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Komunistai už Ženevos konferenciją?
Aiškinamas Maliko pareiškimas
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Keliones Mėnulini kas toliau po laimingos nelaimes?
Džiaugsmas eina per pasaulį, 

kad Apollo 13 astronautai gy
vi sugrįžo namo. Prez. Nixonas 
dėkingos tautos vardu nuvyko 
jų pasitikti į Havajus, nuvežė 
jiems jų agonijos iškankintas 
šeimas ir apdovanojo Laisvės 
medaliais — aukščiausiu civili
niu žymeniu.. Pakeliui į Hava
jus jis aplankė ir Erdvių tyrinė
jimo centrą, kad padėkotų už 
gerai atliktą darbą ir tais pat 
medaliais atžymėtų.

Apollo 13 kelionę Mėnulin 
nutraukė erdvėlaivio “gyvybę” 
palaikančiame centre • įvykęs 
sprogimas. Nelaimė buvo dide
lė, bet ją nuo katastrofos išgel
bėjo laiminga aplinkybė, kad 
sprogimas Įvyko prieš nusileidi
mą ant Mėnulio, o ne grįžtant 
namo jau ten pabuvus.

Sprogimas sunaikino erdvė
laivio elektros gaminimo apara
tūrą, todėl nebegalėjo veikti vi
sa erdvėlaivyje buvusi labai 
komplikuota valdymo sistema, 
o astronautai liko be šilumos. 
Bet kadangi sprogimo metu erd
vėlaivio priekyje tebebuvo dar 
prikabintas astronautams Į Mė
nulį nukelti vežimėlis (lunar 
module), kurs turėjo savo ener
gijos gaminimo priemones, to
dėl ja ir buvo galima pasinau-

— Japonija) ir kom. Kėpiįa 
dėl neoficialios prekybos sutar
ties atnaujinimo susitarė per 
vieną dieną. Kom. Kinijoj da
bar lankosi didelė japonų dele
gacija, kuri ieško daugiau rin
kos savo prekėm ir kiniškų ža
liavų savo pramonei.

— Vengrijos ir Amerikos 
santykiai pradėję žymiai gerė
ti. Nebetoli esąs laikas, kad 
Washingtonas grąžinsiąs Veng
rijai šv. Stepono karūną, veng
rų tautos didžiąją relikviją. Ją 
rado Amerikos kariai nacių pa
slėptą karui baigiantis. Dabar 
ji saugojama Amerikoje.

Dayano žodis: musų problema yra rusai 
Teroristai apstatė Jordano karai iy

Ammanas. — Ryšium su JV 
valstybės departamento pase- 
kretoriaus Sisco kelione po 
Vid. Rytus arabų-žydų bylos rei
kalu, Jordano karalius vėl tapo 
Palestinos arabų teroristinių or
ganizacijų intrigų auka.

Prieš Sisco atvykimą tero
ristai sudaužė JAV informaci
jos centrą-biblioteką. JAV am
basadorius Ammane, kaip tvir
tina teroristų vadovybė, pata
ręs Sisco atvykimą Jordanan 
atidėti kitam laikui. Karaliui 
Huseinui tas reikalas nepatikęs, 
nes esąs tikras, kad vizitas ga-
Įėjo įvykti be jokio pavojaus 
svečiui. Karalius atsilygino pa
prašęs atšaukti JAV ambasado
rių. Kad išsipainiotų iš diploma
tinio etiketo pažeidimo, pasi
traukė vyriausybė, ko ir siekė 
teroristai, nes kiekvienos vy
riausybės krizės metu jie vis ką 
nors išsidera iš karaliaus savo 
naudai. Naują vyriausybę suda
ryti pavesta tam pačiam asme
niui, kurs dabar bus spaudžia
mas neįvesti vyriausybėn tero
ristų politikai nepalankių 
asmenų. Ir taip iki kitos krizės, 
kurias sukelia ir sulikviduoją 
teroristinių organizacijų vado
vybės, nuo kurių priklauso ir 
paties karaliaus Husseino sos
tas.

Tuo pačiu laiku Sisco misi
ją sujautrino ir Izraelio krašto

Programa nebus numesta, bet tikriausiai reformuota
doti, labai taupiai elektrą var
tojant, erdvėlaiviui su astro
nautais žemėn grąžinti.

Misija nepasisekė, bet astro
nautų gyvybė buvo išgelbėta, 
todėl galima sakyti, kad didelė 
nelaimė pasibaigė laimingai. 
Mokslininkai buvo sudėję į šią 
misiją labai daug vilčių, tikėda
miesi sulaukti atvežant tokių 
medžiagos gabalų, iš kurių su
dėties būtų galima išskaityti 
Mėnulio sukūrimo mįslę. Ne
greit tebus sužinota, o gal ir 
niekad, ar jų hipotezės buvo 
teisingos, todėl kartu su techno
logų pasididžiavimui tekusiu 
smūgiu vieną kitą ašarą galės 
išlieti ir mokslininkai teoreti
kai. Bet vienų ir kitų širdgėla 
turėtų sušvelninti laimingoji ne
laimės dalis — astronautų gy
vybės išgelbėjimas.

New Yorko moksleiviai ir studentai ateitininkai, balandžio 19 davę įžodį. Nuotr. P. Ąžuolo

apsaugos ministerio Mošės Day
ano Sovietam skirtas praneši
mas, kad Izraelis galįs smogti į 
Egiptą, jei rusai bandys susta
tyti SAM-3 raketas Suezo ka
nalo zonoje su jas aptarnaujan
čiomis rusų įgulomis.

— Rusai dabar yra mūsų 
centrinė problema, — rašo Day
anas. — Artėja momentas, kad 
mes prieš savo norą turėsime 
pulti rusus, o jie mūsų lėktu
vus. Ir tai jau bus ne kas kita, 
kaip karas su rusais, — baigia 
Dayanas savo pareiškimą.

Čia gražieji Belvedere Rūmai, puoėnus barokas, Habsburgų dinastijos buvusi vasarinė rezidencija Vienos paionėje. Juos dabar Aust
rijos vyriausybė buvo "paskolinusi” Amerikos-Rusijos konferencijai dėl strateginių ginklų apribojimo atdaryti. Darbo posėdžiai vyks
ta Vienoje JAV ir Rusijos ambasadose pakaitomis. Dabar savaitei numatyta po du posėdžius. Abidvi pusės pradėjo posėdžius pa- 
reiiklmais, kad nori rimtai derėtis ir susitarti. Pažadus aplaistė Austrijos vyriausybės dovanotu žampanu. Posėdžiai slapti.

Kas toliau su skridimais i 
Mėnulį? Nežiūrint dvejų pasi
sekusių kelionių į Mėnulį su
keltos egzaltacijos, viešai ir pri
vačiai kelionės jau buvo su
silaukusios rimtos kritikos.

Programos organizatoriai bu
vo pradėję abejoti, ar verta su
planuotu tempu skridimus į Mė
nulį vykdyti. Buvo ir balsų, 
kad mokslinių tyrinėjimų atžvil
giu kelionės nebuvo gerai pa
ruoštos, todėl rezultatai negali 
pateisinti išleidžiamų pinigų 
(Apollo 13 skrydis į Mėnuli 
kaštavo 24 mil. dol.).

Visuomenė iš apačios, pasi
džiaugusi pirmuoju laimėjimu, 
rimtai suabejojo, ar verta taip 
dažnai skraidyti į Žemės paly
dovą Mėnulį, kai ir namie tiek 
daug dar neapvaldytų proble
mų: ilgai priežiūros neturėję

— Kanados derybos su Kini
ja dėl diplomatinių santykių už
mezgimo šiek tiek pajudėjusios 
pirmyn, nes kinai pradeda pa
mažu šalintis nuo reikalavimo, 
kad Kanada pripažintų Formo- 
zą Kinijos teritorija. Kanada 
to reikalavimo nesutiko priim
ti jokioje formoje, nes tai ne
suderinama su tarptautine tei
se.

— Kambodijos vyriausybė 
jau skelbia, kad jos teritorijo
je esą Vietkongo ir š. Vietna
mo kariniai daliniai pradėjo ak
tyvu karą prieš Kambodiją. Vy
riausybė prašys užsienio pagal
bos visur, kur tik galės jos gau
ti, ypač moderniškesnių ginklų. 

miestai, prišiukšlinta Žemė, už
nuodytas jos oras ir van
duo, braškanti socialinė ir mo
ralinė struktūra. Apollo 13 išti
kusi nelaimė kritikos balsus 
dar sustiprins.

Bet kuria kryptim? Visai nu
traukti erdvių tyrinėjimo prog
ramą ar ją sulėtinti? Tikriau
siai bus pasirinktas antrasis ke
lias, nes ir laimingai pasibaigu
si nelaimė nebuvo šimtaprocen
tinis nepasisekimas — didelį 
bandymo egzaminą išlaikė ir 
žmogus (astronautai), ir erdvė
laivis, ir specialistai bei apara
tai, kurie vairavo kelionę bū
dami žemės paviršiuje. Sustoti 
šioje vietoje būtų lygu atsisa
kyti tų vaisių,- kurių subrandi- 
nimui jau tiek daug įvairiausių 
darbų padaryta, ir tiek daug ži
nojimo sukaupta. Kai žmogus

— Prie Kambodijos pasienio 
esą sutelkti stiprūs JAV ir Sai- 
gono vyriausybės kariniai dali
niai. Amerikiečiai neva neturį 
teisės į Kambodiją be provoka
cijos įžengti. Bet P. Vietnamo 
kariuomenė su gerais ginklais 
ir aviacijos parama jau stipriai 
veikianti Kambodijos pusėj ir 
sėkmingai naikinanti komunis
tų stovyklas. Krinta į akis, kad 
amerikiečiai korespondentai su 
tos rūšies žiniomis pasidarė la
bai santūrūs.

— 90 proc. Izraelio gyvento
jų per apklausinėjimus pasisa
kė už vyriausybės galvos Gol- 
dos Meir vidaus ir užsienio po
litiką.

jau žino, kad jis turi priemonę 
pasiekti Mėnulį, būtų nuostolin
ga jam nebeleisti ką nors dau
giau patirti.

Kada kitas skridimas? Ma
noma, kad ilgokai reiks laukti.

Harry A. Blackmun

Harry A. Blackmun, trečia
sis prez. Nixono kandidatas va
kuojančiai Aukš. Teismo teisė
jo vietai užimti. Paimtas iš ape
liacinio teismo, gimęs Minneso- 
toje, dabartinio Aukš. Teismo
pirmininko Burger jaunystės 
draugas. Jį dabar ilgai tyrinės 
advokatų tarybos komisija ir 
senato teisinė komisija, bet ma
noma, kad šitas kandidatas tu
rėtų praeiti. Šitas jau esąs pa
kankamai talerijingas, nes mo-

S rašyti ilgus Sprendimus kad 
labai nešvarbidsė bylose.

Privačiom 
mokyklom remti 
28 mil. dol.
Albany. — New Yorko valsti- 

jos seimelis paskyrė 28 mil.
dol. nevalstybinėm mokyklom 
paremti. Įstatymo priešai tvir
tina, kad tai mirtis viešosiom 
mokyklom, kita pusė teigia, 
kad neparėmimas privačių mo
kyklų greičiau padarys chaosą 
viešosiose mokyklose, kai reiks 
sutalpinti privačiose mokyklose 
esančius mokinius toms mokyk
loms užsidarius.

Už tos sumos paskyrimą bal
savo didelės daugumos (senate 
46 prieš 9, asamblėjoje 125 
prieš 21). Už privačių mokyklų 
rėmimą balsavę tvirtina, kad 
įstatymas yra taip suredaguo
tas, jog negalėsiąs būti panai
kintas kaip prieštaraująs kons
titucijai. Tai jau ne pirmas 
bandymas privačias mokyklas 
paremti.

Didžiausias įstatymo prie
šas buvo tūlas. A. H. Blumen
thal, demokrates iš Manhatta- 
no. Jis buvo ir abortų įsta
tymo rėmimo didžiausias orga
nizatorius.

Jungt. Tautos. — Pereitą ket
virtadienį Sovietų ambasado
rius prie J. Tautų Jakov Ma
lik spaudos konferencjioj pa
reiškė, kad dabartinės pietry
čių Azijos problemos nenešti- 
nos į Jungt. Tautas, nes joms 
ten ne vieta. Geriausia vieta 
jom tvarkyti būtų nauja Žene
vos konferencija. Kadangi se- 
rieji 1954 ir 1962 metų susita
rimai dėl Kambodijos, Laoso ir
Vietnamo nebuvo įvykdyti, tai 
jam atrodą, kad “tik nauja Že
nevos konferencija galėtų duo
ti naują sprendimą ir sušvelnin
ti įsitempimą Indokinijos pu
siasalyje”.

Paklaustas apie tai, kodėl 
Maskva, kartu su britais įparei
gota reikalui esant Ženevos 
konferenciją vėl sušaukti, ik - 
šiol atsisakė tai padaryti, Mali
kas atsakė: “Šiuo momentu į tą 
klausimą dar negalima atsaky
ti”.

Tas Maliko pareiškimas su
kėlė nuostabą ir susidomėjimą 
Washingtone ir Londone. Jau 
ketveri metai kaip Maskva pra
šoma sutikti tokią konferenci
ją sušaukti, bet ji arba nieko 
neatsakė, arba atsakė neigia
mai. Londonas linkęs daryti iš
vadą, kad Maskva pakeitė ar 
dar rengias pakeisti politiką. 
JAV sekretorius Rogers pave
dė Amerikos ambasadoriui prie 
J. Tautų paklausti Maliką, ką 
tas jo pareiškimas reiškia: Ar 
Maskva turi naujų pasiūlymų

Mirė prel. I.

Prel. I. Albavičius

Balandžio 19 d. 3 v.r. Chica- 
goje mirė prel. Ignas Albavi- 
čius, vienas is žymiųjų senųjų 
Amerikos lietuvių visuomeni
ninkų. Laidojamas balandžio 
22, trečiadienį, 10:30 v. iš Šv.
Antano bažnyčios, Cicero, III., 
Šv. Kazimiero kapinėse. Pa
mokslus sako — prel. J. Balkū- 
nas — angliškai, vysk. V. Briz- 
gys — lietuviškai.

Velionis buvo gimęs 1890 
m. liepos 29 Lazdijuose. Ten ir 
baigė pradžios mokyklą, gimna
ziją lankė Novorosijske, į Sei
nų kunigų seminariją įstojo 
1907 ir ją baigė 1912. Tais pa
čiais metais išvyko į Romą gi
linti studijų, studijavo 1912-14 
Gregorianum universitete ir ga
vo filossofijos licencijato laips
nį.

Į Lietuvą jau nebegrįžo. 
1914 atvyko į Ameriką ir čia 
pasiliko visą laiką. Visą laiką 
gyveno ir veikė Chicagoje. Nuo 
1914 iki 1918 buvo vikaras šv. 
Jurgio parapijoje, 1918 paskir
tas Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonu, čia jis įsitraukė į di
deles statybas ir 1927 baigė tos 
parapijos bažnyčią. 1940 nu
keltas klebonu į šv. Antano pa
rapiją Cicero, UI. čia išklebona- 
vo 26 metus (iki 1966), kai pa
sitraukė iš pareigų, čia pastatė 
pradžios mokyklą ir visoje para
pijoje stengėsi išlaikyti lietu
viška dvasia. * *■

Visą gyvenimą buvo aktyvus 
lietuviškos visuomenės narys. 
Daug pasidarbavo po pirmojo 
pasaulinio karo, kai Lietuva bu
vo paskelbta nepriklausoma 
valstybe. Lietuvos reikalais vi
są laiką sielojosi, antrojo pa

dėl naujos Ženevos konferen
cijos Indokinijos klausimu su
šaukimo?

Maliko pareiškimu todėl taip 
labai susidomėta, kad jau du 
kartus neformaliame pasikalbė
jime su amerikiečiu diplomatu
J. Tautose Malikas buvo pa
naudotas Įrankiu užsiminti, kad 
Maskvos politika yra pasikeitu
si. Pirmą kartą Malikas buvo 
neoficialiai panaudotas pasaky
ti, kad jau atėjo laikas tartis 
dėl Berlyno blokados nutrauki
mo. Antra karta — dėl Korė
jos karo sustabdymo. Spėjama, 
kad vienas pasikalbėjimas su 
Maliku jau yra tuo reikalu N. 
Y. įvykęs.

W. Rogers savo kalboje dar 
pridėjo, kad JAV pripažįsta, jog 
Kambodijos, Laoso ir Vietna
mo problemos yra viena su ki
ta susipynusios, todėl jas gali 
kartu svarstyti viena konferen
cija.

Atsiliepė tuo reikalu ir JT 
gen. sekretorius U Thant, kom. 
Kinijos tylėjimą tuo reikalu pa
vadindamas padrąsinančiu. Jo 
pareiškimą reiktų taip aiškinti: 
jeigu kom. Kinija tylės, tai ši
tai laikytina ženklu, kad ir jai 
priimtinas Indokinijos reikalų 
tvarkymas tarptautinėje konfe
rencijoje, kurion ir ji bus pa
kviesta kaip buvusių dviejų Že
nevos konferencijų dalyvis ir 
neoficialiai vedąs karą prieš P. 
Vietnamą, Laosą ir dabar Kam- 
bodiją.

Albavičius
saulinio karo metu įsitraukė į 
Altą, buvo vienas iš Balfo or
ganizatorių.

Velionis buvo glaudžiai suta
pęs, su Kat. Federacija, 1920 bu
vo pirmininku, ■ vėliau ėjo vi
sokias pareigas: vicepirminin
kas, iždininkas, lankėsi Fede
racijos seimuose, katalikų kon
gresuose buvo katalikų spau - 
dos draugijos pirmininkas, o to
ji draugija leido Draugo dien
raštį.

Prelatu pakeltas 1954. Jo gy
venimą aprašė Aloyzas Baro- 
nas — šviesa ir kelias. Pasi-
traukęs iš pareigų, gyveno toje 
pačioje šv. Antano klebonijoje 
kaip emeritas klebonas.

— Sovietu laivynas Pacifike 
žymiai padidėjo ryšium su Rusi
jos laivyno vykdomais pasauli
nio masto pratimais. JAV laivy
no vadovybė Pacifike turinti 
daug darbo su pratimų seki
mu.

— Prez. Nixono vyriausybė 
tyliai organizuoja privačius ka
pitalus investavimui Afrikoje.

Henrich Bruening

Mirė Heinrich Bruening, pas
kutinis Weimaro Vokietijos 
kancleris prieš Hitlerio įsodini
mą į kanclerio kėdę. Sulau
kęs 84 metų mirė Norwich, 
Vermont. Laidoti išvežtas Vo
kietijon į gimtąjį Muensterio 
miestą. Hitlerio išstumtas į 
tremtį 1934 apsigyveno Ame
rikoje ir profesoriavo. Priklau
sė katalikų Centro partijai, ku
ri po karo atsikūrė krikščionių 
demokratų vardu.
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Korespondentas patyrė, kad 
Drezdeno mieste bombardavi
mo metu gyveno architektas 
Stasys Giedrikis ir dr. Irena 
Giedrikienė, architektas Anta
nas Varnas ir ponia Marija Var
nienė. Jie priklausė prie tų ne
laimingųjų, kurie pakliuvo į 
didžiausio bombardavimo cent
rą — geležinkelio stotį. Jie bu
vo iš tų laimingųjų, kurių ke
liolika išliko gyvų iš kelių tūks
tančių masės stoties slėptuvė
se.

Gal iš jų teks patirti naujų 
faktų apie ten palikusius ar 
išlikusius? Taip pat patirti as
meninius to siaubingo momen
to pergyvenimus, kaip jie da
bar atrodo — iš 25 metų per
spektyvos?

Per porą vakarų atgaivintus 
jų pergyvenimus koresponden
tas mėgina atpasakoti pokalbio 
pavidalu.

Kaip atsiradote Drezdene? Ką 
jame veikėte ligi katastrofos?

— Atsiradome — kaip ir 
daugelis, — pradėjo S. Giedri
kis. — Bėgome nuo artėjančios 
bolševikinės grėsmės. Gal buvo 
ir atsitiktinumo, kuris pasuko 
mūsų kelius, o kartais ir mūsų 
likimą ta ar kita linkme .. .Kau
ne atsitiktinai pasisekė Įsi
sprausti į vagoną, kuris vežė vo
kiečių tarnautojus. Kai trauki
nys pasiekė Poznanę, čia net 
didesnis atsitiktinumas: perone 
radom ponią Haliną Liorencai- 
tę Rėklaitienę ir ponią Oną 
Aglinskienę (dabar Chicagoje). 
Jos paragino mus liktis Poz
nanėje. Pasilikome mudu su 
žmona, architektas Algirdas 
Prapuolenis su žmona Regina 
ir dukrele, architektas Vytau
tas Balsys. Poznanė buvo mum 
tik prietiltis toliau į vakarus. 
Balsys, Prapuolenis ir aš tuo
jau išvykome į Vieną darbo ieš
koti. Nieko ten neradom. Tik 
iš geležinkelių valdybos gavom 
bilietus vykti į Drezdeną. Drez
dene pasisekė. Sutiko mus pri
imti Į statybos firmų Įstaigas. 
Vadinas, darbus gavom pagal 
savo specialybes. Suradom ir 
po kambarį. Tada jau galėjom 
grįžti ir atsivežti Poznanėje pa
liktas žmonas. Apsigyvenom 
Drezdene netoliese visa grupė 
— Prapuoleniai, Balsys, mudu 
su žmona, o netrukus susirado
me ten gyvenančius architektą 
A. Varną su p. Varniene:

— Mūsų šeimininkai buvo 
aukso žmonės, — įsijungė dr. 
Giedrikienė. — Savo vieno 
kambario “bute” įsitaisėm vi
sai jaukiai. Gavau darbą ir aš 
ligoninėje. Darbui gauti tiesio
ginis kelias — per gydytojų rū
mus (Aerzte Kammer). Bet ten 
tikriausiai susėdę partiniai 
žmonės. Nuėjau tiesiai pas Sak
sonijos sveikatos ministerį, pa
siryžus jam atvirai pasakyti, 
kad bėgau iš Lietuvos nuo bol
ševikų; kad nenoriu darbų, ku
riuos skirto naciai, nes jie

Kiek lietuviy dingo Drezdeno pragare (4)

nugrūs mane į pafrontę, o aš, 
pabėgus nuo bolševikų, kurie 
išvežė mano šeimą, vėl atsidur
siu jų artumoj.. .Ministeris iš
klausė, neslepiamai užjautė ir 
leido pareikšti pageidavimus, 
kur norėčiau dirbti... Taip ir 
pakliuvau dirbti vaikų skyriu
je didžiulėje Rudolf Hess ligo
ninėje. Ten išdirbau apie 8 mė
nesius. Iki bombardavimo.

— Mūsų kelias kitoks, — su 
ironišku šypsniu ėmėsi pasako
ti A. Varnas. — Mudu su Mari
ja išvažiavom iš Kauno kaip 
“umsiedleriai” su paskutiniu 
traukiniu 1941. Pradžioje dar 
buvome atmesti, ir tokių atmes
tų susidarė 6 šeimos. Matyt, de
rybose, ką išleisti, ko neišleis
ti, buvo prieitas kompromisas 
— padalino pusiau. Mes pakliu
vom į tas tris, kurios buvo iš
leistos. Po pereinamojo lagerio 
atsidūrėm Drezdene. Karui pra
sidėjus išsikėlėme Į Berlyną, 
kur buvo lietuvių daugiau ir 
kur buvo centras. Karo eigoje 
galėjom grįžti — tur būt, tam, 
kad reiktų vėl bėgti su visais. 
Bėgom antru kartu ant trauki
nio platformos, Kazlų Rūdoje 
jau lėktuvų apšaudomi. Kai Eit
kūnuose traukinys nakvojo, vo
kiečių pareigūnas pasiteiravo, 
ar turime pinigų. Pastebėjęs 
mano pažįstamo E., kuris vyko 
su dukrele, sumišimą, pridūrė: 
“Man nesvarbu, ar jūs turite ar 
ne. Bet patarčiau čia ostmar
kes iškeisti, nes toliau jos gali 
būti nekeičiamos”. Tada mano 
pažįstamasis išsitraukė iš po 
mergytės čiužinėlį ir iš jo iš
kratė markes. Pasakė, kad čia 
esą 18,000. Pareigūnas jau ne
turėjo laiko suskaičiuoti, nes 

'traukinys rengėsi eit. Patikėjo 
pareiškimu, paėmė adresą, ir 
po kurio laiko mano pažįstama- 

. sis Vokietijoje gavo dar papil
doma suma. Tokia tvarka dar 
laikėsi Vokietijoje net pradė
jus riedėti frontui atgal ... 
Mum su Marija grįžti į Drez
deną buvo patogu, nes dar iš 
Prahos laikų pažįstama šeima 
gyveno tada Drezdene, turėjo 
didelį butą ir kvietė pasinaudo
ti... Drezdene į arbeitsamtą 
nereikėjo eiti. Aš įsiregistravau 
į universitetą disertacijos rašy
ti. Marija taip pat ėmė studi
juoti. Taip tada ne vienas darė.
Ar daug lietuviu teko Drezde

ne sutikit? Ar galite eilę pavar
džių suminėti? Ar buvo, kur 
lietuviai susitinka? Kokios bu
vo tada nuotaikos?

Ciedrikis: Lietuvių buvo ke
li šimtai. Daugiausia juos tek
davo sutikti prie bažnyčios. Su
tikom Augustinavičius, Nasvy- 
čių šeimą, Danutę Nasvytytę- 
Gabrielavičienę, Simą Narušį. 
Buvo čia kurį laiką pasirodęs 
ir advokatas Nargelavičius.

Varnas: Atsitiko čia net taip, 
kad kapitonas čėsna kelyje 

M

buvo pasimetęs su žmona. Vie
nas apie kitą nieko nežinojo ir 
vienas apie kitą galvojo, kad 
gal nuo bombardavimo bus žu
vę. Buvo staigmena, kad prie 
bažnyčios čia juodu susitiko ..

Giedrikis: Nuotaikos?... Li
ko atminime gyvas vienas lie
tuvių spektaklio epizodas su 
dainininkų žodžiais: “Apie ką 
dabar gali svajoti? — Apie tė
viškės žalius laukus”. Tuos žo
džius lydėjo ašaros visų akyse. 
Tada buvo pasiilgimas, pasitikė
jimas. Buvo viltis. Bet kada 
nuo Breslau pusės ėmė vežti į 
Drezdeną moteris ir vaikus, 
saugumo jausmas dingo, viltys 
blėso, ir kilo naujas rūpestis

Nuotr.
-pifmi- 
sieliaus

LMK Federącijos 5lewJYorh<o klubų valdyba iš k. j dę»A. Skobeikienė, V. Šileikienė, 
ninkė, G. Kulpienė;'A.*-Jonyniefiė.
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KAS TIE, KURIE KALBA KUNIGŲ VARDU
Drauge balandžio 15 vysk. V. 

Brizgys str. “Vatikano II susi
rinkimo nutarimai ir mūsų nuo
širdumas” informuoja apie ku
nigų sąjungas, kurios siekiasi 
kalbėti visų kunigų vardu ir 
klaidina visuomene, v

“Angliškoje spaudoje dažno
kai randame žinių, kad tos ar 
kitos vietos kunigai pasisako 
prieš kunigų celibatą, prieš gy
venimą klebonijose, prieš kuni
gui tenkančias pareigas ir 1.1.

“Ar tie kunigai atstovauja tik
rai šiandieninių kunigų dvasiai 
ir jų nuotaikoms? Prisiminki
me kelis spaudoje minėtus pa
vyzdžius. Kanadoje — Banf 
1969 m. vasaros pradžioje susi
rinko apie 40 kunigų, tie patys 
savo tarpe susiginčiję ir suski
lę, dalis pasiskelbė kalbą visos 
vakarinės Kanados kunigų var
du ...

“Tų pat 1969 metų rudenį 
Amerikoje Salt Lake City susi-

Nuotr. V. Gruzdžio

— tolyn į vakarus, į pietus... 
Reikėjo, kad iš įstaigos išleis
tų. Kombinavome argumentus, 
sakydami: “Mano žmoną iške
lia į kitą miestą”; žmonos sa
kė: “Mano vyrą iškelia”.

— O aš pasakiau savo vir
šininkui — senam profesoriui
— tikrą tiesą, — kalbėjo dr. 
Giedrikienė, — kad noriu to
liau nuo bolševikų. Profesoriui 
tai buvo suprantama, nes jis 
pats buvo vaikų kare netekęs.

Varnas: Į galą vyram rody
tis gatvėje jau nebuvo saugu. 
Gaudė i “Volksturmą”. Mane 
sykį pačiupo ir nusivedė. Liepė 
jau ir uniforma vilktis. Bet iš
gelbėjo mano pažįstamas, kuris 

SPAUDA

rinko apie 70 kunigų. Jie pa
siskelbė atstovaują Amerikos 
vakarų keturių diecezijų kuni
gams. Iš jų 38 pasisakė prieš 
kunigų celibatą, bendrą gyve
nimą ir kitais tokiais atvejais 
visur tais pačiais klausimais. Ki
ti arba visai nedalyvavo, arba 
balsavo prieš anuos 38. Tačiau 
vis tiek tie 38 pasiskelbė pri
ėmę rezoliuciją vakarinės A- 
merikos keturių diecezijų ku
nigų vardu. Tik jie niekur ne
paminėjo, kad tose keturiose 
diecezijose yra ne 70, o apie 
1,500 kunigų ir kad anie 38 ne
buvo įgalioti kalbėti ir rašyti jų 
vardu.

“Siu metų kovo 9-12 dieno
mis posėdžiavo Amerikos kuni
gų sąjungos atstovai. Laukta 
tūkstantinio dalyvių skaičiaus. 
Iš apie 60.000 Amerikos kuni
gų atsilankė 522. Ir iš tų 252 
toli gražu ne visi balsavo už 
pateiktas vis tas pačias —celi
bato ir bendro gyvenimo panai
kinimo — rezoliucijas, tačiau 
už jas balsavusieji nutarė jas 
pateikti vyskupų konferencijai 
kaip Amerikos kunigų rezoliuci
jas.

“šių metų balandžio 7 d. va
kare Cicero, III., Sv. Pranciškos 
Romietės parapijos salėje buvo 
šauktas Chicagos arkidiecezijos 
kunigų susirinkimas. Iš apie 
2.800 kunigų atsilankė 592. Ka
dangi iš anksto buvo išsiunti
nėta ne tik susirinkimo pro 
grama, bet ir rezoliucijų pro
jektai — vis tų pačių: kunigų 
celibato ir bendro gyvenimo 
panaikinimo — tai beveik du 
trečdaliai net kunigų sąjungos 
narių susirinkimą ignoravo. Už 
minėtas rezoliucijas pasisakė 
388. Tačiau jie šias rezoliuci
jas įteikė kardinolui visų Chi
cagos kunigų vardu”.

turėjo pažymėjimą, kad vykdo 
statybos darbus. Pasakė, kad 

(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

jis kaip tik rengia sutvirtini
mus už Drezdeno ir kad aš esąs 
jo inžinierius. Paleido. Nuo ta
da gatvėje rodžiausi su lazdele 
ir pasišlubčiodamas ... Atmos
ferai tempiantis, Hilfstellės įga
liotinė (rodos, Nasvytytė, dabar 
Australijoje) rengė evakuaciją. 
Kaip ten nutiko, bet mano ir 
mūsų visos grupės pavardės ne
buvo į sąrašą įtrauktos. Ryžo
mės evakuotis savom jėgom.

Su lagaminais vasario 13 va
karą atsidūrėm stotyje, laukda
mi eilinių traukinių. Atėjo vie
nas traukinys, bet jis vežė tik 
moteris ir vaikus. Ryžomės 
laukti kito traukinio. • Belau
kiant ištisom miniom, staiga— 
aliarmas (b.d.).

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernio* 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvį. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL Virginia 6-1800.
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 - Silver 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.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua 1 
Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Gheen St., Philadelphia, Pa. 19123;

♦ •PO 5-6932. ' ' - •

Apie Darbininko "oskarus"
Drauge kovo 18 V. Alseika, 

Draugo korespondentas iš New 
Yorko, taip atsiliepė apie Dar
bininko išrinktus New Yorko 
srities pereitais metais didžiau
sią visuomeninį įnašą padariu
sius veikėjus:

“Tiems septyniems ar jų 
atstovams įteikus medalius bei 
“aktus”, jau atsirado, norėtu
me manyti, savotiška ir lietu
viška “oskarų” tradicija...

“Darbininko” iniciatyva tei
giama dar ir todėl, kad su ja 
viešumon išeita kaip tik vasa
rio 16 šventės dienomis, kada, 
anot laikraščio, nepakanka kel
ti senus atsiminimus. Neigia
mu bruožu laikytina tai, kad re
dakcija pasitenkino kukliu sep
tynių žmonių ar kolektyvų at- 
žymėjimu, apsiribojusi tik ne
gausiu, atsitiktinai į parodą atė
jusių lietuvių būriu. Tuo tarpu, 
įvykį laikydami svarbiu (kaip 
išryškinta vėliau laikrašty), ren
gėjai jam turėjo suteikti kiek 
platesnius rėmus, nesivaržyti 
spaudos. įvairių organizacijų at
stovų ir juo labiau, kad tie “Os
karai”, — atžymėjimai įdomūs 
ne tik pačiam N. Yorkui.

žinoma, lietuviams išeivijo
je nėra reikalo rinkti “Time” 
pavyzdžiu “Man of the Year”, 
betgi Brooklyno laikraščio ini
ciatyva, manom, galėtų pasekt 
kiti lietuvių telkiniai ir kasmet 
vasario 16 proga paskelbti 6-7 
ar net 12 iškiliausių, labiausiai 
pasižymėjusių savo kolonijos 
žmonių ar kolektyvų. Tai ga
lėtų atlikti vietos lietuvių laik
raščių redakcijos ar, kur jų nė
ra, radijo valandėlių kolekty
vai, gal talkininkaujant ir liet, 
bendruomenės atstovams.”

PHILADELPHIA, PA. — Lithuanian World Review Radio, sekmadieniais 
4 vai. popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wick
ham Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir šeimas labai palankiomis kainomis, šiemet turėsime 
ir moderniai įrengtų kambarių, su privačiomis voniomis, dušais ir tt. 
Sezonas: birželio 26 - rugpiūčio 7 d. Dėl rezervarijų bei informacijų 
kreiptis: Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046 (Tel. 
207-967-2011).

Berniuku stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpiūčio 21 d. (galima rezervuotis bet kokiam laikui 
to sezono laikotarpiu). Stovyklautojų skaičius ribotas, todėl prašo
me registruotis iš anksto. Berniukai iš New York apylinkės bus at
vežami mūsų parūpintomis priemonėmis. Kreiptis dėl smulkesnių 
informacijų bei registracijos: Franciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine 04046 (Tel. 207-967-2011).

— Palangoje sausio mėn. ati
daryta Pabaltijo bei Ukrainos ir 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities dailininkų kūrybos dar
bų paroda. (Elta)

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847-5522
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Įvykių
Amerikos didžiausias šių die

nų įvykis, kurį sekė ir kuriame 
širdim dalyvavo visas pasaulis, 
buvo Apollo 13 astronautų ke
lias atgal. Tiek dėmesio ir šir
dies jie nebūtų sulaukę, jei bū
tų pasiekę planuotą kelionės 
tikslą. Dabar, kada nelaimėje 
sugebėta surasti laiminga išei
tis, visų opinijoje astronautai 
didesni herojai ir didesnis yra 
Amerikos astronautikos presti
žas.

Gaivališkai kilo maldos, kad 
pasisektų grįžti, ir padėka, kai 
pasisekė. Kongreso abeji rūmai 
rezoliucijom ragino rhelstis. Lai
vo kapelionas grįžusius astro
nautus pasitiko padėkos malda. 
Prezidentas pereitą sekmadienį 
paskelbė padėkos diena.

Tokia pasirodė Amerika, ka
da prabilo jos širdis; kada pra
šneko natūralus žmogus; kada 
nebuvo laiko gudragalviauti, jog 
Bažnyčia nuo Valstybės atskir
ta; jog Valstybės pinigais mo
kami pareigūnai laužo konstitu
ciją, įtaigodami piliečius mels
tis ...

Tai šventadieninė Amerika. 
Bet praeis ši entuziazmo ban
ga. Vėl išlįs gudragalviaujan- 
čioji Amerika, kuri kartos, kad 
nevalia ne tik skatinti, bet net 
leisti patiem vaikam melstis, 
mokykloje. Išlįs vėl tokios kaip 
Mrs. Madalyn Murray O’Hair su 
“Pilietinių teisių sąjungom” ir 
šauksis į teismą, kad uždraustų 
melstis .. .net erdvėje tarp že
mės ir mėnulio, nors ten Ame
rikos jurisdikcija dar neveikia.

Tai bus vėl šiokiadieninė A- 
merika. f

New Yorko didžiausias įvy
kis atnešė džiaugsmo antikristo 
išpažintojam, laimėjusiem abor
tų legalizavimą.

Atsakomybę nuo negimusių 
žudymą prisiėmė gub. Rocke- 
felleris, skubiai Įstatymą pasi
rašydamas ir visai nekreipda
mas dėmesio į vyskupų telegra
mą, kad prieš pasirašydamas 
apklaustų gyventojų atstovus. 
Rockefellerio atsakomybę dar 
labiau išryškino Aliaskos guber-

įvykiai
natorius, panašų abortų įstaty
mą vetuodamas.

New Yorko gubernatorius ir 
seimelis tarp gausių gyventojų 
katalikų mėgino populiarumą 
atgauti pinigais — balandžio 17 
paskyrė 28 milijonus nevaldi- 
nių mokyklų reikalui. Paskyri
mas įspūdžio nepadarė. Brook- 
lyno vyskupas Mugavero įver
tino tai kaip “netikrą atsiliepi
mą į tikrąją mokyklų krizę”. 
Tikra parama privatinių mokyk
lų mokinių tėvam būtų Speno- 
Lerner įstatymo priėmimas. Bet, 
anot Tablet, gubernatorius pasi
rūpino, kad šiam įstatymui bū
tų padarytas abortas — nebū
tų net leista jam pasirodyti ofi
cialiam seimelio svarstyme.

Rockefelleris, sakoma, trupi
niais norėjo pasiteisinti prieš 
liberalus ir pasotinti tėvus, ku
rių vaikai yra privatinėse mo
kyklose ir gauti abejų balsus 
rudens rinkimuose. Gauti esą 
realaus pagrindo, nes jo kon
kurentas Goldbergas pasisakė 
ir prieš tokius trupinius.

Tai New Yorkas, kurio dabar
tiniai vadai nori atsiremti ko
vingų liberalų palankumu.

Lietuvių Bendruomenės įvy
kių eilėje tenka papildyti anks
tesnę mūsų informaciją, kad 
JAV LB centro valdyba išsiaiš
kino su garbės teismu ir tary
bos prezidiumu rinkimų reika
lus ir priėjo išvadą: pataisyti 
rinkimų taisykles ir papildyti 
jas garbės teismo išaiškinta 
prasme — nustatant kiekvienai 
apygardai jos renkamų atstovų 
skaičių, ir rinkimus daryti bir
želio 6-7.
ši išvada rodo, kad visos trys 

institucijos, kuriom priklauso 
rolės tarybos rinkimuose, savo 
nuomones įstengė suderinti 
bendrai veiklai.

Toks išsiaiškinimas atima bet 
kurį realų pagrindą tiem, kurie 
ėmėsi viešų insinuacijų prieš 
atskirus asmenis ar grupes, už
uot ėmęsi bendruomenės Įsta
tuose numatytų priemonių 
veiklai tvarkyti.

Mieste,
Ankstyvas Atvelykio rytas. 

Lėktuvas leidžiasi pro tirštus 
debesis. Leidžiasi į garsų Ber
lyno aerodromą — Tempelhof.

Šis aerodromas pastatytas 
dar prieš antrąjį pasaulinį ka
rą. Lėktuvai čia nusileidę pir
miausia įvažiuoja į didelę anga- 
rinę salę ir tik tada keleiviam 
atidaro duris. Keleiviai išlipa ir 
įlipa po stogu.

Truputį sninga šį rytą, bet 
lėktuvui tai kas. Jis leidžiasi 
labai greitai. Gal niekur kitur 
taip nepajusi lėktuvo greičio, 
kaip čia nes aerodromas yra 
apstatytas aukštais namais, tai 
lėktuvas, lyg koks erelis, turi 
iš aukšto nutūpti į lizdą — į 
aerodromo taką.

Nusileidome.
Žmonių judėjimas nemažas, 

nes tik lėktuvu galima pasiek
ti Berlyną, jei nenori pasiduo
ti rytų Vokietijos valdžios kon
trolei. Toji valdžia tvarko ir 
kontroliuoja visus sausumos 
kelius, padangės kelių šiuo me
tu dar nesiekia.

Per Berlyną į Paryžių
Į Berlyną patekau visai neti

kėtai, lyg norėdamas įrodyti, 
kad lietuviška patarlė — aplink 
arčiau — teisinga. Iš šiaurinės 
Vokietijos į Paryžių gali grei
čiau patekti, skrisdamas per 
Berlyną. Čia turi nukeliauti į 
kitą aerodromą, į Tegel, kuris 
yra miesto 'šiaurinėje dalyje, 
prancūzų sektoriuje. Ten yra 
lėktuvas į Paryžių.
Automobiliu Berlyno gatvėmis

Kol tas lėktuvas Į Paryžių iš
skris, turiu dar šiek tiek laiko. 
Reikia apžiūrėti miestą.

“Avis” paskolina Volkswage- 
ną. Tai geriau nei taksi. Gali 
laisviau ir greičiau judėti.

Berlyno gatves sniegas sten
giasi pridengti baltai, bet vė
jas tuoj jį nušluoja. Balandžio 
mėnuo, tai sniegui čia rodytis 
tikraų negražu. . \ .

Kelionė pagal gėdos sieną
Pavažiavęs kelias minutes, 

sustoju prie garsios vietos — 
Check-point Charlie. Per čia į 
rytinę miesto dalį įleidžiami 
svetimšaliai. Čia yra garsi 
Friedrichstrasse. Toji garsioji 
gatvė, kadaise buvusi tokia jud
ri. Gatvę kerta siena. Prie 
perėjimo punkto esu vieninte
lis. Už kelių žingsnių būdelėje 
sargybinis stebi, ar aš drįsiu ei
ti į rytus. Ne! Aš pasuku į vaka
rus ir važiuoju palei sieną, ku

kurį valdo keturios kariuomenes
Atvelykio rytą lietuvis, keliaudamas į 
sileido Berlyne ir apžiūrėjo sieną, kuri

J. GAILĖNASrią visi pavadino šio šimtme
čio gėdos siena.

100 metrų iki sienos
Ženklai vokiečių kalba įspė

ja, kad iki vakarietiškos ribos 
beliko tik 200, 100 metrų. Įspė
jimai beveik nereikalingi, nes 
visi mato ta rūsčia, miestą da
lijančią sieną, ir visi supranta 
realybę.

Važiuoju' Potsdamer Strasse, 
kuri įveda į to paties vardo 
aikštę. Aikštė beveik visa ry
tuose, anapus sienos. Kadaise 
čia buvo daug judėjimo, dabar 
beveik tuščia. Anoj pusėj dar 
nemaža griuvėsių.

Traukiu per garsią Tiergar- 
ten dalį. Sustoju alėjoje, kuri 
pavadinta — Birželio 17. (Tai 
sukilimo data prieš rytus). Čia 
pat alėjoje barikada, ir maši
nom be specialaus leidimo ne
galima įvažiuoti.

Kariuomenių miestas
Tuo metu privažiavo anglų 

uniformuotas pareigūnas. Jis 
su savo Volkswagenu pralindo 
pro visas kliūtis. Jis čia ponas, 
nes Berlynas yra vienintelė vie
ta Vokietijoje, kur egzistuoja 

Paminklas žuvusiem rusų kariam Berlyno vakariniame sektoriuje

net keturios kariuomenės — 
amerikiečių, anglų, prancūzų ir 
rusų. Jie ir valdo miestą, pasi
dalinę sektoriais.

Rusų pergalės paminklas
Maždaug už ‘šimto metrų nuo 

barikados yra žinomieji Bran
denburgo vartai. Jie jau yra 
rusų sektoriuje, kokia 15 met
rų nuo sienos. Gi šiapus sie
nos, tarp sienos ir barikados, 
matai didžiulį rusų paminklą 
žuvusiem. Sargybos ten dar 
ir dabar stovi.

Kai 1961 buvo pastatyta ši 
miesto siena, įsiutę vokiečiai 
vos nenužudė tų sargybinių. 
Todėl dabar ten privažiuoti ne
begalima. Tik iš tolo galima pa
žiūrėti į du sargybinius su so
vietiškomis uniformomis.

Ir kokia ironija: vakarietis 
vokiečių policininkas saugo 
juos — tuos sovietų sargybi
nius, kad jie čia galėtų stovė
ti. O čia pat, už keliasdešimt 
metrų, gėdos siena uždaro 
Brandenburgo vartus ir garsią 
Unter den Linden alėją.

Paryžiy, lėktuvu nu- 
dalija miestą pusiau

Reichstago rūmai
Keliolika metrų į šiaurės va

karus nuo tų vartų stovi įspū
dingas pastatas — Reichstag— 
buvę Vokietijos parlamento rū
mai. Karo metu apgriauti, da
bar vėl atstatyti. Kartais Čia 
susirenka V. Vokietijos kong
resas posėdžiauti, ir tada suju
dina visą rytų Vokietiją.

Esanti siena kongreso rūmų 
neuždengė. Jie gerai matomi iš 
rytų Berlyno. Rūmai ir komu
nistam ir nekomunistam prime
na praeitį. Šie kongreso rūmai 
pergyveno ir Hitlerio laikus, o 
gal pavyks jiems ir komunisti
nio režimo galo sulaukti.

Rūmai lyg koks numestas 
kaulas erzina rytų žmones, ir 
jie visaip stengiasi juos nuver
tinti, pasmerkti, reaguoti, kai 
ten susirenka V. Vokietijos par
lamentas. Gi visiem žmonėm 
šie rūmai, iškilę viršum gėdos 
sienos, yra geresnio rytojaus 
viltis.

Berlyniečiai negali 
lankytis rytuose

Pavažiavęs keletą kilometrų 
į šiaurę, vėl randi vietą, kur

J. SAKALO “PASKUTINĖ PUOTA”
J. Sakalas yra literatūrinis 

slapyvardis dr. Juozo Sa
kalausko, gimusio 1896, peda
gogo, paskiau ilgamečio valsty
bininko bei diplomato iki pat 
nepriklausomos Lietuvos okupa
cijos, dabar gyvenančio su šei
ma Muenchene.

Kaip eilė kitų diplomatų, jis 
reiškėsi ir literatūrinėje kūrybo
je. Viešai jo eilėraščiai rodėsi 
nuo 1921. Šiais metais gautas 
jo rankraštinis leidinys ^‘Vi
dunakčio aidas”. Jame poemė
lės pobūdžio eilėraščiais filoso
fiškai apmąstoma Lietuva —jos 
išlikimas amžių eigoje — kaip 
legenda; jos nepriklausomybės 
laikotarpis, tremtyje atsidūru- 
sios jos dalies likimas.

Čia spausdiname šio rinkinio 
poemėlę “Paskutinė puota”, ku
rioje sudramatinta forma per
gyvenamas konfliktas tarp dve
jopų nusiteikimų Lietuvoje 
prieš svetimųjų jėgų invaziją. 
Konfliktas tarp oportunizmo ir 
idealizmo, tarp optimistinių i- 

gali žmonės pereiti iš vienos 
pusės į kitą. Gali pereiti tik 
V. Vokietijos piliečiai su ati
tinkamais leidimais. Tokių per
ėjimo punktų mieste yra kele
tas. Patys berlyniečiai tačiau 
neturi teisės lankytis rytuose. 
Jei tavo brolis gyvena rytuo
se, pas jį negali nuvykti. Kai 
kas kombinuoja: nuvažiuoja į 
V. Vokietiją, gauna ten pasą, 
žinoma, nesakydamas, kad gy
vena Berlyne, — ir tada jau 
mėgina pereiti sieną.

Siena — 8 pėdę
Pati siena yra mūrinė, maž

daug 8 pėdų aukščio. Kas de
dasi anapus sienos, negali ma
tyti. Kur yra perėjimo punk
tai, ten iš tolo žmones įspėja 
bent keliom kalbom rašytos len
tos, kad štai palieki vakarų sek* 
torių ir pereini į rytus.

Kur siena eina lygiagrečiai 
su gatve, vakarų pusėje pa
statytos tokios platformos, sa
votiški bokšteliai. Tos platfor
mos yra truputį žemesnės nei 
pati siena, bet, ant jų užlipęs, 
gali gerai matyti, kad dedasi 
anoj pusėj. Apačioje tos platfor
mos yra pakabintas vokiečių po
licijos raštas, kad užlipti galima 
tik sava rizika.

(Bus daugiau).

liuzijų gyvenimo ramybe, pasto
vumu ir grėsmingo padėties 
kaitos pramatymo, tarp pasy
vaus prisitaikymo ir aktyvios 
rezistencinės kovos. Pirmieji nu
siteikimai reiškiami dabarties 
puotaujančių atstovų (šeiminin
kas), antrieji — iš kapų atėju
sios praeities milžinų (Kuni
gaikštis ).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

— Vilniaus filharmonija su
rengė J. Gruodžio kūrybos kon
certą jo 22 metų mirties su
kakčiai.

— Vilniuje išleista meninės 
fotografijos knyga “Senojo Vil
niaus vaizdai”. Autorius A. 
Kunčius.

— Klaipėdoje kovo 23 mirė 
rašytojas ir žurnalistas Kazys 
Plačenis. Buvo gimęs 1908 Uk
mergėje. Buvo mokytojas. Pa
rašė nepriklausomoje Lietuvo
je romaną iš kun. Strazdelio 
gyvenimo “Pulkim ant kelių”.
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J. SAKALAS

PASKUTINĖ PUOTA

Nesmerkite,.........
Jei ir pavojaus valandą 
Mes buvome tik žmonės.

I
Prabilkit, mano tylios kanklės!
Pritarkit mano dvasios raudai,
Kurios nei saulės spindulys,

Praskleidęs debesis,
Nei bangos vėjo glėbyje,
Nei paukštis giesme
Už mano lango
Negal nutildyt.

Skambėkit, mano šimtastygės,
Atmint tiem mano sesėm, broliam, 
Kurie tėvynės vieškely sukniubo 
išdidūs apgaulinga viltimi 
Išlikti kaip dievai, 
Nepaliesti audros, kuri mirties 
šešėlius mėtančiais sparnais 
Iš nežinių pakilo žemėj.
Vien savo žvaigždę įtikėję,
Jos laikės jie kaip laivas švyturio,
Sutemus jūroje,
Paneigdami kitų žvaigždes
Ir amžiaus krautą patyrimo lobį,
Ir viešpačių garbe
Apvainikuotą žodį,

Ištaiginga menė. Puošnūs svečiai. Stalai kupini valgių ir 
gėrimų. Svaigi muzika. Padriki kalbų žodžiai. Tarnai 
pilsto svečiams į taures vyno. .. menės vidurį su taure 
rankoj išeina šeimininkas.

Ir karžygių drąsa 
Įamžintą gyvybės auką. 
Jie žuvo, kai tik jų žvaigždė 
Kaip žvakė, vėjo užpūsta,užgeso. 
Jų klaidos, kaltės, kančios ir žūtis 
Pavirs pilkais akmenimis

Stovėt įspėjamuoju ženklu 
Prie naujojo tėvynės kelio. 
O jiem patiem tesie ramu 
Ten viename kape su tais, 
Kurie, išvydę svetimųjų baisą, 
Pakėlė ranką priešintis 
Ir, grūmęsi beviltiškoje kovoje, 
Padėjo galvas.
Tolioj pakalnėje pražydo kietis. 
Jis atsistojo vietoj ąžuolo 
Budėt prie aukšto brolių kapo. 
Į dangų stiebės jo viršūnė, 
O šakos supo liemenį 
Plačiais vainikais.
Sutemus vakare,
Pakalnės kietis kapui smilkė, 
O rytą užtekėjus saulė 
Jo svyrančias šakas 
Sagiojo jūrų perlais.
Jį pakeleiviai paukščiai sveikino 
Naujos nemirštamos gyvybės giesme.

n
I

Gyvųjų puota 
šeimininkas

Svečiai
Praeities valdovų vėlės 
Kunigaikščiai

šeimininkas

Pakelkime taures!
Te jos atsiveria mum gyvu šaltiniu 
Gaivint ištroškusių širdžių.
Gerosios žemės dovanos,
Kurios mum suplaukė
Į pasistiprint padengtus stalus, 
Tegul apsčiai tarp mūs pasklinda 
Kaip iš sėjiko rankos beriama 
Subrendus sėkla, žadanti 
Jam daugeriopą vaisių.
O muzika aidų sutartine
Kaip paukščiai iš kiekvieno krūmo
Tegul pažadina mūs sielas 
Pakilt nematomais sparnais 
Minties greičiu skraidyt 
žvaigždynuose ir, lenktynes 
Lengvai laimėjus su žvaigždėm, 
Su laurais grįžt į pilką žemę.
Išlenkime lig dugno šiandien 
Gyvenimo gėrybių taurę!
Rytoj mes vėl tik darbo skruzdėlės, 
O atsilsėt netruksime kapuos.

Svečiai

Valio! Gyvuok! Ilgiausių metų!

Žmonių balsams pritaria orkestras. Duryse pasiro
do būrys apsivilkusių senovės kunigaikščių rūbais — 
išsirikiavę žengia į menę ir vidury sustoja, rankas pa
rėmę kalavijais. Menėj sambrūzdį pakeičia kapų tyla.

Kunigaikštis

Jūs mūsų Šaukėtės — mes su jumis, 
širdies maldom jus gelbėti 
Aidėjo erdvės ir kapai.

Šarvais ir ginklais nešinos, 
Gyvosios praeities galybės su jumis. 
Užpūskit žiburius ir bėkite 
Į kalnus kurt laužų, 
Pavojaus skelbti visai šaliai.
Kas gyvas ginklą į rankas jai ginti. 
Pavojus, mirtinas pavojus.
Ją ginkite, kaip gynė jūs tėvai.

šeimininkas

Vaidyba klasiška, 
Tik žodžiai nepritinkami, 
Nors atrinkti, bet pavojingi 
Kaip sumaniai pagardinti nuodai. 
Pro jų kilnumo skraistę žybsi 
Aštriausiai išgaląsti ašmenys 
Atsivedėjus kirst tą puikų medį, 
Kur šakose tėvynės paukščiai vieši.

Kunigaikštis

Ko šaukėtės nakčia, slapta, 
Sapne, pro ašaras, tą drįskite 
Ištart ir proto persvaros žodžiu. 
Ištikimieji būkite ištikimi. 
Anapus«baimės ir namų 
Tas juo aštresnis ginklas, 
Kuris pakelt sunkesnis rankai. 
Juo garbingesnis žygis tas, 
Kuriam pradėti reik drąsos 
Pačiam visu savim aukotis.

šeimininkas

Kas jūs tokie ir kas čia siuntė jus?
Piktybių užmačias netruksime sudraust

(Bua daugiau)
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Vieneri metai be Konstantino Avižonio
Žmonių gyvenimo keliai ne

vienodi: vieniems lemta žengti 
siaurais takeliais ir būti papras
tais, kad ir svarbiais, gyvenimo 
mašinerijos krumpliaračiais, ki
ti išeina į platų kelią ir įneša 
stambų indėlį savo tautos moks
lo ir kultūros lobynam

Pastarųjų grupei priklauso ir 
iškilus Lietuvos praeities tyri
nėtojas Konstantinas Avižonis, 
lygiai prieš vienerius metus 
(1969 balandžio 20) mirties iš
plėštas iš mūsų tarpo. Tai di
džiulis nuostolis lietuvių tautai, 
netekusiai gerai pasiruošusio, 
darbštaus ir įžvalgaus istoriko. 
Mirė istorikas, bet paliko' jo 
darbai.

Prisimindami a.a. Konstanti
no Avižonio mirties metines, 
atskleiskime jo gyvenimo lapą 
ir bent trumpam stabtelėkime 
ties jo moksliniu palikimu.
Gyvenimo kelias

Konstantinas Avižonis gimė 
1909 sausio 16 Žagarėje, Šiau
lių apskr., garbingoje lietuvių 
tautinio atgimimo veikėjo dr. 
Petro Avižonio ir Sofijos Gruz- 
dytės Avižonienės šeimoje.

Jo tėvas buvo vienas iš 1922 
besikuriančio Lietuvos Univer
siteto Medicinos fakulteto orga
nizatorių, oftalmologijos moks
lo pionierius Lietuvoje, pirma
sis ir ilgametis Lietuvos Uni
versiteto (nuo 1930 m. Vytau
to Didžiojo Universiteto) Medi
cinos fakulteto dekanas; oftal
mologijos katedros ordinarinis 
profesorius, kurį laiką univer
siteto prorektorius (1924-1925) 
ir rektorius (1925-1926).

Akademinį tėvo gyvenimo ke
lią pasirinko ir jo vaikai: vy
riausiasis sūnus Jonas buvo me
chanikos inžinierius, 1926 bai
gęs Aukštąją Technikos Mokyk-

KAIP REIMERIS 
GAVO PREMIJĄ

Vilniaus spauda plačiau rašė 
apie Indijoj viešėjusį poetą Va
cį Reimerį, neseniai apdovano
tą indų D. Nehru vardo premi- 
ja-

Jis premiją gavo šalia eilės 
kitų Sovietų Sąjungos meno ar 
visuomenės veikėjų, kurie “sti
prinę Indijos ir Sovietų savi
tarpio supratimą”. Tai 1968 m. 
premija, paskirta už eilėraščių 
ciklą apie Indiją.

Reimeris Indijoj lankėsi kaip 
turistas 1956 metais. Po to pa
rašė eilėraščius apie Indiją. Da
lis jų buvo išversta į rusų kal
bą, o iš jos — į hindi ir benga
lų kalbas. Tuos eilėraščius išpo
puliarino Lietuvoj viešėjęs in
dų kalbininkas Chatergi, ieško
jęs bendrumo tarp sanskrito ir 
baltų kalbų. Po jo kelionės Į 
Lietuvą Indijoj pasirodė knyga 
“Baltai ir arijai”. Reimeris sa
kosi, kad savo pirmosios viešna
gės Indijoje metu jis drauge su 
indais dainavęs indų, rusų ir.. 
lietuvių dainas. (E) 

Ii k. j d. Gasper S. Fasulto, demokratų 36 apylinkės vadas, Peter C. Wytenus—Bushwick Jungtinio komiteto 
pirmininkas, Rudolph F. D i Mas*—demokratas ii 19 apylinkės, tarybos narys, kalba, kaip sustabdyti krimina
linius įvykius Ridgewoodo apylinkėje. Nuotr. R. Kisieliaus

lą Berlyne (1941 sovietų išvež
tas į Sibirą, kur ir mirė); sū
nus Vytautas, pasirinkęs tėvo 
specialybę, nuo 1941 buvo Vy
tauto Didžiojo Universiteto of
talmologijos katedros vedėjas 
ir akių klinikos direktorius (da
bar gydytojo darbą dirba Mil- 
forde, Delaware valstijoje); 
duktė Birutė yra baigusi eko
nominius mokslus (ištekėjo už 
JAV armijos kpt. Aleksandro 
Blaževičiaus ir gyvena Bristoly
je, Connecticut© valstijoje).

Konstantinas Avižonis aukš
tesnįjį mokslą 1920-1927 ėjo 
Kauno “Aušros” gimnazijoje. 
1927 rudenį pradėjo istorijos 
studijas Lietuvos Universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulte
te. Pagrindiniu dalyku buvo pa
sirinkęs Lietuvos isotriją, šalu
tiniais — visuotinę istoriją ir 
pedagogiką. Čia jo istorijos pro
fesoriais yra buvę: Ignas Jo
nynas, Jonas Yčas, Augustinas 
Janulaitis, Leonas Karsavinas, 
Vaclovas Biržiška ir Eduardas 
Volteris.

Nuo 1929 lapkričio 8 studijas 
tęsė Fridricho Vilhelmo Uni
versitete Berlyne, kur 1932 
gruodžio 10 už disertaciją apie 
lietuvių bajorų atsiradimą ir 
vystymąsi iki Lietuvos-Lenki
jos unijos 1385 (Die Entste- 
hung und Entwicklung des li- 
tauischen Adels bis zur litau- 
isch-polnischen Union 1385) 
gavo filosofijos daktaro laipsnį. 
Ir Vytauto Didžiojo Universite
tas, iškaitęs Berlyne išeitą 
mokslą, 1933 kovo 29 išdavė 
Humanitarinių mokslų fakulte
to diplomą.

Vokietijoje K. Avižonis gili
no istorijos studijas pas šiuos 
profesorius: A. Brackmanną, E. 
Casparą, H. Onckeną, E. Perel- 
są, O Hoetzschą. 1933 K. Avi
žonis lankė vasarinius prancū
zų kalbos kursus Grenoblyje, 
Prancūzijoje, o 1933-1934 rin
ko istorinę medžiagą Krokuvo
je: Jogailos Universiteto, Lenki
jos Mokslų Akademijos, Čar
toriskių ir kituose archyvuose.

Išėjęs mokslus, atsidėjo pe
dagoginiam darbui. 1934 spalio 
1 — 1941 spalio 15 dėstė Lie
tuvos ir visuotinę ūkio istoriją 
Prekybos Institute Klaipėdoje 
ir Šiauliuose, pradžioje kaip 
lektorius, nuo 1940 spalio 1— 
docentas. 1935 sausio 1 —1939 
kovo 1 kartu buvo ir “Aušros” 
berniukų gimnazijos Kaune mo
kytojas. 1937 kovo 29 K. Avi- 
žoniui suteiktas aukštesniosios 
mokyklos mokytojo vardas.

Įsikūrus Lituanistikos Institu
tui Kaune, iš kurio 1941 pra
džioje išaugo Lietuvos Mokslų 
Akademija, K. Avižonis nuo
1939 kovo 1 buvo to instituto 
sekretorius, nuo 1939 birželio 1 
reikalų vedėjas ir nuo 1940 spa
lio 1 — mokslinis sekretorius.
1940 spalio 25 perkeltas į Vil
nių kartu su Lituanistikos In
stitutu, bet gruodžio 1 paties

JONAS PUZINAS

Prof. Konstantinas Avižonis 

prašymu iš mokslinio sekreto
riaus pareigų atleistas (K. Avi
žonio vieton paskirtas Simas 
Sužiedėlis).

Įsteigus Lietuvos Mokslų a- 
kademiją, 1941 gegužės 11 pa
skirtas Istorijos instituto Lietu
vos istorijos sekcijos jaunes
niuoju asistentu. Lygiagreta dir
bo ir Vilniaus Universiteto Hu
manitarinių mokslų fakultete: 
nuo 1950 spalio 15 Lietuvos is
torijos katedros vyr. asistentu, 
nuo 1940 lapkričio 10 — do-

Apie lietuvių gyvenimą New Yorke prieš I-jį p. karą
Pr. NARVYDAS(tęsinys iš pereito nr.)

Jau 1906-7 m. Institutas bu
vo savo žydėjime. Ant visų į- 
staigos langų spindėjo aukso 
raidėmis užrašai — Dr. Collins 
Medical Institute.

Gydydavo per laiškus. Visi 
tų laikų lietuvių lenkų, rusų, 
slovakų, vokiečių ir kitų tauty
bių laikraščiai mirgėte mirgėjo 
skelbimais: atsiųsk savo adre
są, jei sergi, ir tuoj gausi žinių, 
kaip pagyti. Ligoniams tai bu* 
vo gerai ir patogu. Sergi sau, 
nereikia eiti pas daktarą, o už 
sulygtą kainą prisiunčiami vais
tai. Geri vaistus ir lauki svei
katos.

Visą biznį prižiūrėjo Jonas 
Naujokas su savo pagelbiniais. 
Jo vyriausioji ranka buvo Jo
nas Grinius, kai kurį laiką ten 
dirbo P. Bukšnaitis ir kiti anų 
laikų šiek tiek prasilavinę.

Jų raštinėse buvo daug tar
nautojų, nes kiekviena tautybė 
turėjo savo atskirus skyrius, 
kuriems vadovavo tos tautos 
žmonės.

Laiškų suplaukdavo šimtai; 
visus atidžiai peržiūrėdavo ir at
sakydavo. Būdavo tokių laiškų, 
kurių negalėdavo išskaityti, nes 
rašytojas, nemokėdamas rašyti 
ir nenorėdamas, kad kas už jį 
rašytų, stengdavosi, žiūrėdamas 
į knygą, šiaip žodžius sulipdyt.

Atsiliepusiems būdavo išsiun
čiamos anketos, į kurias reikė- 

centu, toms pačioms pareigoms 
paskirtas ir 1941 liepos 30 Vil
niaus miesto ir srities švietimo 
valdytojo įsakymu. Specialius 
Lietuvos istorijos kursus skaitė 
iki Vilniaus Universiteto užda
rymo (1943 kovo 18). 1942 
gruodžio 19 Vilniuje vedė ger
manistę Angelę Asevišiūtę.

Sovietų okupacijos grėsmė 
1944 vasarą išbloškė K. Avižo- 
nį ir didelį būrį jo kolegų bei 
studentų į Vakarus. Jis ir to
liau tęsė mokslinį bei pedago
ginį darbą. 1944 rudenį kurį 
laiką dirbo Freiburgo i. Br. uni
versiteto bibliotekoje, o 1945 
lapkričio 25-1947 spalio 1 Frei
burgo Alberto Liudviko Uni - 
versiteto Filosofijos fakultete 
dėstė Rytų Europos istoriją. Ne
paisydamas pokario susisieki
mo nepatogumų bei visokių ad
ministracinių okupacinės kari
nės valdžios suvaržymų, K. Avi
žonis nuoširdžiai įsijungė į Pa
baltijo Universiteto Hamburge- 
Pinneberge mokomąjį darbą. 
Nuo 1946 rugsėjo 18 iki 1948 
rudens čia dėstė e. o. profeso
riaus teisėmis Lietuvos ir Ry
tų Europos istoriją.

1949 gegužės 15 atvykęs į JV 
(1955 birželio 1 natūralizavosi), 
nuo 1949 rudens, buvo Elon ko
legijos, š. Karolinoje, vokie- 

davo atsakyti be jokių savo iš
vedžiojimų — taip ar ne.

Pradėdavo klausti: kiek am
žiaus, paskui kokiomis ligomis 
sirgęs, kokį darbą dirbąs ir ai
bės kitų klausimų.

Pagal gautąją anketą toji į- 
staiga spręsdavo apie ligonio li
gą ir pranešdavo, kokia liga ser
gą ir kiek gydymas kainuos 
su vaistais. Ligonis galėjo užsi
mokėti iš sykio arba dalimis.

Gavę iš ligonio pinigus, pa
siųsdavo visą “patvarkymą”:— 
kokius valgius valgyti ir kokių 
ne. Taip ir su rūkymu. Vaistai 
būdavo nekenksmingi, laisvai 
gaunami vaistinėse. Jei ligonis 
neturėjo kokios užsisenėjusios 
ligos, padėdavo. Prisilaikant nu
statyto maisto, ligonis pasijus
davo geriau ir sakydavo, kad 
vaistai gelbsti — institutas iš
gydęs. Būdavo atsitikimų, kad 
ligos neatspėjo, ligonis, pralei
dęs trisdešimt ar penkiasdešimt 
dolerių, atsidurdavo ligoninėje. 
Pav. aklosios žarnos uždegimas, 
o tai anais laikais buvo pavo
jinga liga. Ją užvilkinus, reikė
davo ir su šiuo pasauliu atsi
sveikinti. Atsiliepusiems į ins
tituto skelbimus buvo nemoka
mai siunčiama dailiai išleista 
knygutė — “Vadovas į sveika
ta.”

Tokią knygutę gavo ir Kris
tupas su Agne, kai jie gautąją 
anketą buvo išpildė ir pasiun
tę pirmą dešimtdolerinę.

Kristupo liga buvo tuoj nu
statyta — kroniškas reumatas. 
Tai išgydyti kainuos penkiasde
šimt dolerių. Agnė buvo atsar
gesnė ir visų pinigų iškart ne
siuntė.

Kristupui buvo užginta rūky
ti, nors jis mažai terūkė. Jo
kių stipriųjų gėralų. Jiedu 
alaus anksčiau nelaikė stipriu 
gėralu. Tik gerai įsiskaitę an
ketą, tai atrodo.

Kai gavo pirmą siuntinėlį su 
vaistais, tai ten buvo kažko
kios mosties “krabutė” ir ma
ža dėžutė su gelsvais milteliais.

Praėjo savaitė, Kristupas ge
rai pasilsėjo, užgintų valgių ne
valgė, ir strėnų skaudėjimas 
praėjo.

Agnė, beskaitydama “Vado
vą į sveikata”, aptiko, kad ir 
ji beturinti kažkokią ligą. No
rėjo rašyti į Collinso Institutą, 
bet vis susilaikė, norėdama pa
tirti, kaip Kristupui seksis.

Vieną sekmadienį ji su Kris
tupu nuėjo aplankyti savo bu

čių ir prancūzų kalbų instrukto
rius, 1949-52 Europos istorijos 
ir vokiečių kalbos profesorius 
asistentas, 1952 pakeltas istori
jos e. o. profesoriumi, 1956 jam 
suteiktas istorijos bei politinių 
mokslų profesoriaus laipsnis ir 
patikėtos atsakingos Socialinių 
mokslų skyriaus vedėjo parei
gos. K. Avižonio vadovybėje 
dirbo daugiau kaip 20 dėstyto
jų.
Iš jo skaitytų pagrindinių kur

sų paminėtini: Vakarų civiliza
cijos istorija, Renesansas ir re
formacija, Europos ekspansija 
XV-XIX a., Nacionalizmas, libe
ralizmas ir diktatūros Europo
je XIX-XX a. Be to, vadovavo 
seminarams. 1964-1965, kai 
Kansas Universiteto istorijos 
prof. Oswald P. Backus studijų 
reikalais buvo išvykęs Europon 
(1966 lankėsi ir okupuotoje Lie
tuvoje), K. Avižonis buvo pa
kviestas jį pavaduoti svečio pro
fesoriaus teisėmis. Kansas Uni
versitete (Lawrence, Kansas) 
skaitė Rusijos viduramžių isto
riją, Pabaltijo istoriją (ypatin
gą dėmesį kreipdamas į Lietu
vos istoriją), Europos naująją 
istoriją ir kursą apie viduramži
nės Rusijos socialinės bei inte
lektualinės istorijos problemas.

(Bus daugiau)

vusios šeimininkės. Ten rado 
tarp kitų jauną vyrą. Jiems be
kalbant paaiškėjo, kad tas vy
ras prieš pusantrų metų atvy
kęs į “šią šalį”. Prieš tai bu
vęs kunigų seminarijoje, bet iš
stojęs. Pasirodė, kad šis jaunas 
vyras apie pusmetį dirbęs Col
linso Instituto rusų skyriuje, 
bet ten su to skyriaus vedėju 
susipykęs ir taip metęs.

Kai patyrė, kad Kristupas gy
dosi tame institute, tai jis pra
dėjo pasakoti, kokia t?en esanti 
apgavystė. Sako, jis girdėjęs, 
kad jau prieš tą institutą pradė
ta byla, ir, jei kaip, tas. insti
tutas gali būti uždarytas.

Kristupas su Agne nusiskun
dė, kad jiedu čia daktarų ne
žiną ir nesukalbą su amerikie
čiais, tai jis pasisiūlęs padėti.

Nusivedė juos pas žydelį dak
tarą iš Rusijos. Su juo susi
kalbėjo ir išaiškino savo rei
kalą. Daktaras, Kristupą ištyręs, 
pasakė, kad jis turi inkstų už
degimą, kurį čia pat reikia gy
dyti. O dėl strėnų sako, pats 
per save praeis, prisilaikant 
valgio ir gėrimų.

Dr. Collins Medical Institute 
didžiausias sujudimas. Miesto 
sveikatos departamento atsto
vai ir valstybės prokuroras da
ro nuodugnų tyrinėjimą, vadi
nasi, kaip toji įstaiga daro biz
nį ir kaip gydo per laiškus. Sa
koma, dr. Collins pasisamdęs 
du žymiu advokatu bylai ginti.

New Yorko laikraščiai mirgė
te mirgėjo šiąja nepaprasta nau
jiena. Einant 14 gatve New Yor
ke būdavo matyti languose už
klijuoti balti popieriai su užra
šu — “dr. Collins Medical In
stitutas” Valstijos prokuroro 
uždarytas.

Tuo būdu keletas dešimčių 
dirbusiųjų tame institute nete
ko darbo.

Į Philadelphiją
Nežinia, ar J. Naujokas, Col

linso Instituto vedėjas, vienas 
ar abu su Griniumi sumanė, 
kad šį pelningą biznį taip leng
vai negalima palikti. Surasta, 
kad Philadelphija kaip tik to
kiai įstaigai tinkama vieta, nes 
ten gyvena nemažai lietuvių 
ir kitų tautų žmonių.

Bene po pusmečio laikraš
čiuose pasirodė medicinos insti
tuto skelbimai, o to instituto 
vedėjas šį kartą buvo Jonas Gri
nius.

Dėl tam tikrų išskaičiavimų 
J. Naujokas nebenorėjo ten 
maišytis.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKOS
Kipras Petrauskas dainuoja: 

Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul d ui dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Elzbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir stereo, kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” įdainuota: Sanctus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Plovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dukas, Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūlikų daina ir Pasėjau li
nelį. Albumas iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

Montrealio Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
ruoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, Čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Aidulės Dainuoja, Alice Ste
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokturnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos » 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, Širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos, Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, Šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui, įdainuotas; Spaudos ba
liaus valsas, Tau tiktai tau (tan
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet, tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 doL

PLOKŠTELĖS
Žirginėliai: Zuikio puikio by

la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

Lietuvių Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

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, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

A. Šabaniąusko , įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajone — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol-

Aldona Stempužis, su Stutt
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (11 Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
Ja vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke- 
lėj, Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže. Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In questa 
tomba obscura” ir Meier - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 o, Kanadoje 1 doL).



'• 1970 m., balandžio 21 d., no. 29

DALYVAUKIME LB TARYBOS
RINKIMUOSE

Lietuvių Bendruomenė yra vi
sos išeivijos jungtis. Lietuvos 
laisvė ir lietuvybė yra didieji 
Lietuvių Bendruomenės idealai, 
kurių bendrai siekti kviečiami 
viso pasaulio geros valios lietu
viai. Ne partija, pasaulėžiūra, 
religija, ne konservatyvi ar li
berali mintis, bet tik lietuvy
bė ir tautai laisvės siekimas 
yra kriterijai Bendruomenės 
svoriui aptarti.

Būdama išeivijos jungiamą
ja jėga, Bendruomenė kartu 
yra ir organizacija. Kaip lais
vos tautos kultūrai ir civilizaci
jai tarpti yra sukuriama laisva 
ir savarankė valstybinė organi
zacija, taip išeivija bend
riem tikslam siekti yra suorga
nizuota į laisvą, savarankę Lie
tuvių Bendruomenę. Bendruo
menė yra grynai demokratiška 
ir atvira kiekvienai nuomonei 
bei minčiai. Jos administraci
nės ir reprezentacinės institu
cijos sudaromos laisvais, de
mokratiškais rinkimais. Ir tai 
yra jos stiprybė, kelias į pa
žangą, tobulėjimą, lankstumas 
eiti kartu su gyvenimu, judrus 
gaivališkumas ir minties įvairu
mas. Tvirtai stovėdama savo 
tiksluose ir principuose, Bend
ruomenė lieka nuosaiki ir tole
rantiška laisvai pasirenkantiem 
kelius Į juos žygiuoti.

Vyriausia JAV Lietuvių Bend
ruomenės institucija yra visų 
lietuvių slaptu, lygiu ir tie
sioginiu balsavimu išrenkama 
37 narių JAV LB taryba. Ta
ryba nustato Bendruomenės 
veiklos kryptis, sudaro planus, 
leidžia įstatus, apsprendžia 
Bendruomenės politiką ir išren
ka vyriausio vykdomojo orga
no, centro valdybos, pirminin
ką. Labai svarbu, kad JAV LB 
taryba, trim metam renkama, 
būtų sudaryta iš pačių pajėgiau
sių Amerikos lietuvių, nes jai 
yra patikiųias didelis uždavi
nys — Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo darbų pla
navimas.

Š. m. birželio 6-7 įvyksta

VISI KELIAI Į
Hamiltono ateitininkai sen

draugiai jau eilę metų ruošia 
tradicinį kartūnų balių .su šo
kiais. Šiais metais šis balius į- 
vyksta gegužės 2 Jaunimo cent
re, 48 Dundurn St., N.

Paprastai šio baliaus meninei 
programai atlikti būdavo kvie
čiami patys geriausi meno vie
netai iš kitų vietovių, šiemet 
to didžiojo pavasario baliaus 
programą atliks naujai susior
ganizavęs mergaičių choras, va
dovaujamas solisto V. Verikai- 
čio. Chorą šiuo metu sudaro 60 
mergaičių. Pirmą kartą Hamil
tone šis choras pasirodė šv. Ka
zimiero minėjime. Spaudos at
siliepimai apie tą pasirodymą 
buvo labai gražūs. Nepriklauso
moj Lietuvoj rašė K.M.: “Užbai
gai į sceną suėjo virš penkias
dešimt tautiniais rūbais pasi
puošusių dainininkių. Visos 
gimnazistiško amžiaus mergai
tės ir, tur būt, visos pirmą sy
ki pradedančios dainuoti chore. 
Talentingo vadovo sol. V. Veri-

Hamiltono mergaičių choras, vadovaujamas V. Verikaičio, atliks koncertinę programą gegužės 2, 7:30 v.v. Jaunimo centre, 48 Dundurn St. Hamiltone. Brooklyn, N.Y. 11221.

JAV LB Vl-tosios tarybos rin
kimai, pravedami devyniomis 
apygardomis. Kandidatu ir rin
kiku gali būti kiekvienas lietu
vis, sulaukęs 18 metų amžiaus, 
lojalus Amerikai ir siekiąs lie
tuvių tautai laisvės. Balsavimai 
vyks birželio 6-7 savų rinki
minių apygardų Lietuvių Bend
ruomenės apylinkėse. Rinkikai 
galės užsiregistruoti dar ir rin
kimų dieną rinkiminėj būsti
nėj, savo LB apylinkės ribose. 
Pageidaujama, bet neprivalu 
rinkikui susimokėti solidarumo 
įnašą.

•

Visus lietuvius nuoširdžiai 
kviečiame dalyvauti JAV LB 
Vl-tosios tarybos rinkimuose. 
JAV Liet. Bendruomenei rei
kia naujo veido. Reikia šviežio 
oro, naujesnio vėjo, naujesnių 
minčių ir gyvenimiškesnių nuo
taikų. Reikia daugiau nuosaiku
mo, pozityvesnės darbo nuotai
kos ir daugiau tolerancijos ki
tokiam galvojimui. Gal tai galės 
duoti jaunesni žmonės. Tu
rime daug gražaus akademinio 
jaunimo, jaunų intelektualų ir 
mokslo žmonių. Išstatykime kuo 
daugiau kandidatų iš jų tarpo.

Visus kviečiame rinkimus 
paremti. Spaudą kviečiame 
apie rinkimus rašyti, leisti lais
vai pasisakyti kandidatam ir 
remti pozityvią rinkiminę akci
ją. Radijo valandėles kviečiame 
kiekvienoje programoje skirti 
laiko gabalėlį rinkimam. Žurna
listus, spaudos bendradarbius, 
kultūrininkus, visuomeninin
kus, politikus ir kitus lietuvius 
kviečiame rašyti spaudoje, kal
bėti per radiją ir visomis kito
mis priemonėmis raginti vi
suomenę rinkimuose dalyvauti.

Dalyvaukime rinkimuose vi
si iki vieno! Dalyvaukime pozi
tyviame Lietuvių Bendruome
nės darbe ir pozityvioje rinki
mų akcijoje! Išeivijos lietuvių 
jungtį įgyvendinkime ne žodi
ne, bet tikrąja prasme.

JAV LB centro valdyba

HAMILTONU!
kaičio rankose choras visiems 
tuoj padarė įspūdį, kaip labai 
darnaus ir susiklausiusio viene
to ... Dainelės visos naujos ir 
dar negirdėtos. Publika buvo 
sužavėta. Visi plojo ir prašė 
daugiau”...

Taip pat programoje sutiko 
dalyvauti ir garsioji Hamiltono 
tautinių šokių grupė Gyvataras, 
vadovaujama G. Breichmanie- 
nės. Gyvataras tik prieš mėne
sį paminėjo savo 20-ties metų 
veiklos sukaktį didžiuliu kon
certu, kuriame dalyvavo virš 
600 asmenų.

Dar viena staigmena — kon
certinėje programoje pirmą 
kartą dalyvaus jaunas daininin
kas stud. J. Vaškevičius iš 
Toronto.

Visa programa bus labai įdo
mi ir įvairi. Vertėtų visiem sa
vo atsilankymu paremti mūsų 
jaunimo pastangas ir ryžtą dirb
ti lietuvišką darbą. Be vyres
niųjų moralinės ir materialinės 
paramos jaunimui labai sunku

DARBININKAS

New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė šiemet švenčia savo veiklos 20 metų sukaktj. Savo iškilmingą minėjimą ir šokių koncertą rengia 
gegužės 16 buvusioje švabų salėje Brooklyne. Nuotr. V. Maželio

TARPTAUTINES SĄJUNGOS
Tarpparlamentinės Sąjungos 

58-ji sesija įvyko Monako, Mon
te Carlo mieste, kovo 30 — ba
landžio 5. JAV delegacijai va
dovavo sen. J. Sparkman (Vil
kas jam buvo pasiuntęs tele
gramą). Joje buvo Kongre
so narių kaip Bayh, Derwinski, 
Dodd, Scott, Percy ir kt. So
vietų delegacijai vadovavo I.V. 
Spiridonov.

Mokslinis 
suvažiavimas
Lietuvių Katalikų Mokslo A- 

kademijos VHI-tasis suvažiavi
mas, kuris įvyks 1970 rugsėjo 
1-6 Toronte, bus platesnės ap
imties, negu ankstesnieji suva
žiavimai. Jame bus dvi naujos 
sekcijos: architektūros ir meno 
bei pedagogikos mokslo sekcija.

Pirmosios sekcijos organiza
vimu rūpinasi inžinierius dr. 
Alfredas- ». Kulpa-Kulpavičius. 
Numatoma, kad Akademijos su
važiavime ši sekcija turės dvi 
ar tris paskaitas, kuriose bus 
nagrinėjamos svarbiosios archi
tektūros ir meno problemos.

Antroji nauja šiame suvažia
vime sekcija bus pedagogikos 
mokslo. Anksčiau pedagogikos 
mokslas būdavo jungiamas su 
psichologijos mokslu ir ankstes
niuose Akademijos suvažiavi
muose sudarydavo vieną sekci
ją. Dabar gi pedagogikos moks
lo sekciją suorganizuoti ir su
važiavime jai vadovauti apsi
ėmė Ottawos universiteto pro
fesorius dr. Antanas Ramūnas.

Atskirą psichologijos mokslo 
sekciją organizuoja ir jai vado
vauja dr. Agota Šidlauskaitė.

įgyvendinti savo užsimojimus.
Tuo pačiu metu Hamiltono 

ateitininkai švenčia savo meti
nę šventė. Į šią šventę atvyks
ta daug jaunimo iš Toronto. 
Cleveland©, Detroito, Rocheste- 
rio ir iš kitų vietovių. Visi at
vykusieji dalyvaus koncerte 
ir šokiuose. Todėl šis kar
tūnų balius bus jaunatviškas. 
Rengėjai kviečia visus, iš toli 
ir iš arti, atvykti ir linksmai 
praleisti laiką.

J. Šilelis

Vliko atstovas Vak. Vokieti
joje V. K. Banaitis stebėjo se
sijos eigą, mezgė ryšius su de
legacijom, paskleidė Eltos me
džiagą ir kt.

Konferencijoje V. K. Banai
tis matėsi su JAV delegacijos 
pirmininku sen. Sparkman ir 
E. J. Derwinskiu. Pastarajam 
buvo įteiktas Lietuvos kunigų 
memorandumas. Jis buvo pa
dalintas įvairiem parlamenta
ram, ypač australam ir kanadie
čiam. Banaitis kalbėjosi ir su 
kitais JAV delegacijos nariais, 
senatoriais Dodd ir Jordan.

t

Amerikiečiai iškėlė konferen
cijoje sovietų okupacijos Balti
jos valstybėse klausimą balan- 

Lietuvių kunigų memorandumas
Europos spaudoje

Okupuotos Lietuvos 40 kuni- durno ištraukas skelbia Italijos
gų memorandumas — raštas S. 
Sąjungos ministeriui pirminin
kui A. Kosyginui vis labiau gar
sėja. Jau buvo minėta, kad raš
to vertimai italu ir vokiečiu kal
bomis yra paskelbti Eltos biu
leteniuose, “Elta-Press” Romo
je ir “Elta-Pressedienst” Muen- 
chene. Vėįiau visa eilė laik
raščių Italijoj ir Vakarų Vokie
tijoj įsidėjo memorandumo iš
traukas ar jį paminėjo.

“Giornale del Popolo”, pats 
svarbiausias Šveicarijos dien
raštis italų kalba (68 nr., kovo 
24) įsidėjo per penkias dien
raščio skiltis 3-me puslapyje 
pilną memorandumo tekstą su 
antrašte ‘“Drąsūs lietuviu dva
sininkų kaltinimai dėl religinių 
persekiojimų, nukreipti į Kosy
giną”.

Dienraštis įžangoje nurodo, 
kad tekstą gavęs iš ‘Elta-Press’ 
agentūros ir kad memorandu
mas liudijąs apie sunkią katali
kų Bažnyčios padėtį Lietuvoje, 
apie Maskvos pastatyto režimo 
atsakomybę, ir pažymi, kad tas 
raštas turįs sukrėsti viso laisvo
jo pasaulio katalikų sąžines,

“Bažnyčia Lietuvoje miršta” 
— šitokios antraštės ilgesnį 
straipsnį ir ilgesnes memoran-

SESIJOJE
džio 3, “nesavarankiškų kraštų 
ir etninių klausimų” posėdyje. 
Kongresmanas Derwinski per
skaitė atitinkamą komentarą (jo 
santrumpa skelbiama žemiau).

Konferencijos delegatam, be 
kunigų rašto, dar buvo pada
linta Eltos biuletenio vokiečių 
kalba (Elta-Pressedienst) laida. 
Kunigų memorandumas įteiktas 
ir prancūzų spaudos agentūros 
(Agence France Presse) atsto
vui — šis santrauką perdavė 
centrui Paryžiuje.

Tarpparlamentinė sąjunga 
(IPU) buvo įsteigta 1889, ir 
kiekvienais metais įvairiose pa
saulio dalyse ji renkasi po du 
kartus. Kitas sąjungos suvažia- 

savaitraštis “La Voce dei Bari- 
ci”, leidžiamas Vicenza mieste 
(kovo 8). Laikraštis pasiremia 
Vliko biuleteniu italų kalba.

Anglijos katalikų kunigam 
prašant, Lietuvos kunigų pa
reiškimo į Angliją išsiųsta dar 
100 egz. (Elta)

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

1,000 dol.: Aldona Liepinaity- 
tė, Yonkers. N. Y. įamžina sa
vo a.a. motiną Oną Liepinaitie- 
nę.

200 dol.: P. N. Baltrulionis, 
Jamaica. N. Y.

120 dol.: Domicela Blieka, 
Maspeth. N. Y.

110 dol.: S. Jakupčionis, Broo
klyn, N. Y. įrašo a.a. žmoną 
Teklę Jakupčionienę.

Po 100 dol.: N. N. Woodha
ven (pažadėjo 300 dot), New 
Yorko ateitininkai, A. Laucis, 
M.D., Mt. Olive, Ill.

Po 50 dol.: Dr. A. Narvy
das, E. Northport, N. Y., Ona
Banning, Brooklyn.

40 dol.: Pranas A. Grasas, 
Morris Plains, N. J.

Po 25 dol.: Anna Barris, B- 
klyn (pažada 100 dol.) įrašo My
kolą ir Barborą Barasnevičius, 
Louis Gomez, Brooklyn, John 
Revukas, Cranford, N. J.

Po 20 dol.: Charles Labutis, 
Brooklyn, S.E. Labutis, Brook- 

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue,

vimas įvyks šių metų spalio 
mėn. Hagoje. Sesijose vyrauja 
daugiau Afrikos ar Azijos inte
resai.

Dabar įvykusioje sesijoje so
vietų delegatai grubiai puolė a- 
merikiečius, ypač negrų ir Viet
namo karo klausimais. Daugu
ma Vakarų parlamentarų sovie
tų atžvilgiu nusistatė gana skep
tiškai.

Kolonializmo ir naujojo kolo
nializmo klausimas buvo iškel
tas Atst. Rūmų nario E. J. Der- 
winskio ir sen. L. B. Jordano 
pareiškime. Abu JAV parlament 
tarai pažymėjo, kad jei rezoliu
cijoje dėl kolonializmo kalba
ma apie priemones okupuotų 
tautų laisvei bei nepriklauso
mybei patikrinti, tai šis klausi
mas liečia ir sovietų okupaciją 
Čekoslovakijoje ir neteisėtą, S. 
Sąjungos įvykdytą, Baltijos v- 
bių užėmimą. Toliau pabrėžta, 
kad kalbant apie tautų tarpe 
vykdomą diskriminacijos vyks
mą, deja, nebuvo nurodyta į So
vietų Sąjungoje esamą* religinę 
ir tautinę diskriminaciją. Ame
rikiečiai teigia, kad “S S SR ne 
rusų tautas yra palietę politi
nis persekiojimas bei diskrimi
nacija ir visiems yra žinoma 
oficiali Sovfetų valstybės prieš 
religiją nukreipta politika”.

(Elta)

lyn, Ona Kanauka, Richmond 
Hill, Jurgis Zabelskis, Flushing, 
N. Y., J. Kulikauskas, Brook
lyn, Joseph ir Anna Petraus
kas, Brooklyn (pažada 100 
sdol.).

Po 15 dol.: Rose Zelinsky, 
Brooklyn (pažada 100 dol.), H. 
Pachesa, Brooklyn, Anna Žu
džius. Richmond Hill.
Po 10 dol.: Anthony Var
nas, Brooklyn, Alfred Gabrys, 
Bellerose. N. Y.,- Julius P. Ga
le, M.D., Lindenhurst, N. Y.. 
Captain Anthony K. Kaires, M. 
D. Bethesda, MD., Stanley Bi- 
chenevičius, Brooklyn (pažadė
jo 300 dol.).

Po 5 dol.: John J. Varnas, D. 
Varnienė, Brooklyn (pažada 100 
dol.), Anna Walionis. Andrew 
Y’anchus, S. Donela. Thomas 
Walker, Ona Sepetauskienė, Al
bert Lachuno, Dr. V. Ingelevi- 
čius, Dr. A. Šmulkštys.

Pažadėjo aukoti: Valys Plau
šinis, B-klyn (100 dol.), A. Ma- 
silionis, Brooklyn (200 dol.), M. 
Ridikas, Brooklyn (300 dol.).
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— Lietuvių katalikę bažny
čia, Gary, Indiana, balandžio
13 naktį smarkiai apdegė. Prie
žastis — perkūnas trenkė į baž
nyčios bokštą. Klebonas kun. 
dr. Igno Urbono apskaičiavimu, 
padaryti dideli nuostoliai. Žalos 
pridarė gaisras, o taip pat daug 
ką sugadino ugniagesių paleis
ti dideli kiekiai vandens.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdyba balandžio
14 d. posėdy nutarė tarybos rin
kimus nukelti į birželio 6-7 ir 
kandidatų išstatymą apygardo
se — iki balandžio 30. Taip pat 
nutarta papildyti rinkimų tai
sykles garbės teismo pageidau
jama prasme, būtent: kad ki
lusieji rinkiminiai nesklandu
mai būtų sprendžiami garbės 
teismo ir kad tarybos atstovų 
skaičius peskirom apygardom 
būtų centro valdybos jau iš 
anksto nustatytas, turint galvo
je 37 tarybos narių skaičių.

— Petras Gureckas, gyv. Wa
terbury, Conn., mirė balandžio 
10. Palaidotas 13. Lietuvoj bu
vo savanoris-kūrėjas. Paliko 
liūdinčią žmoną Mariją ir sū- 

' nų Algimantą bei kitus gimi
nes.

— Istorikas Pranas Pauliu- 
konis balandžio 15 gavo leng
vą širdies priepuolį. Paguldy
tas St. Vincent’s Hospital, Wor
cester, Mass. 01604, kur turės 
ilgesnį laiką pasigydyti.

— J. Audėnas, Vliko vicepir
mininkas. balandžio 12 lankėsi 
Bostone ir dalyvavo “Laisvės 
Varpo” radijo valandos šven
tėje. (E.)

— Inž. J. Valaitis, Vliko fi
nansų tvarkytojas, atostogų ir 
tarnybos reikalais išvyko į Ja
poniją, Hong Kongą, Taivaną 
(Formozą) ir Thailandą (E.).

— Sydnejaus lietuviai pa
kvietė gastrolėm Adelaidės ‘Vai
dilos’ teatrą, kurs Velykų metu 
su dideliu pasisekimu gastro
liavo Melbourne su V. Myko
laičio -Putino “Valdovu”. Veika
lą režisuoja J. Venslovavičius.

— Velykinių margučių varžy
bas Adelaidėje laimėjo lietuvė 
J. Venslovavičienė. Tai buvo 
pirmos šios rūšies varžybos, ku
rias suorganizavo dienraštis 
“The News”. Trečią premiją 
su lenkaite pasidalino Grigony- 
tė. Buvo apie 70 varžovų.

— Penkiolikos tautybių 
koncerte, kuris buvo surengtas 
Sydnejuje ryšium su kapitono 
Cook išsikėlimu į Australiją 
prieš 200 metų, ypač gražiai pa
sirodė M. Osinaitės-Cox vado
vaujama Sydnejaus lietuvių tau
tinių šokių grupė ir 
Sydnejaus fietuvių Meno an
samblis, vadovaujamas M. Um- 
bražiūnienės.

— Lietuvių poezijos rinktinę 
atskiru leidiniu išleidžiama fla- 
m'ų (Belgijoj) poezijos žurna
las “De Bladen voor de Poe- 
zie”. Rinktinės apimtis 112 
puslapių. Apie mūsų poeziją į- 
žanginę studiją parašė A. Vai
čiulaitis. o vertimus i flamu 
kalbą atliko poetė Žentą Teni- 
sonaitė-Hellemans.

— Lietuvių tautos genocido 
paroda, globojama Amerikos 
Lietuvių Tarybos, bus birželio 
13-20 d. Sheraton viešbuty, 
Chicagoj. Birželio išvežimų mi
nėjimas bus ten pat birželio 13.

— Konvencijos, pasirašytos 
su nepriklausomomis Pabaltijo 
valstybėmis, tebegalioja Pran - 
cūzijoje: leidiny “Annales dės 
Loyers”, 1970 m. sausio mėn., 
psl. 141. nurodyta: “Latvijai te- 
betaikoma 1924 m. spalio 30 
dienos konvencija, neatsižvel
giant į Latvijos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos”. Lygiai tas 
pats taikoma ir Estijai (psl. 
141). Minėta konvencija, liečian
ti privilegines butų savininkų 
teises, nebuvo Lietuvos vyriau
sybės pasirašyta. (E.)
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Dar daug esama žaliosios medžiagos”

MOKSLEIVIAI STOVYKLAUS NERINGOJE
Šią vasarą rytų apygardos 

moksleiviai ir jaunučiai ateiti
ninkai stovyklaus naujai įreng
toje Putnamo seselių stovykla
vietėje — Neringoje. Vieta la
bai graži — miškingame Ver- 
monte, lengvai automobiliu pa
siekiama, netoli Brattlebord 
miestelio. Stovykla prasidės rug
pjūčio 9 ir tęsis iki rugpiūčio 
22. Vėliau spaudoje ir MAS 
Rytų, apygardos aplinkraščiuo
se bus tiksliai nurodyta kaip 
jon pateikti. Stovyklon bus pri
imama apie 120 stovyklautojų. 
Jau dabar sudarinėjama sto
vyklos vadovybė.

Stovyklos ir kitiems MAS ry-

STUDENTŲ REKOLEKCIJOS
Kovo 21-22 Putname įvyko 

studentų rekolekcijos. Nors vi
sos detalės buvo iš anksto spau
doje skelbtos ir studentai bu
vo kviečiami asmeniniu kontak
tu, tačiau rekolekcijose dalyva
vo vos penki. Ir šie buvo iš 
Worcesterio, Westboro ir Put
namo. Bet nežiūrint mažo da
lyvių skaičiaus, rekolekcijos vis 
tiek vyko numatytu planu.

šeštadienio rytą, rekolekcijų 
vadovui kun. V. Cukurui dar 
neatvažiavus, sesuo M. Palmy
ra pravedė diskusijas apie Kris
taus asmenį romėnų laikais ir 
dabartyje.

Po pietų visi važiavome par
sivežti kun. V. Cukuro. Deja, 
turėjom bėdos su mašina, — 
taip savo darbą tęsti tegalėjom 
tik po vakarienės.

Išklausę mišių, turėjom pa
šnekesį su kun. V. Cukuru. Jis 
mum kalbėjo apie lietuvybę 
čia Amerikoje. Jis iškėlė klausi
mą, kaip mūsų tautybė veikia 
į ryšius su amerikiečiais studen
tais. Atsakymas buvo, kad mes 
didžiuojamės esą lietuviai ir ne- 
sibijome apie tai kitiem pasa
kyti.

Vėliau, išgėrę kavos, skirs- 
tėmės gulti.

Kitą rytą, Verbų sekmadienį, 
dalyvavome iškilmingoje proce
sijoje ir mišiose. Po pusryčių 
sesuo M. Palmyra toliau tęsė 
diskusijas apie Kristų. Nagrinė- 
jom, ką mes darytume, jei su
tiktume Kristų namie, gatvėje, 
pas draugus ar panašiai.

Mūsų atsakymai buvo įvai
rūs. Priėjome išvados, kad mes 
viską mestume į šalį ir jam tar
nautume kiek tik galėdami, nes 
jis yra mūsų gyvenimo esmė ir 
be jo nieko nebūtų.

Po pietų vėl atvyko kun. V. 
Cukuras, ir mes baigėme pa

ATEITININKŲ ŠALPOS FONDO VAJUS
Ateitininku sendraugių sąjun
gos skyrių valdyboms

Mieli broliai, sesės,
Vykstant ateitininkų šalpos 

fondo vajui, maloniai prašome 
Jūsų šitam fondui skirti ateiti
ninkišką dėmesį ir pravesti va
jų savo apylinkėje.

A.S.F. valdyba atkreipia ypa
tingą dėmesį į ateitininkų 
moksleivių ir studentų organiza
cinės veiklos rėmimą, o taip 
pat ir pašalpų teikimą tiems, 
kurie jų yra būtinai reikalingi.

Ateitininkų organizacijos sa
vitarpinė pagalba turi gražias 
tradicijas nuo pat šios orga
nizacijos įsikūrimo. Tvirtai ti
kime, kad Jūs esate ir būsite 
šių tradicijų tęsėjai.

Laukiame iš Jūsų greito ir 
aktyvaus įsijungimo į šį kilnų

tų apygardos moksleivių veik
lą liečiantiems klausimams 
svarstyti kovo 8 J. ir A. Ryge- 
lių namuose, Monroe, Conn., į- 
vyko pasitarimas. Jame dalyva
vo seselės Paulė ir Dalia-Vikto- 
rija iš Putnamo, MAS CV pir
mininkas Algis Puteris, J. Gai
la — buvęs MAS rytų apygar
dos pirmininkas, ir J. Rygelis 
su G. Ivaškiene
rytų apygardos valdybos na
riai.

Sės. Paulė pranešė, kad Ne
ringoje šiuo metu yra atnau
jinti nameliai. Iki vasaros bus 
pristatyti dar 8. Bus nauja vir
tuvė, pagal Vermonto valstijos 

naujosios

šnekesį su juo. Buvo iškelti 
klausimai apie dabartinius stu
dentus ir jų problemas. Lietėm 
narkotikų vartojimą ir religiją 
amerikiečių kolegijose. Nuta
rėm, kad studentai, kurie varto
ja narkotikus, yra nusivylę da
bartiniu pasauliu ir taip nori iš 
jo pabėgti. Dauguma iš jų nori 
keisti pasaulį, bet nežino kaip.

Mūsų išvada buvo, kad pa
saulį galime pagerinti ne nar
kotikais, bet kreipdami savo dė
mesį į aplinką ir žmones, pri
siimdami atsakomybę ir teisin
gai gyvendami. Studento pa - 
grindinis troškimas yra surasti 
tiesą, kur yra Dievas, nors ne 
visi tai pripažįsta.

Kalbėdami apie religiją kole
gijose, priėjome išvados, kad 
yra labai mažai studentų, kurie 
ja domėtųsi. Yra grupelės, ku
rios diskutuoja religinius klau
simus ir priklauso klubams 
(kaip Newman Club), bet tai 
mažuma.

Rekolekcijas baigėme daly
vaudami Graudžiuose verksmuo
se koplyčioje.

Nors mūsų buvo nedaug, bet 
rekolekcijos vis tiek pasisekė . 
Išsinešėm daug naujų idėjų ir 
pasiryžom jas vykdyti savo gy
venime. Ypač esame dėkingi 
kun. V. Cukurui. kad sutiko 
pravest rekolekcijas. Jis bu
vo tą patį rytą išėjęs iš ligoni
nės.

Buvo liūdna pagalvojus, kad 
studentai taip nesirūpina religi
niais klausimais. Jei būtų bu
vę šokiai, tai dalyviu nebūtu 
trūkę. Gaila, kad nepasirodė 
tie, kurie buvo užsiregistravę.

Tikimės, kad kitais metais 
per tokias rekolekcijas susirinks 
daugiau.

Morta Kurliandskaitė

ir taip būtiną ateitininkiškos 
šalpos darbą. Norime, kad ne
liktų neį vieno ateitininko, ne
paraginto prie šio artimo mei
lės darbo, kad nebūtų nei vie
no sendraugio, kuris neprisidė
tų savo dosnia auka.

Laukdami Jūsų aukų, taria
me ateitininkišką ačiū!

Dr. Petras Kisielius,
A.Š.F. pirmininkas

Kun. Petras Patlaba ir Faustina 
Manelienė-Mackevičienė, 

Vajaus vadovai
NB: Aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio. Prašome au
kas siųsti iždininko dr. Vac
lovo Saulio adresu: 2639 W. 
86 St., Chicago, Ill. 60652. če
kius rašyti: Ateitis Relief Fund, 
Inc.

sveikatingumo reikalavimus, 2 
dušų nameliai, kapeliono ir 
personalo namai. Netoli įva
žiavimo bus įrengtas paviljonas 
svečiam. Kiekviename stovyk
lautojų namelyje, o jų bus viso 
12, gyvens po 10 stovyklau
tojų ir 2 vadovai. Ežerėlis plau
kymui yra pačioje stovyklavie
tėje. Bus įrengtos ir sporto 
aikštelės.

Taigi, moksleiviams ir jau
nučiams teks pirmiesiems po 
mergaičių stovyklauti šioje nau
joje vietoje. Tėvai ir kuopų glo
bėjai yra prašomi įsidėmėti sto
vyklos datą. Visos smulkesnės 
stovyklavimą liečiančios infor
macijos bus pateiktos spaudo
je. Registracijos anketos bus vė
liau išsiuntinėtos kuopoms. Pa
vieniai nariai galės kreiptis 
šiuo adresu: J. Rygelis, 21 
Blueberry Hill Rd., Monroe, 
Conn. 06468. Tel. 203-261-30 
98. G.l.

DEL KONGRESO
Prieškongresinės stovyklos 

ruošimo darbai prasidėjo lap
kričio mėnesį. Pirmame posė
dyje. kuris įvyks Chicagoje Pa
dėkos dienos savaitgali, buvo 
sudarytos temos, kurios bus 
svarstomos stovyklos metu, ir 
buvo numatyti paskaitininkai, 
kurie jas pristatys.

Vasario 7 Chicagoje buvo 
darytas stovyklos vadovybės 
rašas. Dauguma numatytų 
menų jau sutiko vadovauti.

Kovo 14 Toronte buvo 
daryta prieškongresinės stovyk
los ruošimo komisija, kuriai va
dovauja Povilas Žumbakis. Stu
dentų Ateitininkų Sąjungai at
stovauja Vytautas Kliorys ir 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gai atstovauja Gabija Juozapa
vičiūtė, 
yra jau 
vasaros 
didesnė 
valdybai. Kun. Gediminas Ki- 
jauskas, S. J., sutiko tvarkyti 
stovyklos ideologinę programą. 

su
sn
as-

su

Kadangi MAS CV- ba 
užsiėmus ruošti šešias 
stovyklas moksleiviam, 
darbo dalis liks SAS

Solistai Violeta čižauskaitė-Balčiūnienė ir Stasys Citvaras dainuoja duetą 
Philadelphijos ateitininkų pavasario koncerte, balandžio ♦. Nuotr. K. Cikoto

Šiais metais sueina 60 metų 
nuo ateitininkų sąjūdžio pra
džios. Ta proga Ateitininkų Fe
deracijos valdyba paskelbė me
tus “Ateitininkijos metais” ir 
šaukia jubiliejinį kongresą rug
sėjo 4-7 Chicagoje.

Kas yra kongresas? Kun. St. 
Yla rašo, kad “kongresų tiks
las yra atžymėti organizacijos ar 
kitus reikšmingus jubiliejus, 
iškelti laiko problemas, mesti 
šūkius ateičiai, pasverti morali
nes narių pareigas, sutelkti 
rinktines organizacijos jėgas ir 
jas parodyti visuomenei.”

Pirmasis kongresas Kaune 
(1920) buvo sušauktas išryškin
ti ateitininkų organizacijos po
būdį. Kongrese kilo skirtumų. 
Kai kurie siūlė ateitininkų or
ganizaciją daugiau jungti į prak
tinį politinį darbą, nes politi
nėm grupėm labai stigo inteli- 
gentinių pajėgų. Kiti gynė auk
lėjimosi ir grynai kultūrinio 
darbo kryptį. Kongrese buvo 
nutarta palikti at-kų organizaci
ją aukščiau politinių partijų, ne- 
draudžiant jose dalyvauti atski
riems nariams. At-kų organiza
cija palikta jaunimui lavintis ir 
ugdyti ateities 
tis I960 Nr. 4).

Nusikeikime 
perspausdinam 
tės, P.. .s-tės, iš kongreso įspū
džius, kurie buvo išspausdinti 
Ateityje 1920, Nr. 4-5.

darbam. (Atei-

į praeitį. čia 
vienos mergai-

Velykų dieną Clevelande bu
vo sudarytas stovyklos rekla
mavimo planas. SAS valdyba 
rūpinsis tuo reikalu, palaikyda
ma kontaktą su laikraščiais ir 
ateitininkų žurnalais. Taip pat 
buvo sudarytos stovyklai dieno
tvarkės.

Posėdžiai vyks ir ateity. Rei
kia dar svarstyti administraci
nius reikalus, 
los vadovybę 
t.t.

sukviesti stovyk- 
pasitarimams ir

kąri moksleivių,Primename, 
studentų ir sendraugių skyrių 
atstovu rinkimas i VIII ateiti
ninkų kongresą turi būti baig
tas iki 1970 balandžio 30.

Kongreso bus svarstomi Atei
tininkų Federacijos konstituci
jos pakeitimo projektai. Visi pa
keitimų pasiūlymai turi būti at
siųsti raštu dr. L. Bajorūnui 
(17689 Goldwin, Southfield, Mi
chigan, 48075) ne vėliau kaip 
dvi savaites prieš kongreso a- 
tidarvma. * v

Važiuoju į ateitininkų kong
resą. Nežinau, dėl ko tasai kon
gresas man atrodo lyg kalnas 
didžiulis, į kurį įlipusi, naują 
pasaulį paregėsiu.

Sekmadienio rytą suėjome į 
katedrą. Didžiulėje bažnyčioje 
paskendome, it jūroje. Mūsų at
rodė tiek maža, ir tokie buvo
me mažyčiai, palyginti su tais 
didžiuliais bažnyčios skliaus
tais, tais tvirtais, aukštais pi
lioriais. Dieve! Mūsų tk sauje
lė prieš tą pasaulį, kurį savo 
idealais ryžtamės nukovoti.

Gatvėje girdėti vežimų tarš
kesys. Žinau, ten eina daugybė 
žmonių, — jeigu neklystu — ir 
tokių žmonių, kuriems mūsų 
idealai nepakenčiami, arba juo
kingi ir tušti atrodo. Taigi, di
džiulis pasaulis ir saujelė mū
sų ...

Liaudies Namų didelėje salė
je yos-vos tilpo ateitininkai ir 
svečiai. Daug gražių sveikinimų, 
karštos turiningos kalbos ir pat
sai jaunimas, kad šalia tavęs, 
už tavęs ir priešais tave kaip 
plieno siena stovi draugai —vi
sa tai man gyvai priminė poe
to žodžius: “Petys gi į petį, na, 
vyrai, kas gali, sustoję į darbą 
už mylimą šalį, prikelkime Lie
tuvą mūsų!”
Rodėsi man tada, jog per ma

ža didžiulė salė, jog susirinki
mas pramuš sienas ir nesulai
koma vilnimi nubanguos į pla
tųjį pasaulį, ir apims ir sujungs 
ne tik Lietuvos, bet ir viso pa
saulio inteligentiją į vieną stip
rią, galingą organizaciją. Vėlia
va priešaky plevėsuos šūkiu: 
“Visa atnaujinkime Kristuje!”

Vakare koncertas. Žmonės 
čia maišosi, sveikinasi ir kalba
si, juokiasi, džiaugiasi. Koncer
to salė — ne susirinkimas. Ir

Pačiame kongrese pakeitimų 
nebus galima iškelti. Konstitu
cija keičiama dviejų trečdalių 
atstovų sutikimu.

Numatoma, kad ateitininkų 
kongresas taip pat išrinks nau
ja penkiolikos narių ateitinin
kų tarybą. Pasvarstykime būsi
mus kandidatus šiai tarybai, a- 
teitininkų kūrybinės inciatyvos 
ir ideologinės interpretacijos or
ganui. Taryba svarsto naujai 
keliamas problemas bei aktua
lius gyvenimo reiškinius.

Kovo mėnesį išėjo pirmasis 
1970 metų AF valdybos biulete
nis, apibūdinantis VIII ateitinin
kų kongresą, Ateitininkų fede
racijos sąjungas ir jos organus. 
Kartu su biuleteniu yra pridėta 
1963 metų AF konstitucija.

Pavasarinis 
koncertas 
Philadelphijoje
Balandžio 4 d. Šv. Andrie

jaus parapijos salėje Philadel
phijoje įvyko nuotaikingas atei
tininkų ruoštas koncertas.

Programą atliko solistė Vio
leta čižauskaitė-Balčiūnienė iš 
Bostono ir solistas Stasys Cit
varas iš New Yorko. Pirmoje 
koncerto dalyje abu solistai 
atliko liaudies dainas ar lietu
vių muzikų kompozicijas ir už
baigė duetu “Bernužėli, nesvo- 
liok” — M. Petrausko. Antro
je dalyje buvo dainuojami pa
saulinių kompozitorių kūriniai. 
Solistai publikos buvo labai šil
tai sutikti ir nesibaigiančių plo
jimų pakartotinai iškviesti į 
sceną. Antroji dalis užbaigta 
duetu “Duok ranką man, bran- 

* gioji”, iš Mozarto operos Don 
Giovanni. Solistams akompo- 
navo D. Konredi.

Programos pranešėja buvo 
Danutė Muraškaitė, kuri gražiai 
pristatė solistus ir trumpai api
būdino dainuojamus kūrinius.

Po programos smagiai pasi
šokta prie puikios muzikos, vei
kiant bufetui. Nuotaika buvo 
gera. Ateitininkų suruoštas tra
dicinis koncertas tikrai dvelk
telėjo artėjančiu pavasariu.

R.J.

Jūratė Balsytė, 4 klasės mokinė, buvo pakviesta parodyti savo keramikos 
darbus Lietuvię Katalikių Moterų Organizacijų Pasaulinės Sąjungos atsto
vių suvažiavime, kuris buvo kovo 14 Jaunimo Centre.

čia, tame vakare, dar labiau su
pratau, kokios milžiniškos ga
lios turi tikėjimas. Jis jungia 
žmones ne šalto mandagumo 
siūleliais. Riša stipriais galin
gais ryšiais, siekia sielos gilu
mas.

•
Kongresas eina diena po die

nos. Paskaita seka paskaitą. 
Kažkokio entuziazmo perimta, 
klausau tų aukštų, pripažįstu, 
nevisai mano protui prieinamų 
minčių. Jeigu reikėtų pasakyti, 
ką esu girdėjusi, dievaži, nepa
sakyčiau. Tiktai tosios mokytes- 
niųjų draugių mintys sužadino 
manyje visą eilę gyvų ir man la
bai suprantamų vaizdų.

Lyg kokiame kaleidoskope 
matau kelis draugus, subūru
sius pirmąją ateitininkų kuope
lę užsienyje. Štai, būrelis auga, 
didėja. Karo viesulas jį neša ir 
skaldo po įvairius plačiosios Ru
sijos kampus. Bet ir ten jie bu
riasi. Kovoje įgrūdinta galinga 
srove grįžta į Lietuvą. Dabar jie 
kongrese, šviesūs ir drąsūs grin
džia galingus ateičiai pagrindus, 
siunčia į valstybės priekį savo 
atstovus. “Valio!” — vos nesu
šukau visai salei... Susilaikiau, 
nusijuokiau ir susigėdau.

Paskaita apie religijos ir do
ros santykį. Dieve, kaip mažai 
esu teišsilavinusi! Rodos, taip 
aiškiai, taip suprantamai kalba
ma. Kokią 10 minučių įsitempu
si sekiau kalbėtojo mintimis. 
Paskui posmai pakriko. Pasiju
tau nešama kažkokios galingos 
srovės vis tolyn ir tolyn ... Nei 
protas, nei valia, man rodos, 
manyje nedirbo. Apie trejetą 
valandų jaučiausi laiminga, sū
paujama kalbėtojų minčių. Tik 
pasibaigus paskaitai ir pasipylus 
plojimam, viena giliai tesupra
tau: religija ir dora yra du ne
išskiriami dalykai. To suprati
mo, tikiuosi, užteks visam gy
venimui.

•
Grįžtu viena namo ir mas

tau... Susimąstau, kaip vakar 
kongrese buvo kilę nesusiprati
mai ir įsižeidimai. Jie rodo, kad 
mūsų sielos gilumose dar daug 
esama žaliosios medžiagos.

Kongreso darbas baigtas. Ei
na atsisveikinimo kalbos. Tribū
noje pasirodo barzdotas drau
gas. Karštas plojimas rodo jau
nuomenę jam karštai simpati
zuojant ...

Sekmadienis ir vėl. Pro žalią
jį kalną iškišusi spinduliuotą 
galvą dairosi saulutė, šypsosi, 
išvydusi garlaivyje tikrą skruz
dėlyną. Kongreso dalyviai ge
gužinių važiuoja. Pasigirsta dai
na: “Užtrauksim naują giesmę, 
broliai!” Plaukiame dainuoda
mi. Kaip gera! Dainos aidai, 
pralenkdami Nemunėlio vilnis, 
skrieja tolyn, tolyn ... Links - 

mai šlama Aleksoto pušaičių ir 
eglių viršūnės.

Lyg sapne bėga gražios Ne
muno pakalnės. Garlaivis pasu
ka į krantą. Sustoja. Pasipila iš 
garlaivio, it prakiurusio maišo, 
minia jaunimo. Miško kalneliuo
se sumirga žmonės, suskamba 
žaliais aidais krykštavimas ir 
juokas.

Dvylikta. Miško gilumoje 
klausomės sumos, suklupę pie
voje tarp medžių. Rasi, pirmu 
kartu čia, tarp siūbuojančių me
džių, suaidi ir “Pulkim ant ke
lių” ir “Marija, Marija”, nors ir 
ne sutartine. Tokiomis pakilimo 
valandomis kiekvienas stengia
si geriau giedoti, bet deja, retai 
tepavyksta.

Pakylėjimas. Visi nutilo. Že
myn nulinko suklupusiųjų gal
vos. Nusilenkė ir ateitininkų vė
liava, ligi šiol išdidžiai plevė
savusi. Tik pušelių ir eglių vir
šūnės šnarėjo, tik nuo kalnelio 
bemurmėdamas upeliukas, tik 
galybių Viešpats iš dangaus ty
liai kalbėjo į jaunas širdis. Kaip 
pribrendusi varpa, nusviro man 
galva ant krūtinės. Buvo per 
pilna jausmų. Jie liejosi sielos 
kraštais ir tekėjo nė pati neži
nau kurlink. Pasaulis man at
rodė toks gražus, jog visa bū
čiau atidavusi, kad tik ilgiau ga
lėčiau juo gėrėtis.

•
Saulė jau linko vakarop, nu- 

skrodė garlaivio švilpynė. Na
mo! “Namo” pakartojo miškas 
ir prisidengė tamsiais šešėliais, 
tartum kokiu liūdesiu. Ir garlai
vis visu garu pasuko namo, gro
jant maršui “Pirmyn!”

Visais karštais jaunystės jaus
mais pirmyn jaunuoliai! Pir
myn pro gyvenimo vilnis! Pir
myn idealų keliais!

Jau žiburiuoja Kauno pakran
tės. Sudiev, idėjos draugai! Ry
toj pakriksime ir pasinersime į 
pilkąjį kasdieninį gyvenimą. Po 
dešimts metų kažin ar visų val
tys ir vėl suplauks laimingai į 
idealų uostą?!

Nauji leidiniai
ŽIBINTAS — Baltimorės 

moksleivių laikraštėlis, Nr. 1. 
Redaguoja Laimutė Grybaus
kaitė, 104 S. Mount St. Balti
more, Md. 21223. Pirmas nu
meris šio ką tik išleisto laik
raštėlio neblogai išėjo. Redakci
ja nubrėžia savo ribas, išreiš
kia savo idealus, nuomones ir 
apsiginkluoja darbui. Puslapių 
eiga išplanuota, veikla gerai ap
rašyta, bet iliustracijų kaip ir 
nėra. Ypač įdomūs Nerimanto 
Radžiaus oro pranešimai, dėl 
kurių jis buvo išgarsėjęs praė
jusios vasaros moksleivių sto
vykloje Kennebunkporte. Svei
kiname Baltimorės kuopelę, 
pradėjusią leisti laikraštėlį, ir 
linkime jai gero vėjo.



1970 m., balandžio 21 d., no. 29 DARBININKAS

NAUJOS PLOKŠTELĖS

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės. Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai-

Pranešam giminėm ir artimiesiem, kad š.m. balandžio 8 d., po ilgo* 
ir sunkios ligos Lietuvoje mirė

Anele Zareckiene
Nuliūdime liko duktė ir sūnus Bronius su šeimomis Ukmergėje, ir 
sūnus Vladas Audėnas — Hillside, New Jersey.

navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no kolektyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgėrų rytąs, piršlio korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelių

[ololoioioioioio:
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Petrui Gureckui
mirus, žmoną Mariją ir sūnų Algimantą su šeima nuo
širdžiai užjaučiame.

ALDONA & JONAS AISČIAI

Mūsų mielam giminei ir sponsoriui
A j A

Kazimierui Marcinkai *
jnirus, gilią užuojautą reiškiam našlei Onai, sūnui Vy
tautui su šeima.

Algimantas Sruoginis, Gražina Garbienė, 
Eleonora Sruoginienė

Q 
o 
p 
p

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasines ir 
medžiagines 
pagalbos
Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ. 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

Lietuvių Religinės Šalpos komitetas veikia su Ame
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas1 Brizgys.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
I give, devise and bequeath to 
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, Inc. 
64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deductible. 
ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi

zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin
kime knygą The War Against God in Lithuania. Kaina: 
popierio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

ispanų kalba: La lucha contra Dios en Lituania, kaina $1.00.

L K R š VALDYBA

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway. South Boston Massachusetts

’’Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5 V? % on all accounts.
Dabar moka 5>/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

q, 
s
i

TO PLACF

YOUR AJ)
CANCEL OR CHANG!

Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

SERVICE

DISH MACHINE 
OPERATORS -
UTILITY HELP 
Excellent Salary 

Free uniforms, paid vacation 
paid life insurance & hospitalization 

Apply immediately.
HOWARD JOHNSON’S 

Route 23 at Ratzer Rd. Circle 
Wayne, New Jersey 

Phone (201) 694-9855

WALL-TO-WALL CARPETS 
CLEANED

Using Von Schrader method. We go 
to your home — all work done at 
reasonable rates. Call 473-1586

nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

. Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

D. Dolskio įdainuota čigonės 
akys, Leisk man, Kariškas vaiz
delis, Onyte, eitam pašokti, Lie
tuvaitė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė pol
kutė, Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 d?L

Šios ir kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui prideda
ma 50 c., Kanadoje 1 dol.).

•510. ĮoioloioioloioioKoloĮo’ ĮOIOĮOI

LEJON MOVING AND 
STORAGE CO. 
Licensed and Bonded 

LOCAL MOVERS ALL BOROS 
Call 881-4926

BUBULIS IR DUNDULIS
atvyksta į New Yorką

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

7 vai. vakare
FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE

Jamaica Ave ir Elderts Lane/Brooklyn, N.Y.

CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ 
grupė vaidins Antano Rūko 3 v. 

linksmą nutikimą 

“BUBULIS IR DUNDULIS”
Bilietų kaina: 5, 4, 3 dol.; vaikams ir moksleiviams — 1 dol.

BILIETUS GALIMA GAUTI:
WOODHAVEN - RICHMOND HILL, N.Y. — Haven Re

alty (J. Andriušis) 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y., telef. VI 7-4477 • White Horse Tavern (P. 
Brucas) 86-16 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y., telef. 
846-9519 • Litas Travel Service (V. Gerulaitis) 94- 
10 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y., telef. 847-5522.

ELIZABETH, N.J. — Vincas Mamaitis, 209 Clark Place, 
Elizabeth, N.J., telef. 351-9057

HARTFORD, CONN. — Ada Ustjanauskienė, 62 Whiting 
Lane, W. Hartford, Conn., telef. 527-5750

KEARNY, N.J. — Bronė Macijauskienė, 429 Highland 
Ave., Kearny, N.J., telef. 998-6797

NEWARK, N.J. — Insurance and Travel Agency (K. Tre
čiokas) 311 Walnut St. Newark, N.J., telef. 622-4867 

PATERSON, N.J. — Izabelė Keraitienė, 541 East 29th 
Street, Paterson, N.J., telef.- 742-5869

Bilietai taip pat bus parduodami prie įėjimo. Veiks gau
sus lietuviškais leidiniais ir muzikos plokštelėmis Darbi
ninko spaudos kioskas. Maloniai kviečia visus atsilankyti

~ LIETUVIŲ MOTERŲ*^
KLUBŲ FEDERACIJA

LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiijskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND

2701 E. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ...............  Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50
Kalėdų giesmės, Br, Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių • 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ........... Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EF.) mažo formato----------  2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ...................   6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai,-opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ______ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys__ ___ ______ . 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys .......................~ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .........   5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai_______ __ ____  5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota------  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............ 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ____ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ..............  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..............................   5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos________ Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos .......... 3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija......................... 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50
Lietuvos kanklės, 1T 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno___  5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............ 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių.......... 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ............ 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ............ 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ................ 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos _____ ____ ___ __ 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras___ _______________ 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 lieL dainų. SL $6 5.00 .
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcester!© Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų __________ 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras _______ 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid._ Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) __________ 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių______________ 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių .............   6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 2.00
Grojame Jums. Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys ...........  7.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ..................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės —  2.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 2.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............. -• 5.00
Iš Rūtų šalelės. A. Stephens choro giesmės ir dainos ............ 5.00
Premiere performance. A. Stephens choro dainos ..................... 5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........ 5.00
Dainos ir arijos. K. Petrausko .......-........................................... - 7-00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ........-...........   10.00
Operų Arijos, Sol. SL Baro ___ ______________ Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 1< liet dainų------------- Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 lieL giesmių.______ .__ Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.________Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221 
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; į Kanadą $1.00)

A Bit of Sweden Restaurant & Motel 
overlooking the scenic Hudson — 
Bring the family for Sunday dinner 
Route 9W Stony Point N.Y. 30 mi. 
North of GW Bridge. Your Hosts 
Harry and Betty Lindquist — Call 

914-942-0880

Colonnade Hair Stylist — Latest in 
creative hair styling. We service 
wigs and wiglets. 2727 Hempstead 
Tpke. Levittown L.I. 516—731-9485

G & R PAINTING
INSIDE and OUTSIDE 

All work done at reasonable rates 
All Work Guaranteed 

- Call OL 5-9186 -------

JIMMY SKINNER

FURNITURE POLISHER 
Bum and Touch Ups 

All work guaranteed. Free estimates 
CALL 855-2466

EDDIES OF RINGWOOD
Serving all New Jersey 

Towing - Road Service - 24 Hours 
— Round the clock radio dispatched

Call 201-962-7111
19 Carleton Dale Rd. Ringwood, N.J.

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

Now under New Management — 
GROVELAND GARDENS, 345 St. 
Nicholas Ave.. Ridgewood. Qns, Tel. 
EM 6-5096. Make your affair—wed
ding, reunion, meeting—a complete 
success. Sensible ^prices, delicious 
food. Your new propr. Fred Capone.

Mickey’s Little Garden — delicious 
food 12-1 AM; Special businessmens 
lunch served to 2 PM; finest mixed 
drinks—German wines, Lowenbrau 
beer (Sauerbraten-days). 55-26 Myr
tle Ave. (opp. Ridgewood Theatre), 
Ridgewood, Queens; Tel. 382-9128*

NEW YORK

Lietuvos atsiminimų 
radio valanda

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai.

WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM.

Direktorius:
DR. JOKŪBAS J. STUKAS

1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092 

telef. (201) 232-5575

ELECTRICIANS' 
HELPERS

Must have NYC experience 
in factories at least 3 years. 
A-l opportunity. Union shop. 
Don’t call unless you qualify. 

Must speak, read, write English.
Box I - 130

Rm 915
350 5th Avenue 
New York 10001

An equal opportunity’employer

WELDERS — A-l Steel Assembly 
Shop in Carteret, N. J. area. For 
night shift $4.60 hourly. Call (201) 
969-1700

F & D Sprayer for Glass — steady 
work nice working 40 hours plus 
overtime Superglass 1487 Schenec

tady Ave. Brooklyn. Call 469-9300

For Newburg, N. Y. area only — 
Technicians / Service Trainee good 
starting salary new division of na
tionally known concern offers excel
lent career future. Basic mechanic
al aptitude necessary .Training pro
gram; benefits; company car incl. 
Call Mr. Baker (212)729-4420

Dispatcher—Dock Foreman, knowl
edge cf Hartford Springfield area 
preferred. Salay open. Excellent Co. 
benefits. Must be willing to wok 
days or nights. Call Mr. Conner, 203 
— 522-5227 — Consolidated Freight 
Ways, Warehouse Point. We wel
come applications from all races.

MALE - FEMALE

KEY PUNCH OPERATORS
1 year experience minimum heavy 
Alpha any hours 8 AM - 4 AM also 
weekends to $3.25 hourly plus daily 
bonus. Only best need apply. Call 
673-2791 ask for Mr. Rosati.

H. W. FEMALE

EXPERIENCED SECRETARY
Salary open. Nice working condi
tions with Import and Export ex
perience—will train if necessary— 
INDUSTRIAL COMPONENTS, 328 
St. Marks Avenue. Brooklyn, N.Y.

Call 212-638-4726

EXPERIENCED BOOKKEEPER
Salary open. Nice working condi
tions with Import and Export ex
perience. Will train if necessary — 
INDUSTRIAL COMPONENTS, 328 
St. Marks Avenue. Brooklyn, N.Y.

Call 638-4726

OEXTER PARKa pharmacy
Wm Anastas! B. to 

m JAMAICA AVENIM 
<Cor. 77th Street, 

’'oodhaven, N.Y.
WE DELIVER 
^Ichiqar 2-4

Virginia 9-4496
A R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Window 
Aluminum Awnings- 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

—-------Allen R. Shipley------- -—
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N. Y. Maironio mokyklos vai
kų teatras su “Raudonąja ke
puraite” pakviestas į Elizabeth, 
N. J. Vaidinimas bus gegužės 
3 d. 5 v. popiet Lietuvių Lais
vės salėje, 269 Second Street, 
Elizabeth. Visi apylinkės lietu
viai prašomi atsilankyti.

"Muzikos žinių" žurnalo kon
certas bus balandžio 25, šešta
dienį, Lietuvių Laisvės salėje, 
Elizabeth. Koncerto programo
je dalyvauja Baltimorės vyrų 
choras Daina, vadovaujamas L. 
Bekerskienės, dailiojo žodžio 
menininkė Irena Veblaitienė, 
Vytautas Strolia skaitys pa
skaitą apie lietuvių liaudies dai
nas instrumentalinėje muziko
je. Pradžia 7 v.v. Po koncerto 
— šokiai.

Dr. Birutė Paprockienė ba
landžio 19 išvyko į Europą, kur 
žada praleisti apie 4 mėnesius 
laiko, lankydama vienuolika 
valstybių. Vėliau trumpesniam 
laikui atostogų nuvyks ir jos 
■vyras dr. V. Paprockas.

— Lietuvių Filatelistų meti
nis susirinkimas ir pietūs bus 
šį sekmadieni, balandžio 26, 
1 v. popiet Bručo svetainėje, 
86-16 Jamaica Ave., Woodha- 
vene, N. Y. Bus įdomi p. Nor
ton paskaita ir rodomi spalvoti 
paveikslai apie 1941 metų Lie
tuvos pašto ženklus. Be to, bus 
rodomi filmai iš Tolimųjų Ry
tų kelionės. Po to — pietūs. Ge
ras maistas ir gėrimai tik 5 dol. 
Visi kviečiami dalyvauti ir apie 
tai pranešti tuoj pat: J. Mule- 
vich, 108-12 Jamaica Ave.. 
Richmond Hill 11418, tel. VI 
7-1698.

ŽUVUSIŲJŲ LAISVES KOVOTOJŲ-PARTIZANU 
PAGERBIMAS

balandžio 26, sekmadienį

VIEŠPATIES ATSIMAINYMO BAŽNYČIOJE 
64-25 Perry Ave. (56th Dr.), Maspeth, N.Y.

5 vai. vak. parapijos salėje, 64-08 56th Rd.

MENINĖ DALIS:
• VI. Ramojaus knygos “Kritusieji už Laisvę” pristaty

mas — Vytautas Volertas.
• Ištrauką iš knygos skaito — Tadas Alinskas.
• “Dainuojančios Rūtos” — Irena Šiugždaitė ir Diana 

Melninkaitė.
• Deklamuoja — Irena Veblaitienė.
• Solo dainuoja — Ona Pliuškonienė; akomponuoja — 

Agita Abends.
ĮĖJIMAS — AUKA

Visus maloniai kviečia atsilankyti
LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
RYTŲ APYGARDA

f :
į Kviečiame atsilankyti į <

I MOTERŲ VIENYBES j
I PAVASARIO ŠOKIUS j
E - BALIŲ j
| balandžio 25, šeštadienį <
► 7 vai. vakaro
► Maspetho Piliečių klubo salėje — 69-68 Grand Avenue,

I
 Maspeth, N.Y. • Šokių varžybos, laimėjimai, įėjimo pre- < 

mija, gausūs skaniai pagaminti valgiai; 10-čiai žmonių < 
stalas su gėrimų buteliu. Gros geras orkestras • Prašom < 
stalus užsisakyti iš anksto pas pirmininkę EI. Andriušienę

£ (tel. VI 7-4477), 87-09 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y.
£ ar pas visas Moterų Vienybės nares • Įėjimo auka 8.50 «
J dol. asmeniui • šio parengimo visas pelnas skiriamas « 
> Lietuvių Jaunimo Centro statybos fondui, todėl visų lau- < 
> kiam, kad prisidėtumėt TT. Pranciškonų ruošiamam sta- « 
t tybų projektui įgyvendinti. «

Vienuolynas _____  GL 5-7068
Spaustuvė ...............  GL 2-6916
Redakcija ...............  GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923

Partizanų — laisvės kovų did
vyrių pirsiminimas ir pagerbi
mas bus šį sekmadienį, balan
džio 26. Pamaldos Maspetho 
lietuvių parapijos bažnyčioje 11 
vai. Pagerbimo aktas ir knygos 
“Kritusieji už laisvę” pristaty
mas 5 vai. tos pačios parapijos 
salėje. Paskaitą skaito Vytau
tas Volertas, dainuoja solistė 
Ona Pliuškonienė iš Philadel- 
phijos ir “Dainuojančios rūtos” 
— Irena Šiugždaitė ir Diana 
Melninkaitė iš Waterburio. Par
tizanų eiles deklamuoja Irena 
Veblaitienė, ištrauką iš “Kritu
sieji už laisvę” skaito Tadas 
Alinskas. Visi kviečiami atsilan
kyti.

JAV LB Vl-sios tarybos rin
kimam New Jersey apygardoje 
buvo sudaryta šios sudėties 
rinkiminė komisija: Vladas Au
dėnas — pirmininkas (69 Wil
liamson St., Hillside, N. J. 075 
01), Alfonsas Jarmas — vice- 
pirm., Marija Juškienė — sek
retorė, Jonas Kiaušas ir dr. Sta
sys Skripkus — nariai.

Moterų Vienybės balius- š o - 
kiai įvyks balandžio 25, šį šeš
tadienį, 7 vai. vak. Maspetho 
Piliečių klubo salėje. Dar gali
ma užsisakyt ne tik pavienes 
vietas, bet ir atskirus stalus, 
dalyvaujant organizuotai su sa
vo draugais ir pažįstamais. N. 
Y. ir apylinkės lietuviam turė
tų būti svarbu, kad kuo dau
giau asmenų dalyvautų, nes pel
nas skiriamas Brooklyne stato
mam Kultūros židiniui. Pavasa
rio balius visiem atsilankiusiem 
bus graži šventė. Vienybietės 
laukia visų.

Scena iš komedijos Bubulis ir Dundulis”: Agnutė—našlė (E. Rukuižienė) ir Girdžius—viengungis (J. Valen
tinas). Si komedija gegužės 2 vaidinama Franklin K. Lane mokyklos salėje, gegužės 3 — So. Bostone. Vai
dina Chicagos scenos darbuotojai. Nuotr. Liet. Foto Archyvo

P. Wytenus kandidatas į N. Y. asamblėją
Petras C. Wytenus, iš Rid

gewood, Bushwick, pakviestas 
kandidatuoti į New Yorko vals
tybės asamblėją nuo 36 apy
linkės, Antanas Saieva, Eisen- 
howerio respublikonų klubo pir
mininkas, pažadėjo visą pagal
bą Wytenui pirminiuose rinki
muose, kurie bus birželio mėn. 
Lapkričio rinkimuose jį gali pa
remti respublikonų ir konser
vatorių partijos.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newark, N. J. — Lietuvos vy

čių centro v-ba posėdžiaus 
gegužės 3 Newarke, Švč. Trejy
bės parapijos salėje. Pradžia 1 

v, popiet. Posėdį šaukia pirmi-

Grafikos parodą, kuri įvyks 
gegužės 2-3 The Columbian 
Lounge salėse, 86-22, 85 St., 
Woodhaven, N.Y., žada lanky
tojam platų grafikos kūrinių 
pasirinkimą. Savo darbus paro
doje išstato šie dailininkai: Vy
tautas Ignas (JAV), Vytautas K.
Jonynas (JAV), Alfonsas Krivic
kas (Vokietija), Žibuntas Mik
šys (Prancūzija), Vaclovas Ra
tas (Australija), Algirdas Šimkū
nas (Australija), Telesforas Va
lius (Kanada) ir Romas Viesu
las (Italija).

LB New Jersey apygardos su
važiavimas Įvyks gegužės 24, 
sekmadieni, 3 vai. p.p. Lietu
vių Laisvės salėje, Elizabeth, N. 
J. Suvažiavimo dalyviams bus 
pateikti apygardos valdybos 
veiklos ir kontrolės komisijos 
pranešimai ir pasitarta dėl apy
gardos ir apylinkių tolimesnės 
veiklos. Šio suvažiavimo metu 
turės būti renkama nauja apy
gardos valdyba ir kontrolės ko
misija. Suvažiavime kviečiami 
dalyvauti ne tik rinktieji apy
linkių atstovai, bet ir visi LB 
reikalais besidomį tautiečiai.

A. a. Wandos Popeliučkienės 
atminimui Ona Jasaitienė ir Ni
jolė Jasaitytė paaukojo 100 dol. 
Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondui. Pranciš
konai už auką širdingai dėkoja.

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page* 
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

Vasarvietei ieškomi tarnauto* 
jai. Cape Codd lietuvių vasarvie
tei vasaros sezonui ieškoma: 2 
mergaitės padavinėti į stalą ir 
tvarkyti kambarius ir 2 mote
rys virtuvės darbam. Dėl sąly
gų kreiptis raštu: Marija Janso
nas, 15 Rosedale St, Boston, 
Mass., 02124.

Petras C. Wytenus labai veik
liai dalyvauja savo apylinkės 
gyvenime, vadovauja piliečių 
draugijai, kuri rūpinasi tos a- 
pylinkės saugumu. Be to, jis 
yra narys kelių lietuviškų pa - 
triotinių organizacijų, taip pat 
yra Batuno veiklus narys.

Jis prašo visas lietuviškas or
ganizacijas šioje 36 apylinkė
je, kur renkamas assemblyman, 
jo kandidatūrą paremti.

ninkas dr. Jokūbas Stukas.
Posėdyje bus svarstoma visa 

eilė aktualių organizacijos rei
kalų, svarbiausias iš jų —■ šių 
metų vyčių seimas, kuris bus 
Chicagoje rugpiūčio 21-25. Tai 
bus 57 vyčių metinis seimas.

Tie valdybos nariai, kurie ne
galės dalyvauti posėdyje, pra
šomi savo pranešimus parašyti 
raštu ir atsiųsti juos pirminin
kui: dr. Jack J. Stukas, 1467 
Force Drive, Mountainside, N. 
J. 07092. F.V.

MASPETHO ŽINIOS
Robertas Grinewich, iš Mas

petho Viešpaties atsimainymo 
lietuvių parapijos kilęs klieri
kas, balandžio 11 Angelų Ka
ralienės kunigų seminarijos 
koplyčioje prie Albany, N. Y., 
gavo dijakonato šventimus. Ro
bertas yra trečios kartos lietu
vis, bet gerai kalba lietuviš
kai. šventimuose dalyvavo Pre
latas J. Balkūnas, klieriko se
nelė ir keletas kitų artimųjų. Jo 
mamytė mirė prieš mėnesį.

Parapijos Karo Veteranų or
ganizacija balandžio 25 rengia 
balių su šokiais.

Naujųjų vargonų šventini
mas ir bažnytinis koncertas 
bus birželio 14 d. 3:30 vai. 
Vargonų virtuozas Jonas Žu
kas gros vargonais. Programo
je taip pat dalyvaus parapijos 
choras, vadovaujamas varg. 
Vytauto Kerbėlib, ir Šolištai.

Pasaulio Lietuvių gydytojų 
Sąjunga netrukus dideliu tiražu 
išleidžia ant laiškų lipinamus 
ženkliukus, kurie primins, kad 
Lietuva dar tebėra okupuota.

Laisvės Varpo rengtas kon
certas ir Vliko pirm, kalba su
traukė labai daug žmonių. Vil
ko pirmininkui dr. K. J. Valiū
nui išvykus į Europą, jo vieto
je kalbėjo vicepirmininkas Juo
zas Audėnas. Priminė lietuviš- 

‘ kų radijo valandėlių svarbą. Vė
liau kalbėjo apie Vliko darbus 
ir rūpesčius. Lietuviams reikia 
budėti. Montecarlo vyko tarp
tautinė parlamentarų konferen
cija. Lietuvių atstovas Banai
tis išplatinęs tų parlamentarų 
tarpe Lietuvos kunigų memo
randumą, dėl kurio tie kunigai 
nukentėjo. Be kitų kalbų toje 
konferencijoje, Amerikos atsto
vas Dervinskis reikalavęs, kad 
prie rezoliucijos būtų pridėtas 
ir naujasis kolonializmas, kuris 
prarijęs Latviją, Lietuvą, Esti
ją, Čekoslovakiją ir kitas 
valstybes.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 25 d. 7:30 vai. 
vakaro Tarptautinio instituto 
patalpose. Programoje dr. E. 
Vaišnienės paskaita: “Mūsų 
šeimos ir švietimas per ateinan
čius penkerius metus”.

Baltų draugijos paskutinis 
šio sezono koncertas įvyks ba
landžio 24 d. 8:30 vai. vakaro 
Jordan Hall, Bostone. Progra
mą atliks pianistė Julija Ra- 
jauskaitė —šušienė -Petraus
kienė.

NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS 
balandžio 25 ir 26 d. 

rengia 
skulptoriaus

VITOLIO DRAGCNEVIČIAUS 
PARODĄ

KULTŪROS ŽIDINIO PATALPOSE 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Lankymo valandos:
šeštadienį, balandžio 25 4 vai. - 10 vai. vak. 
sekmadienį, balandžio 26 12 vai* - 9 vai. vak. 

Visus maloniai kviečiame atsilankyti!
Rengėjai

Lietuvos džiaugsmo ir trage
dijos filmas bus rodomas ba
landžio 26 d. 5:30 vai. popiet 
Lietuvių Piliečių D-jos didžiojo
je auditorijoje. Filmas gautas 
iš Europos. Jį pagamino M. Rai
nys. Filme rodomas Lietuvos 
gyvenimas, žygis į Vilnių, Lie
tuvos okupacija, partizanų ko
vos. Paleckis kalba, kada jis 
prašo paversti lietuvius komu
nizmo vergais, ir kita. Tai yra 
Lietuvos džiaugsmo ir kančios 
įvykiai. Juos reikia pamatyti, o 
taip pat parodyti tiem, kurie to 
nematė: mūsų jaunimui, šį fil
mą rodys Balfo Bostono sky
rius, o visas pelnas eis lietu
vių šalpai Sibire.

Whist party rengiama gegu
žės 2 šv. Petro parapijos salėje, 
492 E. 7 Street, So. Bostone. 
Visas pelnas skiriamas parapi
jos naudai. Ruošia — Bessie 
Stevens ir Mary Hill —Aukš- 
tikalnienė.

Vaikų pirmoji komunija bus 
gegužės 17 šv. Petro bažnyčio
je per 9 v. mišias. Vaikus pa
rengia Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys.

N. Anglijos Lietuvos vyčių 
apskritis balandžio 26 Anso - 
nia, Conn., šaukia savo pus
metinį seimą. Pirmininkas Al
bertas Jaritis iš So. Bostono 
kviečia visus dalyvauti šiame 
seime. Pradžia 2:30 v. Vadovų 
kursam vadovaus Juozas Sakai- 
tis iš Worcesterio, Mass. Kal
bės kun. Albertas Kontautas, 
vyčių dvasios vadas, ir kun. Al
binas Janiūnas, apskričio dva
sios vadas. Abu iš So. Bostono.




