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balsavimo reiškia neabejotiną 
Pompidou pergalę, nes be tų 
balsų Poheras negali laimėti. 
Jei visi tie, kurie balsavo už 
Duclos, paklausytų įsakymo ne-
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Prez. Nixonas ir Thieu: kokią kainą mokėti už taiką?
Washingtonas. — Ikšiol prez. 

Nixonas niekad nebuvo susiti
kęs su P. Vietnamo prez. Ngu- 
yen Van Thieu. Jis su juo kai- i 
bejosi tik per JAV ambasado
rių ir kitus Saigone dirban- 1 
čius ar laikinai atvykstančius 
pareigūnus. Ateinantį sekma
dienį, birželio 8, juodu susitiks 
akis į akį. Tik ne kavos puo
duko išgerti, bet aptarti būdus, 
kaip trumpiausiu laiku baigti 
karą P. Vietname, neatiduo- 
dant to žemės gabalo ir ten gy- 
venančių žmonių š. Vietnamo 
režimui, kuris tik to tikslo siek
damas yra tą karą prieš P. Viet
namą suorganizavęs.

Neabejokim, kad karą nori 
baigti ne tik JV, bet ir P. Viet
namo vyriausybė, šito fakto 
dar niekas neneigė, bet iš pa
šaliečių daromų “komentarų” 
atsirado įtarimų, kad Washing- 
tone galvojama tuo reikalu vie
naip, gi Saigone kitaip. Ši
tiems neaiškumams pašalinti ir 
susitinka šį sekmadienį Midway 
saloj Pacifike abiejų valstybių 
prezidentai su savo palydovais.

Neaiškumai susikombinavo 
todėl, kad prez. Nixono tautai 
paskelbtas ir ant Paryžiaus de
rybų stalo padėtas tariamas 
taikos planas yra tik labai ne
tobuli griaučiai, geriau pasa
kius, tik labai stambios, bet 
retai sukaišiotos gairės. Saigo- 

. ne kai kurios grupės išsiaiški
no, kad prez. Nixonas, spau
džiamas bile kokiomis sąlygo
mis išpainioti Ameriką g Viet
namo karo, gali Paryžiuje pa
daryti tokių nuolaidų, kurios 
apvers kojomis visą P. Vietna
mo konstitucinę struktūrą, kuri 
tokiomis sunkiomis sąlygomis 
pradėta kurti ir gyvendinti. Tas 
įtarimas dar labiau sustiprėjo, 
kai Saigone neseniai buvęs 
valstybės sekretorius W. Rogers 
pareiškė, kad viskas, kas prez. 
Nixono aštuoniuose punktuose 
pasakyta, yra derybų objektas. 
Jeigu taip, tai reiškia, kad nė
ra nekeičiamų principų, kad vis
kas gali būti ir kitaip sutarta.

Didžiausi nesusipratimai da
bar susitelkė apie vieną Viet-

_ kongo patiektą taikos sąlygą: 
apie laikinosios koalicinės vy
riausybės su komunistais suda
rymą, apie rinkimus dėl atei-

ieškos atsakymo susirinkę su patarėjais Pacifiko saloj kad washingto-
J * * * nas jr Saigonas žinotų, kiek to

li eiti, kada ir už ką nusileisti. 
Todėl atsirado ir konferencija 
Midway saloj Pacifike. Kad ji 
labai svarbi, sako ir šitas su 
prez. Nixonu vykstąs patarėjų 
būrys: valstybės sekretorius W. 
Rogers, krašto apsaugos sekre
torius Laird, gen. štabo virši
ninkas gen. Wheeler, derybas 
Paryžiuje vedąs ambasadorius 
Cabot Lodge ir prezidento arti
miausias patarėjas Kiesinger. 
Visi komunistų priešai ir Ame
rikos draugai linki, kad jiems 
užtektų išminties pasirinkti tei
singą kelią.

ties pasisakyti. Vietkongo tai
kos planas tuo reikalu taip su
darytas, jog nelieka jokios abe
jonės, kad P. Vietnamą paimtų 
komunistai dar JAV kariuome
nei ten tebesant. Apie rinki
mus ir koalicinę vyriausybę už
simena ir prez. Nixono 8 punk
tų gairės, bet ten nieko nepasa
kyta, kada tie rinkimai turėtų 
būti. Bet labai aišku iš kitų šal
tinių, kad svarbiausias Hano
jaus tikslas yra tą reikalą su
tvarkyti su amerikiečiais Pary
žiuje, bet nepalikti vieno Viet
kongo su Saigonu tampytis.

Šiomis dienomis tą klausimą 
viešai padiskutavo P. Vietnamo 
prez. Thieu, kai nuvyko oficia
laus vizito į P. Korėją, kuri 
padeda Vietnamo karą kovoti 
su 48,000 geriausių savo karei
vių. Korėjos Karo Akademijoj 
pasakytoj kalboj prez. Thieu 
pareiškė, kad taika P. Vietname 
turi būt padaryta nelaužant jos 
konstitucijos, kas reiškia, kad 
taiką daro dabartinė vyriausybė 
ir dabartinis parlamentas. Tai
gi iki taikos pasirašymo negali 
būti jokios laikinos koalicinės 
vyriausybės su Vietkongu ir jo
kių naujų rinkimų P. Vietna
mo likimui išaiškinti, nes ir vie
nas ir kitas reikalavimas laužo 
P. Vietnamo konstituciją. “Mes 
turim parodyti komunis
tams agresoriams, kad už P. 
Vietnamo užpuolimą jie negali 
būti atlyginti nė tiesioginiai nė 
kaip nors kitaip. Mes žinome, 
kad Vietkongas ir š. Vietna
mas dar gali suorganizuoti nau
jus puolimus, bet mes žinom, 
kad mes juos atmušim ir su

naikinsim”, — pareiškė prez. 
Thieu.

Toks pat priėjimas buvo ir 
prie politinės dalies, tai yra 
prie rinkimų P. Vietnamo žmo
nių apsisprendimui patikrinti. 
“Juk" P. Vietnamo gyventojai 
jau turėjo laisvus rinkimus ir 
pasirinko laisvę savo apsi
sprendimo teise pasinaudodami. 
Dabar tik reikia tą teisę ap
ginti nuo išorinių spaudimų ir 
nuo smurto”.

Būdamas P. Korėjoj, prez. 
Thieu aptarė su jos preziden
tu Park ir būdus, kaip P. Korė
ja galės prisidėti prie P. Viet
namo ūkinio atstatymo karą 
baigus.

Vos tik teletipai atnešė į 
Washingtoną prez. Thieu kal
bos ištraukas, labai nemandagų 
ir nediplomatišką išpuolį prieš 
jį padarė šen. Ed. Kennedy vie
noj Bostono mokykloj sakyda
mas kalbą. Atrodo, kad tas žmo
gus užmiršo savo vietą ir tuo 
išsišokimu Įdėjo savo dalį į 
krūvą tų nepageidaujamų da
lykų, kurie užsieniuose mažina 
pagarbą Amerikai. —

Prez. Nixonas per savo spau
dos sekretorių ramiai paaiški
no, kad tarp Washingtono ir , 
Saigono dėl taikos organizavi- < 
mo nėra didesnių nesutarimų 
principiniais klausimais, kad 
prez. Thieu jo 8 punktams pri- , 
tarė. Privačiai kai kuriems

spaudos atstovams buvo pasa
kyta, kad prez. Thieu aštresnė 
kalba jokių nuostolių niekam 
nepadarė. Suprask, kad tokia ji 
buvo reikalinga kokio nors kito 
tikslo siekiant.

Kadangi Paryžiuje jau visi 
šiek tiek atidengė savo kortas, 
tai kietoms deryboms laikas ge-

Širdžių perkėlimas

Beriynas. —Dr. Bamard; ku
ris P. Afrikoje prieš 17 mė
nesių padarė pirmą širdies per
kėlimą pasauly, pareiškė čia po
sėdžiaujantiems V. Vokietijos 
gydytojam, kad ligoniai su nau
ja širdim negalės ilgai gyventi, 
gal tik metus ar kiek ilgiau. 
Pagrindinė priežastis yra ta, 
kad stiprūs vaistai, kurie naudo
jami tramdyti naujai Įdėtos šir
dies atmetimą, taip labai nu
silpnina organizmą, kad jis ne
begali atsispirti kitoms ligoms. 
Vietoj tų vaistų reikia surasti 
kitą būdą prijaūkint organizmą, 

—kad jis. priimtų naująją širdį.

Jo antrasis pacientas dentis- 
tas Blaiberg išgyveno 17 mėne
sių, bet jau yra pasireiškę šir
dies atmetimo ženklai. Antrasis

Komunistai pasitraukė, Pompidou laimi 
Tai gal naujo gaulizmo krikšto diena

Paryžius. — Antrasis Pran
cūzijos prezidentinių rinkimų 
ratas vyksta birželio 15, bet jau 
visai kitose aplinkybėse. Pirma
sis balsavimas parodė, kad va
dinamasis centras nebuvo jau balsuoti, tai Pompidou jau gali 
toks stiprus, kaip buvo links
tama manyti, dar blogiau išė
jo su socialistais, bet impozan
tiškai didelį procentą (21 proc.) 
surinko komunistai.

Antrą kartą balsuojant tuo 
tarpu yra šie du kandidatai: 
gaulistų Pompidou ir centro Po- 
her, tik 2 proc. gavęs daugiau 
balsų už komunistą Duclos. Tai
gi daug netrūko, kad būtų likę 
persirungti gaulistas su komu
nistu. Tada problema būtų dar 
labiau suprastėjusi.

Komunistai tuojau nutarė 
iš rinkimų pasitraukti ir savo 
nariams Įsakė birželio 15 nebal
suoti, nes abu kandidatai esą 
reakcionieriai ir kapitalizmo 
samdiniai. Tokia jų kalba yra 
seniena, nes tikroji priežastis 
yra visai kita.

Komunistų pasitraukimas iš

— Čekoslovakijos komparti
joj atsiradęs naujas rūpestis— 
pradėjo staiga mažėti nariai, 
ypač jaunesnieji, gi senesnieji 
pradėję nemokėti nario mokes
čių. Jaunimas nuo partijos vi
sai nusisukęs, nes nieko gero 
iš jos nebesitiki. Juk per tiek 
laiko turėjo progos įsitikinti, 
kad režimas laikosi tik prievar- . partijai, 
ta ir nepajėgus parūpinti žmo
niškesnio gyvenimo. Jaunimo 
pasitikėjimą kompartija iki kau
lų smegenų supurtė Čekoslova
kijos okupavimas. _

laimėti ir tais balsais, kuriuos 
surinko pirmą kartą. Duclos su
rinko kiek mažiau kaip penkis 
milijonus, bet jų tarpe yra daug 
nekomunistų balsų, kurie antrą 
kartą balsuojant pasiskirstys 
tarp Pompidou ir Pohero, bet 
ir tai negali Poherui atnešti 
pergalės.

Poheras yra raginamas pasi
traukti iš varžybų. Jei taip at
sitiktų, jo vietą užimtų Duclos. 
Tada Pompidou, spėjama, su
rinktų apie 80 proc. balsų. Po
heras nenorįs trauktis todėl, 
kad tada komunistai, bent jau 
šia viena proga, taptų visos 
opozicinės koalicijos vadu. Jis 
tikisi ateity suorganizuoti tre
čiąją jėgą, kuri atsistotų tarp 
gaulistų ir komunistų. Bet kiti 
mato priešingai — esą daug 
žymių, kad Prancūzija artina
si prie dviejų partijų sistemos.

Portugalų opozicija rengias rinkiniam .
Lisabona. -— Šį rudenį turėtų 

būti Portugalijos parlamento 
rinkimai jau be Salazaro. Nauja
sis premjeras dr. Caetano yra 
pasakęs, kad ateis laikas pasi
reikšti ir politinei opozicijai, 
tik jokiu būdu ne komunistų

siskirstyta be didesnio įsitikini
mo, kad parlamento rinkimai šį 
rudenį jau būtų visai laisvi, nes 
naujasis premjeras vis dar nie
ko konkretaus nežada.

Kalbėtojų tarpe buvo nuo 
18 iki 80 metų amžiaus, gi 
pažiūrų-krypčių daug daugiau 
negu vaivorykštėj spalvų. Bet 
kongresas buvo gera proga gi
miningoms grupėms susitikti 
kongreso užkulisiuose ir pradė
ti tartis dėl bendrų kandidatų

Niekas dar nežino, kokia 
forma ir kada toji opozicija ga
lės pasireikšti, nes visos poli
tinės partijos, išskyrus Tautinę 

___ v___ _ s-gą, Portugalijoj dar uždraus-
_ Mirė Dubeeico tėvas Slo- *>®t buvusių partijų Tieka- sąrašų sudarymo ir kitų su rin- —- 

vakijos mieste Bratislavoje. Ka- nos kitokios opozicinės gru- 
dangi ir jis priklausė kompar- P®8 iau baitoo šį tą daryti.
tijai, tai komunistai jį panorėjo. Taip antai gegužės vidury 
iškilmingiau palaidoti. Visas vyriausybė leido susirinkti ręs-

nęs yra dar gyvas prancūzas reikalas buvo gana keblus, nes publikom; kongresui, kuriame 
Charles Boulogne. Pačiame su
važiavime tuo reikalu buvo il-

kimais surištų klausimų aptari
mo.

Stipriausia politinė grupė, at

jojo premjero amnestuotas va
das advokatas Mario Soares su 
draugais pakvietė visą opoziciją 
jungtis į “demokratini frontą”, 
kad rinkimuose būtų galima da
lyvauti vienu sąrašu ir ginti tą 
pačią programą. Taip, esą, bū
sią galima greičiau priversti dr. 
Caetano pradėti liberalinti rėži
mą.

Socialistų manifeste yra šie 
reikalavimai: spaudos Įstaty
mas, politinė amnestija, rin
kimų Įstatymo reforma, politi
nių partijų organizavimo laisvė, 
laisvos unijos. Spaudos Įstaty
mą dr. Caetano jau yra pažadė
jęs, bet formalios rinkimų re
formos reiks dar laukti, nes iki 
rinkimų nepakaks laiko naujam 
Įstatymui parengti. Bet konsti
tucijos ribose gal vyriausybė ką 
nors de facto patvarkys. Tuo 
tarpu gal ir ji dar nėra tikra, 
kada pradėti ir nuo ko pradėti 
reformų programą redaguoti.

būta daug baimės, kad gerbiant tilpo visos srovės, išskyrus mo- 
mirusį tėvą kiti tos progos ne- narchistus, bet įglaudžiant savo 

gos diskusijos. Buvo daug bal- panaudotų, simpatijos demon-. tarpan ir komunistus. Posė- 
sų, kad vietoj žmonių širdžių stracijonis gyvajam sūnui suor- džiauta tris dienas, pasakytos 
vartoti dirbtines, bet dr. Bar- ganizuoti. Toks mostas dabar mažiausiai 56 kalbos, išskaičiuo- 
nard tos nuomonės neparėmė. politiškai būtų žalingas. ti režimo blogi darbai, bet iš

Žada pataisyti 
padarytą skriaudą
Khartumas. — Sudano revo

liucinės tarybos pirm. gen. al- 
Nimeiry paskelbė, kad trims 
pietinėms Sudano provincijoms 
nebus leista atsiskirti, nes tai 
būtų nedovanotinas nusikalti
mas. Jis pripažino, kad pietinė 
krašto dalis skirtinga nuo šiau
rinės, todėl naujasis režimas 
atsižvelgsiąs į tuos skirtingu
mus ir ieškosiąs politinio spren
dimo.

Tie skirtingumai iš tikro yra 
labai gilūs, šiaurinėj daly gy
vena arabai muzulmonai, pieti
nėj veik išimtinai negrai krikš
čionys ir pagonys, šiaurėje yra 
visas turtas ir jam atitinkanti 
gerovė, pietuose primityvumas 
ir skurdas. Ir dar priedo — 
baisūs prisiminimai ir skriau
dos, kurios buvo patirtės iš 
šiauriečių, kai jie pradėjo juos 
skersti ir visaip persekioti, kai 
Sudanas tapo nepriklausomu. 
Civilinis karas tarp tų dviejų 
Sudanu vyko kelis metus ir pa
liko skaudžius pėdsakus.

ūžia 23 milijonus tonų naftos, ambasados. Kokia nauda iš 
Eina per S. Arabiją, Jordaną, Roctoefellerio kelionės, kada 
Siriją ir Libaną. kiekvienoje vietoje sustojama

— Teisėją Douglas vėi puola. 
Šen. Paul J. Fannin skelbia, 
kad Vyr. Teismo teisėjas Doug
las parašė žurnalui Avent Gar
de straipsni ir iš ten gavo 350 
doL Tai jau pašalinės paja
mos. Bet užkliuvo kas kita. Mat, 
svarbiausia yra tai, kad to 
žurnalo leidėjas-redaktorius yra 
R. Ginzburg, kuris New Yor- 
ke buvo nuteistas už porno
grafiją ir Vyr. Teismas spren
dimą pavtirtino. Kadangi toje 
apeliacijos byloje teisėjas Doug
las balsavo už žemesniojo teis
mo sprendimo panaikinimą (jis 
buvo vienintelis taip balsavęs), 
tai jau ir nenorint lenda min
tis, kad iš Ginzburgo gautas 
honoraras yra dovana, nors ir 
maža, teisėjui už jo pusės pa
laikymą Vyr. Teisme. Tai ne
abejotinas interesų susikirti
mas, kuris paprastai netoleruo
jamas.

Prakirto naftotekį
Beirutas. — Arabų partiza

nai sužalojo naftotekį, per ku
rį nevalyta nafta pumpuoja
ma K Dhahrano naftos laukų S. 
Arabijoj į Libano Sidono uos
tą, iš kur ji valyta ar nevalyta 
suteka į tanklaivius ir plaukia 
į pasaulio rinkas. Sužalotoji vie
ta yra Sirijoj, Golano aukštu
moje, kuri dabar yra Izraelio 
okupuota. Naftotekis priklauso 
Arabian-American Oil Co., kuri 
tvarko ir Saudi Arabijos naf
tos laukus. Atentatą įvykdžiusi 
grupė yra maža ir nepriklauso 
prie Palestinos laisvintųjų tero
ristinės organizacijos.

Izraelio kariai ir gaisrinin
kai užsidegusią naftą užgesino 
ir pranešė, kad netoli esančiam 
jų kibuteui jokių problemų ne
atsirado, nes švaraus vandens 
atsargos nesančios paliestos. 
Gi atentatininkai skelbia, kad 
sprogdinimo tikslas kaip tik ir

' buvo tam kibuteui vandenį naf- nių apie L. Amerikos valstybių 
ta ilgam laikui užteršti. ; ~ \ *

Naftotekio ilgis yni apie galėjo surinkti be jokių teatri- misiją reikėtų atšaukti, nors 
1,000 mylių, per metus pralei- nių mostų JAV konsulatai ir tai ir labai nemalonu, nes jos

tęsimas gali JAV — L. Ameri
kos santykius ne pagerinti, bet 
dar labiau pabloginti.

Dvi nuomonės apie Rocky kelionę
N«w York**. —Gub. Rockefel- 

leris demonstrantų iš P. Ame
rikos išvytas jau grįžo namo ir 
skelbia, kad jo kelionė esanti 
labai pasisekusi. Jis ją tęsiąs 
ir toliau tuo pačiu anksčiau 
suplanuotu maršrutu.

Bet taip nemano tų kraštų 
vyriausybės, kurios jau turėjo 
progos jo misiją priimti ar dar 
tos progos susirūpinusios lau
kia. Jeigu Washingtonui rei
kėjo kokių nors ypatingų ži-

tik po kelias valandas? Atrodo, 
kad prez. Nizonas šį kartą bu
vo blogai painformuotas.

Gub. Rockefelleris sumetė 
bedą komunistų sukurstytiem 
studentams, tačiau geresnis pa
dėties žinovas yra Amerikos 
Valstybių Organizacijos genera
linis sekretorius Galo Plaza, ku
ris patarė neapsigaudinėti ir 
tiesai į akis pažiūrėti. Gi toji 
tiesa esanti tokia: Lotynų Ame
rika Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis yra labai nusivylusi, 

pageidavimus irprašymus, jas New York Times teigia, kad

Tito ieško „žvejos
Belgradas. — Prez. Tito vėl 

sustiprino savo pastangas telk
ti Į taikos frontą vadinamąjį 
“trečiąjį pasaulį”, tai yra tas 
valstybes, kurios nepriklauso 
nė Rusijos nė JAV vadovauja
miems sambūriams. Tokių val
stybių surandama 30, kurios ga
lėtų sutartinai veikti už tarpt, 
taikos stiprinimą.

Tas klausimas Belgrade suak- 
tualėjo po Čekoslovakijos oku
pacijos, nes Jugoslavija pasiju
to labai nesaugi ir ieško politi
nės atramos nelaimės atveju. 
Tų valstyvių sutikimai dalyvau
ti pasitarime dėl konferencijos 
organizavimo esą jau surinkti, 
bet jų vardai neskelbiami, nes 
dar nežinomas konferencijos 
šeimininkas.

— Dramblio Kaulo Krantas 
(Ivory Coast). nedidelė nauja 
valstybė V. Afrikoje, buv. Pran
cūzijos kolonija, nutraukė dip
lomatinius santykius su Sov. 
Rusija ir per 24 valandas išva
rė jos diplomatus, nes jie kurs
tę studentus kelti riaušes ir 
nuversti vyriausybe.



DARBININKAS

Kada reikia užsimerkti ir - kada atsimerkti
h-*» Zf- v*** I-***-

(“Pergalės” korespondentas 
ir direktorius Kalinauskas nu- - 
ėjo ant šieno gulti, bet pradė
tą prie stalo dialogą apie cent
ralizaciją, apie nepasitikėjimą 
žmogum tęsė toliau. Direktorius 
kalbėjo:)
— Tai priskaldėm malkų ka

daise su visais tas durpių pū- 
riinin puodeliais, kukurūzais. 
Dobilus buvom pasmerkę... O 
juk buvo laikas, kai kolūkio pir
mininkui irgi viską diktuodavo 
iš viršaus: ką sėti, kada sėti, 
ką statyti .. .Kolūkiui koman
duodavo visi, kas tik netingi..

— Buvo.... — pritariau jaus 
damas, kad jis nori išsikalbėti, 
širdį išlieti.

— Ne, jūs tik paklausykit,— 
pradėjo jis, alkūne parėmęs 
galvą. — Aš štai praėjau fron
tą, apdovanotas daugeliu meda
lių ir ordinų. 1964 metais, per energingu žmogumi, kuris vė
savo penkiasdešimtmetį, gavau 
LTSR nusipelniusio žemės ūkio 
darbuotojo vardą. Turiu gal ar
ti dvidešimties visokių garbės 
raštų ir diplomų. Man patikė
tos didžiulės materialinės ver
tybės ir šimtų žmonių gerovė, 
o gal net ir likimas. Ir, nežiū
rint visos tos garbės, dekoro ir 
valdžios, — negaliu be minis
terijos žinios pastatyti, atsipra
šant, nė išvietės’. Kur logika?! 
Žinoma, mes statėme ir statysi
me! Bet kam aš, suaugęs žmo
gus, turiu sukti galvą, kaip ap-

gauti valstybę: prirašyti fikty-

kad galėčiau sukombinuoti lėšų 
“partiTaninei” statybai? Kam 
to reikia, kam iš to nauda?

Ir jis ėmė pasakoti... O aš 
tuo tarpu gromu&ojau jo mestą

gunū. Prisiminiau, kaip buvęs 
Kėdainių rajono sekretorius 
Mykolas Romančikas, išėjęs 
trisdešimt tūkstantininku pir
mininkauti atsiliekančiam ‘Aris- 
tavos” kolūkini, vos nepadėjo 
partinio bilieto tik todėl, kad, 
nepasiklausęs rajono, pardavė 
vos gyvas karves, tas “gaivas ir 
uodegas”, laikomas tik dėl 
skaičiaus. Kas davė tuometi
niam antrajam sekretoriui tei
sę nepasitikėti šiuo drąsiu ir

Sau pastatė kolūkį ant kojų?
Buvo laikai, kad daugelyje 

kolūkių žmonės metų metais už 
darbadienį negaudavo nė kapei
kos. Ir vis dėlto didvyriškai arė 
žemę, sėjo, piovė, vežė derlių, 
kurio gal tik nuobiros pakliū
davo ant jų stalo. Ir tikėjo. Ti
kėjo, kad visą laiką taip būti 
negali, kad vieną gražią dieną 
valstietis gaus teisę tvarkytis 
savo žemėje taip, kaip jis nuo 
amžių yra įpratęs: rimtai, daly
kiškai, su meile ir, anot senojo 
Kalinausko, su galva...

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
___ ..Lietuvos atstovas J. Kajęckas 

su žmona dalyvavo šiuose pri
ėmimuose: Sierra Leone amba
sadoriaus balandžio 26 jų tauti
nės šventės proga, Maltos am
basadoriaus surengtame pager- 

. bime balandžio 30, gegužės 9— 
Australijos ambasadoriaus ir 
Lady Waller surengtame 'pri
ėmime, gegužės 12 — Vokieti
jos ambasados ministerio atsi
sveikinimo priėmime.

Vienas J. Rajeckas gegužės 
16 dalyvavo priėmime, kurį ren
gė diplomatinių misijų šefų gar
bei The International Law Com- 
mittee ir The Federal Bar As- 
sociation.

Ona Kajeckienė gegi 
lyvavo Congressional 
rengtame priėmime diplomati
nių misijų šefų žmonų
Gegužės 15 dalyvavo 
on pagerbti priėmime. Jį 
tarptautinio klubo moterų ko
mitetas ir diplomatinių misijų 
šefų žmonos.

Tragiškai žuvus Bolivijos pre
zidentui, Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas gegužės 3 pareiškė už
uojautą Bolivijos ambasadoriui. 
Jis dalyvavo ambasadas sureng
tose pamaldose šv. Mato ka
tedroje.

taisę

nį* papeiki- 
iesnės baus
ti, daržinė «

PuhMe. 199 Wšbrrtrr Avė. Cambridge 
ktorins ir bal—mi>ntnja» Modemiška

šia tą pačią temą jau monologo 
forma):

“Man ne kartą teko susidur
ti su tarybinių ūkių darbuoto
jais ir išgirsti jų nusiskundi
mus. Šie pokalbiai ir paskatino 
parašyti tai, nes s^intau, jog 
čia iš tiesų rimta problema.

mu požiūriu. ūkis turi medžiagų, nesvarbu,
Kažkada vieno Aukštaitijos kad toji daržinė jięms verkiant 

rajone vadovas man pasakojo, 
kaip pas jį atėjo tarybinio ūkio 
direktorius ir prašė leidimo pa
statyti daržinę. Prašau, staty
kis, pasakęs vadovas, bet direk-

!ord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW p. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

iš anksto žino, jog už šią sta-

sižvelgs, nes ji neužplanuota. 
0 galvijų tvartai stovi atokiai 
nuo gyvenvietės, nuo visų dar
žinių. Kasdien tenka beveik 
porą kilometrų vežti pašarus.. 
Verkiant reikia daržinės prie 
tvartų. Rajono vadovas pasakė: 
“Statyk, o papeikimo, pats su
pranti, neišvengsi”. Ūkio direk
torius: 
bėda, kad tik rimčiau nepri
griebtų. Bet svarbiausia, reikia 
su rajono finansų skyriumi su
sitarti, kad jie užsimerktų mė
nesiui kitam, o kai daržinė jau 
stovės — tegul atsimerkia”. 
Taip jie ir padarė. Rajono va
dovas susitarė su finansų sky
riaus vedėju, jog nei anas 
pats, nei jo skyriaus darbuoto
jai “nepastebės” dygstančios 
daržinės. Važiuodami į Vilnių, 
jie žiūrės tik į dešinę kelio pu
sę, o grįždami namo, —tik į 
kairę. Ir kągi, daržinė buvo pa
statyta, suvežė į ją pašarus, su
taupė nemaža lėšų, pagerėjo 
gyvulių šėrimas, ir pieno dau
giau ėmė primelžti, o ūkio di
rektoriui papeikimą vistik įra
šė. Kaip sakoma, būtų juokin
ga, jeigu nebūtų liūdna.

Liūdniausia, kad apie tokius 
žaidimus žino visi —.. .bet vis 
tiek žaidžiama...

Kai kas gali pasakyti, jog pla
navimas buvo, yra ir bus, jog 
mes negalime gyventi be plana
vimo. Taip. Teisingai. Tik ma
nau, kad joks planas mums ne
gali tapti grandinėmis, tempian
čiomis atgal, prirakinančiomis 
vietoje. Planus daro žmonės, ir 
žmonės turi teisę juos peržiū
rėti, koreguoti”,; . haįgja auto
rius apybraižą .ir. sykiu kritiką

R. Kisieliaus centrali^nui.

Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROM IŠKIŠ (Artnakauakaa) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

Heights, N. Y. NE 9-6620. .

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pi įdomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaiea Ave^ Richmond Hilį N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.__________

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas

_ N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams
‘Paneikimas __ maža statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir

2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

SAO PAULO LIETUVIŲ REZOLIUCIJOS
Atsižvelgiant į tai, kad lietu- priimtos Paulo lietuvių zas Tijūnėlis, Liet. Bendruome- 

viai tėvai jėzuitai, vykdydami visuomenės Nusirinkime 1969 nės valdybos pirm.; Jonas Bru- 
‘ “ žikas, S. J., Šv. Kazimiero as

meninės lietuvių parapijos kle
bonas; Juozas Matelionis, Šv. 
Juozapo vyrų brolijos pirm.; 
Marcelė Stankevičienė, Maldos 
Apaštalavimo pirm.; Leokadija 
Aleknavičiūtė, Žilvičio vadovė, 
Magdalena Vinkšnaitienė, mo
kytoja; Jieva Katkienė; Mirna 
Braslauskaitė; kap. Juozas čiu- 
vinskas; inž. Zenonas Bačelis; 
Jurgis Sliesoraitis; Jonas Jode- 
lis; Jonas Bajorinas, Aušros 
choro pirmininkas; Petras Šimo
nis.

vardo namų, mes 6a susirinkę 
Sao Paulo lietuviai apgailestau
jame, kad Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje valdyba sutrukdė ir

Konstatuojame, kad šuo ak- 
iietuviškų namų išmetami

pat ir Aušros choras ir lie
tuviška mokykla, ir Brazilijos 
Sėtuvių bendruomenė, ir Mūsų 
Lietuvos redakcija, ir asmeni-

balandžio 20, Dr. Vinco Kudir-

Mooča.

taip istorija pasmerks juos, 
kaip smerkia kiekvieną išdavi
mą.

Šią rezoliuciją pasirašyti su
sirinkimas vienbalsiai įgalioja 
visuomenės atstovus ir lietuviš
kų vienetų pirmininkus:

Klebonas kun. Juozas Šeške
vičius, Brazilijos Lietuvių B- 
nės tarybos pirmininkas; Juo

AMERIKOS UETUVIŲ KONGRESAS
Septintasis Amerikos lietu

vių kongresas įvyks rugpiūčio 
30, 31 ir rugsėjo 1, Detroite, 
Statler Hilton viešbutyje. 

Kongresą šaukia Amerikos 
Lietuvių Taryba. Kongreso šei- 
minmkai — Detroito Lietuvių 
Organizacijų centras. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
statute pasakyta, kad kongresai 
šaukiami .pademonstruoti 
Amerikos lietuvių vieningumą 
kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą, pareikšti padtim už para
mą, pasisakyti dėl JAV veda- 

........................................... __ mos pptitifcos Lietuvos išlaisvi- 
kalų išdavimo kaltę gausia lietu- ni,DO r«Kahi. aptarti pasiruo- 
viška veikla, kurią išvystys šiuo- speciabai akci jai, reikalau- 

ištuštintaose rūmuose. Ki- jančiai plačiosios visuomenės Į- 
........ ■■■■■______ , ... . sijungimo bei paramos. Kong

resas išklauso ALT valdybos 
pranešfrnus ir teikta sugestijų 
ALT ateities darbams”.

Smerktame tą apgaulingą ke
bą, kuriuo eidami, Sąjungos

mų paskelbtus Sąjungos biule-

Liudijame, kad šis Sąjungos 
Žmonių elgesys niekuomet nesu
tapo su daugumos Sėtuvių nuo- 

pačiu jiem neatsto-
V3VO.
Džiaugiamės, kad tėvai jėzui-

lonumų, ryžtasi ir toliau tęsti 
savo krikščionišką lietuvišką 
misiją šv. Povilo mieste.

Tikimės, kad Sąjungos žmo-

šiais švietimo ir šeimos metais 
Dainavoje įvyks rugpjūčio 17- 
24. Kviečiami visi mokytojai; 
tėvai ir bendruomenės nariai. 
L B. Švietimo taryba ypač pra
šo mokyklas ir L B, apylinkes

Kongreso atstovus sudaro: 
a) visi Amerikos Lietuvių Tary
bos centro nariai; b) centrinės, 
bendrinės organizacijos (po 6 
atstovus); c) ALT skyriai bei 
organizacijų bendrieji komite
tai atskirose vietovėse (po 6 
atstovus); d) vietinės draugi
jos, klubai, kuopos bei cent
rinių organizacijų skyriai (po 
1 atstovą nuo kiekvienų 10 na
rių); e) laikraščių redakcijos ir 
lietuvių radijo programos (po 
3 atstovus).

Visos organizacijos prašo
mos jau dabar atstovus išrink
ti ar paskirti.

Kongrese dalyvauti kviečiami 
ir svečiai — visa patriotinė lie
tuvių visuomenė.

Kongrese informacijos, vieš
bučio kambarių užsakymas ir vi
sos žinios gaunamos Alto cent
re adresu: Lithuanian Ameri-

Sis kongresas yra septin- can Council, Ine., 6818 South 
tasis nuo Lietuvos okupacijos \Vestem Avė., Chicago, Illinois 
pradžios. - —--- ■ _

Visų lietuvių
60636. Čia prašoma siųsti su- 

organizacijų manymus, pasiūlymus, atstovų 
atsiųsti bent po vieną jauną (susivienijimų, draugijų, klu- pavardes bei adresus, aukas ir 
mokytoją ar mokytojo darbu be- bu. sambūrių ir radijo) atsto- kt.

Amerikos Lietuviu Tarybos
* Valdyba

LMavoje, m- sidom>nU Reikale bus padeng- vai kviečiami kongrese dalyvau
ta išlaidų dalis. ti.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938.___________________________________________________________
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baidų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Pundą—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaiea Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaiea Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Prletatocn į naKus lieL ritilandžius, sūrius. We take an orders apecial price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • TreSa. nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaiea Ave^ Woodhaven, N.Y.— VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaiea Ava, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

MARCH of D ĮMES

*w TeL (212) 497*8865Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENft — TeL 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plauki! dažymas

267 St Niekotas Ave^ Ridgevvood, N. Y.

DEXTER PARK
Kj PHARMACY IIH 
“ Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER 

Mlchtgan 2-4130

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

BESTWAY 
TBAVEL AGENCY 

Kelionės plačiame pasauly 
WILLIAM R. BEST

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co- Ine.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago, III. 60629 — Tol. 312 - 476-2242

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į 
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaiea Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris Mūncben Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvyktL Patarnavimai yra visiškai vettuL — LITAS Travel 
Service talkina Iškv-iečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo- 
laUntam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN t... Nepamiršk*

LITAS TRAVEL SERVICE

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Bažnyčios demokratinimas po Vatikano II susirinkimo

Nauju keliu
Artinantis baisiosiom birželio 

trėmimo dienom, vėl kreipiame 
savo mintis į tėvynę, šaukiame 
susirinkimus, rengiame minėji
mus. Prisimename tėvynei pa
darytas ir daromas skriaudas ir 
Vasario šešioliktąją.

Per šiuos minėjimus vienas 
iš svarbiausią programos punk
tų esti senatorių, kongresma- 
nų, miestų šeimininku sveikini
mai ir jų kalbos mum skauda
mu klausimu. Užtat ir Elta 
šiais metais prieš Vasario 16- 
ją buvo paskelbusi raštą, pri
mindama, ką tokia proga turė
tume kalbėti kitiem, atseit, 
minėtiem dignitoriam, atsilan- 
kantiem j mūsų minėjimus.

Aišku, turime išnaudoti to
kią progą, kaip Vasario 16-ji, 
ir iškelti savo tautos kančias 
viešumon, supažindinti su jomis 
to krašto, kuriame gyvename, 
visuomenę, bet man rodos, kad 
mes neišnaudojame kai kurių 
progų taip, kaip galėtume iš
naudoti.

Mano manymu, svarbiausia 
proga, kuria turėtume nukreip
ti Į priešą didžiąsias patrankas, 
yra birželio trėmimų dienos, 
jų minėjimai. Į šiuos minėji
mus turėtume kviesti daugiau 
Amerikos valdžios ir miestų at
stovų, negu į Vasario 16-tosios 
minėjimus. Turėtume pateikti 
visus faktus, o jų mes turime 
daugybę, realiais skaičiais. Tai 
būtų jiem labiau suprantama, 
negu mūsų paskaitos apie turė
tą nepriklausomybę, apie 
anuos gerus laikus, kada mes 
dideliais skaičiais eksportavome 
į Angliją ir kitus kraštus savo 
bekonus. (Tokią paskaitą tikrai 
esu girdėjęs per vieną nepri
klausomybės minėjimą!) Mum 
reikia duoti kitokius skaičius.
Reikia duoti skaičius mūsų bro
lių ir sesių lietuvių, išekspor
tuotų tuose pačiuose vagonuo
se, kuriais mes bekonus ekspor
tavome, į tolimąjį Sibirą ir iš 
ten niekad negrįžusių.

Vasario 16-tosios minėjimų 
proga daug kur yra įprasta
paskaityt Nepriklausomybės pa-

skelbimo aktą. Tai paprastai 
atlieka gražiais tautiškais dra
bužiais pasipuošusi lietuvaitė. 
Po to rūpestingai perskaitomos 
aktą pasirašiusiųjų pavardės.
Labai gražu. Ir nesakau, kad to 
nereikia. Bet ar nereikėtų, kad 
trėmimų minėjimų metu lietu
vaitės, sakyčiau, gedulo drabu
žiais pasipuošusios, perskaitytų 
sąrašą tų mūsų ministerių, pro
fesorių, mokytojų, karininkų, 
vyskupų ir kunigų (visų jų ži
noma, niekad neišskaičiuosi, 
tad bent pačių žymiausiųjų vei
kėjų), kurie smurto keliu iš bu
vusio laisvo krašto buvo iš
blokšti ir nužudyti arba mirė 
nuo bado ir niekur pasauly ne
regėto skurdo.

Kada, pakvietę valdžios ir 
miesto atstovus, galėtume pa
daryti jiem turimais faktais di
džiausią Įspūdį, mes dažniau
siai net nepasistengiame jų 
pakviesti iš viso. O ir mes patys 
jau nebeatsilankome į tuos mi
nėjimus, kaip kitados. Jie daro
si vis skystesni ir skystesni.

★

Dėl to labai džiugu girdėti 
apie visus pasirengimus, kurie 
daromi birželio įvykiam pami
nėti Philadelphijoje, Pa. Ka
dangi religija yra labai svar
bus veiksnys žmogaus gyveni
me, kadangi ir Sovietų Sąjun
goje daugumos piliečių religin
gumas yra didžiausia kliūtis į
gyvendinti komunizmui pačioje 
Rusijoje ir jos kolonijose, ka
dangi religija ir ją praktikuo
jantieji yra žiauriausiai perse, 
kiojami, nekenčiami ir išjuokia
mi, žiauriau negu kokie nusi
kaltėliai, ir kadangi daugumas 
išvežtųjų yra didele dalimi nu
kentėję dėl savo religinių į-
sitikinimų, savo pasaulėžiūros, 
kurie yra diametraliai priešingi 
komunizmo skelbiamai evange
lijai, — tai Philadelphijoje šis 
minėjimas organizuojamas eku
menizmo ženkle, religinės šven
tės formoje ir visų trijų Pabal
tijo tautų vardu.

(nukelta į 4 psL)

(tęsinys iš praėjusio nr.)
Autokratiški žmonės Bažny

čioje sukuria pavojingas, anti- 
bažnytines nuotaikas. Bažny
čia savo giliausioje esmėje yra 
brolių bendruomenė, atsire
miant! į vieną -visų Tėvą dan
guje. Dėl to broliškumas, arba 
šeimos dvasia, yra esmingas 
Bažnyčiai bruožas. To brolišku
mo ir su juo susijusių nuošir- 
durno bei atvirumo nerandąs 
ypač jaunas žmogus pradeda 
jų ieškoti, kitur ir iš tokios 
bažnytinės bendruomenės trau
kiasi. Autokratas jokiu būdu 
nestiprina Bažnyčios, nors pir
mu žvilgsniu galėtų ir priešin
gai atrodyti. Autokratas pažei
džia patį, svarbiausią bažnytinį 
įsaką ir tuo silpnina Bažnyčią.

Bažnyčios demokratinimas
Susirinkimas ragina ganyto

jus pripažinti ir ugdyti “pasau
liečių vertę ir atsakomybę Baž
nyčioje”, noriai naudotis jų 
išmintingu patarimu, drąsiai pa
tikėti jiems Bažnyčios gerovę 
keliančias pareigas, palikti pa
sauliečiams veikimo laisvę bei 
lauką, skatinti juos savanoriš
kai imtis darbo, su tėviška mei
le atidžiai Kristuje svarstyti pa
sauliečių pateikiamus planus, 
siūlymus bei pageidavimus ir 
pripažinti pagarbiai pasauliečių 
teisėtą laisvę, kuri yra visų pri
vilegija pilietinėje plotmėje 
(37).

Žodis “atidžiai Kristuje
svarstyti” pasauliečių planus, 
siūlymus ir pageidavimus yra 
labai svarbus ir daug sakan
tis. Jis įspėja tokius planus ar 
pageidavimus matuoti ne kieno 
nors asmenišku, o vien tik 
evangelijos arba Kristaus moks
lo mastu: in Christo! Šitoje 
perspektyvoje susirinkimas ma
to rytdienos Bažnyčią.

Kalbėdami apie bažnytinio gy
venimo demokratinimą, nieku 
būdu neužmirštame, kad Bažny
čia susideda iš dviejų elemen
tų, dieviškojo ir žmogiškojo, ir 
kad Dieviškojo Steigėjo Bažny
čiai duotos konstitucijos ne
gali atšaukti joks žmogus. Baž
nyčia yra Dievo malonės dėka 
tikinčių žmonių bendruomenė, 
hierarchiškai sutvarkyta. Ji su
sideda iš bendrosios ir hierar
chinės, arba tarnaujančios ku
nigystės, kaip ją vadina Vati
kano n susirinkimas. Gi tar
nauti nereiškia savo nuožiūra 
viešpatauti arba vyrauti. “Vys
kupai su jiems padedančiais ku

nigais ir diakonais perėmė tar
navimą bendruomenei”, moko 
dogminė konstitucija “Bažny
čia” (20).

Bažnyčia nėra parlamentinė 
demokratija. Bet ji nėra nė mo
narchija. Kristaus žodžiai apaš
talams: “Pagonių karaliai vieš-- 
patauja jiems... jūs gi ne 
taip” (Luko, 22, 25-6) rodo, 
kad Viešpats savo Bažnyčios 
nesteigė pasaulinių — politi
nių monarchijų pavyzdžiu. Baž
nyčia yra antgamtinį gyveni
mą gyvenančių žmonių bend
ruomenė, kurios nėra galima ly
ginti su jokia politinio bei vals
tybinio gyvenimo forma. Kalbė
dami apie Bažnyčios demokrati-
nimą, turime galvoje ne evan
gelijos įsakus ir ne Kristaus 
duotą Bažnyčiai konstituciją, o

Bažnyčios jėga. Dogminės kon- kad Bažnyčia yra ne per daugtų žmogiškų elementų bei lai-

Leipatingio bažnyčia, pastatyta 19 amžiaus pradžioje
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atnešęs tam tikras istorinis mo
mentas ir kurios šiandien yra 
tapę atgyvenomis, šiandien pa
sauliečiai reiškiasi Bažnyčioje 
ne per savo feodalinius vadus, 
bet demokratiškai, ‘iš apačios' 
Nesiskaityti su 'šiuo faktu reikš
tų daryti iš Bažnyčios istorinį 
muziejų, reikštų atsisukti prieš 
bažnytinę tradiciją, kurioje kei- 
tėsi dialogo kunigijos su pasau
liečiais formos, bet niekad ne
buvo paneigtas pats dialogas, 
— reikštų galų gale atsisukti ir 
prieš pačią Bažnyčią, nes Baž
nyčia yra ir pasauliečiai.

Kur yra Bažnyčios jėga?
Kaip tik šitaip suprastame 

demokratinime šiandien yra 

apie pasauliečius moko, kad 
“visa Bažnyčia, visų 
savo narių stiprinama, sėk
mingiau atlieka savo uždavinį 
— nešti pasauliui gyvybę”. 
Šiandien tas uždavinys nu- 
krikščionintame arba nukrikš- 
čioninamame pasauly yra mil
žiniškas. Tik abi kunigijos — 
bendroji ir tarnaujančioji — 
bendromis jėgomis, bendra 
veikla, sutartinai varomu bend
ru darini (jei naudotis konstitu
cijos “Bažnyčia” posakiais) ga
li atlikti tą uždavinį, kurį kar
tu joms abiems stato gyvena, 
masis laikas ir erdvė.

1968 vasarą liepos mėnesį į- 
vykusiame tarptautiniame kata-
likų žurnalistų kongrese Berly
ne kardinolas Bengsch, Rytų 
(!) Berlyno vyskupas, pasakė,
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našiai ragino Vienos kardino
las Koenig žurnalistus atvirai ir 
drąsiai rašyti tiesą — net ir ta
da, kai ji yra nemaloni.

Lietuviškoje religinėje spau
doje turėtų atsispindėti visų ti
kinčiųjų rūpesčiai visais bažny
tinio gyvenimo klausimais, čia 
turėtų susitikti informacijos iš 
viršaus ir iš apačios, čia turėtų 
būti diskutuojami ir sprendžia
mi visi klausimai, kurie vargina 
ir kuriais sielojasi mūsų visuo
menė. Viešoji opinija yra bū
tinas bažnytiniame gyvenime 
dalykas. Ja turi rūpintis gany
tojai ir pasauliečiai. Tai yra 
pasakęs Pijus XII jau 1951. 
Viešąja opinija nesirūpinant ar 
ją nutylint, demokratinimo 
procesas yra pavojingai nudel- 
siamas: masės lieka ir toliau už
bažnytinio gyvenimo durų. Vie-
šo susižinojimo priemonės baž
nytiniam gyvenimui yra taip 
svarbios, kad joms susirinkimas 
paskyrė net atskirą dekretą 
(De instrumentis communica- 
tionis socialus).

Antra demokratinimo priemo
nė yra lietuvių kunigų ir pa
sauliečių bendri kongresai di
desnio ar mažesnio masto, ku
riuose rinktųsi oficialūs hierar
chijos ir pasauliečių atstovai. 
Tų kongresų dalyviai (iš anks
to gerai pasiruošę) turėtų ana
lizuoti mūsų bažnytinio gyve
nimo padėtį bei nustatyti jos 
diagnozę ir, išeinant iš Vatika
no 11 susirinkimo teologinių 
prielaidų, statyti veikimo gai
res, jas formuluoti tam tikrais 
imperatyvais ir nešti į kasdie
ninį gyvenimą bei ten vykdyti.

Vatikano II susirinkimas iš
kilmingai skelbia ir moko (dog
minės konstitucijos 32-je pa
straipoje apie pasauliečių vietą 
Bažnyčioje), kad “bendra yra 
narių kilnybė, plaukianti iš jų 
atgimimo Kristuje, bendra Vai
kų malonė, bendras pašauki
mas būti tobulais; vienas išga
nymas, viena viltis, nedaloma 
meilė”, ir kad “skirtumą, kurį 
Viešpats padarė tarp pašvęstų
jų tarnų ir likusios Dievo tau
tos, lydi jungtis, nes ganytojai 
ir kiti tikintieji yra susieti abi
puse nepriklausomybe”. įgy
vendinant šią Vatikano II su
sirinkimo konsilijos dvasią bei 
direktyvas, lietuviai turėtų bū
ti ne kitų tautų užpakalyje, o 
jų priešakyje. To reikalauja 
šiandien ypatinga lietuvių tau
tos padėtis.
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Ištaka
Kada nors. papasakosiu dau

giau apie žmogų, kuris yra su
rašęs šiuos dalykus, tačiau jis 
prašė, jeigu kada jie bus spaus
dinami, pridėti mano vardą. 
Taip, kada nors kitą kartą.

Bet knygos pavadinimas yra 
atsiradęs iš vieno įvykio, kuri 
čia trumpai suminėsiu.

Prieš kurį laiką jis važinėjo 
po pasaulį jau kelintą ratą, 
nes, kaip jis sakė, žmogus yra 
klajūnas, ką jau išdavė Rojaus 
istorija ir poetai. O kiekvieną 
iškeliavimą jis baigdavo ap - 
žvelgdamas Europą, nes, kaip 
sakė jis, mes juk lankome 
brangius kapus, nors pasiverk- 
ti. Kartais jis kalbėdavo labai 
liūdnai.

Kaž kodėl, pasukdamas iš 
kelio, jis staiga panoro aplanky
ti vieną garsų vienuolyną, pa
siklausyti nuostabaus giedoji
mo, pabuvoti palaimintoje tylo
je ir sustoti prie paveikslų al
toriuose ir ant sienų — Čia bu
vo didelis rinkinys įvairių dai

lininkų šventųjų atvaizdų, ko
kių niekur kitur negalėjai rasti.

Kai jis atvyko, artėjo sau
lėlydžiai, artinosi metas, kai 
koplyčioje pasigirs balsai —ne
matysi vienuolių, tiktai giedoji
mas eis per skliautus ir žmo
gaus dvasią — to panašumo į 
dangiškąjį ilgesį jam reikėjo.

Kai jis prisiartino prie vie
nuolyno, jis išvydo minią —ne, 
ne dėl nelaimės susirinko čia 
žmonės, atrodė, ir ne dėl mal
dos — tuojau pamatė. Turis
tai vaikštinėjo, ir jie neskubė
jo į vidų, jie rinkosi aplinkui 
stalus ir vaikščiojo palei iška
bintus pamūriais paveikslus. Jis 
pažino keletą savo vertinamų
jų, kuriuos troško pamatyti, 
kai pasileido į šią vietą — bet 
ką jie darė šičia, kur buvo pa
našu į turgų?

Jis neištvėrė nepasiklausęs, 
jis nužiūrėjo senyvą, rimtai at
rodantį vyrą, ir atsargiai pasi
teiravo: ar vienuolyne buvo 
gaisras, kad šventieji yra išneš
ti laukan?

Jis tuojau pasigailėjo užkal- 
binęs vyrą, nes tas visai ne

tiko savo išvaizdai, žiūrėkit, 
kaip jis buvo nustebęs, net kak
ta susiraukšlėjo, kad kas nors 
gali nežinoti kas čia dedasi? 
Bet kaip jis puolėsi meluoti! 
Juk tai negalėjo būti niekas ki
tas kaip mete:

gaisras,taip, be ugnies gais
ras, kalbėjo rimtasis ponas, ap-
valančioji ugnis. Argi nėra re
ligijos ir žmogaus laisvės am
žius? Išgelbėjimas iš pančių, ku
riuos užmetė bažnyčia? Vienuo
liai buvo išmintingi vyrai, jie 
daug prisidėjo savo raštais, 
kad yra kaip yra, jie pirmieji 
skubėjo atlikti būtinas refor
mas, nes juk žinote, mes gyve
name moderniame amžiuje. Jie 
buvo nutarę, jog pirmojo žmo
gaus, vadinamo Adomu (žino
ma, jam atėjus iki reikiamo 
evoliucijos taško), šaukimasis, 
kad nuobodu vienam, kad jis 
nėra pilnutinė asmenybė jeigu 
neturi draugės — buvo tei
sus. O kas yra šios dienos žmo
gus, vyras? Tas pats, čia nieko 
evoliucija nepažengė — jie bu
vo žmonės, jie yra laisvi, jie 
gali žmoniją gelbėti ir labai, bet 
jie turi turėti žmonas. Vienuo
lynas buvo paverstas bendruo
mene, iš celių, sujungiant, įtai
sant modernias virtuves, pada
ryti butai —- meilė klesti ir 
skleidžiasi senuose mūruose, 
kol bus sugalvota kas nore mo
dernesnio, ir pramatyta pinigų 
labiau patogiai įsitaisyti—nes 

auga vaikai, ir senos sienos nė
ra sveikos.

Mokytieji buvę vienuoliai ra
šo knygas apie naują teologiją, 
kiti reformuoja liturgiją, ir ieš
ko įtakingų kelių, kad ji būtų 
priimta kur reikia. Kiti moko 
universitetuose — ir paprastie
ji broliai dirba juodą darbą. 
Tiesa, vienuoliai kunigai laiko 
mišias ir urmines išpažintis — 
šis reikalas labai nepelningas, 
kol nebus perauklėti tikintieji, 
užtatai tenka skelbtis per 
spaudą, kad galima išsinuomo
ti kunigą pamaldoms, kad jos 
gali būti atliekamos įvairiais 
stiliais. Vargšai, jiems sunku iš
siversti, tačiau jie yra pilnuti
niai žmonės, O kas dedasi čia 
šiandien? Eilinis atvejis, par - 
duodami suvenyrai — mažes
nieji šventieji galima laikyti vi
duje ant rašomo stalo, didžiuo
sius išstatyti sode — suteikia 
kolorito. Tiesa, jis jau kelintą 
kartą lankosi — geresnius da
lykus išpirko meno kolektoriai, 
kai kurie atsilikę provincijų ku
nigai išsivežė į savo bažny
čias. Gi dabar galima labai 
prieinama kaina nusipirkti pa
veikslų šventųjų, kurie neturi 
dokumentų įrodyti savo šven
tumo kilmę, kurių niekas ne- 
beims į bažnyčią. Rimtasis žmo
gus susijuokė: jie turi sąmo
jaus — kalbėjo jis, — buvę vie
nuoliai yra labai modernūs, jie 
žino amerikiečių įpročius, kad 
yra mada laikyti mažas vyly- 

čėles į plakatus, portretus, pa
veikslus, šelmiai, jie dabar pri
deda prie kiekvieno šventojo 
po pluoštelį vylyčių. Labai dai
lios, jų pačių rankų darbo, jie 
galėtų sugalvoti biznį ypač, kad 
jaunimas būtų sužavėtas simbo
liu — Meilė — ant rankenė
lės, jie galėtų svaidyti tuos ne
kaltus ginklus į brutalius poli
cininkus, maištelių metu.

Mano draugas klausėsi ir jam 
atrodė, kad jo plaukai žyla se
kundėmis, kad jo kaulai daro
si stikliniai ir jis čia pat suby
rės — kaip šventųjų relikvijos, 
tačiau tuojau atsiminė, kad se
nyvas ponas turi malonumo me
luoti, nors ir šitaip siaubingai. 
Tereikėjo pasakyti dėkui, atsi
traukti ir pasukti į vienuolyno 
vidų, nes čia pat buvo saulėly
džiai, giedojimo laikas.

Bet kai jis pažengė kelius 
žingsnius, jis pamatė, kad jam 
kalbėjo ne melagis—viskas bu
vo čia, turgus, šventieji prie 
mūro sienų, jau ne vienas atžy
mėtas vylyčia, kaip naujos kan
kinystės ženklu. Prie pardavi
mo stalų sukinėjosi moterys, 
kai kurios buvo papuošę savo 
trumpus drabužius auksu siu
vinėtais audeklais, tokius var
toja bažnytiniams rūbams, gal
vojo žmogus — ir jo širdis stin
go. Ir kai kurios turėjo prisise
gusios savo buvusių vienuolynų 
vardus.

Jis nebeišdrįso eiti į vidų 
kad nepamatytų naujo išdavi
mo, jis net negalėjo sumoti, ką 
ten rastų — reikėjo pasitrauk
ti iš šios vietos ir įkalbėti sau 
kaip nors, kad sapnavo.

Kai jis buvo nuėjęs kelis 
žingsnius, jis pamatė, kaip gra
žiai žaidė du: mažas šuniukas 
ir toks pat nedidelis berniu
kas — jie tempė kiekvienas Į 
savo pusę knygą. Tokios atrodė 
knygos randamos vienuolynų 
bibliotekose, pergamento viršus, 
pažino jis—ir pasilenkė tarp 
abiejų besiplėšančių.

Jis paklausė vaiką, kur jis 
gavo knygą, ir tasai šypsojosi ir 
tarė, jog tėvelis davė, ir parodė 
pirštu į vienuolyną — jis buvo 
naujosios sandaros kūdikis, pa
galvojo žmogus ir su gailesčiu 
paglostė mažojo galvą. Ir pa
klausė jis, ar nenori berniu
kas ir jo draugas išmainyti kny
gą į pinigą, kad galėtų pasma- 
liūkauti, ir mainai Įvyko.

Jo rankos drebėjo, kai jis 
sklaidė pergamento lapus —jie 
nebuvo sveiki, nors mažieji bi
čiuliai buvo turėję daug vargo 
kol taip apniokojo viršus ir vi
duje. Ir lapų turėjo būti daug 
daugiau. Tačiau tai buvo gro
žis ir praeitis, turtas, kurio ne
pakartosi, kaip brangakmenio, 
{vairus raštas — matė jis sklai
dydamas — ne viena ranka bu
vo atžymėta lapuose, jų buvo 
dažytų purpuru, ir rašyta auk

su ir sidabru, ir purvu ir Šuns 
dantimis.

Jis tiktai sklaidė, tačiau ties 
viena vieta sustojo ir pradėjo 
skaityti. Tai pasakojimas, 
trumpai ir suglaustai įrašytas, 
apie senovę, apie dievų laikus, 
apie Parnasą: vieną kartą ten 
atsirado esybė, ir niekas neiš
manė iš kur, ir joks dievas ne
prisipažino jos dukterim. Ji bu
vo labai kukli, ji pasakė —aš 
neturiu ypatybių nei dorovių, 
aš tiktai nuolankiai prisižiūrė
siu i jus, vadinkite mane De
šimtąja, aš būsiu ištikima se
suo.

Ji kalbėjo gudriai, ji kalbė
jo lyriškai, ji kalbėjo muzika
liai, ji kalbėjo žinančiai — ir la
bai ilgai reikėjo kol pažino, kad 
ji buvo kaip rūdis apgraužusi 
visų mūsų vertingumą.

čia buvo pertrauka, raštas 
kalbėjo apie kitokius dalykus, 
ir jau, atrodė, po labai ilgo, 
kita ranka, baimingai pripažino: 
pasakojimas yra teisingas. De
šimtoji mūza buvo persikėlus Į 
krikščionių Parnasą — ji kelia
vo su amžiais, ji keitė vardus ir 
gyrėsi dorybėmis, iki priėjo lai
ką:

čia, atrodė, prasidėjo prana
šystė, tas kas rašo gyveno, pa
gal atžymėtą datą labai seniai, 
tačiau jis kalbėjo lyg matyda
mas, jog štai, prisiartino ME
TAS, kada ji nebesislepia.

(Bua daugiau)
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Nauju keliu
(atkelta iŠ 3 psl.)

Nors minėjimas dar nepraėjo 
ir nėra galima iš anksto jo ver
tinti, bet jau ir dabar galima 
įvertinti rengėjų gražias pa
stangas ir plačius užsimojimus. 
Kaip jau pastebėjome spaudoje 
ir išgirsime per savas radijo sto
tis, philadelphiečiai yra gavę 
pasižadėjimus iš savo kardino
lo ir iš visos eilės vyskupų, ne 
tik iš- katalikų, bet ir iš pro
testantų bei ortodoksų, kad jie 
mielai šiame minėjime daly
vaus, pasakys pamokslus ar kal
bas. Negana to. daugelis iš jų 
pažadėjo ganytojiškais laiš
kais paskelbti savo diecezijose 
ir savų bažnyčių bendruomenė
se maldos dienas už pavergtas 
Pabaltijo tautas, nušviesdami ir 
visas priežastis, dėl ko tai da
roma.

Jei visa ši programa, kuri 
yra iš anksto labai rūpestingai 
paruošta, praeis, kaip užpla
nuota, tai bus didelis laimėji
mas, bus duotas gražus pavyz
dys ir nauja kryptis šiem mūsų 
minėjimam ruošti. Kad ji tikrai 
pavyktų, reikėtų visas birželio 
15 d. išvykas ir visus išvažia
vimus nukreipti į Philadelphi- 
ją ir užpildyti visą Philadelphi- 
jos katedrą.

Kaip anais metais į Jaunimo 
žygi New Yorke ir kaip pernai 
Į Pabaltijo dieną Trentone, 
taip dabar i Philadelphiją turė
tų suplaukti minios pabaltie- 
čių ne tik iš Pennsylvanijos, 
bet ir iš New Yorko, New 
Jersey ir net Connecticut vals
tybių.

PhiladelphijOje pirmą kartą 
šiam kraštui suskambo Laisvės 
varpas, kurio replika skambėjo 
ir mum, ir visiem išvežtiesiem 
Į Sibirą iš Vytauto Didžiojo mu
ziejaus bokšto. Ir dabar naujas 
balsas — kvietimas pasukti mū
sų veikimą kitokiu, nauju ke
liu ateina iš ten pat. Tikime, 
kad philadelphiečių pastangos 
bus visų įvertintos ne tik, kaip

Dalis Detroito arkivyskupijos sinodo užbaigimo dalyvių Cobo salėje. Šio straipsnio autorius Vytautas Kutkus 
sėdi altoriaus dešinėje prie antrųjų laiptų.

DETROITO ARKIVYSKUPIJOS SINODUI PASIBAIGUS
Kovo 30, 7 vai. vak., Det

roito miesto centre. Cobo salė
je, dalyvaujant apie 7,000 ku
nigų. vienuolių ir pasauliečių, 
buvo baigtas beveik prieš tre
jus metus prasidėjęs Detroito 
arkivyskupijos sinodas. Salės 
viduryje, apsuptas raudonų 
kilimų, buvo įrengtas moder
nus altorius. Chorui ir visiem 
susirinkusiem giedant, iškil
mingoj procesijoj įėjo 17 ku
nigų, vyskupai pagalbininkai 
Joseph M. Breitenbeck, Tho- 
mas Gumbleton ir Walter 
Schoenherr ir arkivyskupas, 
šiandien jau kardinolas John 
Dearden. Jie visi drauge kcnce- 
lebravo mišias.

VYTAUTAS KUTKUS

Iš Amerikos Liet. Tautines Sąjungos sukaktuvinio seimo

dažnai esame linkę sakyti, mo
raline parama, bet ir savo as
menišku atsilankymu į šią 
šventę. A. Masionis

“Tėvynes Sargo’’ jubiliejinis numeris
Neseniai pasirodė “Tėvynės 

Sargo” jubiliejinis numeris , 
skirtas laisvės kovos metam. Pa
sirodė pasivėlinęs, bet už tai at
silygino savo skaitytojam dy
džiu (222 psl.) ir turiniu.

Tėvynės Sargas yra politikos 
ir socialinių mokslų žurnalas, 
įsteigtas 1896. Tai kelminis lie
tuvių katalikiškos visuomenės 
žurnalas. Vėliau išriedėjo iš jo 
įvairūs ir gausūs katalikiški 
laikraščiai ir žurnalai.

Pirmoje T. Sargo dalyje yra 
sutelkta virtinė svarbių mūsų 
tautos istorinių dokumentų — 
Lietuvos Tarybos 1918 vasario 
16 deklaracija, Vliko 1944 va- 
ario 16 deklaracija, Vliko 
Wuerzburgo protokolas. Lietu
vių Charta. davusi pradžią L. 
Pasaulio Bendruomenei, Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo penkiasdešimt metų sukak
ties manifestas. Lietuvių Krikš
čionių Demokratų S-gos dek
laracija. Vertingas yra nepri
klausomos Lietuvos Respublikos 
pripažinimo de facto ir de iure 
kalendorius, kurį kruopščiai pa
ruošė M. Krupavičius. Toliau se
ka Mintys ir nuotaikos, lais
vės kovos metus minint (Do
mas Jasaitis) ir Visuotinė žmo
gaus teisių deklaracija ir Lietu
va (dr. K. Šidlauskas).

Ypatingai įdomi ir vertinga 
yra K. Račkausko studija “Dėl 
vasario 16 d. akto teisinio po
būdžio”. Tai originali ir įtiki
nanti vasario 16 akto teisinė in
terpretacija. Studija yra papil
dymas jo ankstyvesnės studi
jos “Lietuvos konstitucinės 
teisės klausimais”.

Labai aktualus ir daug duo
menų sutelkęs yra straipsnis 
“Sovietinis ateizmas Lietuvoje” 
(P. Rimtautas). Turininga studi
ja yra “Prel. Mykolas Krupavi
čius ir žemės reforma” (Pranas 
Pauliukonis). Abudu pastarieji 
straipsniai bus tęsiami T. S. Nr.

Įdomus ir aktualus yra re
portažinis straipsnis “Čekoslo
vakijos tragedija” (Druidas). 
Vliko veiklai yra paskirti “Vli
ko pirm. dr. J. K. Valiūno už
jūrio kelionės” (P.V.) ir “Vli
ko dvidešimt penktasis gimta
dienis” (Dijas).

Aktualias problemas liečia 
straipsniai A. Budreckio “111 
PLB Seimas ir jo politikavimas” 
ir A.A. Regio “Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinės Chicagoje”.

Dr. J. Eretas atskleidžia savo 
talentą straipsniu “Politiškas 
Pakštas nepriklausomybės lai
kais" (1925-1938).

Skyriuje “Ryškieji veidai” 
prisiminti dr. EI. Draugelis (80 
m. proga) ir Bernardas Žukaus
kas (70 m. proga). Skyriuje in 
memoriam prisiminti Kazys Bi
zauskas, dr. Viktoras Jasaitis, 
kun. Bronius Dagilis, kun . Jo
nas Starkus.

Nepaprastai įdomus rašinys 
“Vlado Jurgučio dienos po II 
pasaulinio karo". Tai jo laiškai, 
rašyti M. Krupavičiui. Jų tąsa 
bus spausdinama Nr. I (30) 1969 
ir Nr. 2 (31) 1969.

Skyrius Pasaulio Krikščio-
nių Demokratų gretose parodo 
Kr. Demokratų plačią veiklą vi
same pasaulyje, o Lietuvių 
Krikšč. Demokratų S-gos veik
los kronika trumpai paliečia Są
jungos veiklą JAV ir kitose ša
lyse.

Sį numerį paįvairina kelioli
ka Įdomių fotografijų.

Dabartinis T. S. redaktorius 
yra dr. Domas Jasaitis, o ad
ministratorius — Jonas Jaku
čionis. Viršeli piešė Paulius Jur
kus.

Kitas Tėvynės Sargo numeris 
žada pasirodyti 1969 m. lapkri
čio mėn. Jame bus Įvestas Li
teratūros skyrius,
rašytojas Pranas Naujokaitis.

I (30) 1969.

Sinodo užbaigimo aktas buvo 
atliktas per pamokslą. Arkivys
kupijos valdytojas kardinolas 
John Dearden maždaug taip 
kalbėjo: “Šio sinodo nutarimai 
yra tarsi veidrodis mūsų sieki
mų, vilčių, norų ir svajonių, ku
riais Bažnyčia gyvena šiandie
ną ir gyvens rytoj. Sinodo do
kumentai nustato kryptį, kuria 
mes turėsime sekti. Tai bus pla
nai mūsų pažangai. Mūsų sino
do nutarimai dvelkia Vatikano 
nutarimų dvasia.”

Kardinolas pabrėžė, kad sino
do nutarimam įgyvendinti bus 
sudarytas specialus komitetas. 
Be to, jis pasidžiaugė tuo bend
ru rūpesčiu sinodo reikalais, ku
ris visus apjungė ir įnešė gy
vumą ir gajumą į mūsų krikš
čionišką gyvenimą, padaryda
mas mus dvasiškai turtinges
niais.

Prieš paskelbdamas šio sino
do dokumentus, kardinolas pa
sakė, kad tai yra ne įsakymų 
ar uždraudimų rinkinys, bet iš
kilmingas dvasinis visų sinode 
dalyvavusiųjų susitarimas.

Po to jis kreipėsi į komisijų 
pirmininkus, kiekvieną jų pa
klausdamas šių ar panašių klau
simų:

— Ar šie dokumentai išreiš
kia Detroito arkivyskupijos na
rių galvojimą?

— Ar buvo atsižvelgta į vi
sus Detroito arkivyskupijos na
rių pageidavimus bei pasiūly
mus?

Jam teigiamus atsakymus da
vė šie komisijų pirmininkai: pa
sauliečių — dr. Michael J. 
Brennan, kunigų — kun. Mar- 
vin Young, vienuolių — kun. 
Bchdan Kosicki. liturgijos — 
kun. Ralph E. Kovvalski, auklė
jimo — prel. Edmond A. Four- 
nier, krikščioniško patarnavi
mo (apylinkės reikalam) — pre
latas Ferdinand De Cneudt, 
ekumeninių reikalų —prel. Al- 
bert A. Martyn, misijų reikalų 
— kun. Francis J. Granger. ad
ministracijos — kun. Joseph F.

Įspūdingas buvo ir komuni
jos dalinimas. Ją dalino 40 
kunigų visuose didžiulės salės 
kampuose ir takuose.

★

Visi šio sinodo dalyviai gavo 
visus sinodo nutarimus, at
spausdintus vienoje knygoje. 
Jie yra daugiau ar mažiau bend
ro pobūdžio, tartum gairės, ku
riomis vadovaujantis, bus vė
liau sudaromos smulkios taisyk
lės atskirom sritim. Tos gairės 
labai suglaustai apima tūkstan
čius Bažnyčią atnaujinančių 
pasiūlymų, kurie buvo Detroito 
arkivyskupijos narių iškelti pa
siruošiant šiam sinodui. Juose 
taip pat atsispindi Antrojo Va
tikano Suvažiavimo gairės įves
ti Bažnyčią į šios dienos mo
dernų pasaulį.

Tradiciškai mūsų Bažnyčia 
yra žinoma kaip labai nelanks
ti ir griežta savo nusistatymuo
se. Tačiau griežčiausi nauji į- 
statymai ar nutarimai kaip tik 
yra nukreipti prieš tą Bažny
čios nelankstumą. Tai sinodo 
dokumentuose pabrėžiama net

Gegužės 30-31, Roosevelt 
viešbutyje, New Yorke įvyko 
ALTS-gos 20 metų sukaktuvi
nis seimas. Pirmą dieną buvo 
iškilmingas atidarymas, kurio 
metu Balfo pirmininkas kun. 
Vaclovas Martinkus skaitė in- 
vokaciją, solistė I. Stankūnaitė 
sugiedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Trumpą žodį tarė AL
TS-gos pirm. Teodoras Blinst- 
rubas ir seimo rengimo komi
teto pirm. A. Budreckis. Pa
grindinę kalbą pasakė Emilija 
Čekienė, kuri apibūdino per 
20 metų organizacijos nueitą 
kelią, atliktus didesnius Lietu
vai naudingus darbus, pažymė
dama ir ryškiau pasitarnavu
sius organizaciniam reikalam 
asmenis. Atsistojimu ir tylos 
minute buvo pagerbti mirusie
ji nariai.

žodžiu seimą sveikino gene
ralinis konsulas A. Simutis, Vli
ko pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas, Balfo pirm. kun. V. Mar
tinkus, Alto pirm. E. Bartkus, 
PLB vardu dr. A. Butkus iš 
Clevelando, PMT vardu G. Ži- 
lionienė, LMKF pirm. V. Les- 
kaitienė, Karių Veteranų S-gos 
pirm, generolas S. Dirmantas, 
LAS Seniūnų Tarybos pirm. L.

keletą kartų. Pvz., liturginės 
komisijos instrukcijose, kalbant 
apie naujas maldos formas, siū
loma, kad nebūtų leidžiama tom 
naujom formom tapti įsaky - 
mais.

Mišios anksčiau buvo aukoja
mos tik rytais, o dabar jos gali 
būti aukojamos kiekvienu me
tu, dieną ar naktį, prisitai
kant prie parapinių reikalų.

Ligšioliniai smarkiai išpuošti 
bažnyčių pastatai labai skirsis 
nuo ateities bažnyčių, kurios tu
rės būti paprastos, kuklios ir 
neprimenančios muziejų.

Tradicinė vyskupijos kance
liarija ir kitos šimtmečių senu
mo vadovavimo formos panai
kintos. Kanceliariją pakeis 25 
rajoniniai vikarai, išrinkti iš to 
paties rajono kunigų tarpo.' 
Jiem suteikiamos teisės, kurias 
turėjo tik pats arkivyskupas.

Staptelėkime prie kiekvienos 
komisijos svarbesnių nutarimų.

(Bus daugiau)

Virbickas, Korp! Neo-Lithua- 
nia Filisterių S-gos pirm. Anta
nas Diržys ir kiti.

Po iškilmingo posėdžio, ku
riame dalyvavo apie pusantro 
šimto seimo atstvoų bei svečių, 
prasidėjo darbo posėdžiai, ku
riem pirmininkavo V. Abrai- 
tis, J. Jurkūnas ir V. Gruzdys.

Į naują ALTS-gos centro v- 
bą išrinkti: Teodoras Blinstru- 
bas — pirmininku, Vaclovas 
Mažeika, Kazys Pocius, Cezaris 
Modestavičius ir Mečys Šimkus, 
— visi iš Chicagos.

Po Sąjungos seimo toje pat 
salėje įvyko Vilties draugijos, 
kuri leidžia Dirvą, narių suva
žiavimas, kuriame dr-jos pirm. 
A. Laikūnas nušvietė dabarti
nes laikraščio išlaikymo neleng
vas sąlygas bei problemas. Pra
nešimą papildė Dirvos redakto
rius Vytautas Gedgaudas. Į 
Vilties draugijos valdybą iš
rinkti: Aleksas Laikūnas —pir
mininku, Edmundas Cibas, Jo
nas Gaižutis, Antanas Seni- 
kas, Vincas Juodvalkis ir Ka
zys Karpius.

Po dviejų dienų įtemptų 
svarstymų, pranešimų bei dis
kusijų įvyko banketas — ba
lius (dalyvavo apie 200 žmo
nių), kuriam vadovavo Jurgis 
Sirusas. Invokaciją skaitė kun. 
P. Geisčiūnas, meninę dali atli
ko solistė I. Stankūnaitė akom- 
ponuojant jos tėveliui J. Stan
kūnui.

Aplamai, seimas praėjo drau
giškoje nuotaikoje. Gausiai ir 
aktyviai dalyvaujant atstovam,

buvo diskutuojami ir sprendžia
mi ne vien vidaus organizaci
niai klausimai, bet ir bendrieji, 
rūpimieji visai lietuvių išeivi
jai. Prieita išvadų siekt vienin
gos politinės bei kultūrinės 
veiklos. Koresp.

Teodoras Blinstrubas, naujai per
rinktas Amerikos Lietuviu Tauti
nės Sąjungos pirmininkas gegužės 
30-31 dienomis įvykusiame 20 me
tų sukaktuviniame seime New 
Yorke. Nuotr. L. Tamošaičio

BIRŽELIS

Ryder.
Pa to kardinolas John Dear

den paskelbė: “Vardan dva
sinio sustiprėjimo Detroito ar
kivyskupijos paskirų narių ir 
krikščioniškos bendruomenės
aš, John F. Dearden. pasirem
damas savo arkivyskupo teisė
mis, iškilmingai skelbiu ir tvir
tinu 1969 m. Detroito arkivys
kupijos sinodo dokumentus".

“Aš Įsakau, kad tie sinodo 
dokumentai Įsigalioja 1969 ge- 
gegužės 25. Šv. Dvasios atsiun-
timo (Sekminių) sekmadieni, ir 
raginu, kad visa Detroito bažny
čia juos priimtų ir jais vado
vautųsi".

Šį svarbų momentą ypač su
dramatino visu (21) mišių kon-

kurį tvarko celebrantų bendrai tariami kon
sekravimo žodžiai visiem 7000

T. Sargietis dalyvių jiem atsakinėjant.

Prieš trisdešimt metų Sovie
tų Sąjunga susitarė su nacių 
Vokietija pasidalyti Rytų Euro
pos valstybių teritorijomis, ir 
Raudonoji Armija netrukus 
okupavo Lietuvą, o Kremlius 
čia tuojau pat pastatė savo oku
pacinę valdžią. Tai ryški agre
sija, kurios sovietai negali pa
neigti ir nuslėpti nuo laisvojo 
pasaulio akių: ji Įrašyta juo
džiausiai į pasaulio istoriją.

Sovietų Sąjunga nusavinda
ma ūkius, namus, Įmones, san
taupas. religinių bendruome
nių maldos namus ir jų turtus, 
paneigdama pagrindines lais
ves ir teises, tuojau griebėsi 
persekioti ir naikinti Lietuvos 
gyventojus. Nekalti žmonės bu
vo suiminėjami, kalinami, žiau
riai tardomi, tremiami ir žudo
mi.

Lietuvių tautos naikinimas 
tęsėsi ištisus metus, kol tarp 
abiejų santarvininkų prasidėjo 
karas. Vien tik 1941 birželio 
14-15 buvo suimta daugiau kaip 
34,000 gyventojų ir ištremta į 
Sibirą. Rusiškojo bolševizmo 
siautėjimas, jo žiaurybės, Įvyk
dytos Lietuvoje, buvo vienos 
žiauriausių žmonijos istorijoje. 
Sovietų Sąjunga. 1944 vėl oku
pavusi Lietuvą, dar su dides
niu Įnirtimu sunaikino apie 
400 tūkstančių nekaltų tautos 
aukų.

Mielieji lietuviai! Su didele 
širdgėla ir giliu liūdesiu prisi
mindami okupanto žiauru - 
mus, labai pagarbiai minime 
1941 tautos sukilimą, nors ir 
trumpam atstačiusi Lietuvos ne
priklausomybe. ir 1944-1952 vi-

mą, siekusį vėl atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę.

Todėl, lenkdami galvas so
vietinio genocido aukoms ir žu
vusioms kovoje už tautos lais
vę pagerbti, visi kaip vienas 
ryžkimės kovai su okupantu, 
kad veikiau lietuvių tauta at
statytų valstybinę nepriklauso
mybę.

Siekimas tautos laisvės ir ko
va dėl jos tejungia mus visus 
bendran Lietuvos laisvinimo 
darban.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas
New Yorkas
1969 gegužės 28.

Solistė Irena Stankūnaitė dainuoja ALTS-gos sukaktuviniame seime New 
Yorke Roosevelt viešbutyje gegužės 31 d. įvykusiame bankete, kur daly
vavo apie 200 žmonių. Akomponuoja jos tėvelis. Nuotr. L. Tamošaičio

Sukaktuvrniame ALTS-gos seime.šuolinį ginkluotą pasipriešini-



tikybų Pann-

okupante pavergtas Pabaltijo

LAWRENCE, MASS.
Gegužės 11, sekmadienį, šv. 

Pranciškaus bažnyčioj buvo 
minima Motinos diena. Mišios 
buvo aukojamos ta intencija ir 
pamokslai sakomi ta tema. Pa- 
rapiečiai gausiai aukojo sudėti
nėm misom už gyvas ir miru
sias motinas. Daugelis degė žva
kes.

Parapijos klebonas kun. Pet
ras Šakalys su dviem kitais ku
nigais gegužės 15 dviem savai
tėm išskrido į Romą.

Gegužės 18, sekmadienį, 28 
parapinės mokyklos vaikučiai 
priėmė pirmąją komuniją. Juos 
paruošė seselės mokytojos. Po 
pietų buvo gegužinė procesija. 
Vaikučiai su kryžium ir žva
kėm, kun. Jono Bematonio ir 
seselių mokytojų lydimi, atėjo 
iš mokyklos į bažnyčią. Bažny
čioj Ona Akstinienė su savo 
dukra buvo paruošusios, gra
žiai gėlėm papuošusios laikinį 
altoriukąsu Dievo Motinos sta
tula. Procesijos dalyvės mer
gaitės tą statulą apvainikavo, 
pagiedojo keletą giesmių. Kun. 
J. Bernatonis pasakė atitinka
mą pamokslą ir palaimino Švč. 
Sakramentu. : J. S.

■ arkivyskupai. kanjkmlas Ekumeninės Dienos pamaldose, 
šioje didžiulėje demonstracijo
je už laisvės Pabaltijo tautom 
grąŽHŪmą. Parodykime visi,

jos . , 
John J. Erai fr Penusyivanijos 
liuteronų sinodo prezidentes 
kun. dr. William A. Janson, Jr. 
Asmeniškai pamaldose dalyvau
ti taip pat yra sutikę Pennsyl
vanijos episkopalų diecezijos 
vyskupas dr. Robert L. De 
Witt, Pennsylvanijos metodistų 
konferencijos vyskupas dr. J. 
Gordon Howard, Philadelphi
jos metropolijos krikščionių 
bažnyčių tarybos vykdomasis

tųjų dvasininkų mum rodomą 
pririau kurną Savo dalyvavimu

tai daromą skriaudą. Tuos, ku
rion atstumas neleidžia Maldos 
Dienoje dalyvauti, prašome aU-

IŠ VISUR

Corndsen, Philadelphijos met
ropolijos ęrtodoksų bažnyčių 
tarybos vykdomasis pirmi
ninkas kun. Aiezander Fedo- 
renko, Philadelphijos katalikų 
vyskupai pagalbininkai 
John J. Grabam ir G. 
McDevitt.

Ekumeninė Maldos Diena— 
birželio 15-toji — yra ir Pabal
tijo valstybių pavergimo diena. 
Tą dieną 1940 metais netek
ta nepriklausomybės, o 1941 
metais pradėtas komunistinės 
Rusijos suplanuotas Pabaltijo 
tautų naikinimas, šiom tragiš
kom sukaktim prisiminti aukš
tieji Pennsylvanijos dvasinin
kai yra sutikę paskelbti birželio 
penkioliktąją maldos diena už

Kazio Valaičio netekus
Balandžio 21 nuo širdies 

priepuolio staiga mirė Kazys 
Valaitis, gimęs 1902 spalio 20

dr.

ti Aukas prašome siųsti Phila-
delphijos LB, 9382 Hoff St.,
PhRaddphia, Pa. 19115.

Junkimės su vergiją nešan
čiais broliais ir sesėmis galin- Paliepio bažnytkaimy, Arioga- 
gam šauksmui: Laisvės pa
vergtiesiem! Tėgriūva tautų ka
lėjimo sienos! Laisvės mūsų pa
vergtai tėvynei Lietuvai!

Philadelphijos — Pietinės
New Jersey LB jubiliejinių me
tu komitetas:
Algimantas Gečys, pirmininkas
Juozas Ardys, finansų sekcijos

vadovas
Philadelphijos lietuviai

klebonai:
Prel. dr. V. Martusevičius

Kun. dr. C. Balutis
Kun. J. Degutis

Baltimores žinios
Visų tautę dienos buvo su

rengtos gegužės 31 ir birželio 
1 Gwynn Oak parke. Rengimo 
komiteto pirmininke buvo Ma
rija Bučinskienė. Mum lietu
viam tai buvo tikrai garbė, kad 
šiais metais visam 'parengimui 
vadovavo lietuvė. Lietuviai tu
rėjo savo stalą, kur pardavinė
jo daigius ir rankdarbius. Tau
tinių šokių grupė pašoko kele
tą šokių, kurie susilaukė dide
lio publikos dėmesio.

_ __ _ *,... Mišių patarnautojai, kurie 
kelis, Elizabeth, N. J., Lucy___________ Sniečkienę (pažadėjo P®* visus metus tarnauja lietu-

t* v £ s Barakauskienė, vių šv. Alfonso bažnyčioje, bir
želio 4 turėjo savo ekskursi
ją į Hershey parką. Ten ne tik 
linksmai praleido laiką, bet ir 
aplankė garsią Hershey Cho- 
colate dirbtuvę. Visas kelionės 
išlaidas sumokėjo prel. L. Men- 
dehs.

Lietuvių šeštadieninė Min
daugo vardo mokykla mokslo 
metus baigia birželio 8 d. 3 v. 
popiet Į baigimo iškilmes atsi
lankys žymus poetas Jonas Ais- . 
tis iš Washingtono. Visi kvie
čiami dalyvauti ir pasidžiaugti 
vaikų pasiektu darbu.

Sodatietės birželio 6 šv. Al
fonso mokyklos kambariuose 
rengia “Rummage sale”. Bus 
pardavinėjami drabužiai ir kiti

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

150 dol.: Peter Pagojus, Ja- 15 dol.: Pole Seibienė, 
maica, N. Y. ♦ Brooklyn, N. Y.

Po 100 <faU Stasys Dzikas, - jaM Akelis Broot 
Woodhaven, N. Y., Alfonsas B- lyn N T^ėjo 100 doi.), 
gutis, Brooklyn, N. Y., Liudvi- Peter Brooklyn? N. Y., 
kas špokas, Brooklyn, N. Y. s Macenas, Brooklyn, N. Y., 
(pašalėjęs 300 dol.), Ona Mac- Ant Brooklyn, N.Y.

Gudelis, Bronx, N.Y. įrašo tė
vus Antaną ir Rozaliją Paužuo- Brooklyn, N. Y., P. M. Gorel- 

lick, Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 
lyn, N. Y. (pažadėjo 300 dol.) jqq jojJohn Sinkųnas, B- 
jrašo aa. žmoną Sofiją, Filo- klyn N y. (pažadėjo 100 doi.), 

«. > " i_»__ »T « Maleckienė, Brooklyn, N.Y.,
Edward Paskevic, Brooklyn, N. 
Y. (pažadėjo 100 doL), Justui 
Zubites, Brooklyn, N. Y., A. 
Augustus, Richmond Hill, N.Y. 
(pažadėjo 100 dol.), Edward 
Liogys, Brooklyn, N. Y. (paža
dėjo 100 dol.), John Shimkus, 
Brooklyn, N.Y., R. Mahony, 
Woodhaven, N. Y., M. Gurklie- 
nė, Brooklyn, N. Y., Gražina 
Bartkus, Brooklyn, N. Y. (pa
žadėjo 300 dol.).

Po 5 cW.: V. Ragažinskas, 
Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 100 
dol.), Bernardas Stramaitis, 
Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 300 
dol.), Maria Stramaitis, Brook
lyn, N. Y., (pažadėjo 300 dol.), 
V. Stramaitis, Brooklyn, N. 
Y. (pažadėjo 300 dol), Adelė 
Stramaitis, Z. Mockus, Brook
lyn, N. Y. (pažadėjo 300 doL), 
Anna Krapukaitis, A. Paške
vičius, Stella Paulonis, V. Sta
siukynas., Brooklyn, N. Y. (pa
žadėjo 100 doį-L Magdalena Ses- 
ciia, M. Brava, M. Branet, I. 
Jasunas, J. Sesdia, A. Bredes,

Pažadėjo aukoti: po 100 
dol.: Ludovika Koppas, Brook- 
lyn, N.Y., George Juskaitis, 
Brooklyn, N. Y., Peter Šileika, 
Brooklyn, N. Y., E. Ragažinskai- 
tė, Brooklyn, N.Y., St Stupo
ras, Brooklyn, N.Y.

mena Stankus, Brooklyn, N. Y. 
(pažadėjo 200 dol ), Genovaitė 
ir Aleksandras Radžiai, Balti- 
more. Md., Edward Valek, 
Brooklyn, N. Y., Įrašo tėvus 
Veroniką ir Juozą Krikščiūnus 
ir Dorą ir Antaną Velykius (pa
žadėjo 200 dol.).

los valsč., Kėdainių apskr.

Velionis mokėsi Paliepio pra
džios mokykloje. Karinę prievo
lę atlikęs nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėje, gusarų pul- 
kę, grįžęs ūkininkavo mažame 
tėvo ūkelyje ir vertės namų sta
tyba bei dailidės amatu.

Buvo šaulys, darbštus ir są
žiningas žmogus. Pakviestas 
dirbti į Ariogalos valsčiaus sa
vivaldybę, ten išdirbo iki pasi
traukimo Į Vokietiją 1944.

Po antrojo pasaulinio karo 
tremtiniam apsigyvenus stovyk
lose, Wiesbadene buvb suorga
nizuota amatų mokykla. Kazys 
Valaitis buvo pakviestas stalių 
klasės instruktorium. Juo išbu
vo, kol mokykla užsidarė 
(1947).

1949, atvykęs į JAV, apsi
gyveno Detroite, Mich. Vėliau 
persikėlė į Chicagą. m. Po ke
lių metų atvyko į Philadelphi- 
ją, Pa., kur Įsigijo krautuvę, 
kurioje darbavosi iki 1967. Par-’ 
davęs krautuvę, nusipirko na
muką, kuriame ruošėsi pa
silsėti. Deja po pusantrų metų 
poilsio mirtis išplėšė ji iš gy
vųjų tarpo.

Kazys Valaitis buvo labai ma
lonaus būdo. Niekam niekuo
met nesiskundė. Darbe kruopš
tus iki smulkmeniškumo. Mylė
jo ’ lietuvišką spaudą, ją rėmė 
aukomis. Prenumeravo Draugą, 
Darbininką. Tėviškės Žiburius, 
Dirvą, Ateitį, Laiškus Lietu
viams, Laisvąją Lietuvą, Vieny
bę (kol ši nebuvo rausva). Pri
klausė Draugo knygos klubui 
ir turėjo visus jo leidinius. Pre
numeravo Lietuvių Enciklcpe-

Po iškilmingų mišių šv. And
riejaus parapijos bažnyčioje, 
per kurias giedojo solistė Juzė 
Augaitytė, balandžio 26 vęlio- 
nies palaikai buvo palydėti į 
šventojo Karsto kapines Phi- 
ladelphijoje.

Jo staigi mirtis sukrėtė arti
muosius, ypač žmoną Oną (Sa
vickaitę).

Ilsėkis ramybėje, taurus lie
tuvi, šioje svetingoje šalyje, 

Atsisveikinimo žodi tarė Phi- kurioje turėjai žemišką prie- 
ladelphijos L. Bendruomenės glaudą.
apylinkės pirm. G. Mironas.

diją, Mūsų Lietuvą. Tiek lietu
viškos spaudos sunku būtų ras
ti pas kai kuriuos mūsų aka
demikus.

Buvo neabejotinas patriotas. 
Su jo mirtimi lietuviška spau
da, Balfas, L. Bendruomenė, 
jos fondai, parapija, vienuo
lynai neteko stipraus savo dar-1 
bų rėmėjo.

K. Laužinis

Pagerbtas Balio veikėjas, dosnus lietuvis, 
pastatęs Punske pradžios mokyklą 

STAMFORD, CONN.

— Birželio įvykių minėji
muose, suruoštuose lietuvių ar 
jų drauge su latviais ir estais, 
priimtuosius nutarimus prašo
ma siųsti kraštų vyriausybėm, 
parlamentaram ir dėti (pastan
gų, kad būtų įdėti vietinėje 
spaudoje. (E.)

— Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas gegužės 23 lankėsi 
Washingtone ir Lietuvos atsto
vybėje drauge su J. Kajecku ir 
dr. St. Bačkiu peržiūrėjo Kon
greso Bibliotekoje surinktus 
dokumetus, rodančius Sovietų 
Sąjungos agresiją prieš Lietu
vą. Su jais buvo supažindinta 
Vliko valdyba jos posėdyje ge
gužės 28. Dabar atliekami pa
ruošiamieji darbai dokumentus 
išleisti atskiru leidiniu. (E.)

Po 50 dol.: New Yorko Ope
retės choras, Ona Saukaitis, 
Bristol Conn., V. Žilinskas, 
Brooklyn, N.Y., Vyt.. Vaškūnas, 
Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 100 
dol).

30 dol.: J. Gobis, Brooklyn, 
N.Y.

Po 25 dol.: A. Diržys, Brook
lyn, N. Y. (pažadėjo 150 dol.), 
V. Aušrotas, Arlington, Va., A. 
Maculaitis, Brooklynn, N. Y., 
Sal. Palionis, Brooklyn, N. Y.

(pažadėjo 150 dol.).
Po 20 dd.: W Mille, Brook

lyn, N.Y. (pažadėjo 100 dol.), 
Anne Shablinskas, Brooklyn, 
N. Y. (pažadėjo 100 dol.), Ur- 
šula Maceikoms, Elizabeth, N. 
J., A. Cirkelis, Wcodhaven, N. 
Y., John Atkochaitis, Rich- 
mofid Hill. N. Y.,. Anthony ir 
Irena Lubus, Brooklyn, N. Y., 
J. Jakučionis, Brooklyn, N. Y. 
(pažadėjo 300 dol.), Juozas Sa
vickas, Brooklyn, N.Y. įrašo 
Elzbietą ir Anteną Savickus 
(pažadėjo 300 dol.), Aleksandra 
Žukas, Woodhaven, N. Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

[amžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe ■ 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia ankaų kad visi

“■*" *
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šv. Alfonso mokyklos moks
lo motų pabaiga bus birželio 
15 d. 3 v .popiet Dabar vaikai 
rengiasi egzaminam ir baigimo 
programai.

Lietuvių svetainės metinis 
piknikas bus birželio 29, sek- 
mądienį, Conrad Ruth Vilią

parke, šokiam gros geras or
kestras. Svetainės šėrininkai 
kviečia visus į pikniką.

Marė Petraitienė, ankstesnės 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėje ir sulaukusi gra
žios senatvės, mirė gegužės 24. 
Velionė, kai buvo jaunesnė, dir
bo siuvykloje ir dalyvavo lietu
viškame gyvenime. Gedulingos 
mišios už jos sielą aukotos šv. 
Alfonso bažnyčioje gegužės 28. 
Palaidota Loudon Park kapinė
se. Liko nuliūdęs sūnus ir jo 
žmona.

Gęgužės 25 buvo atšvęstos 
tauraus lietuvio Juozo Kliukens
ko 80-ties metų gimtadienis. 
Buvo surengti iškilmingi pietūs, 
ir juose dalyvavo visa Stam- 
f orda- lietuvių kolonija. -

Pietų metų kalbas pasakė A. 
Deikis. Jis kalbėjo Lietuviu 
Bendruomenės vardu ir įteikė 
albumą su visų dalyvių parašais. 
Liet. Moterų Federacijos Stam
fordo klubo vardu žodį tarė p. 
Liūtienė. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Jonas Rūtenis, anksčiau 
gyvenęs Stamforde, o dabar — 
Merrick, L. I. Jis apžvelgė vi
sus sukaktuvininko darbus.

Be to, dar kalbėjo Z. Stepo
navičius, A. Juodaitis ir J. Va- 
liušaitis. Raštu sveikino Balfo 
reikalų vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas ir Juozas Jurkūnas iš 
Los Angeles.

Visam pagerbimui vadovavo 
G. žemaitaitis, Stamfordo LB 
pirmininkas. Gi Jonas Rūtenis 
sukaktuvininką apdovanojo sa
vo tapytu paveikslu — “Lap- 
kritys”. Kalbėjo ir sukaktuvi
ninkas, visiem nuoširdžiai padė
kodamas. Susirinkę dar sugie
dojo ilgiausių metų ir padaina
vo lietuviškų dainų.

Juozas Kliukenskas yra gi
męs 1889 gegužės 20 North 
Hempten, Mass. Grįžęs Į Lietu
vą 1935 Baliūnų kaime Punsko 
valsčiuje savo lėšomis pastatė 
pradžios mokyklą. Tai buvo Su
valkų trikampis, lenkų kontro- 

’ liuojama sritis. Tad ši Juozo 
• Kliukensko parama buvo itin 

vertinga, nes stiprino lietuviš
kumą tame krašte.

Po antrojo pasaulinio karo, 
kai Vokietijoje 1949-50 buvo 
rengiamasi išleisti A. Šapokos 
redaguotą Lietuvos istoriją, jis 
suteikė paskolą ir tuo Lietuvos 
istorijos išleidimą pagreitino. 
Prisidėjo ir prie tremtinių (DP) 
šalpos, daug jiem padėdamas, 
pats dirbdamas Balfe. Penkeris 
metus buvo Stamfordo Balfo 
pirmininkas, ir iki šiol tebėra 
aktyvus Balfo rėmėjas, Susi
vienijimo Amerikoje narys ir 
taip pat Liet. Bendruomenės 
Stamfordo apylinkės narys. Kai 
atvyko daugiau tremtinių, tai jo 
namuose 1949-1950 veikė net 
lituanistinė mokykla.

Jo žmona yra Rožė Čiurlio
nytė, giminė M. K. Čiurlionio. 
Ir ji neatsiliko nuo savo vyro 
Juozo Kliukensko, — taip pat 
uoliai rėmė lietuviškus reika
lus.

Jonas Obelinis

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, gegužės 25-26 -lan
kėsi Chicagoj. Dalyvavo Lie
tuvių Fondo suruoštuose pie
tuose ir ten kalbėjo apie Lie
tuvos laisvinimą ir Vliko veik
lą. Dalyvavo dr. Pijaus Grigai
čio, Naujienų redaktoriaus ir 
Alto vicepirmininko, atsisveiki
nime gegužės 25 koplyčioje ir 
Vliko vardu tarė atsisveikinimo 
žodį. O gegužės 26 dalyvavo lai
dotuvėse tautinėse kapinėse.

(E.)
- — Dr. K. Šidlauskas, Alto v- 

bos narys, sutiko tvarkyti Lie
tuvių Tautos genocido parodos 
teisinius reikalus. Dr. K. Šid
lauskas Alte atstovauja Tautinę 
Sandarą.

— Vytauto Karoso, kultūri
ninko ir plunksnos žmogaus, 
mirties antrųjų metų sukaktu
vių proga žmona Ona KarOsie- 
nė ir duktė Violeta Karosaitė 
išleido Vytauto Karoso poezi
ją,. atskira knyga /‘Poilsis ant 
laiptų”.

— Kun. Antanas Mikonis Si- 
lų-klebonas, gegužės mėn. pra
džioje mirė šiluose. Velionis bu
vo gimęs 1906, kunigu įšven
tintas 1933. Pradžioje buvo Už
palių parapijos vikaru. Vėliau 
perkeltas j Šilus, kur išgyveno 
31 metus.

— Antanas Ust janauskas yra 
sekretorius vadinamos Šimti
ninkų organizacijos, kuri vei
kia Įvairiose valstijose ir ku
rios nariai, surinkę aukų, apdo
vanoja šeimas policininkų ir 
ugniagesių, kurie žūsta eidami 
pareigas. Kiekvienas tos orga
nizacijos narys per metus Įne
ša 250 dol. tų nelaimingų šei
mų šalpai. Šio klubo padalinį 
Ustjanauskas Įsteigė Connecti- 
cut valstijoje. Klubo vardas — 
The Hundred Club. Jis Connec- 
ticut valstijoje jau turi 150 na
rių. A. Ustjanauskas yra veik
lus ir kitame sąjūdyje: Ameri
can Friendship Committee for 
South Vietnam. Šio komiteto 
adresas: 518 Park St., Hart
ford, Conn. Komitetas stengia
si pradžiuginti dovanomis ir 
aukcmis tuos amerikiečius ka
rius, kurie buvo sužeisti Viet
namo fronte.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų centras ne tik sutiko 
globoti Amerikos Lietuvių kon
gresą, bet taip pat aktyviai da
lyvauja ir rengimo darbuose. 
ALOC’o valdyba, susitarusi su 
Alto valdyba, sudarinėja Įvai
rias komisijas kongreso rengi
mo darbam vykdyti.

— Literatūros vakaras 111 
plokštelę išleido J. Karvelio pre
kybos namai. Plokštelėje yra į- 
skaitę prozos, poezijos ir humo- 
ristikos B. Pūkelcvičiūtė, L. Su
tema, H. Nagys, K. Bradūnas ir 
Al. Baronas.

statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Miksų padėka ir

Bnilding Fund Franciscan Monastery, 686 Beshwtek Avenua,
auaa KHakemfcas 1S35 m. 07054.

IEŠKOMAS
dr. Frank Mockūs, po antro 
pasaulinio karo atvykęs i JAV 
ir gyvenęs netoli Chicagos. Jo 
ieško brolis, gyvenąs I.andet k. 
Vokietijoje Jis pats arba apie 
ji žiną prašomi pranešti adre
su. Dr. Peter Kudyba. 320 Lit- 
tleton Road. Parsippanv. N, J.

Brootiyn, N.Y. 11221. BaHGnv praduos mokykla Funotco vataCmje, Suvalkų apskrityje.
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Janė Pauliutė ir Vytautas Staškevičius, susituokę Patersone gegužės 10 d.
Nuotr. V. Maželio

WORCESTER, MASS.
hue, Massachusetto senato pir
mininkas Maurice A. Donahue 
ir atstovų rūmų pirmininkas 
(Speaker) David M. Bartley. 
Rengimo komiteto pirmininkas 
Juozas Brazauskas įteikė dova
ną.

Kalbėjusieji iškėlė Ch. Tag- 
minb geruosius asmens bruo
žus: jo nuoširdumą, paslaugu
mą, norą pagelbėti žmonėms. 
Toks asmuo kaip tik ir tinka 
atstovauti įstatymų leidžiamoje 
įstaigoje. Jis gali daug savo at- 
stovaujamiem asmenim padėti, 
nežiūrint to, kaip burmistras 
pabrėžė, visiem įtikti, jų norus 
patenkinti neįmanoma. Dar aiš
kiau nušvietė atstovų sunkią 
padėtį atstovų rūmų pirm. Da
vid Bartley, tiesioginis C. Tag- 
mino viršininkas. Pirmiausia 
atstovas turi susipažinti su vi
sa įstatymdavystės tvarka, dar
bas nelengvas, nes 240 atstovų 
su savo rinkikų dažnai skirtin
gais reikalavimais turi derintis 
viens prie kito ir rasti bendrą 
išvadą. Sunku taip pat bus įtik
ti ir savo rinkikam: jei važinė
si gera mašina, gerai rengsies, 
tai tuoj pradės kalbėt, iš kur 
jis taip greit pralobo; jei prie
šingai, — tai priekaištaus, kad 
kaip blogai atrodo jų atstovas; 
jei retai atsilankys į savo gy
venamą vietą, tai kaltins, kad 
užmiršo jis savo rinkikus, o jei 
dažnai, tai ir vėl bus blogai, 
sakys, kad nesirūpiną savo at
stovo pareigomis ir panašiai.

Senatorius Daniel J. Foley 
pabrėžė, kad lietuvių tauta yra 
davusi didelį įnašą laisvės su
pratimui ne tik JAV, bet ir vi
same pasaulyje. Ch. Tagminas 
yra tos garbingos tautos atsto
vas, ir jis garbingai atliks sa
vo pareigas. Viši kalbėtojai lin
kėjo Ch. Tagminui sėkmės nau
jose pareigose.

Pabaigoje pats Ch. Tagminas 
tarė padėkos žodį visiem, kurie 
gelbėjo rinkimų kompanijose, 
nes jis tik iŠ trečio karto buvo 
išrinktas. Tai rodo jo tvirtą nu- ’ 
sistatvmą siekti pasirinkto tiks
lo. Vėliau padėkojo ir visiem 
atsilanki šiem. Buvo pristatyta Prenumeratoriai, pakakdami 
visa jo maloni šeima: žmona, mvo adresą, pratomi adminish 
trys dukros ir sūnus. racijai praneiti ne tik naują,

Meninę programą atliko bet ir seną adresą. Taip pat 
skautų šokėjai. Po to vyko šo- nevžmirikH* pridėti palto zip 
kiai. Pr- code numeris.

Pagerbtas Massachusetto 
atstovas Kazys Tagminas

Reta lietuvių kolonija yra to
kia laiminga, kad savo valstijos 
įstatymų leidžiamoje Įstaigoje 
turėtų savo atstovą. Jau keletas 
metų lietuviam pavyksta pra- 
vest savo atstovą. Prieš kele - 
rius metus Massachusetto sena
te lietuviam atstovavo V. Piga- 
ga. kurio iniciatyva senatas pri
ėmė Pabaltijo klausimu rezoliu
ciją, reikalaujančią Sovietų Ru
siją pasitraukti iš Pabaltijo 
kraštų.

Praeitais metais jis paskirtas 
aukštu pareigūnu — Massachu
setto VVelfaro viršininku iki gy
vos galvos.

Jam pasitraukus iš politikes, 
atsirado kitas lietuvis, kuriam 
praeito rudens rinkimuose pa
vyko demokratų vardu laimėti 
rinkimus į Massachusetto at
stovų rūmus. — tai buvęs tre
jus metus Lietuvių Piliečių 
Klubo pirmininkas Kazys Char
les Tagminas.

Kazys — Charles Tagminas, 
vos pradėjęs eiti pareigas, tuoj 
pasirodė esąs lietuvių teisių gy
nėjas. Jo iniciatyva atstovų rū
mai priėmė Pabaltijo valstybių 
reikalu rezcliuciją, panašią į 
senate priimtą. Apie tai jau bu
vo spaudoje rašyta.

Balandžio 20 Lietuvių Pilie
čių Klubo patalpose buvo su
rengtas Ch. Tagminui pagerbi
mas. kuriame dalyvavo Massa
chusetto senatorių atstovų — 
iš viso apie 30. Vv’orcesterio 
miesto aukštų pareigūnų.

Tai bene pirmas toks lietu
vių pobūvis, kuriame buvo tiek 
dau.g valstijos ir miesto politi
kai. Iš vi.;o iškilminguose pie
tuose dalyvavo apie 500 asme
nų.

Pobūvio programai vadovavo 
advokatas Ričardas Sarapas. 
Sugiedojus himnus, invokaciją 
atkalbėjo kun. Eugenijus Bore- 
kas.

Kalbcio visa eilė garbės 
sveriu: miesto burmistras John 
M Shea. senatorius Phiibert M. 
Polegrini. Lietuvių Klubo pirmi
ninką; Jonas Tribandis, Šv. Ka
zimiera parapijos klebonas kun. 
Jonas J tkevicius. VVorcesterio 
rhiesto reikalų vedėjas (City 
Manager) Francis J. McGrath, 
senatorius Daniel J. Folcy, 
kongresmanas Harold D. Dono-

Nckaltai Pradėtosios Marijos 
y sesery ramėjg 23-žias 

suvažiavimas

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų sodyboje balan
džio 27 įvyko jų rėmėjų suva
žiavimas.

- Seselių koplyčioje preL P. 
Juras aukojo mišias, kun. Vyt. 
Zakaras pasakė pamokslą? Su
važiavimo dalyviai pietavo ben
drabučio valgykloje. Salėje po 
koplyčia seselės atliko meninę 
programą “Prisiminimai ir vil
tis” — skaidrių, žodžio ir dai
nos pynę.

Posėdis pradėtas kun. prof. 
St. Ylos malda. Suvažiavimą 
pirmoji pasvėikino motina 
Aloyza. Prel. P. Juro mintys 
apie vabalus, kurie niekam nie
ko gero nedaro, tik sau, ir bi
teles darbininkes, dirbančias

Apylinkės veikla
Lietuvių Bendruomenės Kear- 

ny-Harrison apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko gegužės 18, 
sekmadieni, Lietuvių. Katalikų 
Bendruomenės Centro .patalpo
se. Susirinkimui pirmininkavo 
Jonas Kiaušas, sekretoriavo St. 
Skripkus.

Susirinkimas didesnio Įspū
džio nepadarė, nes susirinko 
mažai žmonių. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad apylinkės valdyba 
stumia ratus kiek pajėgia. Pla
tesnės ir judresnės veiklos ne
simato, o be to, ir nebėra jė
gų, kas tą lietuvišką vežimėlį 
stumtų: vieni suseno, kiti per
daug užimti kitais reikalais, 
treti lietuvybės reikalų mažai 
bepaiso.

Vis dėl to čia esančiam lie
tuvybės židinėliui dar neleidžia
ma visai užgesti. Dar vis, kad 
ir mažu mastu, kasmet pamini
ma Lietuvos nepriklausomybė 
(Vasario šešioliktoji), parenka
ma aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalam, sekami ir visi kiti lie
tuvybės puoselėjimo dalykai. 
Ta nedidelė lietuvių saujelė ir 
Balto ir Bendruomenėje ir čia 
esančiose vietinėse draugijose.

Perrinkta ta pati valdyba. Į ją 
Įeina: Jonas Vaičkus, Antanas 
Vitkus, Jonas Kiaušas, S. Skrip
kus ir Antanas Dargis. Valdy
ba pareigomis dar nepasiskirs- 
tė, bet atrodo, jog pirmininku 
ir vėl liks Jonas Vaičkus.

Parapijos gegužinė
Tradicinis parapijos piknikas- 

gegužinė (jau 21 iš eilės) šie
met rengiamas birželio 8, sek
madienį, parapijos žemėje. Pa- 
rapiečiai džiaugiasi, kad gali 
piknikauti čia pat vietoje ir ne
bereikia važiuoti į tolimas Pa- 
tersono apylinkes.

Parapijos žemės daug ir ap
augusi medžiais ir kitais žalu-

Naujosios Anglijos LKMS 
suvažiavimas

SCRANTON, PA.

Jonas P. Kovalkoski iš Scran- 
ton, Pa., iš valstybinio švieti
mo departamento gavo 6,300 
dol. stipendiją gilinti studijas 
protiškai atsilikusių srityje. Jis 
laimėjo vieną iš 14 departamen
to suteiktų stipendijų. Jonas 
yra assistant profesorius East 
Stroudsburg State College, East 

Balandžio 27 Aušros Vartų Stroudsburg, Pa., ir dėsto psi- 
parapijos salėje įvyko Moterų 
Sąjungos Massachusetts, Mai
ne ir New Hampshire apskrities 
suvažiavimas. Suvažiavimą glo
bojo Worcesterio 69 kuopa.

Marcelė Watkins iš Worces- 
terio 5 kuopos pasveikino sei
mo dalyves, pakvietė valdybos 
nares užimti vietas ir apskrities 
dvasios vadą kleboną kun. Jo
ną Jutt pradėti seimą su mal
da. Metinį protokolą perskaitė 
Antonia M. Wackell. Paskaitą 
skaitė Marija Baškienė. Prane
šimą apie iždo stovį padarė Elz
bieta Kalvynienė. Kuopų atsto
vės užsimokėjo metinius mokes
čius.
Balandžio 27 apskrities ii 

das turėjo 23.68 dol. pajamų. 
Eg. K.

OARBIMIMKAS

PLTNAM, CONN. no 6S3 Har tročctBlis— no. skobos esą uar trecmis.
kitiem, iškėlė ne vienam klaiKi- Aukų namų sąskaiton dar vis ir nedidelį skaičių lietuvaičių 
mą — kuris vabalas esu aš? gaunama. Suvažiavimo metu

Posėdžiui pinątoiniranti pa-.' pranešta — Matulaičio namų Sus kasmet didėjo ir pasiekė himnas. Suvažiavime dalyvavo 
kviesto K. MarijtAirnė, sekreto- skolai sumažinti iš prel. K. Va- tokį skaičių, kad prašymai ne
rianti Miliauskienė ir A. Lipčie- ' u tn— ~
nė. Apie raštu gautus sveikini
mus su aukomis ^pranešė sesuo 
Aloyza, žodžiu sveikino Hart
fordo, Worcesterio, Bridgepor- 
to, Bostono, Waterburio ir 
New Haveno rėmėjų atstovai. 
Su sveikinimais dauguma pra
nešė apie rėmėjų veiklą ir atei
ties planus. Pavyzdžiui, Hart
fordas rudeniop ruošia Metro
politan operos solistės Lilijas 
šukytės koncertą ir numato pa
kviesti Clevelando tautinių šo
kių ansamblį Grandinėlę. Tai 
būtų du stambesni parengimai.

Vaizdų ir išsamų pranešimą 
apie Matulaičio namus padarė 
s. Bernadeta. Namai esą pri
pildyti, o laukiančių sąrašas ga
na didelis. Reikalingos lėšos į- 
rengti dar vienam “sparnui”.

ir

mynais. Pavėsio užtenka, čia 
tikrai galima atsikvėpti. Žmo
nių parapijos piknike niekad 
netrūkdavo, tikimasi netruks 
šiemet. Laukiama svečių ir 
tolesnių apylinkių.

Registracija mokykkn
Parapijos mokykla registruo

ja vaikus kitiem mokslo me
tam. Registracija tęsis ligi bir
želio 13. Veiks 8 skyriai. Mo
kykla turi erdvias patalpas, pri
tyrusius mokytojus (seselės), 
gausų knygyną ir kitas mokslui 
reikalingas priemones. Kas no
ri, kad vaikai įgytų gerą išsi
mokslinimą ir išauklėjimą, te
siunčia savo vaikus į Skausmin
gosios Dievo Motinos parapijos 
mokyklą.

Mišios lietuviškai
Kas sekmadienį 10 vai. pa

rapijos bažnyčioje laikomos gie- 
dotinos mišios (suma) lietuviš
kai. Puikus ir gerai susiderinęs 
choras atlieka naujai sukompo
nuotas lietuviškas mišias. Tik
rai malonu ir maldinga tokio
se pamaldose dalyvauti.

Kol mišių lietuviškai nebuvo, 
visi klausinėjo, 
liau, jos bus Įvestos. Dabar, 
kai pačios svarbiausios mišios 
(suma) skirtos lietuviškai, dau
gelis vyksta į kitas mišias, ku
rios laikomos angliškai. Tai kur 
čia lietuviškumo išlaikymas!? 
Pagalvokime, ar gerai darome. 
Nebus žmonių, tai, savaime aiš
ku, nebebus ir mišių lietuviš
kai. Kalti būsime mes patys.

J. Mėl.

chologiją bei pedagogiką. Jis 
taip pat gavo 700 dol. stipendi
ją iš Kennedy fondo. Prof. Ko- 
valkoski toliau studijuos St. 
Louis, Missouri,. ir ruošis dok- 
taratui psichologijoje. Geriau
sios sėkmės. — B.J.

Prof. Jonas P. Kovatkoskl

šio gauta tūkstantis . dolerių. 
IŠ pranešimo matyti, kad pajė
gesnieji namų gyventojai yra 
įsijungę 4 lietuvišką' veiklą, kas 
reikštų, kad jie nėra pasenę! 
Jie neseniai suvaidino “Vestu
ves už penkis dolerius”.

Stovyklos reikalu kalbėjo se
suo Paulė. Jos surinktomis ži
niomis, 'šio reikalo mintis bu
vus iškelta jau 1943 metais, bet 
ir dabar tinkamos stovyklos 
dar nėra. Matulaičio namų rei
kalas, iškilęs daug vėliau, jau 
realizavosi... Net ir neturėda-

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 

zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 dol. Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės 
statymą, J. Puzinas, išleido 
rys, kaina 2.50 dol.

Vergijos kryžkeliuose. S.
kienė, kaina 5 dol., kietais virš. 
6 dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

at-
Ka-

Rū

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 dol. Labai graži do
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj.

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok- 

kada, paga- lio, kaina 1.50 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221.

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis . lietuvių 
kalbą: Lithuanian Readef for 
Self-lnstructien. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 doL

PAPIGINTOS KNYGOS

"Atsiminimai iš Balto veik
los". Prel. dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balto Įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol. 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas the Great". Prel 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiėm. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietaisvirše- 
liais 4 dol.

Šios ir kitos lietuviškos bei 
apie Lietuvą knygos gaunamos 
Darbininko administracijoje, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, 
N. Y. 1122L

mos tinkamų sąlygų, jau nuo 
1943 metų seselės priėmė kad 

kad stovykla būtų statoma mer
gaitėm ir berniukam.

Posėdis baigtas prel. P. Juro 
stovykton. Stovyklautojų skai- maida. Sugiedotas Lietuvos

begalimi patenkinti. Klausimo 
apie stovyklos reikalingumą 
jau ir būti nebegalėtų. Tad 
da/šiais švietimo ir šeimos me
tais seselės tiki, nors pačios 
dar tikrai nežino kokiu būdu, 
pradėti statybą. O jų tikėjimas 
gilus! Tik pridėkime savo para
mą visi, kuriem dar labai rūpi 
lietuvybė, lietuviai, Lietuva...

V. Vaitkus kalbėjo stovyklau
tojų tėvų vardu. K. Marijošie- 
nė perdavė tėvų pageidavimą,

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

LAKE GEORGF N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway Exit 24, į 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. J šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis: ■ ■

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

EXPRESS CORP.
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijenfūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO hEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKI1*'*!.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių augštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp. 
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms: 
šaldytuvai, motociklai, televizijos aparatai, radijo transis- 
toriai, magnetofonai (tapė recorders) ir dovanų certifi- 
catus galima užsakyti giminėms, gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10636 
Telef. 212-245-7905

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Maos. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mase, 02127 •— 331 West Broadway 
Birffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, IR. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, IH. 60808 — 3333 South Halstead Street 
ClevelanO, Ohto 44134 — 5879 State Road 
Irvington, NJ. 07111 — 762 SpringfieM Avenue 
Irvington, N J. 07111 — 1082 SpringfieM Avė.
Grano RapMa, Mfch. 49504 — 636-38 BrMge St. N.W. 
Hamtramėk, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 —• 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N J. 08701 — 288 Main Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 9*0 3. Atlantic Btvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congreds Avenue 
Newark, N J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Pamate, NJ. — 176 Market Street
P«terson» NJ. — 99 Main Street 
PMIadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Ptttsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francioco, Cal. 94115 — 207* Sutter Street 
Waterbvry, Mas*. — 905 Bank Street 
WoreeMer, Mace. 01*10 — 169 Millbury Street

58 asmenys; iŠ jų 37 moterys. 
Pono Vembrės pasiūlymas nau
jai paskirtam vyskupui Anta
nui Deksniui pasiųsti pasveiki
nimą priimtas ir ten pat visų 
pasirašytas.

Vakarienės metu dar pasi
kalbėta, pasidalinta įspūdžiais 
ir išsiskirstyta “į kelius ir 
kryžkelius” su viltim 24-tame 
suvažiavime pasidžiaugti dar di
desniais seselių ir rėmėjų dar
bo vaisiais...

Albina Lipčienė

Tel.: AL 4-5456 
647-6576 

EV 4-4952 
UI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685

GL 8^2256 
365-5255 
246-9738 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl *-1571 

PL 6-6766 
SW 8-2868 
Rl 3-0440



lifSPOBTAS
futbolo sežonas

BAIGIASI
Užpereitą sekmadienį pirmo

ji Lietuvių Atletų Klubo futbo
lo komanda baigė 1968-1969 m. 
pirmenybių sezoną,.pralaimėda
ma paskutiniąsias rungtynes 
Kdpingui 1:2. Savo lygoje iš 
12 komandų LAK užėmė 10 vie
tą. Iš 22 rungtynių surinkta 13 
taškų — 4 laimėjimai, 5 ly
giosios ir 13 pralaimėjimų. Po
pieriuje panašios pasekmės gal 
ir nekaip atrodytų. Prisiminti-

KA8IJ0 PROGRAMOS
Lietuves Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE ______
fcštadieidais nuo 5 iki 6 vaL WEVD 
1330 KiL 97S Mg.Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas. 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N J. 07205; teL 201- 
»9-687&

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

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. MLVKUS 
WLYN —1360 kilocycies 

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

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,

, Vedėjas P. VIŠČINIS 
173 Arthur SL, Brockton 18, Mass.

TeL JU 6-7209
FM bangomis 107.9 MC 

WHIL-1430kiL Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

DETROIT, MICH.
.Lietuviškų Metodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1480 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesare Detroit, Mich. 48227 
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

WBMI - EM 95.7
73 Vfctoria Rd^ Hartford 14; Com

TeL: 249-4503
SekmaCHenj — nuo 12 iki 1 ojj.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

62 Shady St. W. Pgh.. Penna. 15228 
TeL 563-2754

Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. put.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycles

PO 5-0932 
teitadieniais nuo 1:30 iki 2:30 P4>.

LOS ANGELES, C ALI F.
L. Bendruomenės Radijo Valandėlė 
įkurta 1969.11.16, stotis KTYM, ban- • 
ga 1460. Sekmadieniais 5-5:30 v. pp. 
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. 
S. Pautienienė, sekr. J. Gedmintas, 
ižd. T. šereikienė, vedėjas S. Paltus. 
3786 Griffith View, Los Angeles, 
Calif. Telef. 662-0244.

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

Del registracijos ir informacijų kreiptis: 
FRANC1SCAN MONASTERY

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
Frankfln Sų, L.I.: 981 Hempatead Tpka. — O1-1W 
Ftetelngs: 41-06 Mato Street — Hl 5-2558 
lackwn Hrights: 88-16 37th Avunuu — DE 5-1186

TR 9-3047
VA 1-7068

VcnUri 
višb JMsBbMol VBieua

■e hrafiM BMnėaoB pas semo- 
ras, O SttpBHB, HMflBU, A*K^ 

&■* pas dar Bad
ote MŪų. jau kiti dau
giau utema Ne* Torte Beta
riu tarpe įprasta asmemškų 
aaitieiją pastateto kalbėjnno 
(ar burnos aašisteo^ menu.

Iš visų komandų kaę jau 
mksAsn BBĖnėta, geriausiai ei- 
na mažute. Prieš Gottsehee 
baigė 1:1.

Ateinantį šeštadienį žaidžia 
tik mažučiai. Pirmenybių rung
tynės paskirtos 3 vai. namie 
prieš Doxa.

Beje, New Yorke prasidėjo 
tarptautinio futbolo sezonas. 
Šį sekmadienį mūsų lygos (DA 
FB) rinktinė Randalls Island 
stadione žaidžia prieš Barcelo- 
ną. įprasto metinės vokiečių ly
gos šventės metu parado, ku
riame dalyvaudavo ir mūsiškiai 
su savo vėliava, šiemet nebus. 
Reiškia, ne vien tik pas mus 
nuosmukio žymės.

Atletas

The worid 
is wider 
than a window

The-barter a million of 
our ėhHdren bom each year 
w»th birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringes of a fast-moving 
uorid.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Cerrters 
a c ros s the nation. teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderate nature's 
mistakes to give these chil- 
dren their chance for useful, 

j satisfying lives.

I You can help birth defect chif- 
’ dren open their window to the 

uorid by supporting March of 
Dimes programs of research.

Ubdn vf MnMB
t-le—viB rtaMtaiO gmm Mrttf 

finnaujB taortaT knten
pooriBnctaig techoMtai w6yVoee. 
Lietuvos OBcOnostfaiaksA turi snriB- 
M 46 t*. 18 07 tekstų psrtiM, Mte- 
va 46 ii TL Estija 41 18 TT, teUsn 
Vak. VoUetiJs RTFSR, Vencrijs. R. 
VekAetiK Latvija ir Belgija. Lietu
vių ksasandoje pasižymi V. Mikė
nas, suztakts 4^ iš «, Vistaaedds
4% ii 5 ir D. Tjųttonis 5% ii 6. *

Petresjano ir Spaskfo mačas dėl 
pasaulio ėenųdono vardo rodo 8-8, 
beako 8 partijos.

Vladas Karputes draa% su latviu 
Toms ir Gauet surinko po 3% ti. 
iš 5 galimų, Chicagos Austin klubo 
varžybose. Laimėjo Amerikos jau
nių čempionas De Fotis, pakrovęs 
5-0.

TO PLACE 
YOURAD 

CANCEL OR CHANGE 
Tol.: GL2-2923

REAL ESTATE

Windham area, Catskill Mts: 3 bdrrn 
apt in pvt home, all conv, nicely fur- 
nished, beautiful secluded mt. area, 
short riding dist to churches, stores, 
golf course, etc. season rentai $675. 
Write H.. E. La Pierre, Round Hill 
Road, E. Jewett, N. Y. 12424 or 
phone (518 ) 734-4506.

DISPLAY

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

NATION-WIDE ART CENTER
Open 6 Days a Week 

Original Oil Paintings 
Custom framing at discount prices 

2712 Nostrand Avė Brooklyn 
Call DE 8-8112

B & B RĘST HOME
A Home Away from Home 

Good food & recreation facilities 
CathoKc Church wtthte the Area.

Cafl 609-

D. D.
Painting Co.

220 EDGECOMBE AVĖ.
CAIX. WA 6-5370 

Commercial work, ' all overhead 
work. Inside and outside. Sdewalk- 
cement fmish. Roofing and all work 

guaranteed.

PRINTING 
FOR CHURCHES AND CLUBS 

Tickets Raffles Programs

BLACKMAN PRINTING 
93 Ralph Avė.— CaHGL 3-6910

WE HAVE THE TRUCKS (3) for 
Commercial, Industrial & Factories' 
We handle anything in the Great 
Metropolitan area and L.I. — Call 
516-822^2090 8 AM to 5 PM ask 
for Mr. Tony DiMarco.

CRAIG - NIWEL 
PHOTO STUDIO

We take Pictures at Low Rates.
Weddings, Parties, Showers, Family 
Pictures—86 W 167th Street N.Y.C.

Gali 588-2220

DONNELLAN'S RIVEREDGE Box 
2 Moodus 5, Conn. Family vacation 
fun — private beach, pooL canoes. 
water skiing, tennis, dances, barbe- 
cue, Sunday night buffet, all sports 
and activities. Golf and horses near- 
by. Color folder. 203-873-8179

H, W. FEMALE

CLEAN1MG WOMN 
DAY WQ8K

Apgty JOCTFfi’3 RE8TAURANT, 
279 Itaitaamitk SL Boston. Etane:

Good 
TYPIST —LIGHT STENO 

for large. pleasant 
WASBXNGTON HEK»TS 

Real Estete Office, 35 hr. week 
3100. CbH. Ifiss KeUey, 927-4110

Nurae, RJ4.: Assistant to Dtrector 
of Nurses. Tep Salary. benefits — 
good opportuntty, pleasant snr- 
rttmttags. Fieldstone Lodge Nurs- 
ing Home, 666 Kappock St. Bronx, 
N.Y. For appL call: 549-1203

KEYPUNCH OPERATORS
P ART OR FULL TIME 

DATA TIME INSTITUTE 
Experience — minimum 6 months 

254-2400

Keypunch operator. Exp oper 024, 
026 and 059. Good starting salary, 
fringe benefits. Stenographers, be- 
ginners, electric typewriter 45 wpm, 
shorthand 80 wpm, good starting | 
salary, fringe benefits. ACF Indus
tries Ine. Personnel Dept. lOth fl. 
750 Third Avė. N.Y.C. — 986-8600

TYPIST
Experienced new Midtown location.

Congenial 3 person office. Good 
starting salary. Air conditioned. 
Wonderful Boss. — Call 582-1178.

SECRETARY - RECEPT
Light steno, clerical work, 9-5. 

TV Production Company 
Penn Plaza 

279-0973

KEY PUNCH OPERATOR
. ALPHA — NUMERIC

Hours 9 to 5 Salary Open 
Free major medical & life insurence 

Call:
GR 5-3001 Ext 41

GEN. OFFICE WORKER
Typing, good at figures, willing to 
train on Burrough's E-2190 Compu
ter. Pleasant small pffice. Hrs. 9 to 5.

Salary open.
' ' 7W--t122 '

SERVICE

CONTRACT WORK WANTED 
Woodworking Metai and Plastics 

Travers Wood Prod Corp. 
226 E 144fh Street N.Y.C.

Call 665-8155Place of Business 
Home Phone — 993-3683

JIMMY’S FURNITURE 
REFINISHING & REPAIR 
We Make your Furniture 

Look Likę New 
We go to the Home 

Call 857-4888

STATION TAXI — 791 Fairview 
Avė Ridgewood Bklyn 24 hour Ser
vice for airports and hospitals for 
weddings and parties for prompt 
courteous service local & long dis- 
tance call 497-9888

CYPRESS OUTDOOR 
SVVIMMING POOL 
Open 7 days a week 

A Family Place 
852 Jamaica Avė Bklyn N.Y. 

Call AP 7-0788

MALĖ - FEMALE

OPERATORS
Experience in regular needle Com- 
plete Dress or semi-section. Perma- 
nent, year round work — SAAD 
DRESS CORP. 1004 Westchester 
Avė. Bronx, N.Y.C. — 542-8070

CLERICAL 
for a better job at Companion Life

RAPID PROMOTION 
OPPORTUNITY TO LEARN 
GOOD PLACE TO WORK 

COMPANY ON THE GROVV
WE NEED:

CLERKS CLERK-TYPISTS 
FIGURE CLERKS

If You Have a H.S. Diplomą
COME SEE US

We provide the training for the job 
ymi’ve ahvays wanted.

COMPANION LIFE
INS. CO.

230 Park Avė., N.Y.C.
(Grand Central area) 

FOR APPOINTMENT
CALL:

F. HARRINGTON — OR 9-3939

FEMALE—MALĖ

X RAY TECHNICIAN
DOCTORS GROUP 

Salary Open 
CaU 914 - 723-5566 

Between 9 AM and 4 PM.

PLASTICS
Polyethylene Extruder Operatore. 

Flexograph»c Printer* 
Polyethylene Bag Making 

Operatore
Experience preferred, not necessary 

Excellexit fringe benefits 
including pension. 

Steady all year work 
including overtūne.

Apply to our Personnel Dept. 
337-6191

5 Raritan Rd. Oakland, N.J. 
POLY PLASTIC 

PRODUCTS, 
Ine.

An Equal Opportunity Employer

Secty's and Typists
Full and Part Time

PRATT 
INSTITUTE

We have a variety of interesting 
positions. HS grads with electric 
typewriter skiūs preferred. Most 
secretary jobs reųuire shorthand. 
Many benefits including unusual 
vacation and free tuition.

CALL
PERSONNEL DEPT. 

622-2200, Ext 458 
For More Information

Clerk-Typist
. BROOKLYN

IF YOU HAVE: •
• Good typing skills

(IBM electric)
• A flair for detail and figure work
• The desire to handle a responsi- 

ble position in Personnel Records
WHY COMMUTE?

WE OFFER:
• Modem air cond. offices
• Liberal fringe benefits
• Congenial atmosphere
• Cafeteria on premises

For detail and appointment call 
Miss Howard, 768-8900

BKPR, ACCTS REC
Burroughs 100 or 1400 

Keyoff, garment mfr. Salary open. 
Garment industry experience.

CH 4-4514

WANTED EXP GARDNERS
Steady work all year round.

Salary according to experience.
Also exp. Chambermaid. Pine Hol- 
low Country Club Route 25 A Kast 
Norwich L.L — 516 WA 2-0300

Handicapped needed. We need 10 
handicapped persons for outside field 
promotion, new line of produets 
made by handicapped workers. No 
exp necessary, we train and fumish 
producL Mu.<& be able to movė free- 
ly, excellent eamings. Call for ap
pointment: 732-4846 or 732-4282.

ACCTS REC. CLERK 
Knovrledge of credit adjustments. 

Lite typing. Good salary, good ben
efits. Midtovm. Call Mr. Karp (212) 
LO 3-2700.

MAN - WIFE TEAM
Year round for camp and school in 
Liberty. N.Y. Varied duties. Room 
A board included. Good for retired 
coupie. Call or write: Dr. G. B orda y 
47 E. 67 St., NYC, 212 - 539-2531

STATISTICAL 
TYPIST

VVall St. accounting firm, 1-2 years
experience, light steno. Salary open. 

- WH 4-0677----------

BILLER-FrMen Computyper

Some experlence necessary, 
ncar midtown area. 
OR 9 6180 CXL 25

H. W. MALĖ

Knttters 2nd sMft exp preferred. 
Good vogęs, pragreotee tacreaaes, 
overtime. incentive plan, pd holidays 
A vacations, group insurence plan. 
FOr interview call: Mr. Kibbe or 
Mr. Ryzewski 413 - 5964821. Michael 
Paul Knitting Mills, V'Ubraham In
dustrie] Park No. Wilbraham, Mass.

PLUMBERS AND 
PLUMBER’S HELPERS 
Steady Job, Good Salary 

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

Call (914) 357-3503

EXP ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Steady nice vorking conditions 
Drivers Lic Reąuired 

Call OL 8-2441

Factory Help wanted $2.50 per hr, 
inereases of 100 each month up to 
33.11 per hr. Knowledge of English 
reąuired. Promotion with exp, fringe 

benefits, pension funds. Call (914) 
668-4300 or apply 1-3 PM Tues. and 
Wed at: L Stern A Co., Ine. 320 
Washington St. Mt. Vemon, N.Y.

GENERAL FACTORY HELP 
Steady nice working conditions 
Call 274-0300 ask for Lucy Rosa 

PROSPERITY CLEANERS 
4812 25th Avenue 
Long Island City •

METAL MEN — POLISHERS 
AND PAINTERS

Experienced only. Good wages good 
working conditions — JEFFERSON 
AUTO BODY 46 Central Avenue, 
Orange N.J. Call 201-672-9811 ask 
for Tony Marino

EXP GARDENER
Steady position in Roslyn area — 5 
day week 8 hour day matured man 
preferred salary based on experi- 
ence and quickness.

Call 516 - 791-5100

MEN
Expanding new Corporation is look- 
ing for men to fiH the -foiiowing 
positions:
MATERIAL HANDLERS 2nd and 
3rd shifts. Supplies machines and 
operators with raw materials and 
work, & takes away finished goods. 
SERVICE OPERATOR 2nd shift, 
provides maintenance and cleaning 
of plant and grounds.
PLASTICS F0RMAN 2nd and 3rd 
shifts. Overseas operation of plas- 
tic injection and rubber molding 
operations.
Paid holidays and vacation, shift 
premiums and educational assist- 
ance program. Appointments to be 
made through our receptionist, call 
(201) 722-7800. Cormedics Corp. A 
Subsidiary of Corning Glass Works 
60 Fourth St., Somerville, NJ. — 

An Equal Opportunity Employer

CAN LINE
LEAD MECHANIC

READY TO MOVĖ U P, 
Būt no room'where you are?

We are looking for well ųualified 
Can Makers with ectensave experi- 
ence and a thorougii knovledge of 
Body Makers, Sprayers, Double 
Seamers, etc. Down-Tire-Line-Me- 
chanics preferred with‘ beer and 
beverage can background. Good Em- 
ployee Benefits A attractive wages. 
Opportunity to grov with an ex- 
panding division of a well estab- 
lished company.

Contact Mr. E. C. Polarolo
THE COCA COLA COMPANY 

FOODS DIVISION
480 Mercer St., Highstown, N J.

(609) 448-5100

Maintenance Men (2) — Janitorial 
work for Ist and 2nd shifts. Mušt 
be honest, dependable, ambitious. 
Good starting salary. excellent com
pany benefits. — GENTRY CORP. 
17-01 Nevins Rd.. Fair Lawn. Mrs. 
Competiele (201) 791-7100 for ap
pointment.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visui darbus.

Mantel & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Aveme 

Gtendate, N. T. 111227
Tel. 8944188

H. W. MALĖ

GUARDS 
FULL OR PART TIME 

High Starting Salary
Many benefits - Uniforms furnished

CaU
(212) WH 4-1470 Z (301) 798-1171

AUTO MECHANICS A-l working 
conditions all fringe benefits plūs 
uniforms good salary — Manhattan 
Imported Cars — 284 Main Street 
Hempstead L.I. Contact Mr. Gaiti 

Call (516) 538-2888

AUTO MECHANIC
Large Ford Dealer needs depend- 
able man for Service Dept excellent 
salary and benefits Call (201) 652- 
3373 John Wolbert — Village Ford 
555 North Maple Avė Ridgewood, 
N.J.

High School Grads

June Grads
Get yourself 

something for 
graduation... 

a good job.
Right now, we have a choice 

of openings as:

SECURITIES CLERKS 
TYPISTS 
STĖNOS 

SECRET ARIES 
FIGURE CLERKS 

PAGES 
FILE CLERKS 

and many other great jobs 
at good starting salaries.

A special feature at Citibank are 
several training programs, for ex- 
ample—Secretary page program for 
gals having little or no typing and 
steno skills to be trained during 
the normai work day as secretaries. 
Supervisory training program — 
geared to night collėge students 
who possess oūtstanding aptitudes.

APPLY NOW

111 VVall Street (at F.D.R. Deive)

8:30 am - 4:30 pm 
on Wednesday - Friday.

634 Lexington Avė. (at 54th SL)

9:00 am - 7:00 pm 
Monday and Tuesday

9:00 am - 5:00 pm 
Wednesday - Friday

For Something More Than A Job

An etjual opportunity employer m/f

WANTED
DISHWASHERS - WAITERS 

for ItaHan and Continental Cuisine. 
Good salary. CaU Chef — 914 WO 
7-1757 PLAYLAND PARK RES- 
TAURANT, Playland Park, Rye, 
N.Y.

WANTED! COOK 
for Italian and Continental Cuisine. 

Good Salary 
Call Cheff 914 WO 7-1757 
Pfayland Park Restaurant 
Playhmd Park, Rye, N.Y.

INVENTORY CONTROL
Knowledge shipping. receiving. ware- 
housing. Bright beginner considered. 
Draft deferred. typing a mušt, good 
at figures. Good starting salary. full 
benefits. profit sharing. — Call H; 
Green 383-8351.

TRAINEE
FOR BAY RTDGE FIRM

Learn Selling. Warehou.se Asst., 
Local Delivery. Excel. Future 

385.
GE 9-7707

Muziejaus retenybė!
Baigiančios pranykti NcprikL 
Lietuvos SIDABRINES

MONETOS 
pardavimui: 5 litai — J. Basa- 
navtčtus, 10 litų Vytautas Dtoy- 
ri.s. 10 uty prez. A. Smetona ir 
kitos. KainaraštM — pareikala
vus. P. ZABIXXXTS, 2333 On- 
tarto St., Vancoaver 10, B. C, 
Cnnada.

Warehou.se
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UMMuite Kryžiau* IštaUcy- 
ma KomMtta* nesenai išsiunti
nėjo atsišmi Irimą visiem New 
Yorko lietuviam. Atsišaukime 
buvo paaiškinta fietaviško pa
minklo — Kryžiaus * Flushing 
Parite padėtis. Be visuomenės 
paramos šis mum brangus pa
minklas nebus tinkamai išlaiky
tas, ir tada parko vyriausybė 
pareikalaus paminklą nuimti, f

Lietuvos vyčių New Yorko ir 
New Jersey apskričių susirin
kimas įvyks birželio 8 PhiladeL 
phijoje, Pa. Svečius priims vy
čių 3 kuopa. Pradžia 2:30 vaL 
popiet. Vadovaus kuopos pirmi
ninkas Larry Janonis. Progra
moje valdybų narių pranešimai 
ir rinkimas delegatų į 56 me
tinį ir visuotinį vyčių suvažiavi
mą, kuris įvyks rugpiūčio 21-24 
Robert Treat viešbuty, Newark, 
N. J.

Prel. J. BaHcūno pastangom 
visose bažnyčiose Queens rajo
ne birželio 15, sekmadienį, mi- 

■■ šių metu bus pridedamos spe
cialios tikinčiųjų maldos už Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, prisime
nant išvežtuosius ir meldžiant 
pavergtiem kraštam išlaisvini
mo iš komunistų jungo.

Vija Vėtra, latvė balerina, 
birželio 8, sekmadienį, su Indi- 
jcs sakraliniais šokiais daly
vaus Central Unitarian Church 
pamaldose 9:30 ir 11:15 vai. 
ryto. Bažnyčios adresas: 156 
First Avenue, Paramos, N.J.

JAUNIMO POLITINIS 
SEMINARAS

Vlikas kviečia New Yorko 
apylinkės jaunimą prisidėti prie 
politinio seminaro, kuris bus 
birželio 7-8 dienomis New Yor- 
ke, 29 West 57 St., 9 aukšte, 
Pavergtų Europos Tautų Seimo 
(ACEN) .patalpose. Seminaro 
pradžia 11 v. ryto. Seminaro da
lyviais gali būti studentai ir 
studijas baigę asmenys 18-30 
metų amžiaus. Prašomi Vlikui 
telefonu (752-0090) pranešti iki 
penktadienio, nes seminaro da
lyviam priešpiečius, vakarienę 
ir įėjimą į pasilinksminimą pa
rūpins Vlikas.

šeštadienio vakare, birželio 
7, 8 ▼. įvyks susipažinimo 
linksmavakaris estų namuose, 
243 East 34 St., Manhattane. 
Įėjimas tiem, kurie seminare 
nedalyvaus, bus 2 dol

Už a.«. Elzbietą Jakaitienę ir 
Petrą Petronj mišios bus bir
želio 9 d. 7:30 v.r. Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Apie tai praneša Jonas Jakai
tis.

išsiuntinėtą laišką 
iki šiol labai mažai lietuvių. 
Komitetas prašo visų dosnių 
tuvių, aukojančių kitiem

lę ir šiam mūsų tautiniam rei
kalui. čekius prašome siųsti: 
Mr. V. Padvarietis, 87-40 127 
St, Richmond Hill, N. Y. 
11418. Be to, primenama, kad 
birželio liūdnųjų dienų minėji
mas įvyks sekmadienį, birželio 
15 d. 12:30-1:30 v. prie lie
tuviško Kryžiaus Flushing par
ke. Šeštadienį, birželio 14, 7 
v.v.. Liet Piliečių klube, 69-61 
Grand Avė., Maspeth, N. Y. į- 
vyks koncertas ir vakarienė. 
Jos tikslas — sutelkti lėšų kry
žiaus išlaikymui. įėjimo auka 
7.50 dol. Bilietus galima gauti 
pas: Lith. Citizens Club —HA 
9-9866; Peter Wytenus — EV 
6-3871; Philip Skabeikis —MI 
1-1332.

tėvų komitetas: it k. j d. Vytautas Kulpa, Irena Dičpinigaitienė, Rima Gu-
— pirm., Mirga tulaitienė ir Antanas Bobelis. Nuotr. P. Bivainio

Maironio lituanistines 
daitienč — pirm., Mir

MAIRONIO LITUANISTINĖJE

BAIGĖ MOKSLUS
Jonas Sodaitis, Maspeth, N. 

Y., užbaigė St. Francis Pre- 
paratory High School Brookly
ne, kaip garbės studentas. Uo
lus atletas. Jis buvo išrinktas 
“Outstanding Teenager of 

. . ..America” ir apdovanotas Jo- 
seph P. Daley medaliu už savo 
nepaprastą pasiaukojimą.

Jis ruošiasi lankyti Coiumbi- 
jos universitetą šį rudenį. Stu
dijuos psichologiją. Gavo sti
pendijas iš Columbijos univer
siteto ir iš New Yorko State 
Regents.

Veiklus V. Atsimainymo pa
rapijos narys. Jo mėgiamas už
siėmimas — fotografavimas už 
ką jis yra laimėjęs nemaža 
premijų.

Marijona Sodai tytė, Maspeth, 
N. Y., užbaigė St. Joseph’s Col- 
lege for Women Brooklyne su 
aukštais pažymėjimais. Anks
čiau ji lankė Mary Louise Aca- vybėj.

demy Jamaica, N. Y. Ji yra bu
vusi kolegijos Mokslo Draugi
jos pirmininkė ir šiuo metu 
gavo pilną stipendiją mokytis 
ir ruošti doktoratą Downstate 
Medical Center Brooklyn, N 
Y., biochemijos srity.

Ji yra veikli Lietuvos vyčių 
41 kuopos narė, priklauso kuo
pos įvairiom komisijom, dainų 
ansambliui ir tautinių šokių 
grupei. Ji pasirodė kaip solistė 
41-os kuopos 10 metų veiklos 
minėjime ir kuopos išvykoje 
Frackville Pa. Taip pat 
veikia Lietuviško Kryžiaus Ko
mitete ir yra komiteto leidžia
mo buletenio vyriausia redakto
rė. Be to, ji yra veikli V. At
simainymo parapijos narė, iš
rinkta į tos parapijos tarybą, 
dalyvauja parapijos chore.

šalia šios lietuviškos veiklos 
ji eina svarbias pareigas New 
Yorko apylinkės skaučių vado-

Maironio lituanistinėje mo
kykloje mokslo metai užbaigia
mi birželio 7, šį šeštadienį.

1968-9 m. mokyklą baigė 10 
mokinių:

Ligija Birutytė, Rūta Geru
lei tytė, Romas Katinas, Giedrė 
Kregždytė, Vytautas Navickas,

Algis Ošlapas, Vytis Snieška, 
Audrė Staknytė, Edvardas Ūse
lis ir Šarūnas Zikaras.

Mokykloje dėstė šie mokyto
jai: kun. J. Pakalniškis (V-VIII 
sk. tikyba), kun. A. Račkauskas 
(I-IV sk. tikyba), kun. VI. Bud- 
reckas (giedojimas), O. Balčiū
nienė (IV sk.), J. Gintautas

'jungęs seime New Yorke, lainkėsi 
Darbininko redakcijoje.

Jonas Sodaitis

.. Minint birželio išvežimus, 
Sidney Leviss, New Yorko Bo- 
rough pf Queens preziden
tas, birželio 3 išleido specialią 
proklamaciją, paminėdamas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos oku
paciją, komunistinį režimą bei 
išvežimus. Birželio 15 skiriama 
ypatinga prisiminimo diena.

Kristina-Eglė Jauniškytė ir 
Valdas Duoba iš Detroito susi
tuokė gegužės 31 Maspetho lie
tuvių parapijos bažnyčioje.

Apie Aldonos Kepalaitės koncertą
Pianistės Aldonos Kepalaitės 

koncertas buvo gegužės 24 
Town Hali salėje Manhattane. 
Koncertą rengė Norman Sea- 
man menedžeris. Koncertas pra
sidėjo 5:30 v. popiet., sutraukė 
žmonių apie 3-4 šimtus. Lie
tuvių gal buvo mažuma. Tai ro
do, kad pianistė Aldona Kepa- 
laitė yra žinoma amerikiečių 
tarpe, ten turi savo draugų bei 
rėmėjų. Koncertą palankiai į- 
vertino New York Times pirma
dienio laidoje. Muzikos kriti
kas Allen Hughes pažymėjo jos 
energingą skambinimą, jos jaut
rumą ir nuotaiką bei spalvingu
mą..

Kepalaitė skambino šiuos kū
rinius: Brahmsdf: Capriccio in 
F SharpMlnorf Opus 76, No. 
1, Intermezzo in B Fiat Major, 
Opus .76, Nb. 4, Capricio in D 
Minor, Opus 116, No. 1. Mo- 
zarto Sonata in C Major, K. 
330, Chopino — Sonata in B 
Fiat Minor, Opus 35, Debussy 
pirmąją knygą1, preliudų ir To- 
ccata.

Pianistė jau eilę metų ren
gia koncertus šioje miesto salė
je, vis su kiekvienu koncertu 
pasistiepdama, sutvirtėdama. 
Šis jos koncertas buvo bene 
geriausias iš visų surengtų kon
certų. Pianistė parodė savo gra
žią muzikinę kultūrą, pajėgu
mą įžvelgti į kūrinius ir juos 
ekspresyviai perduoti. E viso 
koncerto bene geriausiai skam
bėjo Debussy preliudai. Jie 
trumpi, bet pianistė turėjo įdė
ti daug darbo, kad juos subur
tų į vientisą meno kūrinį, kuria
me tiek daug spalvos ir nuotai
kos. (p.)

MOKYKLOJE
(VI sk.), J. Kregždienė (VII sk.), 
J. Matulaitienė (taut. šokiai), 
E. Ošlapienė (III sk.), R. Ruz- 
gaitė (H sk.), E. Ruzgienė (I sk. 
ir geografija), A. Samusis (VIH 
sk.), K. šventoraiteinė (V sk.), 
E. Urbelienė (vaikų darželis) ir 
A. Kregždytė (asistentė vaikų 
darželiui).

Pagelbėjo vaikų darželyje 
studentės: J. Balsytė, R. čepuly- 
tė, R. Navickaitė ir J. Straz- 
dytė.

Ilgiausiai mokykloj dirbę (19 
metų): kun. J. Pakalniškis ir 
J. Matulaitienė.

Kaip visada, daug darbo įde
da,. laiko paaukoja mokyklai tė
vų komitetas. Paskutiniame tė
vų komitete dirbo: R. Gudaitie
nė (pirm.), inž. A. Bobelis (vi- 
cepirm.,) M. šulaitienė (sekr.), 
V. Kulpa (ižd.) ir Ir. Dičpinigai- 
tienė (narė).

NAUJOS PLOKŠTELES
Lauksiu tavęs. Lietuviškos 

lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Ker
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Iš
leido Montrealio liet, radio va
landos vedėjas 
Kaina 5 dol.

Sol. Antanas 
ras. Dainų ir 
Šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — 
siana — 
oncovallo, 
Donizetti, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet 
Žydė — Halvey. Kaina 5 dol.

L. Stankevičius.

Pavasaris, teno- 
arijų rečitalis.

Čaikovskio, L ‘Arle- 
Cilea, Pajacai —Le- 
Meilės eleksyras — 
Tosca — Puccini.

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

Richmond Hill sekcijoj par
duodamas vienos šeimos na
mas prie parko, gero susisie
kimo ir prie parapijos mokyk
los. Parduodama dėl persikėli
mo gyventi į kitą vietą. Tei
rautis teL VI 6-0977.

A. Strindbergas ir K. Saja Bostone -

Parduodama graži vieta 
tarp medžiais apaugusių kalnų, 
9 mylios nuo Ellenville mieste
lio. Namas astuonių kambarių, 
pilnai apstatytas baldais. Klėtis, 
garažas, sodas ir 9 akrai žemės 
— miško. Dėl mirties šeimoje 
parduodama pigia kaina. Savi
ninkai pageidautų, kad nuosa
vybė tektų lietuviam. Teirautis: 
John Shaw (Šiaučiūnas), Box 
126-K RDI, Ellenville, N. Y. Te- 
lef. (914) 647-7377.

Išgelbėkim lietuvišką kryžių 
Flushing Parke!

Dalyvaukime baisiojo birželio trėmimų savaitgalyje:

Penktadienį, birželio 13 d., 9 v.v. —
Pradžia naktinės adoracijos V. Atsimainymo parapijoj, 64-14 56 
Rd., Maspeth, N.Y. su procesija. 12:00 vai. vidurnaktį mišios už 
lietuvius Sibiro tremtinius ir naktinis budėjimas.

Šeštadienį, birželio 14 d., 7 v.v. —.
LIETUVIŠKO KRYŽIAUS VAJAUS BANKETAS - KON
CERTAS. Šokiai ir kultūrinė paroda. Koncerte dalyvauja: Lou- 
isc Scnken, sopranas; Lietuvos vyčių 41-os kuopos tautinių Jokių 
grupė. Koncerto pradžia 7 v.v., šokių pradžia 9:30 v.v. Lietuvių 
Piliečių Klube, 69-61 Grand Avė., Maspeth, N.Y. Auka: $7.50. 
Bilietai turi būti užsakomi ii anksto per: Lietuvių PIMeCių Klubo < 
HA B-MM; Peter VVytenus EV 0-3871; PMHp Skabetkia MI 1-1332

Sekmadienį, birželio 15 d., 12:30 P4>. —
Trėmimų minėjimas ir iškilmės prie liettnnSko kryžiaus, Medita- 
tion Gardens, Flushing Meadow Park, Flushing, N.Y.

Apreiškimo parap. 
žinios

Sutvirtinimo sakramentas tei 
kiamas birželio 8, sekmadienį, 
4 vai. popiet Apreiškimo bažny
čioje.

Parapijos metinis išvažiavi
mas — piknikas bus Darbo die
nos savaitgalį, rugpiūčio 31.

Gegužės mėnesį palaidota iš 
Apreiškimo bažnyčios: Elena 
Kačinskienė, Antanina Andriu- 
šiūnienė, Pranas Palubinskas 
(Paulin), Liudas Keines, Elz
bieta Petronienė, Kęstutis 
Kudžma, Antanas Bendorius, 
Kostas Večerskis, P. Radvinaus- 
kienė.

Sesuo Mary Diana Staselytė, 
mokyklos vedėja, iškeliama iš 
parapijos mokytos. Tai buvo 
paskutinė mokytoja lietuvė.

Kun. A. Račkauskas šiemet 
švenčia 35 metų kunigystės su
kaktį. Tokią pat sukaktį šven
čia ir kiti Telšių kunigų semi
narijos auklėtiniai: kun. P. 
Patlaba, kun. K. Petrauskas, ku- tų pakrauti daiktus, 
nigas J. Razutis, kun. St San- vairuotojas

stovus darbas Ozone Park, 
N. Y. Geras atlyginimas. In
formacijai tel. vakarais o 5 v.
VI 7-9481.

Visokiom progom, vietos ir 
užsienio geriausių firmų rašo
mosios mašinėlės nuo mažiau
sios iki Standard 92 ž., liet- 
angl. raidynu, taip pat Radio, 
TV ir biznio mašinos. Reikalau
kite katalogėlių iš: J. L. Gied
raitis, 10 Bany Dr., E. North- 
port, N. Y. 11731 arba tel.: 
(516) 757-0055.

Highland Parko rajone par
duodamas atskiras 2 šeimų na
mas geriausiam stovy, sklypas 
60x100, modernūs imtai, pilnai 
užbaigta palėpė, dviem automo
biliam garažas su elektrinėm 
durim. Kaina 38,0 0 0 dol. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 
darbo dienomis tet TA 7-8522.

Reikalingi: darbininkas pa
krovimui ir vairuotojas sunkve
žimiui. Darbininkas, kuris galė- 

ir
išvežioti. Pa-

taras. Visi jie gyvena Ameriko
je.

Vargoninkas Algirdas Kača- 
nauskas dar serga ir gydosi li
goninėje dr. Petrausko priežiū-

Pagerbtas inž. 
V. Dilis

JAV LB New Jersey apygar
dos atstovų suvažiavime balan
džio 28 inžinierius Vladas Dilis 
pakeltas į garbės pirmininkus.

Gi gegužės 4 tokiame pat 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų suvažiavime buvo atžymė
tas užtarnautu garbės pažymė
jimu. Tą garbės pažymėjimą į- 
teikė K Jankūnas, N. J. apy
gardos pirmininkas. Taip pat 
pasakė ir sveikinimo kalbą, ko
dėl atžymimas inž. VI. Dilis. Su
sirinkę negailėjo plojimų ir 
sveikinimų. Tą pažymėjimą me
niškai sutvarkė patersoniškis 
V. Gružas.

Inž. VL Dilis yra daug dir
bęs Lietuvių Bendruomenei. 
Ėjo visokias pareigas, kai ji bu
vo organizuojama Amerikoje, 
dalyvavo komitete, kuris rengė 
pirmąjį PLB seimą New Yorke. 
Daug prisidėjo, kad Lietuvių 
B.-menė būtų suorganizuo
ta New Jersey valstybėje, pats 
kvietė susirinkimus, pats vado
vavo valdybos darbui, buvo il
gamečiu apygardos pirmininku. 
Taip pat aukomis jis rėmė vi
sus lietuviškus reikalus. Tad 
dabartinė LB New Jersey vaL 
dyba, įvertindama nuopelnus,

Bostono Lietuvių Dramos kaip įsakyta ir kas įsakyta, be 
Sambūris Liet. Piliečių draugi- įsitikinimų ir nervų, priartėju- 
jos salėje gegužės 11 suvaidi- si prie cirko, bet vaizdinga fi- 
no A. J. Strindbergo ‘‘Stiprės- gūra. Pareigūnas (J. Valiuko- 
niąją” ir K. Sajos “Maniaką”, nis) — automatas, tik įsakymus 
“Stipresnioji” —. vieno veiks- tematąs, grėsmingai pareigin- 
mo dialogas — pavydo, meilės gas. Aktyvistė (B. Vaičjurgytė) 
ir neapykantos išsiliejimas. Po- atidavusi savo “darbui” skur- 
nia X, Švedijos teatro sluok- džią sielą, bet per akis gau
smų dama, dominuojama ar
tistės Panelės Y, pergyvena į- 
vairias žmogaus su žmogumi pareiga kiekvieną 
santykių fazes — draugystės, 
meilės, pavydo, neapykantes, vi
są laiką stengdamosi išlaikyti 
savo vyrą, kurį pavergė Panelė 
Y. Ji pavergė kerinčiai apval
dyta, lyg marmuro statulos, lai
kysena^ Dvikova eina skirtin
gais ginklais. Ponia X (R. Au- 
siejūtė), didelio grožio ir ele
gancijos moteris, kaip plaštakė 
viliojama žvakės liepsnos, ne
gali ištrūkti iš Panelės Y (B. 
Vaičjurgytės) orbitos. Išieš
kota žodžio intonacija, ryškiu 
gestu R. Ausiejūtė perdavė 
aukštojo pasaulio damos trage
diją. Jos partnerė, be žodžių 
vaidinanti moters-sfinkso ir 
kerinčios gyvatės junginį, san
tūriu gestu, rafinuota mina ap
valdo ir dvasiškai sulaužo im
pulsyvesnę savo partnerę — 
priešą. Dviejų neabejotino ta
lento jaunų artisčių dvasinė 
dvikova rodė gilią įžvalgą į 
tam tikro pasaulio moters sielą.

K. Sajos 1 veiksmo tragiko
medija “Maniakas” — visai ki
tas pasaulis. Ten buvo liberali
nės rafinuotos aukštosios vi
suomenės, be jokio žmogiškojo 
idealo, dekadansas, čia nežino
mo maniako grėsmė pavergusi 
visų sielas, sunaikinusi žmogiš
kuosius santykius, čia visi dre- 
ba, kad maniako valdomas trau
kinys rieda į prarają, vieni ki
tus šnipinėja, gaudo, įkalina. 
Mašinistas savo sugriauto gy
venimo skausmą skandina deg
tinėje. Visą jo Širdies gėlą, su 
nuvilto žmogaus aistringu įta
rumu neprastai giliai išgyvena 
J. Jašinskas. Tai vienas iš jo 
geriausių vaidmenų, čia ir Gy- 
dytejM tik kazanovišku gydy
mo amatininku virtęs, B. Mi
ltenio įtikinamai pavaizduotas. 
Toliau — Artistas (A. Jonuš- 
ka), labiausiai saugąs savo gal

ia) vą ant pečių, kuris vaidina

danti valandėlės progas. VaL 
dininkas natūraliai laikąs savo 

originaliai
galvojantį pranešti kam reikia. 
Mažas, bet ryškiai E. Mickūno 
sukurtas vaidmuo. Ir Profeso
rius, kurio gilių minčių niekas 
nesupras ir dėl to persekios. 
(Kaip scenoje paūgėjo N. Lin- 
gertaitis!). Pinasi kreatūra šun- 
gaudis, dar jaunas, o jau mo
ka “premijas” gaudyti (naujas 
veidas scenoje — G. Gavelis). 
Gyvai įsijungė “grubaus sutašy- 
mo”, moderni "Madam" (I. 
Žukauskienė) ir gyva Ke
leivė (B. Adomavičiūtė, atlikusi 
ir “Stipresniojoj” Kavinės Pa
tarnautojos vaidmenį).

Trumpalaikės, uždaros grei
tojo traukinio bendruomenės, 
{puolusios į paniką, vaizdas gy
vais mostais užbrėžtas auto
riaus, o režisierės Aleksandros 
Gustaitienės įvykdytas tvirtai, 
su profesionalia nuovoka ir iš
radingai. Tai didelis darbas iš
gvildenti tokioj situacijoj atsi
dūrusių žmonių sielas, pakylėti 
gabių pasišventėlių artistų pa
stangas ir sulydyti į tvirtą 
spektaklį, kuris taip įtemptai 
laikė mūsų dėmesį. Daug padė
ta darbo viso spektaklio organi
zatoriaus A. Gustaičio.

Atskirai iškeltinos dailinin
ko V. Vizgirdos dekoracijos 
— tokios būtoviškos ir būdin
gos. Gražiai talkino St. Sant
varas, nugrimuodamas, o R. Šle
žas apšviesdamas ir paryškinda
mas gresiančią katastrofą gar
sais.

Bostono Dramos Sambūris 
gyvas! Daug pagrindo laukti, 
kad mus nudžiugins kuo nors iš 
B. Sruogos, V. Krėvės ar A. 
Landsbergio... Stipri režisierė, 
entuziastiški ir gabūs aktoriai, 
o žiūrovai — šilti ir dėkingi. 

(Kurgi dingo K. Barūnas, Z. Za
rankaitė ir G. Margaitis?)

Svote


