Gegužės 13 paradas turi 
reikšti pasipriešinimą propagan
dai, kurią varo komunistai, “pa
cifistai” ir tie patriotai, kurie 
kritikuoja vyriausybės politi
ką Vietname.

Paradas betgi nebūtinai reiš
kia pritarimą vyriausybei. Ne 
vienas iš tų, kurie balandžių 
(Štrausų) politikai nepritaria, 
taip pat nepritaria ir vyriausy
bės politikai — ją laiko mė
ginimu atsisėsti ant dviejų kė
džių su rizika atsisėsti tarp kė
džių.

Paradas reiškia pritarimą ir 
paramą “mūsų vyram Vietna
me”. O ši parama gali reikšti ir 
skatinimą vyriausybei, kad tie 
vyrai Vietname nebūtų išduoti 
— kad jiem nebūtų surištus 
rankos, iki priešas bus pasiren
gęs jiem smogti; kad vyriausy
bė neįduotų priešui i rankas to, 
kuo priešas galėtų mūsų vyram 
kenkti.

Paradas tai sąmoningo pilie
čio aktyvus dalyvavimas savos 
valstybės likime.

Kokia lietuvių rolė šioje 
veikloje? Rolė pozityvi — lietu
viai dalyvauja parade. Dalyvau
ja ne tik dėl to, kad ir jų vai
kai yra Vietname. Dalyvauja 
kaip šio. krašto sąmoningos vi
suomenės organizuota dalis. Lie
tuviai dedasi į valstybės bend
ruosius reikalus, nes vertina ir 
tuos amerikiečius nelietuvius, 
kurie dedasi į dalinius lietuvių 
grupės ar Lietuvos reikalus.

Lietuvių rolė dar pozityves
nė, kad lietuviai savo tarpe čia 
yra solidarūs — greitai surado 
bendrą kalbą pasirodyti kaip 
vieninga efektyvi grupė.

Egzaminas pradėtas gerai.
» £ <C

Kita parado ir amerikiečių 
veido pusė... Ji reiškiasi da
bar skambiu šūkiu “right to 
dissent” — teise nesutikti, šia 

(6)
Saigonas, tai didelis tropikų 

miestas ir Cochinchino sostinė. 
Namai kinietiško stiliaus, gat
vės gražiai sutvarkytos ir ap
sodintos palmėmis. Vietoje 
tramvajų ar taksių, gyventojai 
vartoja tam tikrus vežimėlius- 
dviračius, vadinamus “puse 
puss”, kuriuos traukia gelton- 
odis - rikša vyras, apsivilkęs 
trumpomis kelnėmis, skrybėle, 
bet basom kojom. Bėgioja jis 
visą dieną. Atrodo, kad jis nie
kada nepavargsta.

Populiariausias maistas yra 
ryžiai, džiovinta žuvis ir stip
rus skystimas — padažas 
‘Niock Mam”. Geriamas iš ry

demokratine teise galima nau
dotis geram, galima naudotis ir 
piktam. Taip kaip ir laisvės tei
se.

Teisė nesutikti gali reikšti 
piktą valstybinę anarchiją, ka
da paneigiama pati valstybė— 
kada deginama valstybės vėlia
va; kada svaidomi šūkiai vals
tybės prezidentui: “Ar daug nu
žudei šiandien kūdikių”; kada 
organizuojamas “teismas” pre
zidentui kaip “karo nusikaltė
liui”; kada tie vyrai Vietname 
laikomi taip pat žudikais, ka
ro nusikaltėliais.

Tai jau yra daugiau negu 
“teisė nesutikti”. Vieni tai da
ro dėl to, kad yra svetimos 
valstybės agentai, kuriem pa - 
vesta kompromituoti Ameriką 
opinijoje. Kiti tai daro dėl to, 
kad jiem trūksta elementaraus 
valstybinio susipratimo, trūksta 
pilietinės sąmonės.

Pilietinės sąmonės trūksta ir 
tiem, kurie žiūri Į tai iš ša
lies ir nereaguoja. Kaip tie, ku
rie mato gatvėje moterį užpul
tą, bet vengia ne tik ranką, bet 
ir balsą pakelti. Jie panašūs į 
anuos “Laiko mašinos” žmo
nes, suautomatintus, paverstus 
kaimenės padarais, nejaučian
čiais vienas kitam solidarumo.

Kokis amerikiečiu veidas pa
sirodo šiuo atveju, kada nieki
namas jų prezidentas? Kiek pro
testo parodė valdžia ir visuo
menė tam kraštui, kuris tai
kydamas prisėsti ant artimes
nės kėdės, sovietinės, suteikė 
prieglaudą tai tragiškai kome
dijai? Teko pastebėti, kad Ame- 
ricans for Democratic Action 
reagavo, kai Graikijos teismas 
teisia Papandreou už pervers
mo rengimą. Neteko pastebėti, 
kad jie reaguotų, kai komunis
tų teismas Švedijoje teisia A- 
merikos prezidentą.

Ar Amerikos lietuvių vals
tybinė sąmonė irgi tėra tik to
kio lygio? Į tai galėtų atsakyti 
gegužės parado egzaminas.

žių padarytas alkoholis “chum", 
kuris būna gana stiprus. Šeimo
je valgoma susėdus ant grin
dų ratu, o ryžių puodas pasta
tomas viduryje. Vietoje šaukš
tų ir šakučių naudojami medi
niai arba kauliniai pagaliukai 
“baguette” ir labai mažas puo
dukas. Valgoma labai paskubo
mis. Mėginome ir mes taip au
tomatiškai valgyti, bet nesise
kė.

Anamitai, kiniečiai, kaip ir 
indai yra budistų tikybos, tik la
bai nedidelis nuošimtis yra ka
talikų. Budistai nevalgo jautie
nos mėsos, nes jiems jautis 
yra šventas gyvulys. Jų tikėji
mas moko, jog žmogaus siela

Redakcijos pastaba. The Tab- 
let balandžio 20 paskelbė, kad 
Amerikos vyskupų konferenci
ja “approved a reųuest to Ro-
me that the United States be 
released from provisions regar- 
ding suppression of national 
parishes (those established for 
special ethnic groups)”. Dar
bininkas kreipėsi į vyskupą 
Vincentą Brizgi, ir jis buvo 
malonus paskelbti tuo reikalu 
žemiau dedamą paaiškinimą.

★
Skaitantieji Amerikos katali

kų diecezinius laikraščius at
kreipė dėmesį į Chicagoje įvy
kusios balandžio 11-13 Ameri
kos vyskupų konferencijos se
sijos aprašymą. Tarp kitų mi
nimas nutarimas kreiptis į A- 
paštalų Sostą prašant pakeisti 
reikalavimus tvarkančius tauti
nių parapijų panaikinimą. Skai
čiusių kai kas kreipėsi į mane, 
prašydami paaiškinimo, kaip 
tai suprasti. Sesijoje nedalyva
vau, nes Konferencijos sesijo
se dalyvauja tik diecezijas val
dą vyskupai ir jų pagelbinin- 
kai, o ne iš diecezijų atsisakę 
ar svetimi reziduoją vyskupai. 
Tokiu Amerikoje yra bent 
'keliolika. Niekur neskaičiau 
teksto, kuris buvo ar bus pa

Kauno katedros šventoriuje nepriklausomos Lietuvos laikais gegužės mėne
sį meldžiasi prie Marijos statulos. Statula pastatyta 1904 metais Nekalto 
prasidėjimo dogmos 50 metų sukakčiai atžymėti.

po mirties gyvens jaučio pa
vidale. žmogui mirus, jie net 
džiaugiasi tuo ir laidojant į 
karstą deda maisto.

Skaičiuojama taip: I-mock, 2- 
hai, 3-ba, 4-bom, 5-nam, 6-sau, 
7-sei, 8-schun, 9-nhin, 10-dhin. 
Kas liečia jų tarimą praktiškai 
nesunku ištarti, žodžiai dai
nuojančiai tęsiami. Gaila, esu 
jau daug pamiršęs. Atsimenu 
vos keliolika žodžių.

Vedybos panašios į arabų: 
moteriškė perkama, lyg vergė.

Vakare jau mūsų laukė pa
ruošti sunkvežimiai keliauti to
liau. Mūsų, 3 batalijono. pa
skyrimo vieta buvo Hock Mon 
bažnytkaimis, apie 25 km. nuo 
Saigono. Ten pernakvojome ap
leistuose namuose, ir jau tą pa
čią naktį turėjome pirmąsias 
tris aukas. Žuvo batalijono va
das, majoras Daumas (prancū
zas), ir du legijonieriai. Žuvo 
dėl neatsargumo. Jie “džipu” 
nuvažiavo apie pusantro km. 
apžiūrėti vietovės batali j ortui, 
taip ir pakliuvo į priešo rankas. 
Jų lavonus kitą rytą radome 
nežmoniškai žiauriai nukankin
tus ant kelio. (Išbadytomis aki
mis, išpjautais liežuviais, iš
trauktomis gyslomis ir 1.1.). Jų 
kūnai buvo taio sužaloti, jog 
ves begalėjome atpažinti, o ma
šina buvo sudeginta.

ši baisi pirmųjų žuvusiųjų 
mirtis mus labai sukrėtė — de
moralizavo: tiesiog ėmė siau
bas, matant tokį priešo žvėriš
kumą, barbariškumą. Su gailes

siųstas Apaštalų Sostui. Savai
me tai nėra ir nebus paslaptis. 
Turinį galima suprasti iš paties 
trumpo pranešimo, šiuo kartu 
paaiškinsiu, kiek žinau.

TAUTINIŲ (teisiškai jos va
dinasi personalinėmis) PARA
PIJŲ DABARTINĖ TEISINĖ 
PADĖTIS:

Pagal Kanonų teisės buvu
sius nuostatus teisines parapi
jas steigti galėjo pagal reikalą 
vietos vyskupas savo diecezijo
je. šiuo keliu Amerikoje yra 
atsiradę įvairių tautybių tau
tinės parapijos. Nors ir vysku
po įsteigtą tautinę parapiją pa
naikinti buvo rezervuota Apaš
talų Sostui. Po P. Pijaus XII 
apaštališkos konstitucijos Exul 
Familia — ištremtoji šeima, 
paskelbtos 1952 m. rugpiūčio 1 
d., yra rezervuotas Apaštalų 
Sostui tautinių parapijų ne tik 
panaikinimas, o ir steigimas.

KAIP TAUTINĖS PARAPIJOS 
ŠIANDIEN ATRODO AMERI
KOJE:

Ir su kitų tautinių grupių — 

čiu širdyje palydėjome žuvu
sius į kapus ir prie jų kapo 
prisiekėm, kad niekada nepasi
duosime gyvi nelaisvėn, kausi- 
mės ligi mirties. Tai buvo pir
mosios mūsų aukos.

ŠŪVIAI TAMSOJE
Balandžio mėnuo 1946 me

tais. Azijos “karalystėje” tropi
kų klimatas mums tiesiog ne- 
pernešamas: drėgna ir karšta 
dieną ir naktį. Todėl naktimis 
beveik buvo neįmanoma užmig
ti. Dargi ramybės neduodavo 
uodai, “moskitai”, kurie prasi
skverbdavo pro tinklelius, neš
dami visokias ligas, pvz., ma
liariją ir kt.

Po vienos mums ypatingai 
sunkios, ištisą dieną užsitęsu- 
sios “medžioklės”, mūsų kuo
pos vyrai išvargę, vos gyvi, ieš
kojo poilsio ir tikėjosi ramios 
nakties. Bet, prie nežmoniško 
karščio ir nesibaigiančios ko
vos su uodais dar prisidėjo kita 
staigmena: pasigirdo pavojaus 
šūviai!

Visi šokome žaibo greitumu 
prie ginklų ir laukėme įsaky
mo. Batalijono štabe gauta ži
nia, kad priešas “viet minh” 
užpuolė 10-tos kuopos būrį — 
postą Cauchy, kur esą sužeistų 
ir juos reikalinga nugabenti į 
ligoninę. Buvau tuo metu pri
skirtas pionierių būriui: turėjo
me sunkiuosius amerikiečių 
kulkosvaidžius 12.7 mm kalib
ro, pritaisytus ant automašinų.

f Bus daugiau) 

italų, kroatų, lenkų, slovakų, 
vokiečių parapijomis yra pana
šiai, kaip su lietuvių parapijo
mis. Yra tvirtų ir veiklių, yra 
vidutinių, yra mirštančių, o 
gana daug jau savaime išny
kusių be jokio oficialaus jų 
panaikinimo. Yra tautinių pa
rapijų, kuriose jau nevyksta į- 
vesti tos tautos kalba šv. mi
šias, nes nėra kas jose atsaki
nėja ar gieda anos tautos kal
ba. Tokiose liko tik arba loty
nų arba anglų kalba.

Visos eilės parapijų mokyk
los arba užsidarė arba jose mo
kosi vaikai be skirtumo tauty
bės, spalvos. Kai kurios dar ir 
esančių parapijų finansiškai ne
išsilaiko iš savo tautiečių; jas 
palaiko lankantieji kitataučiai. 
Yra faktų, kad tokių parapijų 
kunigai kreipėsi į vietos vysku
pus, prašydami sujungti į vie
ną arba kelias tokias parapijas 
arba nors jų mokyklas.

Dar daugiau, tokiose para
pijose yra klebonų, kurie būtų 
labai patenkinti, jeigu juos iš 
tokių parapijų perkeltų kur 
nors kitur. Visa ši padėtis yipj-; 
tos vyskupams yra net geriau

KAIP ATRODO VOKIETIJA BE ADENAUERIO
Vokiečiai niekad negalės pa

miršti Konrado Adenauerio. 
Tai, ką jis padarė savo tau
tai, liks niekad nepamirštama. 
Reikia tik prisiminti, kas bu
vo Vokietija pirmaisiais poka
rio metais: beviltiškas skur
das, kaltės kompleksas, viso pa
saulio pirštais badoma, pa
žeminta, nugalėta. Tuo tarpu 
tik keletos metų bėgyje Aden- 
aueris sugebėjo sužadinti vokie
čių tautos pasitikėjimą savimi, 
rehabilituoti ją pasaulio aky
se, to pasaulio, kuris kaip ne
vertą 'buvo išskyręs iš kultū
ringų tautų bendruomenės.

Kai 1949 rugsėjį 15 Aden- 
aueris, kuris tada turėjo 73 me
tus amžiaus, tapo naujai at
kurtos Vokietijos kancleriu, ką 
tik buvo pasibaigusi taip vadi
nama negatyvinė amerikiečių 
politikos fazė Vokietijos atžvil
giu, bet liko vokiečių širdyse 
daug kartumo amerikiečiam ir 
dezorientacijos vidaus gyveni
me. Karinis amerikiečių guber
natorius Lucius Clay griežtai 
laikėsi Jungt. Amerikos vals
tybių generalinio štabo nuro
dymų, kurie rodė amerikiečių 
neapykantą nugalėtajam tautai. 
Washingtono nurodymais, rei
kėjo vokiečiam duoti aiškiai su
prasti, kad jie tokiu žiauriu 
būdu vedę karą ir fanatiškai 
priešinęsi, patys sugriovė sa
vo ekonominį gyvenimą, susi
kūrė chaosą ir skurdą,-todėl pa
tys yra atsakingi už viską, ką 
dabar turi. Vokietija, buvo pa
brėžta Washingtono instrukci
joje, yra okupuota ne tam, kad 
būtų išlaisvinta, bet ji yra nu
galėtas priešas. Todėl reikia 
kietai laikytiš dėsnio (įsakė 
Washingtonas gen. Clay) —jo
kiu būdu nesusibroliauti su vo
kiečiais valdininkais, susilaiky
ti nuo bet kokių žygių, kurie 
atgaivintų vokiečių pramonę ir 
ekonominį gyvenimą, daryti vi
sa, kad būtų išvengta bado ir 
epidemijų, bet tik tiek, kad tas 
nepakenktų okupacinėm jė
gom, imtis visų policinių ir eko
nominių priemonių, kad krašto 
ištekliai būtų kuo labiausiai iš
naudoti okupacinėm jėgom, o 
vokiečiam paliktas tik minimu
mas.

Taip vokiečiai buvo išskirti 
iš civilizuoto pasaulio ir laiko
mi tarsi raupsuotais. Jeigu pri- 

; siminsime, kad Vokietijos at
statymui buvo parinktas žmo
gus, kurį anglų okupacinė val
džia atstatė iš Koelno burmist- 

' ro posto, kaip negabų ir nesu- 
[ gebantį, matysime, kaip ne- 
[ suprantami yra Apvaizdos ke- 
' liai.

žinoma, negu mums. Jie turi 
parapijų net statistikas, kurio
je bažnyčioje kiek žmonių lan
ko šv. mišias tos tautos kalba 
ir kiek anglų kalba.

KOKIOS GALI BŪTI PASĖKOS 
AMERIKOS VYSKUPŲ KREI
PIMOSI PRAŠANT PAKEISTI 
TAUTINIŲ PARAPIJŲ PANAI- 
KINIMO DRAUSMĘ

Jų prašymas pateks į kon- 
sistorialinę kongregaciją, prie 
kurios nuo 1952 yra vad. 
aukštesnioji komisija emigraci
jos reikalams. Jos narių tarpe 
yra net 35 kraštų ar tautų at
stovai. Iš lietuvių joje yra apaš
tališkas protonotaras prel. L. 
Tulaba.

Atsakymas priklausys nuo 
to, ko buvo prašoma. Ko jie 
beprašytų, tautinių parapijų į- 
sisteigimas ir jų tolesnis likb 
mas priklausė ir priklausys pa
čių tautinių grupių susiintere- 
savimo sava parapija. Kaip ga
lima suprasti iš aukščiau duoto 
vaizdo apie tokių parapijų ne
vienodą būklę, yra sunku visas 
tokias parapijas visas kartu ir 
vienodai ginti.

Adenaueris juto amerikiečių 
baudžiamąją politiką, juto sa
vųjų tautiečių ja nepasitenkini
mą, bet dėl to nenuleido ran
kų. Tik tada, kai amerikiečiai, 
spaudžiami šaltojo karo iš ry
tų pusės, pradėjo atleisti varž
tus Vokietijai, Adenaueris su
prato, kad dabar atėjo jo veik
lai didžioji valanda. Nelauktą 
susikirtimą tarp Vokietijos nu
galėtojų Adenaueris išnaudojo 
su nepaprastu sugebėjimu. Jis 
įsiterpė į Vakarų ir Rytų nesan
taiką su dideliu taktu, su sa
vosios vertės pajautimu, be 
servilizmo, be pataikavimo kam 
nors, pamažu pasidaręs ne
seniai nekenčiamų amerikiečių 
bendradarbiu ir naujos politi
kos įkvėpėju.

Adenauerio valdymo pra
džioje vokiečiai dar buvo lai
komi pavojingais Europos ir 
bendrai pasaulio politikoje. Su
sitarimas tarp vakarų nugalėto
jų, padarytas 1949 Briuselyje, 
dar buvo nukreiptas prieš Vo
kietiją. Tą susitarimą pasirašiu
sieji įsipareigojo imtis visų prie
monių, jei tik paaiškėtų vokie
čių agresyvumas. Naujasis Vo
kietijos kancleris Adenaueris 
buvo dar tik prieš savaitę pa
statytas Vokietijos vadovybėje,

Pavasario žiedai Nuotr. R. Kisieliaus

Kaip ir kas iš šalies apgins 
parapiją, jeigu jos žmonės iš- 
kriko, ja nesiinteresuoja? 
Kur parapija turi ir turės pa-
kankamą skaičių narių, kad ji 
galėtų tinkamai veikti, kiekvie
nu atveju jie pajėgs savo tei
ses išsaugoti ir į jas bus atsi
žvelgta, kaip buvo atsižvelgia
ma iki šiol. Turime gi visai ne
senų faktų, kai Apaštalų Sostas 
betarpiškai įsikišo į parapijos 
reikalus tautinės grupės nau
dai.

Viena proga esu jau primi
nęs, kad tautinės parapijos rei
kalais kur nors kalbėti, tuo la
biau kreiptis į kokią nors in
stanciją turi teisės ne kiekvie
nas tos tautybės asmuo, o tik 
priklausantieji parapijai.

Amerikos vyskupų paskelbtą 
nutarimą galėtum pavadinti ge
ros valios įspėjimu laikytis prie 
savo parapijų bažnyčių, o to
liau išsikėlusius pasinaudoti mo
derniomis susisiekimo priemo
nėmis ne tik darbo vietą ar ko
kią padorią pramogą pasiekti, 
o lankyti lietuvių bažnyčią.

Kol savomis bažnyčiomis pa
tys naudosimės, niekas jų ne- 
paverš, tačiau ir apleistos nie
kas neišgelbės — kas nors ją 
pasisavins.

Vyskupas Vincentas Brizgys 

kai aukštieji komisarai paskel
bė okupacijos statutą, kuriuo 
buvo apribotos Vokietijos val
džios prerogatyvos. Adenaue
ris ėmėsi sunkaus ir atsakomin- 
go darbo. Po poros savaičių, pa
sibaigus sunkioms deryboms, 
jau buvo pirmieji jo veiklos 
vaisiai: išgelbėta nuo vad. 
“Demontage” svarbiausioji Vo
kietijos pramonė, kurios prie
monės, pagal nugalėtojų planą, 
turėjo būti išmontuotos ir išga
bentos iš- Vokietijos. Savo at
kakliu užsispyrimu Adenaueris 
pamažu griovė vieną po kito o- 
kupacinio statuto varžtus. Vo
kiečiai gana nuoširdžiai ėmė jį 
vadinti “Der alte Fuchs” (Se
noji Lapė). Santykiuose su nu
galėtojais jis iš tikrųjų pasiro
dė gudri lapė. Jo didžiausias 
priešininkas, socialdemokratų 
vadas Kurt Schumacher seime 
ne kartą jį pavadino “Okupan
tų Kancleriu”. Buvo laikas, ka
da Amerikos prez. Eisenhove- 
riui valdant, pasaulinė spauda 
juokaudama rašė, kad tikrasis 
Amerikos Valstybės sekretorius 
esąs Adenaueris ...

Adenaueris iš karto apsi
sprendė už Vakarus. Ir tai 
padarė lemiamu momentu su 

(nukelta į^psij
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Solistas Stasys Baras “Gražinos” repeticijos metu su Darbininko_bendradarbiu iš Chicagos.
Nuotr. Vyt. Račkausko

I OPEROS ŠVENTĘ SUPLAUKS MINIOS LIETUVIŲ
Už dešimties dienų, gegužės 

20 ir 21, Operos rūmuose, Chi- 
cagoje pakils J. Karnavičiaus 
“Gražinos” operos uždanga. 
Šiuo pastatymu atžymimas Chi
cagos Lietuvių operos darbo pir 
masis dešimtmetis. I operos 
šventę atvyksta Lietuvos atsto
vas Washingtone J. Kajeckas, 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, bu
vęs Lietuvos operos dirigentas 
prof. Vyt. Marijošius ir šimtai 
lietuvių iš Įvairių JAV ir Ka
nados miestų. Operos pirminin
ko Vyt. Radžiaus svečiu pa
kviestas dalyvauti ir “Darbinin
ko” redaktorius Kornelijus Buč
inys, O.F.M.

Rašant šį reportažą, iki “Gra
žinos” operos dar likę apie 
20 dienų. Bilietai premjerai 
jau išpirkti, nors salė turi 3,500 
sėdimų vietų, šeštadienio spek
taklis labai patogus svečiam iš 
tolimesnių vietovių, bet, deja, 
kas neturi bilietų Įsigiję, jų šeš
tadienio spektakliui jau nebė
ra. Tuo tarpu sekmadienio 
spektakliui dar yra visai neblo
gų vietų, bet niekas negali ga
rantuoti, kad jų liks paskuti
nę dieną. Todėl, jei kas dar gal
voja vykti į operos šventę ir 
neturi bilietų, prašomi pasku
bėti iš anksto juos Įsigyti sek
madienio spektakliui. Smulkes
nių informacijų apie kainas ir 
laiką kiekvienas ras operos 
skelbimuose “Darbininke” ir ki
tuose laikraščiuose.

Prieš keletą dienų “Graži
nos” repeticijų baigti iš Seatt- 
le, Wash., atvyko dabar ten 
profesoriaująs mūsų operos di
rigentas A. Kučiūnas. Savo m- 
terview “Darbininko” atstovui 
maestro pabrėžė, kad choras 
šį kartą tikrai puikiai paruoš
tas, o solistų jėgos pakviestos 
pačios geriausios kokias galima 
rasti išeivijoje: Lilija šukytė,

šimtis kartų nuskambėjo ame
rikiečių didžiojoje spaudoje, 
daug kas palygino mūsų tauti
nę grupę kaip pirmaujančią 

maestro žodžiai tariant;* !fp ?‘T°S sriMe> ° kT’
žinos” žvairfdė hns oho. ^“>>enas operos de-

-Šimtmečio sukaktuviniame lei
dinyje atvirai pripažįsta, kad 
Chicagos Lietuvių opera šiame 
didžiuliame didmiestyje stovi 
antroje vietoje, atseit, po Chi- 
cago Lyric operos, kuri daini
ninkus importuoja iš Italijos ir 
kitur.

Tokį tai vardą ir pripažinimą 
laimėjo Chicagos Lietuvių ope
ra per pirmą dešimtmeti. Kaip 
bus Įvertinta “Gražina”, pama
tysime netolimoje ateityje. O 
dabar, kas tik gali, tegul kyla 
Į Chicagą, kur lietuviška, isto
rine J. Karnavičiaus “Gražina” 
atžymima Chicagos Lietuvių o- 
peros dešimtmečio sukaktis.

O tie, kurie negalės dalyvau
ti “Gražinos” spektakliuose, te
gu atkreipia dėmesį į puošnų, 
liuksusinį leidinį “Chicagos Lie
tuvių Opęra 1957-1967”. Šiame 
dail. A. Kurausko meniniai api
pavidalintame leidinyje bus ga
lima rasti nuotraukų iš visų 
Chicagos Lietuvių operos spek
taklių, taip pat platų ir išsamų 
komp. VI. Jakubėno straipsnį 
apie operos meninį kelią, šim
tus pavardžių ir pilną “Graži
nos” operos tekstą. Leidinys 
atkeliaus į kiekvieno, kas tik jį 
užsisakys, namus, kartu atneš
damas Chicagos Lietuvių ope
ros neužmirštamus prisimini
mus.

REPORTAŽAS 1$ CHICAGOS

Danutė Stankaitytė, Jonas Vaz- 
nelis, Algimantas Grigas ir kiti. 
Bet, i
“Gražinos” žvaigždė bus ękęsų 
ras, nes opera yra chorinė, per-' 
pinta lietuvių liaudies melodi
jom. Chorą paruošiant, šalia 
chormeisterių A. Stephens ir 
Alf. Gečo, ypač daug prisidėjo 
naujasis Chicagos Lietuvių ope
ros chormeisteris komp. Darius 
Lapinskas.

Kaip žinome, i lietuvišką ope
rą mūsų vieneto kelias buvo il
gokas, užtruko devynerius me
tus, kol Chicagos Lietuvių ope
ra Įsigijo deramą savo vardą, 
pasitikėjimą ir vieneto nariai Į- 
gavo jau beveik profesionalinės 
patirties. Iki šiol mūsų visuo
menė operą kiek galėdama rė
mė, bet kartu ir vis priminda
vo, kad laukia lietuviškos ope
ros. Bet, kai statant lietuvišką 
operą, pastatymo sąmata paki
lo iki 65,000 dol., vėl pasigirs
ta balsų, kodėl viskas taip 
brangu ... Antra vertus, jei į- 
skaičiuotumėm choristų, valdy
bos (ji eina administracijos pa
reigas) ir visos eilės kitų talki
ninkų bei kai kurių vadovų ne
mokamą darbą, šios išlaidos gal 
dvigubai padidėtų. Juk gerai ži
nome, kad be mecenatų pagal
bos neišsilaiko didžiosios šios 
šalies operos, o ką bekalbėti 
apie mūsiškę, gimusią ir per de
šimti metų išbujojusią emigra
cijos sąlygose, kai visi darbai 
atliekami tik poilsio metu.

Dešimtmečio kelią mūsų ope
ra jau Įrašė išeivijos lietuvių 
kultūros istorijon. Po “Graži
nos” prasidės antrasis dešimt
metis. Kas gi pasiekta? Ne vie
nas šimtas choristų išėjo aka
deminio lygio muzikinę mokyk
lą, per operą mūsų vardas de-

NELĖ MAZALAITĖ

LAIŠKAI

Gegužis - - - -
taip turiu pradėti laišką 

šią dieną, kaip visi vaikai, ku
rie rašo vieną dieną metuose, 
bent vieną dieną.

Bet juk aš ne tokia! — su
šunku kaip fariziejus — juk 
nesu kaip visi vaikai, aš gi ra
šau Tau dažnai, Motinėle ma
no.

Ir aš rymau ant rankų, kaip 
scenoje, kaip paveiksluose, kai 
rašomi laiškai, kai galvojama 
balsu ką pasakyti — aš vėl kar
toju: — Rašau Tau nuolatos.

VI. Ramojus

— Ilgy distancijų bėgimo 
varžybose vėl iškilo pora lietu
vių — Sov. S-gos čempionų: 
moterų 1000 metrų bėgime — 
I. Juozaitytė, o vyrų 5000 met
rų bėgime — jau ir anksčiau 
buvęs čempionas K. Orentas.

VOKIETIJA BE
(atkelta iš 3 pslj 

dideliu ryžtingumu, kada dar 
reikėjo lankstytis prieš Vaka
rų galybes, valdžiusias nugalė
tą Vokietiją. Jis perkėlė savo 
tautą į vakariečių barikadas ne 
vien tik iš politinio oportuniz
mo: jį ten stūmė prisirišimas 
ir tikėjimas į amžinas krikščio
niškosios kultūros vertybes. 
Buvo giliai tikintis katalikas, 
jei norite, senojo tipo katali
kas. Viename apsilankyme pas 
pop. Joną XXIII prisistatė kaip 
“antibolševizmo baliurdas”.

Pasisakydamas už Vakarus, 
paaukojo Vokietijos sujungi
mą, tą nuolat vokiečių dekla
muojamą “Wiedervereinigung”? 
Tai klausimas, kuris buvo dis
kutuojamas ilgus metus. Spau
doje buvo keliama mintis, 
kad Adenaueris savo širdyje 
niekad rimtai netroškęs Vokie
tijos sujungimo. Jis buvo kalti
namas tuoj karui pasibaigus, 
kad parodęs separatistinių ten
dencijų. Jis, seno tipo reinie- 
tis, jautęs antipatijos Berlynui 
ir Prūsijai, bijojęs, kad sujung
toje Vokietijoje nelaimėtų so
cialdemokratai ... Savo Atsimi
nimų II tome Adenaueris šį 
jam mestą kaltinimą pavadino 
“negirdėto begėdiškumo šmeiž
tu”. Kaip ten bebūtų su Aden
auerio jausmais senajai kariškai 
Prūsijai, viena tikra: jei vaka
rų Vokietija būtų pasilikusi 
nuošali ir neutrali šaltajame ka
re, kaip nugalėtas kraštas, tai 
Vokietijos padėtis ir istorija 
tikrai būtų gavusi kitą kryp
tį: Stalinas būtų neatlaikęs pa
gundos mestis Į naują avantiū
rą — pasistūmėti iki Reino, ar 
dar toliau. Kad tai neįvyko, yra 
nuopelnas Adenauerio.

Adenaueris turėjo nepapras
tą pasitikėjimą savimi ir savo 
talentu. Tapo išrinktas kancle
riu tik vieno balso dauguma 
(sakoma, kad tas balsas buvęs 
jo paties). Kitas tokio laipsnio 
pasitikėjimu būtų buvęs nepa
tenkintas, bet Adenaueriui to 
pakako imtis savo misijos. Kas 
su juo susitiko tuoj po to, kai 
buvo išrinktai'kancleriu, paste
bėjo, kad naujasis Vokietijos 
vadas turi nepaprasto asmeni
nio “charme”: jei tik norėjo, 
galėjo būti labai simpatiškas, 
malonus, kuklus. Tai buvo A- 
denauerio ginklai laimėti są
jungininkus. Bet jei norėjo, ga
lėjo būti labai griežtas ir kan
dus kaip niekas kitas, galėjo su
sidaryti priešų, kurių niekad 
nepamirštamar Jis buvo apsigi
męs valstybininkas ir nepapras
tai sugebėjo lošti tarptautinės 
politikos šachmatais. Ir lošė su 
aistra, būdamas tikras laimė
siąs. Vokiečiam liko neužmirš
tama 1952 gegužės 26, kada 
Adenaueris Bonnoje pasirašė 
“Deutschlandvertrag” — iš
silaisvinimo traktatą, kuriuo 
buvo panaikintas okupacinis 
statusas ir pripažinta Federali
nė Vokietijos Respublika kaip 
lygus partneris tarp laisvųjų 
pasaulio tautų. Nors labai ap-

ADENAUERIO
valdyto temperamento, tada 
Adenaueris, pasirašydamas mi
nimą dokumentą, apsiašarojęs. 
To meto laimėjimo kaina bu
vo Vokietijos nuginklavimas, 
kas tada Adenaueriui atrodė 
naudinga, nes tai buvo saugu
mo ir pažangos garantija,

Būdamas didelių vandenų ka
pitonas, Adenaueris vidaus 
smulkioje politikoje nesijautė 
savo vietoje. Jo autoritarinė 
prigimtis dažnai sudarydavo su 
kitais trynimosi. Vokietija, išsi
laisvinusi nuo alijantų, pagaliau 
panorėjo išsilaisvinti ir iš kie
tos Adenauerio rankos — toks 
jau likimas visų, kurie yra per
daug gero padarę savo tautai 
— jo draugai 1963 privertė 
Adenauerį užleisti savo vietą 
prof. Erhardui, kuris jau daug 
metų kantriai laukė to posto. 
Adenaueriui buvo surengtos 
valstybinio masto atsisveikin- 
tuvės. Iškilmėse jis buvo ap
šauktas “Pater Patriae” (Tėvy
nės Tėvas). Jam buvo kalbama, 
kad sulaukęs jau beveik 88 me
tų, turi teisės į užtarnautą po
ilsį. Betgi “Der Alte” (Senis), 
kaip jį vokiečiai familiariškai 
vadino, dar nesijautė senis. Ta
da pranašavo: “Pastebėkite, 
kad yra neprotinga pavesti Res
publikos vairą žmogui, kokis 
yra Erhardas, kuris apie užsie
nio politiką nenusimano nie
ko”. Pasisakė esąs tikras, kad 
Kraštas dar yra jo reikalin
gas. Ir buvo patenkintas ma
tydamas, kaip jo pranašystė pil
dosi. Tačiau paskutiniai Aden
auerio gyvenimo metai atnešė 
jam skaudaus nusivylimo: šal
tojo karo atslūgimas, tiltų su 
komunistais .ieškojimas, Elizie
jaus pakto netikra ateitis, kai 
jo planuose tasai Vokietijos- 
Prancūzijos draugystės paktas 
turėjo sudaryti Bonnos-Pary- 
žiaus ašį ir naujosios Europos 
piliorių. Viena paguoda: De 
Gaulle išlaikė Adenaueriui ne
pakeistą brolišką draugystę.

-Dr. J. Sav.
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A. KAIRIENĖ

Kasdiene motinos malda

Atmerkiu vos akis — šviesa dar nepilna — 
Jau krykštauja vaikai.
Jų akys šviečia, manose dar miegai.
Diena prasideda. Naktis buvo gera.
Ačiū, Dieve!

Valausi langus — medžiai jau rausvi — 
Rudens auksinės gėlės.
Vaikai bėgioja lapuose. Parbėgs jie alkani, 
Rausvais veidais, klegėdami, kaip kielės.
Ačiū, Dieve!

Tvarkau vaikų rūbus — išėjo dėmės 
Nuo sunkos ir uogienės.
Vaikai parbėga meile nešini 
Ir spaudžiasi į mano glėbį. 
Ačiū Dieve!

Pavalgėm vakarienę — sotūs mes visi. 
Pavargę jau vaikai, bet dar vis žaidžia, bėga. 
Nupraust ir suguldyti — juoko dar pilni. 
Apklot ir išbučiuot — jau miega.
Ačiū, Dieve!

Ir vėl nebuvo laiko visą dieną —
Dar laiškus reik rašyt, seniai jau beskaičiau ...
Rytoj gal pakalbėsiu su Tavim ilgiau ...
Jau akys merkias. Už lango medžiai miega ...
Tad — Ačiū, Dieve!

Iš gegužio pažadų
Kyla tūkstančiai žiedų:

Kaip mergelė nekalta, 
Obelis visa balta;

Rausta vyšnia nuošaly, 
Lyg jaunamartė kukli;

Tulpė kelia liekną taurę, 
Bitės medų jau ragauja.

Iš gegužio pažadų 
Kiek žiedų!

B

Motinos džiaugsmas

Kai skauda galvą — ne, ne 
nuo vyno žalio, ne nuo praūlio- 
tų naktų, ji svaigsta nuo bai
saus miesto oro — ir skun
džiuosi Tau, kad tiek padangės, 
tiek begalo jos buvo Namuose, 
jos užteko žmogui, ir žirgui, ir 
pelei, ir žvaigždei, o čia plyš
ta galva — rašau Tau.

Ir kai pavargstu, rašau. Pa
ilstu ne nuo naštelių, ne nuo 
kirvio, verčiant medžius trem
ties Sibire — tai nuo juodo 
sielvarto, kad pasaulis temsta, 
kad jis baigia apkursti, kad jis 
spygliais apsitveria nuo visko 
doro ir šviesaus, kad jis liepia 
užmiršti, kad liepia neatsiminti, 
kad liepia telaukti — NIEKO. 
Tai pavargstu dvasioje, kaip jo
kios baudžiavos dainos nenusa
kė — tai mano laiškai Tau, 
Mama, Mamute.

Ir kai labai gelia širdį, ir sie
lą. Ne, ne dėl kiauro stogo, ne

todėl, kad geisčiau apkeliauti 
gražiuosius kraštus, ir ne todėl, 
kad trokščiau šermonėlio kai
linių, ir ne dėlto, kad skaus
mingai groja smuikai, ir kad 
mėnulio pilnatis šviečia skai
driai. Tai dėlto, kad tas, ku
riam suteiktas tas grožis, žmo
gus atsisako pripažinti: — Esu 
sutvertas. Ir kad nuodėmės yra 
nubraukiamos, kaip rasoti lan
gai — lengvai, ir kad tie, kurie 
turi vesti į dangų mus, eina 
akis nunėrė į gatvę, ir kad tik 
vieną maldą jie težino ir teskel
bia: — Taika! Ir kad jie išsi
žada tikinčiųjų, pavergtųjų, kad 
kasdien jie paniekina daugiau 
gera. Rašau Tau ir maldauju:
— Juk tai neteisybė?

Tckie mano laiškai.
O Tavo laiškai ateina kas

dien, nesiliaujamai, kaip saulė
tekiai.

Noriu tikėti, kad matau Ta
ve rašančią, kaip Kaune — kai 
taip begalo rimtai vedžiojai 
plunksną ir pasakojai savo bro
liams apie mūsų gyvenimą. Ir 
kartais regėjau Tave šyptelė- 
jant — tai rašei ką nors links
mo — arba, pro akinių viršūnę 
žiūrėjai į kačiuką. Tą nuostabų 
mažą žvėrį, kuris vaikščiojo 
paskui Tave, ir Tau skaitant, ar 
kai nėrei kojinę, ar posmavai 
laišką — jis gulėjo ant stalo, ir 
snaudė, ir per sapną išlįsdavo 
galas jo rūžavb liežuvio. — 
žiūrėk, — pasakei kartą, —lyg 
įsikandęs rožės lapelį. — Taip 
noriu matyti Tave rašančią.

Ir žinau, kad yra kitaip: tai 
spinduliuojantys paukščiai sėdi 
šakose, sode, prie Tavo stalo, 
o stalas yra iš balto debesėlio, 
išraižyto, kaip marmuro sruo
gomis, saulės spinduliais, ir į 
žvaigždę dažai plunksną, o

plunksną dovanojo gulbė, kuri 
negieda ir jai nereikia rašto, o 
popierius yra iš obels žiedo.— 
Taip rašai man.

Kai su mylimu draugu sėdi
me ir atsimename namus, — 
kai sklaidome mėnesius ir me
tus savo gyvenimo, ir šimtus— 
mūsų žemės istorijos — tai Ta
vo laiškas.

Kai nusigiedrija nuo miglų 
miestų bokštai, ir kvėpavimas 
pasidaro lengvas, ir galva nu
stoja skaudėti — tai Tavo laiš
kelis, Mamyte.

Kai iškeliaujame į Kretingiš
kio Šventojo Sodybą, pro pušis; 
pro eglės šakas, ką gi regiu, ar 
ne Tavo raštą, mano brangioji 
Motina?

Ir kai viduryje pykčio ir ne
vilties — ūmai pajunti, jog. joks 
politikas negali persiūti pasaulį 
ilgam, tiktai pagal save, ir jo
kia žemiška galybė nėra užant

spauduota amžinybe, ir joks 
valdantis kraugerys nežino ar 
kita diena bus dar jo, nes yra 
Kas ištikrųjų valdo — Tai Tu 
rašai, ir Tavo žinios yra teisin
gos.

Ir kai paimu rožančių į ran
kas — tai Tavo pirštai jį įduo
da, ir kai skaitome maldakny
ges, tokias pat nepasikeitusias 
maldas, kaip už jas mirė knyg
nešiai, ir kai tikime giesme ir 
Dievo Motinos begaliniu geru
mu — tai Tu nurodai, Tu ra
šai, nes esi Ten, kur visa yra 
šviesu ir amžina.

Tokie yra Tavo laiškai.
O, rašyk man. Motina ma

no, nenustok rašyti — vistiek, 
ar aušta, ar siaučia mūsų žemė
je ugnies ir speigo pūgos, ar 
sausros, ar tvanai semia sielą— 
rašyk, ir tegu Tavo laiškas vi
sais metų laikais prasideda:

Gegužis - - - -



CAMBRIDGE, MASS.

rėjos ir svečių kambariam dar-
Mieli Ateitininkai,

Kennebunkport, Maine 04046.

haven, N.Y. 11421.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

SODYBOJE
Kennebunkport, Maine

togas.

ką tik 
rykų j Ka- 
eite Vilko

Tokią temąvystė mokyt. 
Vincas Nataerf8ns. Pin»oj ei
lėj jis aagriMp Dievo sąvoką 
mūsuose, rasdamas; kad arti
mesnis esą* Dievas ristus tei
sėjas, negu Dievas aaeBė. Mes

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMES SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

Šiais- metais sueina 40 metų 
nuo - reorganizacinės Palangos 
konferencijos.

reikritaga gy- neturėtų rasti viekos- Pa
-A? ‘ mnus

PMtnrscM^-

kykfo mokslo metus užbaigia 
gegužės 14. šią fietavišką mo
kyklą Toronte lanko daugiau 
kaip 600 mokinių. liepas pir
momis dienomis mokykla orga
nizuoja ekskursiją į pasaulinę 
parodą Montrealyje.

K4 PASIRYZOME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

Franciscan Monastery,WO|ĮCESTEB, MASS.
Lietuvi? klubas gegužės 7 iš- statybos reikalams. Klubas pa- 

kilmingai sudegino paskutinius 
paskolos raštus. Klubas buvo į- 
steigtas šv. Kazimiero parapi
jos klebono kun. J. Jakščio 
iniciatyva. Jo čarteris įregistruo
tas 1906.

• Stovyklos ir visos vaasrvietės reikalais reikia rąžyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046. Te
lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 30 d. (207) 967-2Į71

Lietuvių Studentų Sąjungos 
organizuojama ekskursija į Eu
ropą praplečiama visiem, ne tik 
studentam. Registracijos data 
pratęsiama iki gągnM* 15.

Bus skrendama PAN AM ir 
TWA nriii—linliiH lėktuvais

reigas visuomenei, kfek visuo
menės pareigas jaunam žmo
gui išeidamas iš * neabejotino 
dėsnio, kad Dievo vafia nevyks- 
ta savaime, o yra vykdoma^ 
žmogaus pastangomis, jaunasis 
kalbėtojas ieškojo, kiek praktiš
kame Vokietijos lietuvių gyve-" 
nime visuomenė yra pajėgi su
teikti jauniem žmonėm vysty
tis lietuviais. Kritišku žvilgiu 
vėrė organizacijas, kurių nariai 
daugeliu atvejų net nežino jų 
tikslų, vertino suvažiavimus, 
vaikų vasaros stovyklas, studi
jų savaites, na ir pagrindinę vi
suomenės dovaną jaunimui — 
Vasario 16 gimnaziją. Visur jis 
rado gerų ir mažiau gerų sa
vybių. Bet pagrindinė lietuviš
kumo kūrėja visuomet liks šei
ma. Baigdamas paskaitininkas 
svarstė taip*, pat galimybes Vo
kietijos lietuvių jaunimui pasi
naudoti kultūriniais laimėjimais 
Lietuvoje ir JAV-bėse.

Diskusijose, tarp kitų kalbė
tojų, dr. Bačinskas nusiskundė, 
kad Vasario 16 gimnazija lai
kosi ant senelių pečių. Daly
viai su nuostaba žvelgė į salėje 
sėdinčius geriausio amžiaus pil
nos sveikatos lietuvius moky
tojus, dirbančius toj. gunnazi-

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
jubiliejinė VASAROS STOVYKLA

• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyk
lą, kuri prasidės birželio 30 ir tęsis iki liepos 28. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnebio stos*'

siryžęs ir tas skolas greitai su
mokėti.

šiemet vykdomąją tarybą 
sudaro jau antrus metus pir
mininkaująs Charles Tagminas, 
vicepirm. Juozas Tribandis, se- 
kret Julius Svikla, fin. setr. V. 
Mačys, pavd. V. Grimaila, ižd. 
Jųbn Casper, rev. komisija J. 
Matulevičius ir A. Vieraitis; di
rektoriai: Ant Staliuhonis, Vin-

nio
dos direktorius kun. dr. Jonas

Vakar? pasaulis. Ateitinin- 
kija visada norėjo būti Vakarų 
dalimi. Ji tikėjo Vakarų pasau
liu ne tik kultūriškai, bet ir po
litiškai. Vakarai, beje, nenorė
jo pripažinti saviškiais. Ateiti- 
niųkija, kuri gimė iš reakcijos 
prieš rusišką ateizmą, šiandien 
susiduria su nemažesniu ateiz
mu Vakaruose.

— Vysk. Pr. Brazys su savo 
bendradarbiais tėv. dr. K. 2a- 
Jaliu, OtF.M., ir tėv. J. Duoba, 
MJ.C., balandžio 11-12 lankėsi 
saleziečių įstaigoje Castelnuo- 
ve. Ta pačia proga iš Romos at
vyko ir prof. tėv. J. Zeliauskas, 
S.D.B. Kartu aptarti ateities 
planai.

Ieškomas Jurgis Jočys, kilęs 
iš Lasčių km., Aluntos valsč. 
Ieško giminės. Kreiptis į Mrs. 
Liobe, 94-19 86th. Avė., Wood-

Moksi. At-kų S-gos centro 
valdyba yra paskelbusi 1967 
metus jubiliejiniais metais. No
rime ypač, juos atžymėti Daina
voje nuo birž. 17 iki liepos 1 
moksleivių ateitininkų jubilie
jine stovykla. Į ją susirinks A- 
merikos ir Kanados ateitinin- 
kiškas jaunimas. Tuo pačiu ne
manome apleisti ir kitų mūsų 
stovyklų, kurios bus Rytuose ir 
Kanadoje ir raginame visą jau
nimą ' kuo gausiau tose' stovyk
lose dalyvauti.

į Vasario 16 gimnazijos darbuotis. BrioAga gyveni- verihaef 
miškai atsakjtt į j»i-
gtf pacatffti paridarė iū.
mai, kokiu, 
kūnaslieti

— Kennebunkport© pranciš
konę vasarvietei liepos ir rug
pjūčio mėnesiam reikalingos vi

kiais 
planuoja važiuoti į jubiliejinę 
stovyklą, ^užpildo registracijos 
lapą, gauna daktaro pažymėji- 

Šalia paskaitų, paminėtina nįąį (blankai globėjam išsiunti- 
mokyt. kun. Jono Dėdino paro- nėti) ir, pridėję 5 dol. reg. mo- šiais metais, gal dar daugiau 
dytos skaidrės iš ateitininkijos kesčio, siunčia MAS centro vai- kaip visada, yra reikalingos if 
istorijos ir iš Vasario 16 gim- dybai. Dėl platesnių informaci- lėšos. At-kų Sendraugių Są?un- 
nazijos kasdienybės. Sekmadie- jų nariai kreipiasi į savo globė- ga yra paskelbusi piniginį vajų 

pamaldas atlaikė Sielova- jus bei kuopų valdybas ir jei- jaunimo reikalams, šios lėšos 
gu dar būtų kokių neaiškumų— ypač bus panaudotos stovyklos 
į MAS centro valdybą. Centro reikaluose, kaip stovyklos va- 
vąldybos, adresas: 1000 Dille- dovybės apmokėjimui, raštinės 
wood Rd., Člevelamf, Ohio bei sporto reikmenų papildy- 
44119. ' mui, premijom (gražaus skai.y-

mo, deklamavimo, sporto ir kt. 
varžybose) ir t-t.

Taip pat raginame visus tėve
lius siųsti savo sūnus ir dukras 
į bent vieną ateitininkų vasaros 
stovyklą.

AKTUALIOSIOS^ATEITININ
KŲ PROBLEMOS

Tai dr. Vardžio paskaitos te
ma. Paskaitininkas pirmoj eilėj 
konstatavo ateitininkijos gy
vastingumą ir ištvermę. Užsie
niuose skaičiuojama apie 1500 
sendraugių, 1000 moksleivių ir 
300 studentų. Jų svoris lietu
viškoje visuomenėje vis dar di
delis. Ateitininkijai tenka daly
vauti trijų visuomenių gyveni
me: Lietuvos, Bažnyčios ir Va
karų.

Lietuva — ten buvome vi
sais atžvilgiais’ savi savųjų tar
pe. Dabar kasdienininiame gy
venime yra būtina dirbti su ki
tataučiais. Lietuvoje ateitinin- 
kija buvo surišta esminiai su 
politine veikla, bet čia, salos 
padėtyje, politinis Įsibėgėjimas 
neturi prasmės, jis turėjo iš
blėsti ir išsibaigti. Nėra politi-

Kun. P. Bašinskas (k), dabartinis Vasario IŠ 
kun. Br. Liubinas (d), buvęs gimnazijos direktorius

— Pranciškonę šv. Antano 
gimnazijos tautini? šoki? an
samblis buvo nufilmuotas Bos
tone NBC televizijos stoty ir 
balandžio mėnesį rodomas pro
gramose. Nufilmuota 2' šokiai. 
Ansambliui priklauso 20 moki
nių. Vadovauja Ona Ivaškienė.

Jubiliejinė stovykla artėta. 
Prašome visų prisidėti savo au
ka kiek galint greičiau. Aukas 
prašome siųsti ASS centro val
dybai, c/o P. Narutis (moks
leivių reikalam) 6441 S. Wash- 
tenaw Avė., Chicago, IR.

ko išvykstama Įtapęs 5, grota
ms rugpjūčio 18. Bos lankoma 
Londoną*, Amitordimar,. Pa
ryžius, Madridas, Lisabona, Ro
ma ir kt vietovė*. Kelionės kai
na, įskaitant skraidymą Euro
poje į pagrindines minėtas vie
toves — tik 350 dol. į abi pu
ses. Kiekvienas Europoje gali 
važiuoti ar skristi savo laiku 
kur nori — nebūtinai (laikytis 
ekskursijas. Kartu reikia tik 
išvykti ir grįžti. Bus lankomi 
ir lietuviai bei jų įstaigos ir sto
vyklos.

Registracijos mokesti 50 dol. 
(įskaitomas į kelionės kainą) 
prašoma siųsti Marijai Gaffiušy- 
tei, 1829 Lampasui Road, Cle- 
veiand, Ohio, 44112 nevėliau ge
gužės 15. čekius rašyti Maria 
GaUiusis vardu. Jos telef. (216) 

;48hRlM. r

talkaankų ir pMtro vtosas pra
nešimus baL Hsaūltone ir 
baL 36 Toronte. Gegužės 1-3 
pirmininkas bmfaM Ošcagoj: 
pasitarimas Vilke dalyvaujan
čių sambūrių atstovų susirinki
me, dalyvavimas .ALT valdybos 
posėdyje ir kiti pasimatymai.

Prieš kiek laiko MAS centro 
valdyba išsiuntinėjo kuopoms 
aplinkraštį Nr. 6, liečianti ju-r 
biliejinę stovyklą Dainavoje 
nuo birželio 17 iki liepos 1.

Šiuo vėl raginame kiekvie
ną, moksleivį bei tėvelius at- 
kreipt dėmesį į registraciją. Re
gistracija baigiasi gegužės 15.

prezidiumui pirmininkavo Vin
cas Bartusevičius, MA.., sekre- 
toriavo stud.' Birutė Forsterytė, 
o antrosios dienos programą 
vedė dr. Jonas Norkaitis, sekre
toriaujant moksleivių kuopos 
sekretorei Loretai Subačiumi.

Bronius Lauki*

Lietuviam tai sudaro nemažą Pūdus, J. Jakutoms, J. But- 
garbę. Klubas turi 900 nartų Keričiiis, K Palid^nas, tvark- 
Metinė klubo apyvarta siekia darys J. Norkaitis, Šeimininkas 
iki 200,000 doL Klubas tari du Ant Koklaitis . Pr. 
skyrius — pašalpinį, kuris šrtk '■ ■ ,‘.i"
pia kitas, ir savišalpžnį, šelpian> 
tį savo narius ligos ir mintie* 
atveju. Savo nariam rengia 
vairias pramogas, sporto vaka
rus, meškeriotojų kmcsus. Klu
be yra įrengta-liduvifta gerą 

^Airusie^i. Ieva Potembergie- pirtis. Kasmet skiria 2300 dol 
nė, Marijona BeRauskienė, Kon- stipendijom narių vaikam, ko- 
stantas Ribtoskas, J. Viršila, rie gerai mokosi.
Marinas Balukevičius, Pranciš- Klubo statybai buvo pasisko- 
ka Žilinskienė, Juozas Sau- linta 100,000 dol. Kiekvienais P. A., šv. Pranciškaus beta- 
levski, Boleslovą Obonkienė, metais buvo sumokama po ket- vių ptraptjo* klebonas L*wren- 
Stanley Klosovski, Sophie No- virtadalį skolos, šiemet sumo ce, Mass.; paguldytas į Nonse- 
voselskienė, Juozas Mogenis, P. kėta paskutinė ratą. Klubas dar cours.ligonfaię, Methuen, Mas*. 
Zdanovskienė, Aleksandras Da- skolingas savo nariams 11,000 Prelatai ligoninėj tekstą pabūti 
novidus, Rozalija Krupskienė, bernais ir kiekvienam nariui po kiek ilgiau, nes sunegalavusi jo 
Jonas Maneikte. Karšt. Patr. 25 dol. priverstinės paskolos Širdis.

sąif..s«ąMB» brtandfio 22-29Į. 
Tritaf^ilįą-^ąr figesntas šsėd- 
IriMdiiiįiK tarė Kataliku
sitibdttdąią direktorius inm dr. 
Joms Jtažta, Ateitininkų vy- 
ržamaoė tarybos pirm. prof. dr. 
Vytautas Vardys, Vasario 16 
gimnazijas direktorius kun. dr. 
Petras Bačinskas, o taip pat 
Petras Karvelis, seniausio atei
tininko titulu, j.

Teresė Paliulytė ir Stasys 
Kazlas susituokė balandžio 8 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Vestuvių puota buvo J. Buroko 
srtėje.

Kur. klek. S. Sauiėnas para- 
piečiams pranešė apie numaty
tus remontus. Bus remontuoja
mas mokytojų seselių vienuoly
nas.

Meter? klubas gegužės 21 pa
rapijos salėje rengia pasilinks- 
mmimą. Karta bus pardavinėja
mi u* įvairūs suaukoti daiktai. 
Pelnas skiriamas vienuolyno re
montu.

A. a. Jufiįoe Bucvvičienės $ei- 
ma, norėdama prisiminti savo 
motiną, parapijos reikalam pa
aukojo 208 doL

Aleksandras ir Marijona Miš
kiniai vienuolyno remontui pa
aukojo 150 doL Parapija ir se
serys nuoširdžiai dėkoja. Naujo klubo patalpos atida-

Motorę Sąjunga balandžio 4 1963 gegužės Jos
surengė margučių vakarų Bu- 350^ doL ^3,^ 
▼o muzika ir šokiai. Gautas tirtas vertas apie 450,000 
pelnas (61 dol.) paskirtas para- doL Klubo pastatas, gana stt- 
pi jos naudai. linges gražiai nuošia miešta

— Lietuvos Statuto semina
ras, kuri ruošia Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas, bus ge
gužės 13, šeštadienį, 1:20 vai. 
popiet Jaunimo centre, Insti
tuto klasėje (203 k.). Apie Lie
tuvos Statutą, tą Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės teisinį u- 
nikumą, kalbės teisės istorikas 
Jonas Damauskas, kuris tą Sta
tutą jau išvertė į lietuvių kal
bą. Būdingesnieji Statuto bruo
žai bus iliustruojami projekci
nėmis priemonėmis. Į seminarą 
kviečiami visi Chicagoje gyve
nantieji Instituto neakivaizdinio 
kurso studentai, lietuviai stu
dentai, lankantieji vietos uni
versitetus, lietuvių visuomenė. 
Įėjimas nemokamas.

veikėjus. .

LIETUV?JKA$I6 JAUNOMS 
IR VISUOMENĖM AfcJNKA
Vokietijos studentų atetttain- 

kų sąjungos pirm. Vinros Bar- 
taserifius, M. ypa^ri 
kra^ščm pMuoėtoje pnskstto

Pirma kamunija bus gegužės 
14, per '8:30 v. mišias.

Gegužės mėnurio procesija 
bus gegužės 21 d. 1^0 popiet

Lietuves vyčių 18 kuopos su
sirinkimas buvo balandžio 12.

šaštadienię vakarai* parapi
jos salėje vyksta kortų lošimas. 
LoSmus rengia moterų klubas. 
Pelnas skiriamas labdaros rei
kalam.

—. Lietuvos diplomatijos še
fas praneša, kad mirus įgal. mi- 
nisteriui dr. F. Meieriui, Brazi
lijos lietuviam kohsularinius 
patarnavimus (pasų, liudijimų 
reikalais) laikinai atliks Lietu- 

. .vos- pasiuntinybė Urugvajuje. 
Jos adresas: Legadon de Litua- 
nia, C. Ciudad de Paris 5836. 
Montevideo. Uruguay.'

• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 30 iki rugpjūčio 27. Pigios 
kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klima
tas su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palan
kias vasarojimui sąlygas.

gątai pariffiijnH Lietavri 
ateitininkas?

Bažnyfia. H Vatikano suva
žiavimas atskleidė daug naujų 
problemų sukėlė nerimo. Visa 
eUė dalykų tapo neaišloais. Net 
popiežius rado reikalo subarti 
abejus kraštotiniuosius, tiek ra
dikaliuosius naujintojo*, tiek 
konservatyviuosius. Bažnyčia 
ieško ryšio su gyvenimu, ji iš
eina iš Aristotelio teorijų į 
pragmatinį kasdieninio gyveni
mo pagrindą. Gyventi krikščio
niška kultūra, o ne apie ją tik 
filozofuoti. Pašalinti _ skirtumą 
tarp žodžio ir darbo. Nelaukti, 
kol žmogus taps idealiu, o 
stengtis priartėti prie žodžio ir 
darbo vienybės, kiek pajėgia
ma.
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4U*

.kojas, rto- 
•kebų?m^aesių net 
Eiftščtoti. Posun-

256 
200 
200 
150 
i4» 
150 
250 
150 
150 
250 
150 
450 
050 
150

Atsakymas
Deja, Tamstos negalite nei 

teismo keliu nei kitomis prie-

EXCLUSIVE... ELEGANT

250 
150 
250 
650 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
750 
550 
350 
150 
250 
250 
250 
250

1530 Bedford Are., Brooklyn, N.Y. — IN 7-5522

Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J, Gružo 
Kryžiuočiai, H. Sfenkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Thnmermano 
Grožvydšs meilė, P. Orentaitės
Sveiki, .gyvi,-J. Parojau* 
Vytis EfeNs, J. KatRo i ■■■ 
žvaigždė viršum girios, AM* Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis

SriMĮgmn amžiaus frotinėm‘ m* 
Itor^^vėlsitiiika, kad įvyksta 
labai pltmo kraujo indo sprogi- 
m26. Kr6ujti išsaiejinaas iš mo- 
ūpindo ųedoodo ryškių pasek- 
pįių — pąrtlyžiaus. Ir žmonės 
kartais dėl tokių įvykių net ne- 
sikreipia pas gydytoją., Statisti
ka rpdo, • jųg Amerikoj kasmet

Vadinamasis “Statutė df 
Frauds” reikalaują, kad visi do
kumentai, kaip sutartys ir kii., 
kurie liečia nekilnojamąjį tųr- 
tą, būtų padaromi raštu.

Jeigu būtumėte turėję šeimi
ninko raštu duotą pasižadėji
mą Tamstoms perleisti namus, 
jį būtų galima priversti teis
mo keliu namus pervesti Tams
toms (specific performance). Iki 
1966 pradžios mūsų valstijoje 
buvo reikalingas. žmonos para
šas net tokiu atveju, jei nuosa
vybės dokumentai imdavo vien 
vyro vardu. Teisėje vadinasi 
“release of dower” (atrisaky- 
kymas pomirtinės .teisės, i djdį 
vyro turėto Nuo 19Š6 
pradžios Įsigaliojo įstatymas, 
kuris šitą reikalavimą panaiki
nu. Dabar,- jei namai yra vien 
vyro vardu, jis gali kiU gyvas 
juos perieisti kftam asmeniui 
be žmonas parašo, žinoma, jei: 
namai yra abiejų vardu, tada 
reikalingas abiejų parašas.

f^ jonO- Kartais toks silpnas ap> 
jgj jp|beics<jes.7jmrū£is gali duot? 
*Į*į. trumpą sąmonės netekimą, ku- 

ris tęsiasi keletą minučių. Ugo- 
njs greitai atsigauna ir jaučiasi 

B®» sveikas. Kartais šis silpnas apo- 
pįeksijos smūgis pasireiškia

P& yįen tik staigiu rankų arba ko- 
■|Įr jų pirštų nutirpimu. Nūtirpi- 

mas praeina ir žmogus pamirš- 
T». ta šį įvykį.

AR TRAUKTI TEISMAN UŽ Prieš tris sap&eer ir 
PAŽADO SULAUŽYMĄ 

Klausimai
Mes gyvename dviejų šeimų 

namuose. Nuomuojamę butą iš 
vieno čia gimusio lietuvio. Jis 
pats gyvena antrame aukšte. Jo 
žmona, nors jie ir nėra išsisky
rę, gyvena su dukterim Nfew 
Hampshire valstijoj. Retkar
čiais ji atvažiubja vyro aplan
kyti, bęt daugiau negu keletą 
dienų niekada nėpaSūna. Mes 
seniai sakėme savo šeimininkui, 
kad jei jis kada norėtų namus 
parduoti, mes norėtume juos 
pirkti. Pripratome, vaikai čia 
pat mokyklas lanko, ’ir bendrai 
mums labai patogu čia gyventi. 
Susitarėme, kad dėl kainos 
mes kalbėsime, kai jis nutars 
namus parduoti. Tiesa, jis pa
sakė, kad namai yra jo vieno 
vardu.

Prieš porą mėnesių šeiminin
kas atėjo pas mus ir sako: pir
kite namus. Girdi, žmona ne- 
grišianti čia gyventi, nori būti 
pas dukterį, kitų vaikų neturi
me, gal ir aš važiuosiu pas duk
terį. Sakome: gerai, pirksime. 
Susitarėme dėl kainos. Mes ža
dėjome mokėti 500 dol. mažiau 
negu prašė. Dėl to žadėjom dar monėmis priversti šeimininką 
kalbėtis. Tamstoms duoto žodžio laikytis.

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

Puikiausia voklika virtuve: cHetūs-vsHrari*"* 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobili.

HE 5-1054 
pi 2-5240 
IN 7-0465 
TX 5-0766 
HUO-feOlt 
PR 15006

Longlsland 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemes. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
ausftarimą už labai pri- 
toismą Įrarną Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

Tel 516 AN 1-2864

v. remisiewicz a
Remis MoMnmeotCompan 
Paminklai ir antkapiai pagaminami visa 
'*\'/Jąųjiųėše.?

69-31 Metropolitan Avenue
Mlddle Village, Maspeth, N. Y. e Tel. DA 0591

owners-managers. i • ,
Because of lašt summer’s great demands wė beg 
you to make your reservattons as soon as possibte. 
Season opens Sat., June 24. Gali 518 - 203-4011.

— THANK YOU; .. .

Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, Al tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumlestiškio 
Žemės-šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė* A. Skirkos, legendos 
Bėgiai, K. Ahmmo, novelės 
Taika ateina j slėni, I. Joerg, romanas 
Vilniaus rūbas, P. Tarufio, romanas 
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, Al Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V; Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis I ir I I tomai 
Enėpdė, dr. A. Rukšos vertimas, poema

156 
150 
056

Savininkas — Hebnut Voflmer 
m East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
VA J) Nevr York. N.Y* 

TeL RE 4-4428

Check wtth the fabulous HILLSIDE HOUSE CATERERS for the 
Fįnsst WeddĮng Reception—A Packaje Deal including... A COM- 
PLtff® tlINNER wtfh unnmfted LIQUOR and utiMti. throughout 
your funetion from 67 50 to 31750 nėr person. Afl waiters* «rratu- 
itfes ibctaded. Beautiful tlered wed<fin», cakr. In^e pWh, coiored 
MnfeA florai deeor' on aU tatdės. Free ūse of bridal rootns.

1050
150

REQUEST 
RECORD

Hotel & Swiss Chalet
Good resting place įor adults 

Scenic locatian in the Catskills
Motei type rooms, private and semiprivate, American- 
Continental cuisine, three meals. a day, cocktail lounge, 
entertaiument, movies, outdopr gaflies, “Bocce” — Card 
parties, swimming pool 25x60, capacity 130, nteals by tjie 
sound of violjns.
Reascnable rates. Double occupancy private $85 per person; Semi
private double occupancy 380.10 per person ALL.WEEK. Ask for 
a free colored brochure. Your hosts Mr. A Mts. Matteo SciarrillO.

sisakyti:
DARBININKAS 

910 W»loughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. H221

Introducfion to Moddm Li- 
thuaniasv šudras beturiu kab 
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. Dambriūnaš, 
A Klimas ir W.R. Sehmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
BrooHyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už-

Naujausios ir geriausios 
autentiškos ilgo grojimo 
HetuviSkos plokštelės. —

Neimkite pakaitalų, žiūrė
kite “REQUĖST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti 
adresų:

BEQTEST BBCORDS, Ine.

JUOKAS BRUttNEkAA, riŪjU 
JMdplb paurbinusį vairių vynų* degtinių, konjakų, midų 

bei kitokioms progom

vasarvietės savininkai maloniai kviečia visus šies vasaros 
atostogas praleisti nuostabiai gražioje poilsio vietoje — 
Caj^ Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pasirūpins, kad vasarotojų atos
togų būtų jaukios, linksmos ir Įdomios. Savininkai patys 
svpČtas priima, pilnai aprūpina ir lietuvišku nuoširdumu 
globoja. Vakare, tėvams išvykus, prižiūrimi vaikai. \ 
SEZOm) PRADŽIA birželio 18 d. Užsisakyti galima pas: 
Maria LUŠya, 66-01 104tl« StmeL Rictimond Hill, N. Y. 11418; tel. 
Zte -646-1193 a Irena. Veltas, 72 Congresa Street, Braintree, Mass. 
6EŠ86; teL 017-943-D146 • V Ik LA MEBKA, 42 Beach SL, Monu- 
mant Doach, Capt Cad, Mase. 02553; tel. 617-766-3251.

Ūėlanadieniė mišiolas
Marija, gelMki mus, Sibiro lietuvaičių mataaknygš
Didlioii šavaltš
Tikiu Dievų, maldynas, parengė kun. 8. VIa, 766 pusL 

(paauksuota, kietais odos viršeliais)
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 556

(raudonais—450)

Soja aplink namus juos vi- iiairtiėmh
saip apfiūrinėja. Norėjome jo 
pabusti. kM jistąks ynubet tJuSui?

mums buTOMjatogu. Mel sa- 

ko žmona ir pradėjo všokie 
žmonės vaikščioti pas juos, ma- j7,,lirL 
Va, namą ųiteėa. Daasėm 
šeimininką, kas fia dartm. S»- J. . 
k0’ «MŠtatžmo^pG5g*
mų parduoti. Būriai yNigrni tnajo indų risi
pinigų už namus gauti, negu 
jūs siūlote. Saks, mums vienas 
agentas pasakė, kad už tuos na- 
mus galima gauti bent trimis mriimrimimn 
tūkstančiais daugiau, negu mes gJįjTį™“ 
kalbėjome. Jei norite tiek mo- j!
kėti, pasikalbėkite su mano J
žmona; ?

Skubame Tamstai parašyti nrilMi Tbil
klausdami; kas mums daryti. Ar ***?
traukti šeimininką atrakomy- x
bėo už pažade sulaužymą? Ar mes galimTi! priversti ište- "TMus nemilžta, tuomet gn»a 

sėti mums duotą žodį? Turime 
liudininkų, kad jis žadėjo mūrų, 
o ne kitiem, namus parduoti.

A. J., Massachusetts

POEZIJA

Atviros marios, L. Andrlekaus 
Saulė kryžiuose, L. Andrlekaus 
Naktigonė, L. Andrlekaus . r
Marijos žemė, A.-. Tyfuslio 
žemės pakopos, J. Btątrušaičio 
Alfa Ir Omega. M. Vaitkaus 
Relikvijoj Nerimus Norutės 
Beržų pasakos, O. B. Audronės 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Aukos taurė, 8. Santvaro 
Veidrodis Jūros dugne,. V. Bogutaitės 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija. J. Aisčio ?
Respublika, 8. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A. Baranausko....................
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio 
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
Eilėraščiai, H. Radausko, kietais apdarais 
Gruodas,- A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Pa rojaus eilėraščiai 
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 
Neparašyti laiškai, M. Vilties, 'partizanų eilės 
Aukos taurė, S. Santvaro, penktoji lyrikos knyga

ė BROOKLYN, N.Y.
ė BUFFALO, N.Y. — 701 FiHmort Ąvenue .. ........... ......
o CHICAGO, ILL. — 1241 No. AsMaM Avenue ............
S ČLEVELAND, OHIO — 1028 KsMNvorth AOMue__
s DETROIT, MICH. — 11661 Jos Campira Auėnss __
p FARMINGDALE, NU. — Ftmmd Jūros _ ______
s HAMTRAMCK, MICH. — 11339 joė Campau Avonus 
S HARTFORD, CONN. — 643-47 AMsily Avinus ___
• jERSEV CITY, NU. >- 363 Grėsė suėst________
o LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vsrmsnt Arenus ....
• HF’VArK. NU. — 250 Murkti Širšei . .......................
S Ntw YORK, N.Y. — 76 SsooM Avenue ________ 1
s PHILAOELPHIA, PA. — 631 W. Glrsrd Avenue ___
s RAHWAY, NU. — 717 W. Grauš Arenus ________
e ROCHESTER, N.Y. — 566 Hudson Arenus ...............
e 60. BOSTON, MASS. — 396 W. Drošdway -------------
s 8OUJH R1YER, NU. — 46 WMMMm6 Aėssuė ........
e 6YRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcsllus Street.....
s TRENTON, NU. — 1152 Deutž Artose---------------.....
e UTICA. N.Y.

350 
155 
150 
750

nfltostry Iltinės (Lofos; ran- 
šaltas, phmNy-

*22?:? * aogfa^demų kiekį: kiek gali-
mažiiiti iSteholio vartojimą, 

mažinti riKkymą, tvarkyti mity
bą, lafta pasisėti, laiku eiti mie- 
goti. Miegas tari būti tiek ilgas, 
kad lyto jaustumeis pailsėjęs. 
Labai svarbu tvarkyti nervų sis
temą— nesmervuoti.

Gydymas. Specialaus gydy
mo nuo apopleksijos dar kcl 
kas nėra. 1 Svarbiausia ramybė, 
gera priedtiura, ^tmkamas mais
tas, valyti užkietėjusius vidu
rius,prižiūrėti odą. Pastaruoju 
metu yra atrasta vaistų, kurie 
padeda kovoti su kai kuriais 
apopleksijos reiškiniais. Gydyto
jas paskirs vaistus, kurie reika
lingi tuo ųaetu ligopiū.

150 
250 
450 
550

150 
150 
150 
150 
550 
250 
150 
250 
Z50. 
J56.
250 

1050 
356 
350 
250 
250 
350

GltrruylUiū palydse, kun. K. Senimus, didelio formsto 
Ošinto MAštam balsui su piaau 1^ VL Jakubėns 
UetlNM Ūdai, J. Stankūno, akorAjonui 
Dainos Lietuvai, 8. Oerienėė-Mulks, eole balsui ir penui 
O tėvyne manoji ir Ramunė, 8. Šerienės, dainos po 50# 
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks

150
150 
350 
250 
250
350 
1^5

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

MRS. LILL1AN FOLER

KARLONAS
TUNERAL HOME

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

Tosūgilt 4 every FrL 8:30 imi, 3 am 
South Sbcre over 28 Oanęe 2 banda 
continuOm Hve mušte, smorgasbord, 
eoffee A erke served at 11 pm to 12 
m. 8L50 inel Adm. 31 after 12 mid- 
night, free parfcing. Dress: tie and 
jacket. Tour hostess A host Moūie 
Cohen, Bernarai Shell. Casefnova's 
Restaurant IĮ . Sunriaę Hwy, Lyn- 
brook, Li (cor. Ocean Avė.) New 
poticy—sUrtlng- May 8 every Tues. 
ffld.f'.:-..

froai W**hlš*taūBridįje 807 Pala- 
C*a 

.W-943-3036 ask for Mr. Ernest.

Section wvrk steady work nice worfc- 
ing conditions unton shop. LuotiMa 
FMhkma 4109 Fort HamiMoa Ptarit- 
way Brooklyn N. Y. Call TR 1-8540

16 AMF Lanes, open 24 hrs. Now 
taking leagues reservailOBr for Sep- 
tember 1967 <

E. JOSBFH ZEBBOWSKI 
> ^Laidotuvių direktoriai 

Moderniška koplyčia su

Paruošiamos garbingo* laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

ZITO GENERAL CONTRACTING 
We do enrytliing in the buiMHng 
line alttntlon and nav wurk an 
wort gumteod 5-20 124th Street 
CoDege Potat U. CaD RO 2-7272/

Lietuvos pMfltaaMmal 
Kultūrinė - komercinė programa 

Beturi. 9:35 ik* KE30 ryto

The Buy you have wafited for. Dis- 
count beaiity suppHes & coemetfcs, 
-retail arty —Sross >45X00. Csnar- 
aie Bklyn area rentai only >450 per 
month good income, taust see to 
appredate — privalė oamer, phone 
251-0001 no reasonahle offer refused

398 Cente? St South Orange NJ. 
Reem and board'for retired persons. 
Beoutiful Guest Hanse. 3 bot meals 
daily Catbefie Ctarch within the 
area. CaH 201 -762-8771

TORRES 
PHOTO STUBIO

708 Ninth A ve. beidnd 4$ A 4S St.

ENTRKTAUfMENT 
MR.MAG1C

Fun and Comedy Magic for parties 
sales meethgs ctanch. groups orga- 
Įtfaatipnn iri aociettes and all oc- 
carioųs. Kr. Magic (call 201 FA 2- 
7017) or UI BR 6- 2130

Life Ufce ybotes 
Spėriai priėes for 

Commuiiions gad'Ctafoinations

PrTTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCTUS
62 Shady St. W. Pgh., Peuna. 15228 

TeL 563-2754

To start ahout May lst in Verona 
Arpą HAMILTON ASSOC 93 South 
Livingston Avė Livingston NJT. — 

Call 201 - 992-1544

' ; NOTArY PUBLIC ; 
Patarnavimas dtenų tr nakty. Mo*

1 aeratn* KopiycK seraMnom <7*

8TEN0 TYPI8T Opening for ex- 
perfenced įfiA invejinreitt tianking 
firm, cenvenient' Nevark location, 
congenial 5-giri Office, 35-hr week 
with compensaUon for minor oyer- 
tfane. Cah Mr. Price at (201) MĮ 3- 
8350 for appointment

GRABORIUS
BAL8AMUOTOJAS

231 2BĖDFORD AVĖ 
Brookfyn,N.Y.

Wody Monkies, Ringtails, Parrots, 
Knotfc BMs> Aateals and Reptiles 
from-around'the worid. Open 6 days 
a week. 1251 DeKalb Avė. Brodb* 
lyn, N.Y. — 491-3292

BUSINESS f>RINTING Ą Neceasi- 
ties. Advęrtisihg pfoggers apd q>e- 
dalties, bassMO seliedules, foldfog 
carda 7 Bnes<9L85 thousand. Gener
al Distributing Co^ 303 W. 42 St,

away from home- good food and 
asceOMit care.Beg Nurae in con- 
stašt' attMidance CMtaBe.Cbnrdi 
vtthta the ana OttertioM Road 
Msecpta Nj. — CaB 201-687-8368

PARISIAN RCAVTV ACABEMV 
>82 gtate BtHaefcenaaA K J. 

Day and Bvėning Courses 
D«ys9-5*^81Rfos6-9 <

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGGNAVlCroS

WBMI - FM 96.7

IBM OPERATOR 
Opportuntty: to leam Computer, mi- 
niminn 8 months eacpęrience. zĮm- 
mediate opening, no wlring neces- 
8cuy. 9300 Computer on order. Scda- 
ry commensurate with eocpetience. 
653-0280, suįf for Mr. Morales.

MORTON JOHNSON 
A COMPANY 

Cusfom Bdąt Btukfers 
Coaa^ete Maifoa Service

NURSING HOME CARE 
asaSaMe in MflaMįpMą, ftu avea, 
24 hour nantag savto, near Indld-

VtafcusaM^ciirBB^Bfo^

LOUI8 (Kuri) PHOTO STUDIO 
AĮP

BOSTON, MA88. 
Vedėjas 

PETRAS VISGINIS, 
173 Arthur St 

Brockton, Mass. 02402 
TeL 586-7209 

WHIL - 1430 WL Medford,Maaa 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vld.

KODIS 
LAIDOTUVIŲ {STAIGA

Įkurta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame UMesfo 
valandoje. KoptyMos naujai {reng
tos, jos vėsinamos.

A. W. KODIS ir E. A. KODIS 
63-06 Fiushing Avė. 

Maspeth, N.Y. 11378 • DA 6-1658 
Turi laidojimo direkt leidimus.

Sgtoo čia Stoto vieton MRHno «u- 
tadto 27JB:B 27-Hfl!, nes jMgu 27 
... H:B 28. 2e6 ir 29. Ve7 matuotu. 
Tikrumoj, kaip matosi ii Mikėno 
knygos , ."35 metai prie ĮarbipĮto 
teintea?* 26-tas ėjfotos buYaį: jfcel 
V:ėl 27. Kh2 Bc8 38. Vm7 Vė5+ 
29. cS Vėl 30. Vc5 Vd2+ 32. ir 
Dreibergas p»/artyvė

Papildomam ŪSCF Ratfog'e Įvar
dinti šie lietuviai šachniatininltai: 
meistras Pov. Tautvaišas, UL 2282, 
ekspertas dr. A. Nasvytts, OMo 
2085; kitų klasių: R. Vincent (Vin- 
caitis) 1960, F. Šalkauskas 1919, dr. 
BuDockas 1913, A. Sujus 1872, Fa
bijonas 1802, L. Šveikauskas 1186, 
S. Girnius 1552, A. Jonaitis 1494, 
Liauksminas 1319, B. Skrabuhs 1267, 
R. Remidies 1217, T. Bulloekas jr. 
1198, J- Kachulis 1157, P. Kri^naus- 
kas 986.

BUVUS 
FUNERAL HOME

Vedėjas P. VIBCDOS 
173 Arthur St, Brechtai 18, Mm 

TeL JU 6-7209
<■ FM bangomis 105,7 MC ”

meg. iš WKOX, Frandnghsm, Masą 
Sekmadieniais 8 - 9 vaL ryte

TEL AN8VERING SERVICE . 
avaitobielboars fram 9 AM- 5PM, 

5 day wwk 17.24 hr. Service 7 day 
wedc SU; Pfeame caH Mr. Daria, 
HY 3-8674

WANTED EXPOPERATORS ON 
LADIES 8HIFTS piece wurfc also 
«q> pocket maker and sfoper aattN* 
steady work nice workttig coadmans. 
Angai Toge 150 Liberty Avė Mn6* 
ola LJ. CaU 516-248-7833 / 746-

INSPECTOR ' 
SEWER CONSTRUCTION

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

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

PETER JAREMA 
129 East 7th Street

Neto York, N. Y. 10009 
ORėjjon 4-2568

tfona«3UUtACS hour, day cr on 
eoutract TV, enrperienced drtvęrs 
(profoeUd), feęaigąĮanguage apeak- 
tMfc'jt ’W6B 9U reųuest

INSURANCE
- 8125 PER W£EK.

for giri well ųuaiified ftre home 
owner and* čąsuaity'.—:■ Vacation 
this year Claims, position, also open.

201 -779-3330

JOE |PINEULA*S 
DIPLOMAT BOWL

SnyderAve., Brooklyn, N.Y.
: BU 7-3000

CAPITa$EWER CLEANING 
969 E 45th Street — Sewers amf 
dridns dectrfcally cleaned. 24-hour

Vfotk-;near home

hour service 7- days a week for 
wed$ngs conununėmi aadcottfirma- 
tkm; Hospitals & aiiports We take 
care of the_whole foniQy Qm 516 
JU 1-9600 or 516 JU 1-9606

WANTED EXP DENTAL 
MECHANIC andPLĄTEMAN 

Steady work nice vroridng conditions 
Air eondition and Vae'“ 

1 WHITi} PLAINS T>ENTAL 
■ '.914 WH .9-0964 ‘ ; T

Ftyrn rnufor Kxpo '67 Montreal. 
Fiirt rnuin mod new duplex in La 
Šalie, m; M min to Expo, good pub- 
Be-traąuęi swiaa peoL teanis courts, 
plgygrmin^. Rra for 1 $8 a night; 
rms'for VA 4 peraoms 35 per jer- 
son per nlgM. žfocme or write now 
to reegrve. A Reynolds, Central Ac- 
cpnmfodttfo Btaeau, 2389 Lase,-La

Loft ^raying. — :VWhtfo warifoig 
painting A vąterproofing foetories, 
garages an<f basemettts. AB types. 
of industrtal sptaying ihridė 'A Out. 
Ątoo painting. apts. 7 dayu a wėek, 
nigbt or day. Joe Frye f»aintiog Cbrp 
17612 Roe Ri£ SL Aitenė OLt-3517

tiyradanrAOdtt-Įdita foftpartjL 
Baltieji: Mikėnas (Lietuva); juodfo> 
ji Oae^iRr fLatvtjap ?

H <* Ž «a 4-
& Bp3 W «4-< Vg4 Rf8 9. R^ Vs5 ML VH! 

Vb6 LL 0-0-0 Rc5 12. b41HeT ĮA 
R:e7 K:e7 14. B:d5! V^2 15J8c7 ed 
16. 23^54- KhF 11. R» Vd418. e6 
Val-h 19. Kd2 Vd<+ 30. RdJ-tB6 
SL V: c6! 22. K41 M
ed Rxi7 24. V:W Rg4+ 25. Kd

AvailaHe in Montreal approx. 25 
fora. lodgings with kitehen fadH- 
ties ta dovntoom distriet for EXPO 
tf Write Conipact Agency, Ine. 30 
Idner St Montreal West Qurixc, 
CUnada. Att: Mr; R. Christofor

Giri Ęriday arefoL fo węea, foltow 
up A detail : vrori^ Contract ąuppli- 
era A vtado» <3eod typtag And te- 
lephtae jMiędįjjiaįV; rttao h^BUl ^but 
net reų'd. VhiekČįon 2 after. a 
yr; feMpgąĮĮzation, targį ■ batais, 
life insur. 5 days, 37% hr. wk. Kmg 
Super 'Market*, 163 Shaw‘Av«fe,;,Ir- 
vington; 201-923-9660. .=nnpi»

Wanted EXP CABDRIVERS full or: 
part time all new cars steady wofk 
nice vrorking conditions. Mušt know 
an of the East Bronx PLAŽA TAXI 
CO 1320 Morris Park Avė Braut, 
N.Y. CaD AD 1-6668.

ANSWER Piromc-"— Matt for- 
warded — Wake-up service — Pay-

letfors, affidavits, forms, etc. MRS. 
PTPP. 31168 Ftdfoto St-* Bfooklyn; 
638-2420

SL Francis Health Resort — ųuiet, 
restful, pleasant, 125 aeres ground. 
Good food, reasonahle rates. Open 
an year. Registered nurses. Operet- 
ed hy the Sisters of the Sorrowftil 
Igatatot Dtanufo^ Btafog B8- D*m- 
vlile — 627-5000

AWNING$ New - all types. Guar- 
anteed vortanaiiship — Reasonahle 
priėea. Mes darome langams ir du
rims išorines saulės-lietaus užuolai-

IN8URANCE GIRL — AbiHty for 
stenoų typtag and fire-rating ex- 
perięnce. Cąll for appL, Jau^ą J. 
Fitzsiminons Jr., 494 Broad Street, 
Newaifc; 201- 62Ž-7707,' 201-^92-

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

irbaisūnuotojas

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

IOGESLO MOTEL 
Onlyl Bile* from Expof 

Sugesto tas 400 rooms, furnished 
wtth .Twin DoaUe Beds. Baby cribs 
aęe funtahe^ free upon reąuest. 
Twattyfire fopress Buses leave So- 
gedo 'fcr Stpo. (50< round trip). 
Bestaurut, Snaek bars, Boutiųees, 
Swimming pooL Playground, Nur-. 
šery, etc. Bate for 2 persons 322.001 
per day; e»ch ariditūmal person 4.00 
per day; 3 pezsons per room per 
day 826.00. For reservations write: 
SOGESLOInc. 4567 Blvd. Laurier 
fiorde 9 St Hobert, P.Que., (514) 
066 1981 Otfl member of- Logecpp

Antė'NeotaiMo(StaęlaiM* <n frart 
'tart'and Yrikml steady
work nfoe vorktac eoa^Rionę aj^ly
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MahHninkg Menė į W«sh- 
ingtan, D.C, argu^mojnaa ge- 
gūžės 26-21. Autobusas B Broo- 
kiyno išvyksta gegužės 20, tuoj 
po mišių, kurios bus aukoja-' 
mos 6:30 vaL ryto pranciško
nų koplyčioje -i— 680 Bushvrick 
Avė. Kelionė, įskaitant nakvy
nę viešbutyje ir vakarienę, as
meniui 29 dol Washingtone 
hn$ Įanlnftma* Baltieji Rūmai, 
muziejai, paminklai, Ariingtano 
kapinės, katakombos, Lietuvos 
atstovybė, Šiluvos . koplyčia. 
Grįžtant aplankoma Baltimorės

■r-; ’

Marijos pasirodymo Fatimoje, 
^gegužės 14, sekmadienį, 10 v. 
eiįįtą šv. Petro parapijos bažny- 
<Čioje bus laikomos pamaldos už 
jnsaulio taiką ir Lietuvos lais-

ternational 1 Endovment Cent? 
ro sales sutnuritė nemaža New 
Yorko lietuvių/Oficialią progra- 
mos dalį atidarė L&BvbrAte 
Sąjūdžio N.Y. skyriaus pana. L.

Beturiu bažhyčia. Autobuse dar 
yra kelios vietos. Kelionės rei- 

~ balais kreiptis į Darbininko ad- 
ministraciją telef. GL 2-2923, 
vakarais — GL 5-7068.

'StėfN* Gtunta, Denis Mktoi 
ka ir Marytė Sandanavičiūtė 
Liet Katalikių Moterų Kultū
ros dr-jos ir Lietuvos vyčių 41 
kp. surengtoje stipendijų popie
tėje gegužės 7 laimėjo dalines 
stipendijas studijuoti lituanisti
ką Fordhamo universitete.

J. V. Veličkas, iš Irvington, 
NJ., jau du mėnesiai gydosi 
Veteranų ligoninėje,. Lyons, N. 
J. Ligoninėje dar teks išbūti 
apie porą mėnesių ir pakelti 
dvi operacijas. Anksčiau, kai 
buvo stipresnis, J. V- Valickas, 
daug dirbo Balfo labui, veikliai 
reiškėsi lietuvių organizacijo
se, parsikvietė ir globojo ne
maža tremtinių.

LB Woodhaveno apylinkės 
naujos valdybos rinkimai įvy
ko balandžio 28. Išrinkti: pirm. 
G. Ridikas, I vicepirm. A. Sa
balis, H vicepirm. E. Laukys, 
sekr. M. Sperauskienė, ižd. A. 
Gintautas, Revizijos komisija: 
A Maceika ir dr. Skėrys.

Jonas Jurkšaitis, gyvenęs 
Brooklyne, sulaukęs 59 m. am
žiaus, narė balandžio 28. IŠ Ąp- 
reiškimo parapijos bažnyčios 
gegužės 2 palaidotas šv. Karo
lio kapinėse. Jausdamasis vi
sai gerai, velionis mirė netikė
tai nuo vėžio ligos. Nuliūdime 
paliko žmoną Oną, sūnų Ro
mualdą, 3 seseris ir brolį Lie
tuvoje. šermenimis rūpinosi 
šalinskų įstaiga, šia proga žmo
na Ona Jurkšienė reiškia gilią 
padėką parapijos kunigam už 
atlaikytas gedulingas pamaldas, 
visiem, giminėm, draugam ir

su sprendžiamo balso teisėmis. 
... Stįiai VaMtį pagerbė dnsga£ 
jo v^Pdoaų proga gegužės ?. 
Hnntingtnwe Petro ir Teresės

je, pirmininkaująs pakvietė į 
sceną dailiojo žodžio meninin
kę Ireną Veblaitienęl Su nuo
širdžiu pergyvenimuji padekla
mavo Geležinio Vilko legendą 
ir ketvertą partizanų kovotojų 
dainų.

Pagrindinis kalbėtojas Vi
lius Bražėnas, Watertown, 
Conn., šiam vakarui pasirinko 
temą “Liberalizmo stabdžiai 
laisvės kovoje”. Prokrusto pas
tangas visus pakeleivius suly
ginti pagal savo lovos ilgį pre
legentas prilygino liberalizmo 
norui visus padaryti laimingus 
tik pagal liberalizmo metodus. 
Tačiau tie liberalų metodai ir 
idėjos atskirom šalim ir pasau
liui gali atnešti tik pražūtį, o 
ne gerbūvį. Ištikimai atsidavę 
komunizmui liberalai nedaug 
tegali padėti ir mūsų laisvės ko
voje. Dargi jie tampa tiesiogi
niais stabdžiais. Prelegentas sa
vo mintis stengėsi patvirtinti 
cituojamais gyvenimo reiški
niais bei liberalų ir jų kritikų 
išsireiškimais knygose ar studi
jiniuose straipsniuose. Primin
tas taip pat pavojus, kad ir lie
tuviai nelabai pajėgūs atsispirti 
liberalizmo klastai Nedaug lie
tuviškų laikraščių išdrįsta de
maskuoti liberalų kėslus, o Įvai
rių lietuviškų minėjimų ar 
švenčių kalbėtojais nedrįstame 
kviesti neliberalus. Paskaita iš-

| (Montvilaitės) Bielių viloje susi
rinko apie 30 žmonių. Lietus 
neleido piknikauti jų erdviame 
darže po ąžuolais, tad vaišinta- 
si viduje. St. Vaškiui įteikta do
vanų, sugiedota ilgiausių metų. 
St Vaškys aktyviai reiškiasi į- 
vairioje kultūrinėje veikloje— 
dalyvauja vyrų chore, prisideda 
pne. vaidinimų (P.J.M.).

Lietuviai Amerikos veteranai 
kviečiami dalyvauti patriotinėj 
demonstracijoj gegužės 13, šeš
tadienį, 12 vaL Paradas prasi
dės prie 95 gatvės ir 5 alėja eis 
iki 62 gatvės.

Amerika sudaryta iš visų pa
saulio tautų ir rasių, kurių nei 
viena nesudaro gyventojų dau
gumos. Kaip visų kitų tautybių 
atstovai, taip ir lietuviai priva
lo prisidėti prie Amerikos gy
nimo. Lietuviai tai pilnai atliko 
ir atlieka. Deja, kiti mažai ar 
nieko apie tai nežino. Vien tik 
New Yorko apylinkėse susida
rytų visa lietuvių veteranų ar
mija ar divizija. Deja, mes 
esame* perkuklūs ar nerangūs

pažįstamiem už gėles, užprašy
tas mišias ir užuojautą skaus
mo valandoje.

Musę mielą Teklę Drikienę, 
kanklininkų būrelio vadovę, už 
neapdairumą įteikiant gėles sti
pendijų popietės koncerto me
to, nuoširdžiai atsiprašome. 
Rengėjos.

NEW YORKO SKAUTAMS
REMTI KOMITETAS

Maspetho parapijos

1 64-14 56th Rd, Maspeth N. Y. j
Š i
= rengia 
į PAVASARIO 

jBAUŲ
4
ę Veiks bufetas ir namuose pa-'

grw -Joe Tbo<na* orkeatraa, 
|ėjbna* umentoi $7JO • US- 
cakynm stalams 104tai aite
12-kai imoniu skambinti ir 
pinigus siusti Bais adresais:

16 Oakwood Street
Jericho, LJ. N.Y.

516 WS 6-7046

ROZTTA • ALPELZENE
4 Harvard Lane

516-543-3409
ALDONA JONIKIENE 

64-35 84th Street 
Rcgo Parfc, N.Y. 
Telef. TW 4-2973

Vietnamo kariam solidarumo Parade dalyvauti kviečiami 
parade lietuviai žygiuos tuoj po vfei lietuviai PaLgal galimybes, 

moterys kviečiamos pasipuošti 
tautiniais drabužiais, o organi
zacijų nariai savo uniformomis 
ir kepuraitėmis.

Lietuvių komiteto atstovas

ukrainiečių grupės. Lietuviai da
lyviai renkasi gegužės 13?, šeš
tadienį, 11:30 vai. ryto 93rd St, 
tarp Madison ir Park Avė.

Parade gali ir turi dalyvauti ir 
nepriklausą prie Legijono. Le- 
gijonieriai veteranai žygiuoki
te su Amerikos Legijono lietu
vių postu. Juo lietuvių veteranų 
būrys bus didesnis, tuo iras su
darytas žymesnis įspūdis.

Visi veteranai norį parade

6 dalyvavo parado vyriausio or-

Ave.

Wo<xAMvene parduodamas' 2 
šeimų namas iš 14 kambarių su 
dviem garažais. Sklypas 40x 
100. Kaina 33,500 dol. Teirau
tis tel VI 9-1060. John De 
Biase, 80-32 Jamaka 
Woodhaven, N.Y.

Reikalingas valytojas (porte- 
dalyvauti, kviečiami registruo- ris) lietuvių Katalikų Bendruo 
tis lietuvių posto būstinėje .menės Centrui (Lith. Cath. 
(American Legion Lithuanian Conun. Center), 65 Davis Avė., 
Headųuarters, 337 Union Avė., Kearny, New Jersey. Darbas 
Brooklyn, N.Y., Telef. EV 4- 
1232). Registruokitės pranešda
mi atviruku ar telefonu.

Posto valdyba

Ridgewoode išnu<tonojamas ___ . . _. .MdS apstatyt kambarys. dale m^as- Via.pM°- 
parodyti savo jėgą. Prie De Kalb požeminio trati- nau)’s krosnls’

Šią solidarumo demonstraci- kinio stoties. Pageidaujama mo
ją organizuoja Amerikos Legi- teris. Butas galima apžiūrėti va- 
jonas — Veteranų organizaci- karais. Skambinti dienos metu

truoti veteranų nusistatymą 
remti kovą prieš komunizmą 
Vietname. Lietuviam vetera
nam tai gera proga pasirodyti, 
kad lietuviai taip pat stambia

Ieškomas kambarys gyventi 
su kita moterimi. Virtuvės pri
vilegijos. Skambinti EV 8-94 
43 po 7 v.v.

šaukė gyvas diskusijas, kurios 
nusitęsė ir po oficialios progra
mos gretimoje vaišių salėje.

Airi salės buvo papuoštos 
dail Jurgio Juodžiaus paveiks
lais. Pats dailininkas pristatė
parodą ir apibūdino lietuvio jėga yra prisidėję ir prisideda 
menininko dalią išeivijoje. Pa- Amerikos gynime, 
gal dienos nuotaikas, visuose 
paveiksluose atsispindėjo lietu
viam brangūs savo istorijos ir 
patrijotiniai motyvai.

Svečių tarpe matėsi atvyku
sių ir iš toliau: J. Valiušaitis iš 
Stamford, Conn., V. Gruzdys 
iš Philadelphijos, Pa. ir kt.

Išnuomojamas saulėtas nedi
delis kambarys su vonia ir ki- 

Skambintitais patogumais. 
EV 4-5233.Pasitarnaukime Amerikai ir 

lietuviam. Visų karų visi vete
ranai dalyvaukime šioje demon-- 

"strSdjoje. Sudarykime lietuviš- reikalinga moteris, suprantan- 
ką diviziją ar bent brigadą, ti moteriškų drabužių siuvimą 

ir pataisymą. Informacijai 
skambinti 849-7240.

Motorų Vienybė Lietuviško 
kryžiaus komitetui įteikė 25 
dol auką šio kryžiaus tolimes
nei globai.

Pagyvenusi moteris, lietuvė, 
našlė, ieško buto iš 2 kamba- Jurgis Simonaitis greitai ir 
rių ir virtuvės vienai gyventi, sąžiningai atlieka įvairius na- 
Norėtų Woodhaveno apylinkėje, mų, stogų, vandentiekių ir kt 
Turį tokį butelį išnuomoti, te- pataisymus. Skambinti 6-9 vaL 
skambina AP 7-3449. vakaro telef . 388-0958.

ganizacinio komiteto posėdy ir 
painformavo apie lietuvių įsi
jungimą.“ ” 'f

Paskutinis lietuvių komiteto 
posėdis šaukiamas gegužės 11, 
ketvirtadienį, 8 vai. vak. Lietu
vių Atletų klube, 1332 Halsey 
St., Brooklyn, N.Y. Kviečiami 
dalyvauti taip pat ir lietuviškų 
organizacijų atstovai bei visuo
menės veikėjai.

Papildomų informacijų reika
lu kreiptis į Algirdą Sperauską, 
74-25 85th Rd., Woodhaven, 
N.Y. Telef. MI 2-0656.

nuolatinis, sąlygos geros. Norį 
šį darbą gauti tesikreipia į ve
dėją Juozą Mėlynį. Telef. 991- 
9631 arba 991-9835. "

. Parduodamas didelis namas 
prie upelio su 13 akrų sklypu,

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.

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

Miss O’Suffivan

V Vaikučių pirmoji Komunija
Petro parapijoje bus gegu- 

Žės 14 d. 9 vai. ryto. Vaiku
čius paruošė seselė Gema.

h šv. Petro parapijos metinis 
į: banketas bus gegužės 14 d. 5 

val vak. Liet Piliečių draugi-
- jos salėse.

Putnamo seselių statomiem 
arkivyskupo Matulaičio namam 
— senelių prieglaudai — Bos
tone buvo surengti pietūs. At
siradus dar visai eilei rėmėjų, 
pinigų ^statybom surinkta dau-— 
giau, nei buvo skelbta. Apmokė
jus visas išlaidas, namų staty
bai liko 15,000 doL Rėmėjų bū
relio valdybą ateinantiem me
tam sudaro: V. Kulbokienė, C. 
Aleksonienė, St. Tamošaitienė, 
0. Ulevičienė, P. Kąladė, J; 
Vembrė ir P. žičkus. Putname 
kertinis akmuo šventinamas ge
gužės 21. Tą dieną bus mišios. 
Tuoj po mišių pietūs ir tada 
bus šventinamas kertinis ak
muo.

Lietuviu radijo valandėlės 
vakaras buvo balandžio 30. 
Programą atliko solistas Kazys 
Jakutis iš Worcesterio, jam a- 
komponavo sesuo Karin. Radi
jo valandėlės vedėjas Petras 
Viščinis sudarė rėmėjų valdy
bą, į kurią pakvietė: St. Dre- 
vinską, V. Stelmoką, St Tre- 
penskį, F. Zeletską ir A. Ru- 
dauską.

Kun. Juozas Trinka, vikarau
jąs Wisconsin valstijoje, parvy
ko į Bostoną, nes jo mamytė 
paguldyta miesto ligoninėje. 
Kun. Trinka Bostone žada pasi
likti keletą savaičių. Sekmadie
niais jis pagelbsti šv. Petro pa
rapijoje.

dėtis, žemi mokesčiai
namas — pastoviam apsigyve
nimui ar vasarvietei Galina 
pirkti su visais baldais ar be 
jų. 3 mylios nuo Amsterda
mo, 26 nuo Saratogos ir 32 my
lios nuo Albany, N.Y. Būtina 
parduoti dėl palikimo sutvarky
mo. Rašyti: S.N. Saldis, P. 0. 
Box 42 Amsterdam, N. Y. 
Skambinti dieną (518) VI 2-59- 
20, vakare (518) VI3-2947.

PETRUI GOBUŠUI
mirus, jo sūnui Kęstučiui ir kitiem artimiesiems užuojau
tą reiškia

Šviesos - Santaros Federacijos 
New Yorko skyrius

3:00 vai. popiet
OPERA HOUSE

Madison &Wacker Drive

Paštu bilietai užsakomi tiuo adresu:
LITHUANIAN OPERA OF CHtCAGO 
6905 So. Artenan Avenue 
Chicago, Illinois 60629

1
Užsakant bilietus paltu, kartu prafome siųsti čekį ir sau adresuotą vo- | 
ką su palto ženklu, panaudojant šią atkarpą: |

I
Prašau prisiųsti

Vardas ir pavardė ..

Adresas

dol,

II spektaklhū liuo adresu:

Telefonas ....

■jf'Jį.llĮMjl ■


