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Kambodijos fronte vyksta pagal numatytą planą
Vietnamo karas gavo laiki

nai naują priedą ir vėl sukėlė 
žodžių audras kongrese, iš ku
rio sklinda į krašto universite
tus naujomis riaušėmis. Kai ku
rių universitetų prezidentai, 
vietoj ramiu ir rimtu žodžiu 
patarę studentams neskubėti su 
kaltinimais, patys pirmieji tuos 
kaltinimus padėjo skelbti.

Išryškėjus, kad Kambodijos 
naujoji vyriausybė reikalinga di
delės karinės pagalbos kraštui 
nuo komunistų apginti, prez. 
Nixonas pritarė gen. štabų 
nuomonei pasiųsti šia proga į 
Kambodiją JAV karinius dali
nius sunaikinti visas ten įreng
tas komunistų stovyklas ir po
žeminius sandėlius su maistu ir 
kariniu turtu. Tą pat padarė ir 
P. Vietnamo vyriausybė, pasiųs
dama savo kariuomenę atskirai 
kito baro sutvarkyti. P. Vietna
mo kariuomenę remia JAV arti
lerija, aviacija ir patarėjai. JV 
karinis dalinys pirma smogė ta 
kryptimi, kur manoma esant 
komunistų štabo būstinę, iš 
kurios tvarkomos operacijos Sai-

Namij fronte grupė sąmokslininkų veda jaunimą maištauti
gono erdvėje ir Mekongo upės 
deltoje P. Vietname.
Misiją baigę pasitrauks

Neabejotina, kad tai yra ka
ro apimamo ploto išplėtimas, 
bet prez. Nixonas viešai ir ofi
cialiai pareiškė, kad tai nėra 
nė Kambodijos okupacija, nė 
karo planų bei tikslų pakeiti
mas. Pagrindinis tikslas yra su
naikinti Kambodijoje priešo 
stovyklas, bet ne karo veiksmų 
sustiprinimas norint pasiekti 
pergalę karo lauke. Tuo siekia
ma apsaugoti nuo priešo veiks
mų P. Vietnamo pacifikaciją ir 
užtikrinti sąlygas JAV kariuo
menei iš P. Vietnamo kuo grei
čiau pasitraukti. Manoma, kad 
misijai atlikti reikės 6-8 savai
čių. Ją atlikus, JAV kariuome
nė iš Kambodijos pasitrauks.

Manytina, ir tai natūralu, 
kad ne visos žygio smulkme
nos pasakojamos, nes reikia ir 
nuo priešo ką paslėpti, bet svar
besnieji kongreso vadai buvo iš 
anksto painformuoti apie kari-

nius planus ir jų tikslus. Ne
žiūrint to, kai kurie kongreso 
nariai kaltina prezidentą pažei
dus konstituciją. Gaisro plėti
mu labiausiai rūpinasi televizi
ja, traukdama rš pakampių vi
sokią medžiagą, bet vis užmirš
dama pasakyti, kur yra faktas, o 
kur tik gandas, spėliojimas ar 
privati kieno nors nuomonė. To
kia taktika daugiau suklaidina, 
negu paaiškina.
Bombardavimas laikinas

Šį pirmadienį įėjo į Kambo
diją dar du nauji JAV kariniai 
daliniai, pereitą savaitgalį buvo 
bombarduoti šiaurės Vietname 
priešlėktuvinių raketų lizdai, 
bet dabar bombardavimas jau 
nutrauktas, nes uždavinys atlik
tas. Ta proga buvo priminta, 
kad su tuo bombardavimu JV 
karinė vadovybė nesulaužė jo
kio pažado š. Vietnamo nebom
barduoti. Kai buvo nutrauktas 
Š. Vietnamo bombardavimas, 
kartu buvo pasakyta, kad svar
biam reikalui esant jis gali bū
ti vėl atnaujintas arba retkar
čiais pakartojamas.

Kaip vyksta pacifikacijos mi
sija Kambodijoje? Oficialių ži
nių nedaug, karo lauko ko
respondentai pasakoja, tik apie

siuntomis. Veik tais pat 
džiai pakalbėjo ir 
nas. Tai, žinoma, jokia i 
na, nes tik jų pagalba 
nistai pradėjo ir veda 
Laose, Kambodijoje ir 
me.

New Yorko vertybių 
kainos tebekrinta. Paniką kelia 
savininkai tų akcijų, kurios pri
klauso bendrovėms, turinčioms 
didžiuosius karinius užsakymus. 
Tai turėtų reikšti, kad jie pra
deda nujausti Vietnamo karo 
galą. Akcijų kainų kritimas ne
turi nieko bendro su ekonomi
ne krašto padėtimi. Paskutinio 
mėnesio statistikos rodo, kad 
pramonės gamyba, paskutinius 
du mėnesius stovėjusi vietoje, 
dabar vėl pradėjo didėti.

Iš surastų priešo lobių jau bu
vo apdovanota Kambodijos ka-

Rodezijoj griežtai atskiriamos rases — 
Juodas su baltu negales net kartu melstis
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kitomis

riuomenė 
rastais bunkeriuose 
mentais, aparatūra ir 
sanitarinėmis priemonėmis bu
vo nuskraidinti į Kambodijos 
sostinę. Visos rastos prekės iš 
įvairių Europos valstybių, at
vežtos europiečių laivais per 
Kambodijos Sihanoukville uos
tą, o iš ten su princo žinia ir 
leidimu nugabentos komunis
tams. Šito uosto tarnyba šian
dien komunistams jau nebepri
einama, todėl ir buvo pradėta 
sostinę greitai supti iš visų pu
sių, kad vyriausybės veikla bū
tų suparaližuota.

Kambodijos sostinės gynybai 
sustiprinti JAV karinė vadovy
bė Vietname leido vykti namo 
tiems kambodiečiams, kurie bu
vo įsijungę į amerikiečių tarny
bą Vietname savanoriais. Pa
norėję Kambodijon vykti buvo 
nuskraidinti lėktuvais.

Salisbury. — Visos Rodezijoj 
esančios religinės bendruome
nės — katalikai, anglikonai ir 
visos protestantų grupės —su
sitarė nevykdyti naujųjų įstaty
mų, kurie draudžia rasių mai
šymą maldai skirtose patalpose. 
Tą reikalą tvarko ir naujoji 
konstitucija ir naujasis žemės 
valdymo įstatymas, šis pastara
sis įpareigoja laikytis net tokios 
kvailybės: jei maldos namai 
yra ant juodo žmogaus valdo
mo žemės gabalo, tai pamaldo
se negali dalyvauti baltas žmo
gus, ir atvirkščiai.

Boikotą pirmiausiai suplana
vo katalikų vyskupai, vėliau pa
kviesti sutiko prisidėti ir kitų 
religinių bendruomenių vadai. 
Visi paskelbė pareiškimą, kad 
dirbs savo darbą neatsižvelg
dami į tai, kokios spalvos žmo
gui priklausys žemės gabalas. 
Visi sutarė taipgi atsisakyti re
gistruoti savo religines bend
ruomenes kaip “savanoriškas 
organizacijas”. Registracija pri
valoma, jei norima gauti žemės 
gabalą aikštei Įrengti, mokyklai, 
maldos namams ar kokiam ki
tam tikslui reikalingai patalpai 
pastatyti.

Sumažinti ir fondai, iš kurių 
ikšiol buvo duodamos pašal-

pos misijų mokyklų mokytojų 
algoms mokėti. Buvo prašyta 
sumažinimą nudelsti, bet vy
riausybė prašymą atmetė.

— Mes tvirtiname, kad nau
joji konstitucija ir žemės valdy
mo įstatymas nesuderinami su 
krikščioniškuoju tikėjimu, 
nes diskriminacija ir išskyri
mas remiami vien tik rasiniu 
pagrindu. Krikščioniškoji arti
mo meilės pareiga nepripažįsta 
užtvarų ir negali būti nustato
ma ar varžoma įstatymais. Baž
nyčia dirbs savo darbą visų ra
sių žemėse ir visų rasių patal
pose, — sakoma viešai paskelb
tame ir vyriausybei įteiktame 
pareiškime.

Konstitucija ir tas žemės vai- - 
dymo įstatymas išleisti po ne
priklausomos Rodezijos valsty
bės paskelbimo. Tai įvyko maž
daug prieš pusantro mėnesio. 
Iktol tas Afrikos žemės gaba
las buvo savistoviai besitvar
kanti anglų kolonija, kurią bri
tai norėjo paleisti nepriklauso
mybės keliu užtikrinant visom 
rasėm lygias teises. Tada baltų
jų mažuma sukilo ir paskelbė 
nepriklausomą Rodeziją, kurio
je rasinė diskriminacija bus 
aukščiausias šalies įstatymas.

Du priešingi poliai: Valsty
bės sekr. W. Rogers (kairėje) 
ir senato užsienio reikalų ko
misijos pirm. Fulbright po slap
to posėdžio, kuriame W. Rogers 
informavo komitetą apie nuta
rimą eiti į Kambodiją ten esan
čių komunistų stovyklų sunai

kinti. Nors juodu ir šypsosi san
tūriai, tačiau dėl tokios politi
kas šimtaprocentiniai nesuta
ria. Sen. Fulbright ir dar keli 
jo draugai mano, kad tai di
džiausia klaida, bet prez. Nixo- 
nas parėmė generalini štabą, 
kurs mano, jog dabar atsirado 
niekad nebepasikartosianti pro
ga pagreitinti Vietnamo karo 
užbaigimą.

taip labai

kiek galė- 
priešo ka-

Prez. Nixonas balandžio 30 per televiziją paskelbė JAV kariuomenės žygj 
j Kambodiją komunistų stovyklų naikinti.

Kennedy byla užtraukta nepalankia 
teisėjo nuomone

Bostonas. — Mary Jo Kope
chne mirties aplinkybes tyrinė
jęs teisėjas James Boyle jau 
paskelbė savo nuomonę, pa
remtą liudyti pakviestų asme
nų parodymais. Ji nepalanki se
natoriui Edw. Kennedy, bet ir 
nerasta pakankamai duomenų 
pakaltinti senatorių dėl rgi-

Mary Jo Kopechne

Kennedy Vairuojamam automo- 
.biliui nusivertus nuo tilto).

Bylą sen. Kennedy galėjo iš
kelti arba Jo Kopechne mirties 
aplinkybių tyrinėjimą pravedęs 
teisėjas Boyle, arba žuvimo vie
tos distrikto prokuroras, arba 
vietos policijos viršininkas. 
Niekas ikšiol to nepadarė, to
dėl to taip plačiai apkalbėto ir 
psichologiniai gerai dokumen
tuoto įvykio medžiaga nueina į 
teismo archyvą laukti rašytojo, 
kurs ją panaudotų romanui pa
rašyti.'

Sutraukęs į logišką pynę vi
są įvykio eigą, dokumentuotą 
liudininkų parodymais(didžiau- 
sia ir svarbiausia dali sudaro 
paties sen. Kennedy liudijimas), 
teisėjas Boyle daro išvadą, kad 
sen. Kennedy žinojo, kur jis tą- 
naktį (1969 liepos 18-19) su Jo 
Kopechne važiavo, kad kelias ir 
tiltas, nuo kurio nusivertė se
natoriaus automobilis ir jame 
prigėrė Jo Kopechne, senato
riui vairuotojui buvo seniai ir 
gerai pažįstamas, todėl važiavi
mą 20 mylių greičiu (paties E. 
Kennedy liudijimu) reikia lai
kyti nerūpestingu.

Kadangi sen. Kennedy tvirti
no, jog jis tik paklydęs nuva
žiavo tuo keliu, kad jam tas ke
lias nebuvo pažįstamas, todėl 
teisėjas daro išvadą, kad ne vi
si sen. Kennedy teigimai yra 
teisingi ar patikimi.

Sen. Kennedy tokios teisėjo 
išvados nepatiko — jis jas lai
ko neteisingomis.

Niekas negali teigti, kad 
sen. Kennedy būtų tyčia suorga
nizavęs Jo Kopechne žuvimą, 
bet labai neskanu sužinoti, kad 
jis bandė sumažinti savo atsako
mybę sufrizuotais pareiškimais, nai, Australija, N. Zelandjia, 
Jis bandė maskuoti tos nakti
nės kelionės tikslą, bet jam 
nepasisekė. Jis pakenkė sau ir 
tuo, kad pavedė advokatams už
daryti duris teismo, kuriam bu
vo pavesta išaiškinti jo atsako
mybę tame nelaimingame atsi
tikime. Jis pademonstravo aro
ganciją, kai apkaltino teisėją 
padarius neteisingas išvadas. 
Nejaugi jis užmiršo paskaityti 
kitų liudininkų parodymus?

Sen. E. M. Kennedy

jų išmokėjimą tvarkyti tuo pa
čiu principu.

Visą reikalą vakariečių - var
du tvarkė vieno V. Vokieti
jos banko prezidentas.

Indonezija tvarko 
Sukamo skolas

pasako.' Manytina, kad su turi
mų žinių skelbimu tyčia nesku
bama. Sakoma tik, kad jau su
rasta bunkeriuose daug paslėp
to turto, kad sąjungininkų au
kų skaičius labai mažas, kad di
desnių susirėmimų su priešu 
dar neturėta, šį pirmadienį iš 
prezidentūros jau oficialiai bu
vo pasakyta, kad viskas vyks
ta pagal planą, kad vadovybė į- 
vykių eiga yra patenkinta. At
rodo, kad jau pastebėta ir toji 
štabo būstinė, kuria 
norėta surasti.

Bandoma spėlioti, 
jo neseniai ten būti
rių ir kuria kryptimi jie galėjo 
pasišalinti, bet ir tai manoma 
greit sužinoti. Amerikiečiai ir 
vietnamiečiai pamažu ir planin
gai slenka pirmyn ieškodami 
vietų sustoti apsižvalgymui. Už
nugaryje paliekamos sargybos 
daboti, kad kokia nemaloni 
staigmena neatsitiktų.
Kalba Maskva ir Pekinas

Užsieniuose politiniame fron
te reiškiasi tik Maskva ir Peki
nas. Kosyginas Maskvoje net 
Vakarų spaudos atstovus pasi
kvietė, kad pasakytų, jog Wash- 
ingtonas padarė baisų dalyką 
pasiųsdamas kariuomenę į Kam
bodiją. Smerkimo žodį sustipri
no pasiryžimu remti Hanojų ir 
jo samdinius naujomis karo

Diktatorius bandė 
sugrįžti valdžion
Kolumbija prieš 10 dienų rin

ko prezidentą, bet kas juo tik
rai bus, paaiškės tik rudenį 
prieš naujojo prezidento inau
guracijos datą.

Balsų skaičius rodė, kad lai
mėjo jau 12 metų kraštą val
dančios koalicijos kandidatas. 
Bet antrasis kandidatas buvo 
ne kas kitas, kaip prieš tos koa
licijos susidarymą kraštą 10 me
tų valdęs diktarorius gen. Gus
tavo Rojas Pinilla. Sužinojęs 
apie pralaimėjimą, jis apkalti
no vyriausybę rinkimų duome
nų suklastojimu, gi jo dukters 
seniai organizuojami kovos bū
riai išėjo į sostinės gatves vy
riausybės versti. Buvo riaušių, 
bet tikslo nepasiekta.

Antras balsų skaičiavimas ne
davė buv. diktatoriui laimėji
mo. Bus daromas dar antras, 
trečias ir ketvirtas balsų skai
čiavimas, nes to reikalauja įsta
tymas. Kariuomenės va
dovybė naujos diktatūros nebe
nori, todėl gal ir pasiseks ku
riam nors buv. diktatoriaus 
draugų atkalbėti jį nuo pastan
gų tapti prezidentu smurto ke
liu. Jam dabar jau 70 metų.

Būdamas diktatoriumi, gen. 
Rojas susikrovė didelius turtus, 
užveisė visur korupciją, bet da
bar į rinkimus išėjo kaip bied- • 
nuomenės draueas-liaudies ore- V. Vokietijos užsienio reik, ministeris W. Sheel (deiinėj) su svečiu Kanados

Tr> «»•<• minlsteriu M. Sharp, kurs buvo atvykęs pasitarti Nato reikalais.
Zldentas. Ir surinko pusantro Kanada braukia H V. Vokietijos vieną karini dalini, bet jo vietoj 
milijono balsų. nori kuo kitu atsilyginti.

— New Yorko 4 laikraščiai 
vis dar neturi darbo sutarties 
su poligrafijos unijomis, kurios 
ikšiol susilaikė nuo streiko. Šią 
savaitę pasitarimai vėl sustip
rinti, bet derybos vyksta nepa
prastai sunkiai, nes unijos 
priešinasi visais galimais bū
dais, kad naujų mašinų įvedi
mas neatimtu dabartiniams 
darbininkams darbo. NYT va
dovybė pradeda kalbėti apie 
laikraščio spausdinimo sustab
dymą, nes ilgi darbininkų posė
džiai darbo vietoje jau padarė 
daug nuostolių.

Paryžius. — Po ketverius me
tus užtrukusių derybų Indone
zijos vyriausybė susitarė su sa
vo Vakarų kreditoriais dėl sko
lų išmokėjimo tvarkos. Skolas 
buvo užtraukęs prez. Sukamo 
savo prezidentavimo metais — 
nuo nepriklausomybės paskelbi
mo 1949 iki pašalinimo nuo 
pareigų 1966. Jis skolino visur, 
kur tik gavo, bet daugybę pi
nigų išleido statybai grandiozi
nių pastatų, kurie niekam ne
buvo naudingi.

Pasitarimas pasirašytas su 
šiais kreditoriais: JAV, Japoni
ja, Anglija, Prancūzija, V. Vo
kietija, Italija ir Olandija. Pa
grindinė skola yra 1.7 bilijono 
dol. Ji turi būti atmokėta per 
30 metų lygiomis metinėmis da
limis. Procentai nuo jų sustab
dymo mokėti dienos iki susitari
mo pasirašymo dovanojami. 
Procentai už likusią skolą pra
dedami mokėti 1985 m. ir išmo
kami per 15 metų lygiomis me
tinėmis dalimis.

Susitarta kas dešimt metų pa
tikrinti Indonezijos ūkinę pa
žangą ir pagal tai skolos išmo
kėjimą paskubinti ar sulėtinti.

Rusijai ir kitiems komunis
tiniams kraštams Indonezija 
skolinga dar daugiau, bet Mas
kva nesutiko savo skolų tvar
kyti kartu su vakariečiais. In
donezija pasirašyta sutartimi 
įsipareigojo nedaryti komunis
tinei pusei jokių lengvatų, bet

— Baltieji Rūmai skelbia, 
kad prez. Nixono sprendimą 
dėl priešo stovyklų Kambodijoj 
sunaikinimo remianti didžioji 
tautos dauguma. Tuojau po kal
bos padarytas CBS televizijos 
tinklo tyrinėjimas rodęs, kad 
tik vienas iš trijų buvęs spren
dimui nepalankus.

— Buv. viceprezidentas Hum
phrey lanko Izraelį ir iš ten ra
gina prez. Nixona duoti Izrae
liui ginklų, ypač tų gerųjų lėk
tuvų. Manoma, kad jis šį rude
nį bandys sugrįžti į senatą, nes 
jo valstijoj atsiranda laisva vie
ta, kadangi nebekandidatuoja 
sen. Eugene McCarthy, nusivy
lęs 1968 m. prezidentiniais ne
pasisekimais.

— 40 metų valdęs Portuga
liją Antonio Salazar ką tik su
laukė 81-jo gimtadienio. Dau
giau kaip prieš metus jis buvo 
sunkiai suparaližuotas, bet 
bar jau tiek atsigavęs, kad 
lįs pavaikščioti ir kalbėti.

— Yale universiteto prezi
dentas Kingman Brewster abe
joja, kad vadinami juodieji re
voliucionieriai galėtų susilaukti 
iš Amerikos teismų nešališkų 
sprendimų. Po tokio pareiški
mo universiteto vadovybė tik
rai turėtų ištirti, kas jai galėjo 
tokį susimaišiusį pareigūną to
kiai svarbiai pareigai įpiršti.

Dabar eilė Massachusetts 
valstijos gyventojams šį rude
nį pasakyti, ar jis vertas būti 
jų atstovu JAV senate. Jeigu 
jis laimės, tai jam pradės tik 
Kennedy šeimos dar neišblėsęs . 
mitas, bet ne jo paties nuopel
nai.

da- 
ga-

Ar pasiseks?
Jakarta. — Indonezijos vy

riausybė ėmėsi iniciatyvos su
organizuoti Azijos ir Pacifiko 
v-bių konferenciją Kambodi
jos reikalui išaiškinti ir sutvar
kyti. Be Indonezijos numatyti 
dar šie konferencijos dalyviai: 
Laosas, Nepalas, Afganistanas, 
Pakistanas, Japonija, Indija, P. 
Korėja, S. Korėja, P. Vietna
mas, S. Vietnamas, Malazija, 
Singapūras, Tailandas, Filipi-

kom. Kinija, Kambodija, Ceilo- 
nas ir Burma.

Indonezijos užsienio reikalų 
ministeris Malikas jau esąs iš
siuntęs visiems pakvietimus ir 
greit pranešiąs susirinkimo 
vietą. Susirinkimas įvyksiąs ir 
tuo atveju, jei komunistiniai 
kraštai atsisakys dalyvauti. Ir 
jie tikriausiai atsisakys, nes 
Maskva jau pasmerkė tą Indo
nezijos sumanymą.

i
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Vakaras su tautiečiais praėjo draugiška atmosfera
Anatolij Martschenko, So

vietų piliečio ir politinio kali
nio, atsiminimai iš koncentraci
jos lagerio išversti ir paskelbti 
Frankfurte, Vokietijoje, knyga 
— “Anatolij Martschenko Mei
ne Aussagen”.

Autorius pasisako, ko norė
jęs šiuos atsiminimus skelbda
mas. “Norėčiau, kad mano liu
dijimas apie sovietinius kon
centracijos lagerius ir kalėji
mus politiniam kalimam būtų 
žinomas kitų kraštų humanis
tam ir pažangiesiem žmonėm”. 
Tik vienas dalykas jam davęs 
stiprybės ištverti: “viltis išeiti 
ir papasakoti visiem, ką aš esu 
matęs ir išgyvenęs ... Aš tai pa
žadėjau savo draugam, kurie 
turėjo liktis už grotų ir spyg
liuotų vielų dar ilgus metus”. 
Gera esą, kad Stalino lageriam 
nuplėšta kaukė. “Bet ir bloga 
bei pavojinga, nes sudaroma 
įspūdis, jog visa tai, kas apra
šyta, teliečia jau tik praeitį; 
kad šiandien to nesą ir negali 
būti”. Tačiau šiandieniniai so
vietiniai lageriai esą tokie pat 
baisūs kaip ir Stalino lageriai 
arba kai kuriais atžvilgiais net 
blogesni. “Visi turėtų tai žino
ti”. Lagery Martschenko buvęs 
drauge su poetu Julij Daniel, ir 
tas jam pasakęs: “čia tu tapai 
nebylys, bet ir labiau subren- 
dai... ne kiekvienas, kuris tu
ri akis, regi tiek kaip tu”.

Prof. J. E. atsiuntė mum to 
veikalo ištraukėlę, kurioj pasa
kojama apie baltiečius tame 
lagery, kur buvo Martschenko.

•

Mordovijon — rašo Martsch
enko — atgabenami politiniai 
kaliniai iš visos Sovietų Sąjun
gos, iš visų respublikų, ypačiai 
daug ukrainiečių ir baltiečių— 
lietuvių, latvių ir estų. Neuž
tenka to, kad juos atgabeno į 
Rusiją, į lagerį; kai atvyksta jų 
giminės aplankyti, juos verčia 
tarp savęs kalbėtis rusiškai, 
kad suprastų prižiūrėtojas. Ka
liniai tarp savęs, žinoma, kal
basi savo gimtąja kalba, dainuo
ja savas dainas ir slaptuose va
kariniuose susibūrimuose dekla
muoja savus poetus, rašytojus.

("Respublikiniai“ lankytojai):
Lagerius kartais lanko įvai

rių respublikų atstovai. Šie 
“atstovai” nesižiūri, kokiose są
lygose jų tautiečiai gyvena; ne
klausinėja, kaip jiem einasi; jie 
net vengia tiesioginio pasikal
bėjimo su kalinamais — bijo, 
kad jų neapkaltintų kišantis į 
lagerio vidaus reikalus. Jie kal
basi tik akivaizdoje lagerio va
dovybės ir valstybės saugumo 
atstovo. Kartais šie respubliki
niai “atstovai” yra tiesiog iš 
saugumo komiteto ir net sau
gumiečių uniforma! Jie nieko 
nenori nei matyti nei girdėti 
apie lagerio gyvenimą. Jie mie
lai užmerktų akis ir užsikimš
tų ausis. Jie tik ima kalbėti apie 
gyvenimą jų respublikose. Ka
liniai taip pat nenori jų klau
sytis. Kaip galima patikėti žmo
gum, kada savo akim matai, 
kaip jo kinkos dreba prieš vals
tybės saugumo komitetą. O jis

LIETUVOS KANKINIŲ 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 dienų 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

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

Kaip sovietiniuose koncentracijos lageriuose baltiečiai 
bendrauja su atvykstančiais iš tėvynės

tuo pat metu kalba, koks geras, 
laisvas yra jo ir kitų gyveni
mas!

Pradžioje mažai kas eidavo į 
tuos “susitikimus su tautie
čiais”. Bet tokia pat prievarta 
kaip į politinius pokalbius kali
nius imta varyti ir į šiuos susi
tikimus. Paskui su valdžios at
stovais atvykdavo į lagerį ir 
kokie nors mėgėjai meninin
kai. Tada jau į tokius pobū
vius susirenka pilnas klubas ir 
valgomoji salė. Atvyksta ne tik 
latviai arba ukrainiečiai, bet ir 
kiti kaliniai. Visi nori pasiklau
syti dainų, deklamacijų, pasi
žiūrėti šokių. Scenoje meninin
kai pasirodo su tautiniais, ne 
su kalinių drabužiais. Priima'’ 
labai nuoširdžiai (ne taip kaip 
kalbėtojus); iš dėkingumo įtei
kia jiem gėlių.

(Baltietis sykį įteikė ir 
kalbėtojui):

Vasarą 1965 metais pas mus 
Į lagerį Nr. 7 atvyko atstovai 
kažkurios baltiečių respublikos; 
po prakalbos žadėjo koncertą. 
Klube susirinko labai daug 
žmonių. Kaip įprasta pirmiau
sia buvo “atstovo” kalba. Kai 
ją baigė, iš salės buvo keletas 
paklausimų — ir tai įprasta. 
Kalbėtojas negalėjo jų atsaky
ti—pasijuto prispirtas į kam
pą, nes kaliniai nesibijojo tokių 
klausimų, kokių už lagerio ribų 
nebuvo klausiama. Pokalbiui va
dovavo kaip paprastai pareigū
nas įspėdamas:

“Draugai, nekreipkite dėme
sio į provokuojančius klausi
mus — pas mus netrūksta pro
vokatorių”.
i O kaliniam kalbėjo:

“Čia regimai tebėra žmonių, 
kuriem sugriežtintos drausmės 
nepakanka. Jie gali gauti ir ypa
tingojo lagerio bausmę!” Stai
ga jaunas kalinys baltietis įžen
gė į sceną — buvęs teisių fa
kulteto studentas. Rankose lai
kė popiery stipriai suvyniotą 
puokštę. Rodės, jis norėjo at
vykusiem savo tautiečiam įteik
ti gėlių. To iki šiol dar nebuvo 
buvę. Gėles įteikdavo meninin
kam, bet kalbėtojam — nie
kad.

Salėje pritilo. Vaikinas krei
pėsi į kalbėjusį:

“Leiskite man visų mano tau
tiečių vardu įteikti jum gėlių, 
kurios auga čia, toli toli nuo jų 
tėviškės!”

Jis aišku, kalbėjo rusiškai, 
kad visi suprastų. Kol truko jo 
trumpa kalba, salėje iš visų pu
sių ėjo pasipiktinimo šūktelėji
mai:

“Gėda!”
“Pataikūnas!”
“Padlaižys!”
Manyje viskas virė iš pasi

piktinimo: kaip su tuo vaikinu 
galėjo susidraugauti Krivcov, 
Rodygin? Tuo tarpu kalinys 
baigė savo žodžius ir puokštę 
perdavė kalbėtojui. Kai tas pa
ėmė, kalinys staigiu judesiu nu
plėšė popierį, ir visi pamatė, 

kad puokštė buvo iš spygliuotų 
vielų. Iš karto salėje ir scenoje 
visiem kvapą užėmė; dar nesu
sivokė, kas čia nutiko. Kalbėto
jas su savo puokšte sviro nuo 
vienos kojos ant kitos. Po ko
kios minutės salėje pakilo aud
ra. Nei prieš tai, nei po to aš 
negirdėjau tokio pritarimo. Plo
jo tikra žodžio prasme visi; net 
mum žinomi šnipeliai ir kolia- 
borantai su raikščiais ant ran
kovės.

Pirmas susigriebė valstybės 
saugumo įgaliotinis. Greitu 
žingsniu priėjo prie kalbėtojo 
ir atėmė iš jo puokštę. Bet ir 
jis nežinojo, ką su ja daryti — 
ar išbėgti su ja iš salės? Paga
liau jis atsisėdo į savo vietą ir 
“gėles” pasidėjo prieš save ant

New Yorko tautinių šokių grupė gegužės 16 švenčia savo veiklos 20 metų sukaktį. Sukaktuvinis koncertas 
bus Marion Manor salėje Brooklyne (buvusioje švabų salėje). Be tautinių šokių grupės dar dalyvauja ži
buoklių sekstetas, vadovaujamas Liudo Stuko. * Nuotr. V. Maželio

AR VAIKAI NORI BŪTI SU TĖVAIS AR BE JŲ?
Tėvų ir vaikų klausimas gy

vas tiek vakaruose, tiek Lietu
voje. Apie Lietuvos vaikų san
tykius su tėvais nuotrupą duo
da Švyturys (1969 spalio nr.). 
Rašo:

“Mes organizavome anonimiš
ką anketinę apklausą. Apklau
sėme 450 vienuolikos-penkioli- 
kos metų moksleivių aštuonio- 
se respublikos pionierių stovyk
lose. Paaiškėjo, kad tik 64 
procentai apklaustųjų mergai
čių ir 50.6 procento berniukų 
gali daugiau kaip keturias die
nas per savaitę pabūti su savo 
motinomis. Su tėvais (vyrais) 
vaikai praleidžia mažiau laiko. 
Didžiąją laiko dalį vaikams ten
ka praleisti su savo draugais.

“Domėjomės ir pačių vaikų 
pageidavimais. 14-15 metų 
moksleiviams pateikėme tokį 
klausimą: “Kur jums labiausiai 
patinka praleisti laiką?” štai 
kaip atsakymai pasiskirstė ap
klaustųjų procentais:

Namuose su tėvais: mergai
tės 29.6 proc., berniukai 17.7; 
mokykloje: mergaitės 34.9, ber
niukai 24.0; už šeimos ir mo
kyklos ribų: mergaitės 28, ber
niukai 51.8.”

“Į klausimą, kaip norėtų pra
leisti vasaros atostogas (kartu 
su tėvais ar be jų), iš 450 moks
leivių tik 18 procentų atsakė, 
kad norėtų ilsėtis drauge su tė
vais, o 7,5 proc. bevelija ato
stogauti be tėvų. Likusieji 
svyravo: jie norėtų pasinaudo
ti abiem poilsio formom”.

"Būtų neteisinga kategoriš
kai tvirtinti: šeimos įtaka vai
kam menkėja visose gyvenimo 
srityse. Dar visai neseniai 
mėgstama jaunimo laisvalai
kio ir pramogų vieta būdavo ka
vinės ir kitos viešos vietos. Pas
taruoju metu, pagerėjus buitį- 

stalo; paskui paėmė jas nuo 
stalo ir pakišo po kėde. Salė 
vis dar siautėjo.

Vaikinas, kuris buvo įteikęs 
puokštę, nulipo nuo scenos ir 
ėjo per minią. Prižiūrėtojai puo
lėsi prie jo, o kaliniai ėmė 
šaukti ir staugti. Politinio švieti
mo vadovas kažką pasakė pa
reigūnui, o tas nuskubėjo pas 
prižiūrėtojus , jiem kažką įsakė, 
ir jie vaikiną paleido. Visi mes 
žinojom, kad paleido neilgam, 
tik tol, kol yra svečių.

Kažkaip salė apsiramino. Į 
tribūną išėjo dar vienas iš sve
čių; pasakė, kad tai buvusi stor
žieviška provokatoriaus išdai
ga, kaip draugas viršininkas 
kad buvo pasakęs. “Mes betgi 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

nėms gyveninio sąlygoms, šei
mos židinys vėl labiau traukia 
jaunimą”.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
BIBLIOTEKA

Vilniaus universiteto (dabar 
— V. Kapsuko) bibliotekai 
šiais metais sukanka 400 metų. 
Bibliotekoje yra daugiau kaip 
du su puse milijonų knygų ir 
kasmet ji papildoma bent 70, 
000 knygų.

Apie tą sukaktį šiltai kalbė
dami, 12 jaunųjų lietuvių moks
lininkų savo laiške ‘"Tiesai” 
(kovo 31) nusiskundė kai ku
riais trūkumais ar bėdomis. Jie 
primena 1968 balandžio 1 d. 
gaisrą bibliotekoje, kai labai 
nukentėjo profesorių skaitykla. 
Remontas turėjęs būti baigtas 

Trys tautinio atgimimo veikėjai 1913 metais Amerikoje. Ii k. j 
d. Martynas Yčas, dr. Jonas šliupas, dr. Jonas Basanavičius, 
šią nuotrauką atsiuntė dr. Aldona Miupaitė.

žinome, kad čia esančių daugu
ma įvykį supranta teisingai ir 
draugą smerkia”.

Kažkas į tai šūktelėjo:
“Jūs matėt ir girdėjot, kaip 

dauguma smerkia. Neapsigaudi- 
nėkite!”

Kalbėtojas suglumo. Tuojau 
buvo paskelbtas koncertas.

Po koncerto menininkam bu
vo įteiktos gėlės — tikros gė
lės. Kaliniai ir menininkai kei
tėsi žvilgsniais, vieni kitus su
prasdami ir vieni kitiem šyp
sodamiesi.

Vakare -vaikinas buvo įmes
tas į karcerį, po 15 dienų jam 
buvo pagriežtintas režimas.

Keletas dienų po šio nuoty
kio lagerio laikrašty “Už pasi
žymėjimą darbe” buvo parašy
ta, kad “ .. .lagery Nr. 7 vaka
ras su tautiečiais praėjo drau
giška atmosfera”.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABO RIU S, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
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.

per pusmetį, bet... jis tęsiasi 
ir dabar, be to, bibliotekai ir 
šiaip trūksta patalpų.

Jaunieji mokslininkai sakosi 
vargstą ir negalį suprasti, ko
dėl profesorių skaitykloje su
varžytas naudojimasis kai ku
riomis knygomis, o bendroje 
skaitykloje tas naudojimas vi
sai negalimas. Jie vis laukia 
ir nesulaukia normalesniu dar
bo bibliotekoje sąlygų. (Elta)

— Vilniuje išleido Jono Ba
sanavičiaus “Rinktinius raš
tus”. 1038 psl. sudėti istorijos, 
folkloristikos, publicistikos dar
bai, nemaža laiškų. Raštai iš
leisti 15,000 egz. tiražu. (E.)

— Kaune balandžio 3 mirė 
rašytojas Karolis Vairas —Rač
kauskas. Jis buvo gimęs 1882 
lapkričio 4 d. Vairas-Račkaus- 
kas daugiausia dirbo grož. lite
ratūros vertėjo darbą. (E.)

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 SL, Newark, NJ. 07105; teh 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. Modemiška 
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 Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; 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 į mūsų įstaigą. 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 kL 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 tortaL 
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 SL 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 vietinėa 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus ? 
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 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; 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 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
po5-0932. : >

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 iRi 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 — rugsėjo 7 d. Dėl rezervarijų bei informacijų 
kreiptis: Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046 (Tel. 
207—967-2011).

Berniuku stovykla alostogą 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).

CHICAGO NEW YORK
Litas Investing Co.. Inc.

Čikagoje 
kviečia apsistoti 

gražiame, moderniame
LITO B-vės administruojamame

0’ HARE CONGRESS INN
3010 N. Mannheim Rd., Franklin Park, Illinois 60131 

Telef. 455-4300
Viešbutis yra arti O’Hare Airport. Transportacija iš aero
dromo į viešbutį veltui. Didelė 500 vietų salė ir keturios 
mažesnės salės yra labai tinkamos konferencijoms, suva
žiavimams, vaišėm. Apšildytas baseinas, dideli'* ir moder
nūs kambariai, restoranas.

New Yorko apylinkėje smulkesnėm informacijom gauti 
praš&ne kreiptis Į

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522
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Apeliacija į New Yorką
Vėl dėl Bendruomenės rinki

mų, dėl kurių pasitaikė klaidin
gų žingsnių. Pasitaikė klaidų 
centro valdybai, tarybai, net 
garbės teismo nariam. Ir kas jų 
nepadaro, jei stengiasi veikti! 
Tačiau jie išsiaiškino ir, nors c. 
valdybos nuomonė buvo kito
kia, ji turėjo pilietinės drąsos 
prisiimti organizacinę drausmę 
ir savo veiklą priderinti prie 
nuomonės tų, kurie yra autori
tetas pagal veikiančius įstatus. 
Buvo pademonstruotas susi- 

, klausymas. Ir darbas, stabtelė
jęs, riedėjo pirmyn.

Dabar tenka kalbėti dėi New 
Yorko apygardos, kai jos nuo
monės išsiskyrė.

New Yorko apygarda nebu
vo patenkinta centro valdybos 
įvykdytu nauju apygardų pa
skirstymu. Nebuvo patenkinta 
nei garbės teismo išaiškinimu, 
kad apygardom prieš rinkimus 
būtų skirtas atstovų skaičius pa
gal buvusių rinkimų balsų skai
čius.

Galima nepasitenkinimą su
prasti, kada apygarda turėjo 
septynis atstovus, o dabar pa
gal naują tvarką turės du. Ro
dėsi, kad New Yorkas nu
skriaustas.

(Ši tariamoji skriauda nu
stos atrodžius skriauda, jei at- 
sižvelgsim į faktipę tikrovę. Bū
tent: pereituose rinkimuose, kai 
į New Yorko apygardą buvo į 
jungtas New Jersey ir visa Phi- 
ladelphijos-Washingtono sri
tis, New Yorko apylinkės sudė
jo balsų apie pusšešto šimto, o 
atstovų iš New Yorko buvo pen
ki, tuo tarpu New Jersey sudė
jo balsų tik 20 mažiau už New 
Yorką, o iš New Jersey atsto
vų tebuvo vienas, Philadelphi- 
jos-Washingtono rajonas sudė
jo balsų daugiau už New Yor
ką, o atstovų teturėjo taip pat

(2)
Didžiai susidomėjęs berniu

kas labai atidžiai apžiūrinėjo 
stulpus.

— Negi manai bandyti pra
lįsti? — vėl švelniai šypsoda
masi, paklausė motina. —Ste
bėk, akmenį išdildė norėjusieji 
prasmukti pro jų tarpą, bet, ti
kėk manim, niekam dar tai ne
pavyko. Eikš gi. Girdžiu girgž
dant varinius vartus. Trisde
šimt vyrų jau uždaro juos.

Per visą naktį neužmigo ber
niukas, visą laiką jam akyse sto
vėjo Teisingumo Vartai, Rojaus 
Tiltas ir Pasaulio Kunigaikščio 
Trimitas. Apie tokius nuosta
bius daiktus iki šiol nebuvo 
girdėjęs, todėl taip giliai jie įsi
skverbė jo sąmonėn. Ir kitą die
ną apie nieką daugiau nemąs
tė, nors tą rytą jau pradėjo 
ruoštis kelionėn namo.

Tėvas ir motina buvo labai 
užsiėmę: turėjo suvynioti pala
pinę, sudėti visus daiktus ir pa
krauti ant kupranugario. Grįž
ti ruošėsi su gausiu artimųjų ir 
kaimynų būriu, tad ir pasiruo
šimas nėjo taip sklandžiai ir 

vieną. Kai dabar New Jersey 
ir Philadelphijos -Washingtono 
sritys gavo “nepriklausomybę” 
—padarytos dviem atskirom a- 

pygardom, jos turės savus at
stovus, ne iš New Yorko. Va
dinas, nebus jom “skriaudos”).

New Yorko apygarda savo 
nepasitenkinimą nukreipė skun
do forma į garbės teismą. Teis
mas jos skundą rado nesvarsty- 
tiną. Buvo sušauktas apylinkių 
pasitarimas. Jei teisingai esa
me informuoti, pasitarime rim
tų abejonių dėl teismo spren
dimo ir taisyklių teisėtumo ne
buvo. Pagrindinis argumentas 
buvo ne teisėtumas, o tikslin
gumas—esą senoji tvarka, prak
tikuota buvusiuose rinkimuose, 
buvusi tikslingesnė. Pasitarimo 
išvada—kreiptis į tarybą, kad 
atidėtų rinkimus ir paruoš
tų naujas taisykles. Supranta
ma, naujas čia kelta prasme.

★

Jei anksčiau kiti bendruome
nės organai buvo padarę klai
dų, tai šiuo kartu tenka paste
bėti apygardos klaidingus žings
nius. Klaidinga ne tai, kad ki
taip galvoja; kad kreipėsi į gar
bės teismą, bet tai, kad teis
mo sprendimui užbėgo už akių, 
pasiskelbdama rinkimam netal
kinsianti, rinkimuose nedalyvau
sianti.

Klaidingas, mum rodos, bu
vo žingsnis rinkimų komisijos 
narių ne dėl to, kad jie nutarė 
iš komisijos pasitraukti, bet 
dėl to, kad jie esą grąžinę kan
didatam jų sutikimo lapelius, 
vadinas, apygardą palikdami be 
kandidatų. Keistas rodytųsi 
žingsnis, sakysim, iždininko, 
kuris, nesutikdamas su banko 
politika ir pasitraukdamas iš 
pareigų, sugalvotų grąžinti pi
liečiam ir pinigus, kuriuos jie 
buvo įnešę į banką.

(nukelta į 6 psl.) 

greitai. Berniukas sėdėjo tarp 
skubančių dirbti, bemąstydamas 
apie tuos nuostabius daiktus.

Dar daug kas nebuvo supa
kuota, tad berniukas pamanė, 
jog suspės nuvykti šventovėn ir 
dar kartą pamatys tuos nuosta
bius daiktus. Išėjo niekam nie
ko nesakęs, nes manė netrukus 
grįžti. Šventovėn įėjo per ko- 
lumnadą ir sustojo ties dviem 
juodaisiais stulpais. Akys spin
dėjo džiaugsmu, kad vėl galėjo 
pamatyti kolonas. Atsisėdo ant 
grindų ir, žvilgsnį įrėmęs, žiū
rėjo aukštyn į gražiųjų stulpų 
karūnas.

Mąstė jis ir apie prasmuki
mą per plyšelį tarp tų stulpų. 
Visa tai jį taip sužavėjo, kad, 
užmiršęs viską, tarytum užbur
tas, ilgai čia sėdėjo.

Atsitiko taip, jog iškilmingo
je kolonadoje, kur jis sėdėjo, 
gyventojų ginčam spręsti susi* 
rinko aukštoji teisėjų taryba. 
Portikas buvo pilnas žmonių. 
Vieni skundėsi dėl jų žemės ri
bų pažeidimo, kiti dėl pagrob
tos ir suklastotais ženklais pa
ženklintos jų avių kaimenės,

1. DABARTIS NEBE TOKIA 
KAIP PRAEITIS

Religinis ir tautinis elemen
tai vienas kitu remiasi ir vie
nas kitą palaiko. Lietuvybės gy
vavimo praeitis J.A.V-se rodo, 
kaip daug ji rėmėsi bažnytiniu 
vienetu — parapija. Lietuvybė 
labai dažnai augo ar vyto su 
parapijos pažanga ar smukimu. 
Ten, kur buvo pažangios ir veik
lios parapijos, ten ir lietuvybė 
klestėjo. Kur parapijos apmirė, 
ir visas lietuviškas veikimas iš
blėso. O kur lietuviškos parapi
jos išnyko, — sunyko ir lietu
vybė.

Siūlosi, tad išvada, kad Baž
nyčia per parapiją tampa dide
le atrama tautiniam elementui 
pasireikšti; tas ryšvs ir priklau
somumas galioja ir dabar. Ta
čiau kai kurios aplinkybės yra 
gerokai pakitusios, ir dėl to 
tarp praeities ir dabarties esa
ma nemaža skirtumų.
Anais laikais, kaip visą para

pijos vadovavimo ir tvarkvmo 
naštą ant savo pečiu išnešda
vo klebonas, taip dažniausia ir 

Chicagos Lietuvių Opera pastatė Verdi “Likimo galia”. Nuotraukoje — vaizdas po premjeros. Priekyje prie gėlių dirigentas Vytautas 
Marijošius. Nuotr. Z. Degučio

treti iš savo skolininkų reikala
vo skolų atiteisimo.

Besibylinėjančių tarpe buvo 
turtuolis, apsirengęs purpuru ir 
auksu siuvinėtais drabužiais, 
prieš teismą atvedęs vargšę naš
lę, neva jam skolingą. Mote
ris balsu verkdama aiškinosi, 
kad skolą jam laiku grąžinusi 
ir kad turtuolis nesąžiningai 
antrą kartą jos reikalaująs. Jei
gu teismas jo ieškinį pripažin- 
siąs, ji privalėsianti atiduoti 
jam vergi j on savo dvi dukteris, 
nes pinigų daugiau nebeturinti. 
Vyriausiasis teisėjas paklausė 
turtuolį, ar jis galįs prisiekti, 
kad skundžiamoji skolos jam 
negrąžinusi. Turtuolis atsa
kė: “Teisėjau, esu turtingas 
žmogus. Argi gaiščiau reikalau
damas iš jos skolos, jeigu ji 
būtų ją man grąžinusi? Prisie
kiu, jog, kaip dar niekas 
nepraėjo per Teisingumo Var
tus, taip ji skolos man negraži
no.” Teisėjas patikėjo turtuo
lio priesaika ir atiteisė iš naš-. 
lės jo naudai skolą arba atiduo
ti dukteris jo vergijon.

Berniukas, netoli būdamas, 
girdėjo ir matė visą tą proce
są. Jis pamanė sau: “Kaip bū
tų gera, kad kas nors per tuos 
vartus pralįstų! Juk turtuolis 
melagingai prisiekė”. Berniukas 
labai gailėjosi tos vargšės mo
ters ir jos dukterų, pateksian
čių negailestingo turtuolio ne
laisvėn. Užšoko tad ant arti
miausių stulpų pamato, pama
tavo ir apžiūrėjo plyšį.

Chicagos lietuviy mokytojy suruoštame simpoziume balan
džio 12 kun. P. Geisčiūnas kalbėjo apie tautinio išsilaikymo 
galimybes atsinaujinančioje Bažnyčioje.

lietuvybės išlaikyme jis būda
vo pagrindinis veiksnys. Taip 
būdavo dėka to, kad anuomet 
Amerikos lietuvių parapijose 
dirbą kunigai daugumas buvo 
gimę ir mokslus išėję Lietuvoj. 
Jie suprato išeivių reikalus — 
jų vargus ir polėkius — jais rū
pinosi ir jiems vadovavo. Kai 
parapijoms augant ar naujoms 
kuriantis, prireikdavo naujų lie
tuvių kunigų, dažnai jų gauda
vo tiesiai iš Lietuvos. O šie kar
tu su dvasine pagalba atsiga
bendavo ir tautinio gajumo 
liepsnelę.

Dabarties aplinkybės yra ga 
na skirtingos, šiandien daugu
mai lietuviškų parapijų vado
vauja Amerikoj gimę ir čia 
mokslus ėję kunigai. Jie niekad 
nėra matę Lietuvos, nepergyve
nę jos tragedijos. Jiems yra ne
lengva suprasti pabėgėlių sun-

“Ak, kad tai nebūtų visai 
neįmanoma!” — pamanė. Su
jaudintas dėl vargšės moters 
skaudžios dalios, galvojo, kaip 
reikia būti teisingam, kad pro 
čia pralįstų .. .Vien tik tik dėl 
tos moters skriaudos norėjo tai 
padaryti. Būdamas taip pasi
ryžęs, įrėmė tarp stulpų petį, 
lyg bandydamas prasiskverbti. 
Tą akimirką visi pažvelgė į 
Teisingumo Vartus, ir — o 
stebuklas! — sugriaudė skliau
tai, sugirgždėjo į abi puses besi- 
skleisdami stulpai tiek, kiek 
berniukui reikėjo pralįsti, ir jis 
pralindo. Iš nuostabos minia 
staiga neteko žado, o paskui vi
si stovėjo apstulbę, bežiūrėda
mi į mažąjį berniuką, padariu
sį tokį didelį stebuklą. Pirmuti
nis susiprato vyriausias teisė
jas. Tuojau įsakė surasti ir at
vesti teisman turtuolį, kurį at
vedus, priteisė visą turtą ati
duoti vargšei našlei už tai, kad 
šventovėje šventvagiškai prisie
kė. Padaręs tokį sprendimą, tei
sėjas norėjo pamatyti tą mažą
jį stebukladarį, bet pastarasis 
jau buvo dingęs!

Pralindęs pro Teisingumo 
Vartus, berniukas prisiminė sa
vo namo grįžti besiruošiančius 
tėvus, ir, kad jiem nereikėtų jo 
ieškoti, norėjo pats grįžti pas 
juos. Tačiau nejučiomis čia bu
vo sugaišęs nemaža laiko, nors 
jam atrodė tik trumpa valanda, 
ir jis dar panoro pasižiūrėti Ro
jaus Tilto.

Per žmonių minias bėgte nu

KUN. P. GEISČIŪNAS

kumus ir įvertinti jų atsineš
tus dvasinius lobius. Kartais 
jiems yra nesuprantami naujų
jų ateivių idealai ir siekimai. 
Primenu tai ne tam, kad juos 
apkaltinčiau, — nes daugiausia 
tai ir nėra jų kaltė, — bet kad 
išryškinčiau skirtumą tarp pra
eities ir dabarties aplinkybių 
lietuvių parapijose.

Būtų netikslu, jei čia nepa
minėčiau tų šviesių Amerikos 
lietuvių kunigų, kurie, nors nie
kad nėra Lietuvos matę, taisyk
lingai ir sklandžiai vartoja jos 
kalbą, yra susipažinę su jos is
torija ir netolima praeitim ir 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu 
dabar ir Lietuvos išlaisvinimu 
ateity. Deja, tokie atvejai nesu
daro nūdienės padėties daugu
mos.

bėgo į šventovės dalį, kurioje 
buvo tiltas. Ties praraja išvy
dęs labai aštrią plieno “liepto” 
skiauterę, prisiminė, kad tiltą 
perėjęs žmogus tikrai nueisiąs 
į rojų. Tai jam atrodė svarbiau
sia. Atsisėdęs ant prarajos kraš
to, stebėjo tą tiltą ir galvojo, 
kaip būtų gera ir malonu patek
ti rojun ir kaip noriai jis per
žengtų tą tiltą, jei tai būtų į- 
manoma. Taip begalvodamas, 
nė nepasijuto ištūnojęs čia apie 
dvi valandas.

Netoli prarajos buvo didelis 
altorius aukoti aukom. Baltais 
drabužiais kunigai priiminėjo 
aukas. Kieme buvo daug žmo
nių, atnešusių aukas, o dar dau
giau — šiaip bespoksančių. Pa
sirodė ten ir vargšas se
nelis, atnešęs aukoti labai lie
są ir dar šuns apdraskytą krau
juojantį avinėlį. Tokios aukos 
kunigai priimti nesutiko, aiškin
dami, jog ji netinka Viešpačiui 
Dievui. Susigraudinęs senelis 
pasakojo, jog jo sūnus pavo
jingai sergąs ir tik per šią au
ką tikisi atgauti sveikatą, ka
dangi kito gyvulio jie neturį, 
šios aukos nepriėmimo atveju 
vienatinis jo mylimas sūnus 
mirsiąs, palikdamas jį, paliegu
sį senį, beviltiškoje būklėje.

“Patikėk, man tavęs gaila. 
Bet įstatymas draudžia Dievui 
aukoti sužeistus gyvulius. Tavo 
prašymo patenkinti yra taip ne
įmanoma, kaip pereiti šituo, 
štai, Rojaus Tiltu”, — aiškino 
kunigas.

Tokiai padėčiai esant, daugu- 
lis susipratusių lietuvių kuone 
beviltiškai žvelgė į ateitį. Ta
čiau gyvenime neretai taip at
sitinka, kad, kai žmogus atro
do stovi prieš nenugalimą kliū
tį, dieviškoji Apvaizda vienu 
mostu viską pakeičia gerojon 
pusėn. Panašiai įvyko ir mūsų 
atveju, šv. Dvasios vadovauja
mas, pop. Jonas XXIII sukvietė 
Vatikano II susirinkimą. Jo pa
grindinis tikslas buvo B-čios at
sinaujinimas. Pažadindamas ir 
išlaisvindamas naujas jėgas 
Bažnyčios veikime, jis kartu su
teikė naujų impulsų tautiniam 
elementui atgaivinti ir palaiky
ti.

Tačiau kad geriau tai supras- 
tume'ir įvertintume, pirmiausia 
turime pažvelgti, kaip Vatikano 
II susirinkimas paveikė pačią 
Bažnyčią.

Arti sėdėjęs berniukas visa 
tai matė ir girdėjo. Jam labai 
pagailo to vargšo senelio. Jis 
labai graudinosi, kad niekas tuo 
tiltu negali pereiti. “Būtų išgel
bėtas senelio sūnus, jei auka 
būtų priimta”, — mąstė sau 
vienas.

Labai nusiminęs senelis kie
mą paliko, o berniukas atsisto
jo, priėjo siūbuojantį ir girgž
dantį tiltą ir pabandė pastaty
ti koją ant karties “skiauterės” 
ašmens. Visai negalvojo apie 
rojų sau, o tik norėjo padėti 
vargšui seneliui išgelbėti jo sū
nų. Prisiminęs tačiau, jog per
ėjimas yra neįmanomas, atsi
traukė. “Tiltas senas, visai rū
džių suėstas, gal nė nepakel
tų manęs”, — mąstė. Vis dėlto 
dar kartą ryžosi pabandyti lai
mę — vėl užkėlė kojytę ant 
aštrios pavojingo tilto “skiaute
rės”. Šį kartą tiltas lyg aprimo: 
sustojo siūbavęs, virpėjęs, ir 
po koja berniukas pajuto tvirtą 
pagrindą. Žengęs pirmąjį žings
nį, pasijuto lyg kažkieno palai
komas taip, kad nukristi nebu
vo pavojaus. Toji nematoma jė
ga jį, kaip sparnuotą paukštelį, 
nešte pernešė per tiltą. Po ber
niuko kojomis bevirpąs plienas 
prabilo švelniu, tačiau skambiu 
tonu. Kieme buvę žmonės iš
girdo tą nepaprastą muziką ir 
pamatė berniuką gražiai sau be
einantį plieno “skiauterės” aš
menimis.

(Bus daugiau)

2. KAS YRA BAŽNYČIA 
DABARTINIU SUPRATIMU 
Bažnyčia — tai tikinčiųjų 

bendruomenė, kurios visi nariai 
per krikštą yra atgimę naujam 
gyvenimui. Juos visus jungia 
bendri tikėjimo pagrindai, da
lyvavimas šv. mišių liturgijoj ir 
kitų sakramentų malonėj, ir vi
sus vienija regimoji Bažnyčios 
galva popiežius. Vatikano II su
sirinkimas Bažnyčią pavadino 
Dievo Tauta, “sutelkta iš žmo
nių, žemiškosios bendruomenės 
narių, kurie yra pašaukti dar 
žmonijos istorijai tebesitęsiant 
sudaryti Dievo vaikų šeimą, 
skirtą nuolat augti iki ateis 
Viešpats”. (Pastor. B-čics konst. 
40).

Vat. II susirinkimas primena 
Bažnyčios tikslą, nurodydamas 
jos santykį su žmonija. “Žmo
nių bendruomenė turi būti at
naujinta Kristuje ir perkeista į 
Dievo šeimą. Bažnyčia toje 
bendruomenėje yra lyg raugas, 
tartum jos siela” (Ten pat). Tai 
tas pats tikslas, kurį jai nuro
dė jos dieviškasis Steigėjas. Ta
čiau to tikslo siekimas po Vat. 
II susirinkimo yra suprantamas 
plačiau ir pilniau.

Anksčiau Bažnyčia buvo su
prantama tarsi sudaryta iš dvie
jų skirtingų luomų — dvasiš
kių ir pasauliečių, arba akty
vaus ir pasyvaus elemento. Pa
sauliečiai buvo suprantami kaip 
pasyvi masė, kurios pašventini
mu turėjo rūpintis dvasiškiai. 
Nors teoriškai visada buvo pri
simenama, kad Bažnyčia turi 
rūpintis visos žmonijos išga
nymu, tačiau po Tridento susi
rinkimo ir dėl XV šimtmety pa
tirtos reformacijos baimės, ii 
buvo linkus užsidaryti savyje.

Iki Vatikano II susirinkimo 
dvasiškiai Bažnyčioje šalia sak
ramentų teikimo sudarė ne tik 
hierarkinę valdymo sistemą, 
bet taip pat patys tvarkė ad
ministracinius jos reikalus, 
sprendė įvairių rūšių finansi
nius ir visus kitus klausimus. Si 
sistema buvo praktikuojama 
pradedant nuo aukščiausių Va
tikano kongregacijų ir baigiant 
kukliausia bažnytkaimio para
pija-

Praktiškai daug kur buvo va
dovaujamasi viduramžiais bu
vusia padėtimi, kai parapijos 
ribose kuone vienintelis ne tik 
teologijos, bet ir kitų mokslų 
ir menų žinovas buvo kunigas. 
Jis tardavo paskutinį (dažnai ir
vienintelį) žodį ne tik teologi
niais klausimais, bet taip pat 
statybos, finansų tvarkymo, 
nuosavybės pirkimo ar parda
vimo ir kitose srityse. Tokiu 
atveju parapiečiui nelikdavo 
nieko kito, kaip tik vykdyt, kas 
įsakyta iš aukščiau. Anglų kal
ba tokios parapiečio “teisės” 
buvo nusakomos trimis žodžiais 
— pay, pray and obey.

Dabar jau visose srityse yra 
tų rūšių specialistų, kurie savo 
specialybėj tikrai daugiau nusi
mano už parapijos ar vyskupi
jos dvasinę vadovybę. Todėl 
daugelis parapijos ir vyskupi
jos reikalų galėtų būti tinka
miau sutvarkyta ir daug klau
simų greičiau ir tiksliau iš
spręsta, jei būtų suteikta gali
mybių tų sričių žinovams panau
doti savo talentus, patirtį ir ge
rą valią Kristaus Karalystei 
plėsti, šiais laikais net ir teo
logijos mokslas nėra išimtinai 
vien dvasiškių sritis. Nemaža 
pasauliečių studijuoja teologiją 
bei šv. Raštą iki laurų vainikų, 
šiandien pasauliečiai įvairiose 
mokslo ir meno srityse eina ne 
tik lygiagrečiai su dvasiškiais, 
bet daug kur yra juos pralen
kę.

Iš dalies dėl to, o svarbiau
sia dėl gilesnio įžvelgimo į Baž
nyčios ir žmogaus kaip jos na
rio esmę, Vatikano II susirinki
mas padarė kai kurių svarbių 
pakeitimų pačioje Bažnyčios
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ROMANAS APIE NESVYRUOJANČIU NENDRĘ
O. Nendres “Aidas tarp dangoraižiij”

Jau antri metai knygų rinko
je yra O. Nendrės slapyvardžiu 
pasirašytas romanas “Aidas 
tarp dangoraižių”, bet to roma
no recenzijų tebuvo vos viena 
kita.

Slapyvardžio naudojimas su
gestionuoja, kad autorius ar au
torė tebėra naujokas literatū
ros kūrimo srityje, todėl ir ne
nori kritikų puolimams išstaty
ti tikrosios savo pavardės.

Romanas vaizduoja naujosios 
(‘dypukų’) lietuvių kartos at
vykimą ir įsikūrimą Ameriko
je. Veiksmas prasideda anksty
vu rytmečiu, laivui artėjant 
prie New Yorko. Tolumoje jau 
matoma Laisvės statula ir did
miesčio dangoraižiai. Keleivių 
tarpe yra ir vyriausioji veikėja 
Aldona Duobienė, mokytoja, 
studijavusi net Prancūzijoje, 
mokanti daug svetimų kalbų ir 
labai religinga moteris. Rusai, 
okupavę Lietuvą, suėmė ir iš
vežė į Sibirą jos vyrą, ir ji ne
turi apie jo likimą jokių žinių. 
Su ja trys mažamečiai vaikai: 
Algis (14 m.), Vyga (10 m.) ir 
Lirga (8 m.).

“Aldona stebi skubančius ke
leivius. Paskui. įsižiūri į Ame
rikos krantą, aiškiau matomus 
dangoraižius.

— Nuo šios dienos mūsų gy
venimas bus aidas tarp dango
raižių!” — atklysta mintis” (7 
psl.).

Štai ir paaiškėja romano pa
vadinimas. Jį dar pakartoja vy
ro pusbrolis, lydėdamas Aldo
ną pirmą dieną į darbą ir 
džiaugdamasis jos gera orienta
cija mieste:

— Esi gabi mokinė! — pa
giria ją Jonas. — Be reikalo 
Bronė jaudinosi, kad paklysi, 
dingsi be žinios, kaip aidas 
tarp dangoraižių (85 p.).

Toliau (180 p.) Aldona savo 
išvežtąjį vyrą palygina su tvir
tu ąžuolu, o save — su svy
ruojančia nendre. Jei Aldona 
yra Nendrė, tai turime reikalo 
su autobiografiniu romanu.

Tiek romano pavadinimas,

Į dainų šventę užsiregistravo 22 chorai
1971 m. Chicagoje rengiamo

je Dainų šventėje užsiregistra
vo dalyvauti šie chorai: Roches- 
terio L. B. choras, Omahos L. 
B. choras, Elizabetho Šv. Petro 
ir Povilo parapijos choras, Bos
tono Šv. Petro parapijos cho
ras, New Britain Šv. Andrie
jaus parapijos choras, Waterbu- 
rio Šv. Juozapo parapijos cho
ras, Brooklyno Apreiškimo pa
rapijos choras, “Rūtos” ansam
blis, Philadelphijos lietuvių 
choras “Viltis”, Worcesterio 
jungtinis choras, New Yorko 
“Operetės” choras, Windsor© 
(Canada, Ont.) Šv. Kazimiero 
parapijos choras, Toronto (Ca
nada) “Varpas”, Toronto (Cana
da) ansamblis “Birbynė”, To

Ona Pliuikonienė, solistė ii Philadelphijos, dainuoja partUany pagerbime balandžio 26 d. Maspetho lietuviu 
parapijos salėje. Nuotr. V. Mažę

tiek autorės (kas yra romano 
autorė, galima rasti LE papil
dymų tome) slapyvardis iš 
anksto įtaigoja, kad čia bus 
vaizduojama kažkas silpno, ne
pastovaus. Pažiūrėkim, ar taip 
tikrai yra.

Moteriškei su trimis mokyk
liniais vaikais įsikurti naujame 
krašte, Amerikoje, be abejo, 
nėra lengva. Aldona, trijų vai
kų motina, viena šeimoje tėra 
darbinga, ir į darbą vyro pus
brolio ji nuvežama jau rytojaus 
po atvykimo rytą. Gavusi dar
bą, ji galvoja apie vaikus: “Die
vas davė man darbą, kad jie 
galėtų laimingai aukti (korektū
ros klaida!) ir mokytis” (49) .

Darbas Aldonai nėra malo
nus, nes ne toks, kokiam ruo
šėsi (77). Tokius ne savo dar
bus dirbo (ir tebedirba) tūkstan
čiai ateivių. Į darbą ji iš anks
to žiūri kaip į kančią. Dar tik 
pamačiusi fabriko pastatą, mąs
to: “Nejaugi reiks čia kentė
ti?” (88). O po pirmojo pusdie
nio darbe, pietų pertraukos me
tu, mąsto: “Čia mano alyvų dar
želis ir, tur būt, Kalvarijos kal
nas. Jaučiu, kad prasideda ban
dymų ir kančios laikas” (111).

Pats darbas, kur ji dirba, nė
ra fiziškai sunkus: siuvykla, 
kur gaminami karstams įkloji- 
mai. Ir nėra neišmokstamas — 
išmoksta ir Aldona, kaip ir vė
liau už ją atėjusios. Darbą pa
daro sunkų pačių darbininkių 
pavydas, apkalbos, įtarinėjimai, 
noras įtikti bosui, noras išstum
ti kitą. Darbovietėje bosas yra 
absoliutus valdovas, kiti dau
giau ar mažiau privilegijuoti: 
kunigaikščiai, bajorai, valstie
čiai. Dauguma, jų tarpe ir Al
dona, yra vergai (286). Darbe 
Aldona parodo angelišką kant
rybę. Tačiau angeliškos kantry
bės autorė pareikalauja ir iš 
skaitytojo, kai smulkmeniškiau- 
siai per puslapių puslapius ap
rašinėja iki siūlo galo patį dar
bą (89-144 ir 239-307 su mažo
mis pertraukomis). Tas darbo 

ronto Prisikėlimo parapijos cho
ras, Binghamtono Šv. Juozapo 
parapijas choras, Montrealio 
(Canada) Aušros Vartų parapi
jos choras, Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos choras, Hart
fordo lietuvių choras “Aidas”, 
Chicagos “Vyčių” choras, “Dai
navos” ansamblis ir Cicero Šv. 
Antano parapijos choras.

Užsiregistravusiem choram 
šventės repertuaro gaidos jau 
išsiuntinėtos. Chorai, kurie ma
note šioje šventėje dalyvauti, 
prašomi nedelsiant registruotis 
pas muzikinės komisijos pirmi
ninką P. Armoną, 4538 So. Her
mitage Ave., Chicago, Illinois 
60609.

aprašymas — tai lyg siuvimo 
vadovėlis, įterptas į romaną. 
Autorei, rašančiai autobiografi
nį romaną, tos smulkmenos gal 
labai brangios, bet skaitytojui 
neįdomios. Gal daug sveikiau 
būtų buvę, jei visa tai būtų pa
likę tik autorės privačiame die
noraštyje. Mat, peršasi mintis, 
kad autorė kiekvieną smulkme
ną fiksavo, o paskui pagalvo
jo, kad tai galėtų būti geru ro
mano iš darbininkų gyvenimo 
centru.

Aldona, iškentusi karčias 
valandas siuvykloje — ir taip 
diena iš dienos per šešiolika 
metų, iki fabriko likvidavimo 
(314, 352) — tas kančias 
fabrike ir palieka. Grįžusi na
mo, dėkoja Dievui už praleis
tą dieną, už kantrybę ir visą 
atliekamą laiką skiria savo vai
kams. Atrodo, kad nei ji pati 
vaikams apie savo darbą nepa
sakoja, nei vaikai neklausinėja.

Aldonos vaikai — tikri ange
liukai. Jie nesudaro jokių pro
blemų nei motinai, nei šeimi
ninkams, nei kaimynams, nei 
mokytojams. Jie auga, pasaky
tume Šv. Rašto žodžiais, taiky
tais Kristui, metais, išmintimi 
ir malone pas Dievą ir žmones. 
Aldona dažnai juos žegnoja, 
bet smulkiai jų neaprašinėja. 
Sužinom iš retų prisiminimų, 
kad jie įstojo į tokią ir tokią 
mokyklą, gavo stipendiją, bai
gė. Romano veiksmui einant į 
galą, daktaro laipsnį gauna Al
gis ir Vyga, o Lirga dar tebe- 
studijuoja.

•

Yra žmonių, kurie savo gy
venime sutinka tik blogus žmo
nes, yra ir tokių, kurie sutin
ka tik gerus. Prie pastarųjų 
priskirtina ir Aldona su savo 
vaikais ... Jiems visur sekasi. 
Dar stovykloje prekiautoja Sto
nienė už tą patį kiekį ^cigarečių 
pasukdavo jai daugiau obuolių 
ar ko kito (9). Tik išlipus iš lai
vo ir stotyje belaukiant trauki
nio, kažkokia amerikietė ponia 
duoda mergaitėms po dolerį, o 
Algiui ir Juliui, išėjusiems pa
sižvalgyti į miestą, kažkoks 
amerikietis užsakęs ir užmokė
jęs už pusryčius (11). Pirmaja
me piknike už gražų šokimą 
mergaitės vėl gauna po dolerį 
(75). Reikia Aldonai darbe žirk
lių — dovanoja kaimynė (121). 
Atvažiavusius vyro pusbrolis 
graborius Jonas Duoba apgy
vendina prastame rūsyje — ki
ta kaimynė pasiūlo erdvesnį bu
tuką už pigesnę nuomą (163). 
Reikia indų ir baldų — juos 
atiduoda tik už perkraustymo 
kainą našlė Karolina (169). Ži
noma, ne visiems taip sekasi. 
Tą nujaučia ir autorė ir Aldo
nos lūpomis sako: “Tiesiog pa
tys stebimės, kad mums taip 
vyksta, kaip pasakoj” (177). 
Perka namą, ir pardavėjas la
bai lengvai nuleidžia 1500 dol. 
(228). Po kiekvieno tokio pasi-

Kultūros židinio patalpose Brooklyne balandžio 25-26 buvo surengta skulptoriaus Vitalio Dragunevičiaus paroda. Rengė skautam remti 
komitetas. Nuotr. V. Maželio

sekimo Aldona įžiūri savo gera
daryje Dievo palaimos įrankį, 
per kurį Dievas jai ir jos vai
kams teikia pagalbą.

Tuo pačiu laivu į Ameriką at
plaukia ir čia nuolat su Aldo
nos šeima bendrauja Julius Ba
nys, senas Aldonos pažįstamas. 
“Jis buvo vyro geriausias drau
gas, juodu buvo vienmečiai, jų 
tėvų ūkiai buvo viename kai
me. Julius augo ir draugavo iš 
pat mažens su Jurgiu. Dabar 
Algiui jis lyg ir tėvelis, nes, 
kai tėveli bolševikai areštavo ir 
uždarė kalėjiman, o paskui kaž
kur išvežė, Julius stengėsi Al
gį globoti” (7). Romane jis 
vaizduojamas idealiai, kaip vy
ro alter ego, drauge matomas 
visose ekskursijose po miestą 
ir už miesto, piknikuose, ta
čiau, be 1000 dol. paskolos na
mui pirkti, jokios kitos para
mos Aldonos šeimai nematome. 
Nors jau senokai buvo žinoma, 
kad Aldonos vyras Jurgis mi
ręs, tačiau jai tepasiperša ro
mano gale, kai Aldonos vaikai 
baigę mokslus ir iš šeimos liz
do išskridę, kai, spėkim, ir Al
donos namas jau išmokėtas.

Konkretesnės paramos nesi
mato našlei ir jos šeimai ir iš 
geriausios draugės, prieš 3 me
tus į Ameriką atvažiavusios ir 
gerai įsikūrusios dr. Nikos. Ji 
tik vieną patarnavimą atlieka 
skaitytojui. Visą laiką vadina
ma Niką, kartą pavadinta Mo
nika šlekyte (152). Jei Monikai 
nukandus pirmą skiemenį, pa
sidaro Niką, reikia spėti, kad 
Vygos pilnas vardas yra Jad
vyga, bet kas nukąsta Lir- 
gai? Abiejų mergaičių vardai 
vis dėlto parinkti ne tik neį
prasti, bet ir negražūs.

Romane plačiau paliestas 
Chicagos Brighton Parkas ir 
Marquette Parkas, muziejų lan
kymas, tačiau apie lietuviškąją 
veiklą — beveik nieko. Tik 
kartą paminėta, kad ji ir vaikai 
įsijungė į ateitininkus, kartą 
paminėtas Jaunimo centras, jė
zuitų koplyčia. Tai beveik ir 
viskas. Nepažymėta, kurias 
metais į Ameriką atvyko. Iš re
tų kitų užuominų tegalime spė
ti, kada veiksmas vyksta (pvz. 
minima Stalino mirtis). Nesu
minimas nė Amerikos preziden
tas, iš kurio orientuotumeisi 
apie laikotarpį, nekuriamas ir 
platesnis Amerikos gyvenimo 
vaizdas.

Nepaklydo didmiestyje kaip 
aidas tarp dangoraižių nei Al
dona, nei jos vaikai. Ir nesusvy
ravo dėl savo principų kaip 
nendrė: liko ištikima savo prin
cipams, savo idealams.

•
Ne visi dirbome siuvyklose, 

kaip Nendrės Aldona, ne visi 
stockyarduose, kaip Sinclairo 
Jurgis ir šimtai kitų, bet be
veik visi pergyvenome panašių 
dvasinių sunkumų, kai reikėjo 
dirbti ne tą darbą, kuriam bu
vo ruoštasi, kuris buvo prie Šir-

PLB ŠVIETIMO TARYBOS BENDRARAŠTIS
1. Praėjusių šeimos ir švie

timo metų proga ypatingesnis 
dėmesys buvo atkreiptas į lie
tuviškąją šeimą. Išryškėjo dau
gelis problemų, tačiau mažai te
surasta konkrečių būdų šei
mai padėti. Bene vertingiausia 
sugestija buvo įkurti bendruo
menės apylinkėse šeimų rate
lius, kurie ir būtų pagrindiniai 
vienetai įvairioms problemoms 
nagrinėti. Tokių ratelių tolimes
nis plėtojimasis privestų prie 
šeimų vasaros stovyklų. Tai at
likti iš centro neįmanoma. To
dėl prašom kraštų bendruome
nės vadovybes tuoj pat imtis 
tokių ratelių organizavimo, į 
tą darbą įtraukiant vietines or
ganizacijas ir kitus veiksnius, 
sakysime, lietuviškas parapijas.

2. švietimo ir- šeimos metų 
proga pradėjom dūoti mokyto
jam atžymėjimo diplomus. Mū
sų pageidavimas būtų tą tradi
ciją tęsti pagal tas pačias tai
sykles. Tam reikalui atspausdi- 
nom nuolatinius diplomų blan
kus, žalios ir rudos spalvos. Be 
to, kai kuriem kraštam pagei
daujant, dar atspausdinom ir 
trečios spalvos diplomus mokyk
lų rėmėjam, šiem pastariesiem 
duoti nesurašėm jokių taisyk
lių: prašom kraštų vadovybes 
juos duoti savo nuožiūra. Blan
kus galima užsisakyti pas mus.

3. švietimo ir šeimos metų 
proga JAV LB švietimo tary
ba savo leidžiamą Švietimo Gai
rių leidinį pavartė į periodinį 
spaustuvėje spausdinamą žur
nalą. Jis eis kiekvienų metų ru
denį ir pavasarį, t.y. du kar
tus per metus. Metinė prenume
rata yra 2 dol. Nuoširdžiai ra

dios. Daug teko pergyventi 
šviesių ir sunkių valandų, be
dirbant dėl duonos kąsnio, dėl 
vaikų mokslo. Tai visų mūsų, 
naujųjų ateivių, istorija, tegu 
vietomis tik istoriškai, o ne li
teratūriškai perduota.

Smulkmeniškai aprašytas dar
bas? Bet ar ne smulkmeniškai 
aprašyti Sinclairo stockyard ai, 
gyvulių gardai, jų piovimas, žar
nų išdarinėjimas? Ir čia ir ten 
smulkmeniškai aprašytas dar
bas, tik seniau skaitytojas turė
jo daugiau kantrybės smulkme
noms.

Romanas rekomenduotinas 
perskaityti visiems, nepralei
džiant ir smulkmeniškų siuvyk
los aprašymų. Gal karstui įklo
tų pasiūti neišmoksime, bet Al
donos ir visų jai lygių įsikū
rimą geriau suprasime. Jį turė
tų perskaityti ir ne vieno čia 
mokslus baigę vaikai, kad su
prastų savo tėvų pasiaukojimą 
juos į mokslą beleidžiant.

Romano kalba paprasta, be 
ypatingų puošmenų, bet taisyk
linga, gera, lengvai skaitoma.

J. Matilionis 

ginam visuose kraštuose šį lei
dinį prenumeruoti. Adresas: Mr. 
P. Maldeik'js, 1836 So. 49 
Court, Cicero, Illinois 60650, 
USA.

4. Kanados LB švietimo ko
misija yra išleidusi kelis šim
tus mokomųjų skaidrių iš Lie
tuvos geografijos, istorijos ir 
kitų dalykų. Turėdama galvoje 
tų skaidrių naudingumą ne tik 
mokyklai, bet ir jaunimui, PLB 
švietimo taryba, gavusi pašalpą 
iš JAV Lietuvių Fondo, nutarė 
po vieną rinktinę skaidrių seri
ją nusiųsti kiekvienam kraštui 
nemokamai. Prašome pranešti 
tikslu adresa, kuriuo reiktu mi
nimas skaidres siųsti.

5. Okupuotoje Lietuvoje šie
met minimas Lenino 100-sis 
gimtadienis. Labai tiktų ta pro

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t. h
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, AUTO
MOBILIAMS—Zaporozec ZAZ 966—ribotame skaičiuje; 
šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, 
magnetofonams (tape records) ir daug kitiems dalykams, 
taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenan
tiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Telef. 212-245-7905

Tel.: AL 4-5456
( SKYRIAI:

New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 331 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J.07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 288 Main Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, NJ. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Mass. — 905 Bank Street 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

ga visose mokyklose ir jauni
mo organizacijose turėti specia
lias pamokas, paskaitas ir dis
kusijas, nušviečiančias tą žalą, 
kurią šis žmogus padarė ne tik 
lietuvių tautai, bet ir visai žmo
nijai. Tam reikalui tiktų pa
naudoti puikią dokumentinę 
knygą, Svetlanos Stalinaitės ką 
tik išėjusį leidinį' “Only One 
Year.”

6. Laikraščiai ir įvairios insti
tucijos dažnai kreipiasi į PLB 
švietimo tarybą, prašydami in
formacijų apie mūsų švietimo 
būklę laisvajame pasaulyje. To
dėl prašom mokslo metų gale 
painformuoti mus, duodant pa
grindinius statistinius davinius 
apie švietimo būklę jūsų kraš
te.

PLB švietimo taryba

CH 3-2583 
647-6576 

EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
365-5255
246-9738 

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

373-8783 
GR 2-6387

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
SW 8-2868 
RI 3-0440
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HARTFORD. CONN.
Aido choro dvidešimtmetis
Hartfordo mišrus choras “Ai

das” susilaukė dvidešimt su 
puse metelių. Atrodo, po pu
sės metų gaus pilnas “piliečio” 
teises. Šis choro amželis ne 
taip jau lengvai pasiektas. Gi
mė okteto pavidalu, krikštijo
si vyrų choro vardu, o subręs
ti bando susimaišęs su mote
rimis, pasidaręs, kaip muzikos 
specialistai sako, mišrus cho
ras.

Kartą teko pasišnekėti su 
šio choro didžiausiais kaltinin
kais, su muziku Jurgiu Petkai- 
čiu ir Jonu Kodžiu.

Jonas Kodis sako: “1949, 
pasiekęs šį rožių, parkų ir so
dų miestą, ieškojau bažnytė
lės, kad padėkočiau Aukščiau
siajam už laimingą atvykimą į 
Dėdės Šamo žemę. Na, ir vie
ną sekmadienį susiradau lietu
vių bažnytėlę. Mišių metu gir
džiu gražų lietuvišką balsą 
nuo vargonų pusės. Susidomė
jau, lipu į aukštybes pama
tyt balso savininko. Netikiu sa
vo akimis, nagi toks jaunas 
jaunikaitis, o turi tokį gražų 
balsą. Vargonus virkdo kaip 
virtuozas. Prisistatau jam ir sa
kau, ar nevertėtų ką nors dau
giau surasti, kad nereikėtų 
vienam vargti “aukštybėse”.

MIRĖ ISTORIKAS PRANAS PAULIUKONIS
Balandžio 29 d. 9:30 vai. ry

to Šv. Vincento ligoninėje po 
širdies smūgio mirė istorikas, 
mokytojas ir visuomenininkas 
Pranas Pauliukonis.

Buvo gimęs 1904 lapkričio 
16 Varšgaliuose, Deltuvos vals
čiuje, Ukmergės apskr. Moky
tojavo keliose vietose Lietuvo
je, o vokiečių okupacijos lai
ku buvo Zarasų gimnazijos di
rektorium. 1944 gegužės 22 už 
lietuvišką veiklą buvo suimtas 
ir išvežtas į Vokietiją prievar
tos darbam.

Po karo Vokietijoj, Ansba - 
cho stovykloje suorganizavo 
lietuvišką progimnaziją ir jai 
vadovavo. Vėliau Eichstaetto 
gimnazijoj buvo vicedirekto
rium, Schw. Gmuendo gimna
zijos direktorium, Švietimo v- 
bos pirmininku. Nuo 1950 A- 
merikoje, dirbo Worcesterio 
lituanistinėje mokykloje ir tre
jus metus jai vadovavo, dėstė 
Lietuvos istoriją Putnamo se
selių bendrabučio studentėm. 
Bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje, išleido Lietuvos isto
rijos santrauką anglų k. (1946), 
vidurinių, naujųjų ir naujau
sių amžių istorijas (1947-8).

Priklausė ateitininkam, skau
tam, šaulių, mokytojų, istorikų 
draugijom ir Lietuvių Bend
ruomenės padaliniam.

—•—

Pavasario pietūs
Tėvų pranciškonų rėmėjų 

skyrius balandžio 26 Maironio 
parke suruošė pavasario pie
tus, Į kuriuos atsilankė pran
ciškonų provinciolas tėvas dr. 
Leonardas Andriekus ir tėvas 
Steponas Ropolas, taip pat ir 
gausus būrys vietos bei apy
linkės lietuvių.

Skyriaus pirm. Z. Snarskis, 
pasveikinęs visus susirinku
sius, už garbės stalo pakvietė: 
tėvą dr. L. Andriekų, tėvą Stp. 
Ropolą, Lietuvių Labd. Drau
gijos pirmininką ir Maironio 
parko šeimininką K. Adomavi
čių, tos pačios draugijos kasi
ninkę O. Keršienę, buvusias 
skyriaus pirmininkes — M. 
Watkins, kurios vyras neseniai 
mirė (jis buvo skyriaus steigė
jų tarpe) ir Mancevičienę su 
vyru. Pastaroji, būdama sky
riaus pirmininke, daug dirbo 
tėvam pranciškonam paremti; 
ji dirba ir dabar, kiekvienais 
metais organizuodama autobu
są į pranciškonų gegužinę; 
tam darbui jau ruošiasi ir šie
met; gegužinė Įvyks rugpiūčio 
2 Kennebunkport, Maine, tė
vų pranciškonų vienuolyno so
dyboje.

Ponas Petkaitis atsako: nieko 
dar nepažįstu, tai būtų sunkus 
darbas. Sakau: imk mane į tal
ką, padėsiu, kiek galėsiu, o ir 
aš pats galiu šiek tiek “rėk
ti”. Čia ir buvo sutarta “su
medžioti” bent keletą vyrų ir 
steigti oktetą. Dviejų savaičių 
bėgyje jau buvo pradėtos nor
malios okteto repeticijos”.

Pirmieji okteto dalyviai dar 
ir šiandieną verčia dainos va
gą mišriame chore, tai — Jo
nas Kodis, Alg. * Dragūnevi- 
čius, Matas Palubinskas, Kos
tas Jurkevičius ir Vaclovas Ne
nortas.

Choro dalyviai keitėsi, tai 
natūralu, tik gaila, kad neper- 
daug atsiranda jaunesnio am
žiaus dainininkų, nors pasku
tiniais metais įstojo keletas vy
rų ir moterų, kurie sustiprino 
chorą. Choro širdis, muzikas 
Jurgis Petkaitis, laukia dainos 
mėgėjų papildant choro eiles, 
o ypač sugrįžtant veteranų 
dainininkų-ių.

“Aido” choras nebuvo ir 
nėra vien tik sau. Jį matome 
kaimyninėse ir tolimesnėse 
vietovėse: New Havene, New 
Britaine, New Yorke, Waterbu
ry, Worcestery, Washingtone, 
Chicagoje ir kitur. Hartforde 
choras dalyvauja visuose mi-

WORCESTER, MASS.

Pasivaišinus skaniais pietu
mis, pranciškonų prbvinciolas 
išreiškė gilią padėką šio pa
rengimo rengėjams, ypatingai 
pirm. Z. Snarskiui, ir visiem 
atsilankiusiem. Kelis žodelius 
tarė apie šių laikų religinę 
dvasią, atsiradusią po antrojo 
Vatikano susirinkimo. Nežiū
rint pasikeitimų Bažnyčioje, 
tas pats Kristus yra su mu
mis. <

Buvo suaukota daug gražių 
dalykėlių loterijai. Aukotojais 
buvo: Tamašauskai, Snarskiai, 
Čėsnai, Bulgarauskaitė, Mairo
nio parkas, J. Bruožis ir Mi
liauskai.

Išreikšta padėka šeiminin
kėm, kurios nuo ankstybo ry
to dirbo virtuvėje, kad laiku 
pagamintų pietus. Tos darbš
čiosios bitelės buvo: Maironio 
parko šeimininkė Kauševičie- 
nė, Dabrilienė, Staškienė, Glo- 
dienė, Slušnienė, Tamašauskie
nė ir Snarskienė.

Padėkota ir jaunosiom mer
gaitėm, apsukriai patarnavu- 
siom prie stalų. Mes’ tikime, 
kad jos 3eks tėvų pėdomis ir 
užaugusios nepamirš tėvų 
pranciškonų. Tos gerosios mer
gaitės buvo: Padolskytė, A. 
Pauliukonytė, R. Klimavičiūtė 
ir B. Miliauskaitė.

Ačiū ir J. Miliauskui, kuris 
neturinčius susisiekimo prie 
monių nuo Sv. Kazimiero para
pijos bažnyčios kelis kartus ve
žė į Maironio parką.

Pranas Pauliukonis Lietuvių Bendruomenės suvažiavime 1964 m. 
sausio 19 d. New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo

nėjimuose, gieda lietuvių kop
lyčioje iškilmingų mišių metu, 
o kartais talkina ir kitom or
ganizacijom jų parengimuose.

Rengiamas didžiulis 
koncertas

Šiuo metu choras, švęsda
mas savo dvidešimtmečio jubi
liejų, pasikvietė į talką Phila- 
delphijos mišrų chorą “Viltį” 
ir rengia didžiulį koncertą. 
“Vilties” choras atliks muziko 
Br. Budriūno kantatą, skirtą 
pagerbti mokytojam (ši kan
tata bus dainuojama ateinan
čiais metais dainų šventėje).

Hartfordo ir apylinkių seses 
ir brolius lietuvius kviečiame 
gegužės 9 atsilankyti į Ame
rikos Lietuvių Piliečių klubo 
patalpas, 227 Lawrence St., 
Hartford, Conn., kur išgirsite 
naujų dainų su solo partijo
mis, abu chorus dainuojant 
bendrai ir atskirai ir pamaty
site, kiek choro dalyvių įdėta 
darbo, o muzikų — Jurgio Pet- 
kaičio ir Leono Kaulinio — rū
pesčio ir kantrybės. Taip pat 
nepamirškite, kad po koncerto 
bus šokiai. Groja Radionovo 
kapela, o bufete rasite įvai
riausių užkandžių ir gėrimų. 
Koncerto pradžia — 7:30 vai. 
vak. Įėjimo auka — suaugu
siom 3 dol., moksleiviam 1 dol.

V-as

Ačiū gerosiom poniom, ku
rios prikepė svečiam tiek 
daug skanių pyragų. Jų buvo 
daug, todėl visų pavardžių ne
minėsiu, kad kartais per klai
dą kuri nepasiliktų pamiršta.

Pranciškonų rėmėjų 
susirinkimas

Po pietų toje pačioje salėje 
įvyko rėmėjų skyriaus susirin
kimas, kuriame dalyvavo pran
ciškonų provinciolas tėv. dr. L. 
Andriekus.

Susirinkimą, sukalbėdamas 
maldą, atidarė sk. pirm. Z. 
Snarskis. Veiklos pranešimą 
padarė sekr. J. Miliauskienė, 
primindama, kad ši valdyba dir
ba jau trejus metus. Praneši
me buvo suminėti ir mirusieji 
skyriaus nariai: J. Watkins, A. 
Mikėnas, O. Janavickienė, E. 
Guzevičienė, K. Banys ir M. 
Urmonienė.

Kasininkas Tamašauskas pa
darė finansinį pranešimą.

Nariai buvo patenkinti val
dybos darbu ir pageidavo, kad 
ir toliau, pasiliktų tose pačio
se pareigose.

Atsistojimo minute pagerbti 
mirusieji nariai. Ypatingai pri
simintas J. Watkins, kuris bu
vo vienas iš tų, kurie organi
zavo šį skyrių, ir pirmasis to 
skyriaus valdybos narys. Jis 
bus įtrauktas į skaičių tų as
menų, už kuriuos tėvai pran
ciškonai aukoja amžinas mi
šias.

Žodelį tarė mūsų mielas pro
vinciolas, primindamas, kad 
mes jam esame tarsi giminės,

Dail. Adomo Galdiko pomirtinės parodos atidaryme Chicagoje kalba dr. Rožė šomkaitė. Nuotr. Z. Degučio

kurie atjaučiame pranciškonų 
darbus ir juos remiame. Ypa
tingai ta parama reikalinga 
šiuo laiku, kada artimiausioj 
ateity bus pradėta statyti New 
Yorko Kultūros židinys —Jau
nimo centras, kur bus visos 
vienuolyno įstaigos ir suksis 
kultūrinis jaunimo ir žmonių 
švietimo darbas.

Susirinkimas buvo baigtas 
malda. Visi buvo pakviesti 
prie kavutės. Ta jauki valan
dėlė praleista su pranciškonų 
provinciolu ir tėvu Steponu, 
paliks narių širdyse.—•—

M. Minikauskaitė, mokytoja, 
tretininkų draugijos vicepir
mininkė, guli ligoninėje.

M. Baškienė, Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos darželio 
mokytoja, jau kuris laikas sun
kiai serga. Ji ir kiti ligoniai 
paguldyti Šv. Vincento ligoni
nėje. Linkime jiem sveikatos.

Šv. Kazimiero mokyklos mo
kinių choras, < vadovaujamas 
mokyklos vedėjos seselės M. 
Charlene, birželio 14, sekma
dienį, vakare, Jėzaus Vardo 
aukštesniosios mokyklos salė
je, 144 Granite St., Worces
ter Mass., rengia savo metini 
koncertą.

Moterų Sąjungos pirm. M. 
Watkins, vicepirm. M. Žemai
tienė ir buvusi centro valdy
bos pirm. J. Mack birželio 21 
išvyksta į Romą dalyvauti Lie
tuvių Kankinių Koplyčios iš
kilmingame šventinime.-Ta pa
čia proga aplankys ir kitas 
vietas.

Tragiškųjų birželio Įvykių 
minėjimas įvyks birželio 28 
Maironio parke. Rengėjai — 
Lietuvių Bendruomenė. Visuo
menė kviečiama atsilankyti į 
visus lietuviškuosius parengi
mus. Įvertinkime rengėjų dar 
bą!

Lietuvių Bendruomenė ge
gužės 10 šv. Kazimiero para
pijos salėje rengia Motinos die
nos minėjimą su programa.

J. M.

PADĖKA WORCESTERIO 
LIETUVIAMS

Noriu išreikšti ypatingą pa
dėką Worcesterio, Mass., pran
ciškonų rėmėjų būreliui, įvai
riais būdais nuolat palaikan - 
čiam mūsų veikla. Malonu bu
vo bal. 26 d. dalyvauti jų su
ruoštame pranciškonų labui 
pobūvyje Maironio Parke ir ste
bėtis susirinkusių žmonių di
džiu palankumu. Būreliui, ku
riam priklauso virš 100 asme
nų, vadovauja Z. Snarskis.

Pajamų iš bendrų vaišių gau
ta 250 dol. Jie atiduoti Kultū
ros židinio statybai Brooklyne.

Worcesterio lietuvių palan
kumas pranciškonams teikia vil
ties, kad ir kitų miestų mums 
artimi žmonės ateis talkon au
komis Iš parengimų, ypač da
bar, . artėjant prie Kultūros Ži
dinio statybos.

T. Leonardas Andriekus, OFM,
Provinciolas

BALTIMORE. MD.
Pirmoji vaikų komunija bu

vo gegužės 3, sekmadienį, per 
8:30 v. mišias. Tai buvo viena 
iš gražiausių dienų mūsų pa
rapijoje. Pamaldose dalyvavo 
labai daug žmonių. Po mišių 
mokyklos salėje vaikai nusifo
tografavo.

Motinų pagerbimas bus ge
gužės 10, sekmadienį. Šeimos 
bendrai priims komuniją per 
8:30 v. mišias. -

Procesija Dievo Motinos 
garbei bus gegužės 10, sek
madienį, 4 v. popiet. Dalyvau
ja visos parapijos draugijos. 
Bus nešama Marijos statula. 
Procesija baigiasi rožančiaus 
sukalbėjimu ir palaiminimu 
Švč. Sakramentu. Visi parapie- 
čiai kviečiami dalyvauti šioje 
Marijos garbei procesijoje.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas gegužinę rengia gegužės 

.17 gražiame Patapsco St. par
ke;'Prasidės 1 vai. ir tęsis iki 
sutemos. Parke yra daug gra
žių aikščių, aikštelių, kur jau
nimas galės pažaisti.

PHILADELPHIA, PA.
Š. m. gegužės 16, šeštadie

nį, 9 vai. ryto, Šv. Andriejaus 
bažnyčioje bus atlaikytos Šv. 
Mišios, suėjus dviem metam 
nuo mano brangios žmonos 
a. a. Elenos Petronienės mir
ties. Po pamaldų Šv. Grabo 
kapinėse, šiaurės Philadelphi- 
joje prie Cheltenham gatvės, 
bus pašventintas ant velionės 
kapo paminklas, pastatytas pa
gal arch. J. Stelmoko projek
tą. Draugus ir pažįstamus ma
loniai kviečiu' atsilankyti ir 
maldoje prisiminti velionę.

Juozas Petronis

"Raudonkepuraitės” viešnagė
Philadelphijos Vinco Krėvės 

šeštadieninė mokykla su tėvų 
komitetu rengia malonią staig
meną. Gegužės 10, Motinos 
dienos proga, kviečia iš New 
Yorko vaidinimą “Raudonke
puraitę”. Šią visiem pažįstamą 
pasaką New Yorko šeštadieni
nės mokyklos jaunieji aktoriai 
su dideliu pasisekimu jau vai
dino New Yorke ir jo apy
linkėse. Philadelphijoje vaidi
nimas įvyks sekmadienį, 4 vai. 
popiet, Lithuanian Music Hall 
salėje. 2715 East Allegheny 
Ave. Po vaidinimo bus pasi
linksminimas su šokiais, žaidi
mais ir turtingu bufetu.

Ieva šeškūnienė mirė balan
džio 24 Paradise Nursing na
muose. Į Baltimore ji atvažia
vo prieš 15 metų. Buvo susi
pratusi lietuvė ir, kai sveika
ta leido, uoliai lankė šv. Al
fonso bažnyčią. Buvo malonaus 
būdo moteriškė ir visiem davė 
gražų pavyzdį. Trys kunigai au
kojo gedulingas mišias už jos 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
balandžio 27. Palaidota Loudon 
Park kapinėse. Liko nuliūdu
sios dukros Elena, Ona, Tere
sė ir sūnus Kazys su žmona 
Elena ir eilė giminaičių.

Grafikos kūrinių paroda 
vyksta gegužės 9-10 Lietuvių 
namuose. Rengia Gabijos lei
dykla iš New Yorko.

Gėlių darželiai jau pradeda 
žydėti. Daug tokių darželių 
Baltimorės priemiesčiuose pri
klauso lietuviam. Tų namų šei
mininkės gėlių ir darželių mei
lę atsivežė iš Lietuvos ar iš sa
vo motinų paveldėjo. Taip prie 
lietuvių namų beveik visada 
rasi gražų žydintį gėlių darželį.

Jonas Obelinis

Visuomenė maloniai kviečia
ma atsilankvti i ši idomų vai
dinimą — pagerbti mamytes, 
pasidžiaugti jaunučių sugebėji
mais ir paremti mokyklą.

Bilietai gaunami pas moky
tojus, tėvų komiteto narius ir 
prie įėjimo į vaidinimą.

s. m. j.

Lietuvybės išlaikymas 
atsinaujinančios Bažnyčios 

perspektyvoje

(atkelta iš 3 psl.) 

struktūroje. Pirmiausia jis pa
vadino Bažnyčią Dievo tauta, 
Dievo vaikų šeima, tuo pažy
mėdamas, kad visi šios šeimos 
nariai yra lygūs ir vienodai 
svarbūs.

Vatikano susirinkimas iške
lia pasaulietį ir pastato jį lygio
je plotmėj su jo broliu dvasiš
kiu. Tuo jis nepažemina dva
siškio ir nepaneigia jo sakra
mentinių galių. Palikdamas 
jam rūpintis dvasiniais reika
lais, nurodo jam bendradarbį. 
Ne tarną ar talkininką, bet 
bendradarbį! •

Tokiu būdu Vatikano II susi
rinkimas iškelia pasauliečio 
svarbą ir vertę Bažnyčioje, pri
pažįsta jo teises, ir taip pat pri
mena jo pareigas.

(Bus daugiau)

— Visos trys Vokietijos 
ateitininkų sąjungos (MAS, 
S AS ir ASS) ruošia jubiliejinį 
suvažiavimą Bad Woerishofe- 
ne, kun. Bungos klebonijoje, 
gegužės 16-18. Programoj nu
matyta istorinio pobūdžio prof. 
Z. Ivinskio paskaita ir simpo
ziumas, vadovaujamas dr. J. 
Norkaičio, skirtas perspektyvi
niam žvilgsniui į ateitį. Meni
niais parengimais rūpinasi 
Vysk. M. Valančiaus kuopos 
moksleiviai ateitininkai iš Va
sario 16 gimnazijos. Keletas jų 
duos įžodį. Mišiom ir pamoks
lui Sekminių 1 dieną pakvies
tas vysk. A. Deksnys.

— Kapitonas Petras Kęstu
tis Bojevas, antru kartu daly
vavęs Vietnamo kovose, žuvo 
balandžio 26.

— Kun. Antanas Tranavi- 
čius, lietuviu saleziečiu centro 
Frascatyje prie Romos admi
nistratorius, mirė balandžio 21 
bedirbdamas savo kambaryje, 
ištiktas staigaus širdies prie
puolio. Velionis buvo gimęs 
1909 Pasvalyje.

— Nauja salė Melbourne 
Lietuvių namuose iškilmingai 
atidaryta balandžio 25. Mel
bourne Lietuvių namai yra pa
tys didžiausi, kokius tik turi 
Australijos lietuviai. Be salės . 
koncertam, be naujai atidary
tos salės didesnio masto susi
rinkimam ir pobūviam, Mel- 
bournas turi gražiai įrengtą 
posėdžių salę, moterų seklyčią, 
jaunimo kambarį, erdvią val
gyklą ir virtuvę, neskaitant ei
lės mažesnių kambarių.

— Dail. Vacį. Ratas balan
džio 26 Sydnejuje atidarė sa
vo keturiolikta individualine 
parodą, išstatydamas 40 kūri
nių.

— Kun. A. Kazlauskas, MIC, 
Adelaidės lietuvių klebonas, 
balandžio 25 išskrido į Londo
ną aplankyti buvusių parapie- 
čių. Iš čia vyks į Romą daly
vauti Marijonų vienuolijos vi
suotiniame suvažiavime. Kelio
nėj išbus apie 5 mėnesius. Iš
vykusį kleboną pavaduoja iš 
Chicagos atvykęs kun. A. Spur- 
gis, MIC.

— Dail. Leono Urbono pa
roda įvyksta Chicagoje, Čiur
lionio galerijoje, gegužės 16- 
24. Parodoje bus išstatyta apie 
40 naujausių šio Australijoj 
gyvenančio dailininko darbų. 
Parodą rengia “Margutis”.

— Leonardas Valiukas, tre
jus metus redagavęs “Į Lais
ve”, tolimesni Lietuviu Fronto 
Bičiulių organo redagavimą 
perdavė naujam redaktoriui 
Juozui Kojeliui. Greitai skai
tytojai gaus dvigubą žurnalo 
numerį, kurį suredagavo abu 
redaktoriai — Leonardas Va
liukas ir Juozas Kojelis. Ir to
liau “Į Laisvę” bus leidžiamas 
tris kartus per metus.

— Dr. A. Gerutis, pasiunti
nybės patarėjas, balandžio 18 
Miunchene matėsi su laisvosios 
Ukrainos valstybės prezidentu 
Mikola Livyckiu. Pasitarimų 
metu buvo pasikeista nuomo
nėmis Lietuva ir Ukraina do
minančiais klausimais. Tarp ki
ta, buvo aptarti klausimai Iš
plaukia iš Kremliaus varomos 
tautinės diskriminacijos Sovie
tų Sąjungoje nerusiškų tautų 
atžvilgiu.

— Neringoje, Vermonto ža
liuose kalnuose vykstančioje 
mergaičių stovykloje, nuo lie
pos 5 iki rugpiūčio 1 dvasios 
vadas bus kun. Jonas Šulcas. 
SDB. šiuo metu dirbąs Vokie
tijoje, Vasario 16-sios gimna
zijoje. Stovyklautojų registra
cija vyksta šiuo adresu: Sės. 
Dalia M. Keblinskaitė. Im
maculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260, arba 
skambinti (203) 928-5828.

Jei "EGLUTĘ” užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.
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KIEK LIETUVIŲ GYVENA HOT SPRINGS?
Retkarčiais lietuvių spaudo

je pasirodo žinutės apie Hot 
Springs, Ark., ir ten įsikūru
sius lietuvius. Susidaro įspūdis, 
kad tų lietuvių ten labai ma
žai, gal kokia 10 šeimų. Tai 
esą daugiausia pensininkai, o 
aktyvių verslininkų kaip ir 
nėra.

Kadangi lietuvis svetimam 
mieste ieško lietuvio, tai noriu 
pasakyti, kad taip nėra. Lie
tuvių ten yra žymiai daugiau. 
Man net tris vasaras teko gy
venti Hot Springs ir naudotis 
gydymosi voniomis. Turėjau 
progos daug pamatyti ir įsiti
kinti. Iš tikrųjų Hot Springs 
yra arti šimto nuolat gyvenan
čių lietuvių, neskaitant sezo
ninių svečių. Kasmet įsikuria 
vis daugiau žmonių. Štai net 
26 sklypai priklauso lietuviam. 
Kai jie sulauks pensininko am
žiaus, čia atsikels gyventi.

Lietuviai verslininkai
Naujam atvykusiam pirmoje 

eilėje noris žinoti, kur y ra 
tie lietuviai verslininkai. Ten 
sustojęs, gausi pilną informa
ciją ir žinosi, ką toliau dary
ti. Čia yra keli registruoti ir 
pilnai Įteisinti lietuviai versli
ninkai, kur bus visi modernūs 
patogumai, lietuviška spauda. 
Kainos įvairuoja tarp 11-35 
dol. savaitei. Savo viešbučių 
vardus jie paliko amerikoniš
kus, nes tie viešbučiai turi 
savo senus klijentus ame
rikiečius iš jų ir išsilaiko. 
Lietuviai gi čia tėra, tik reti 
svečiai.

Aš jau trečią kartą sustoju 
pas Bronę ir Hubert Martin, 
sav. Southern Hotel Apt., 333 
Ouachita Ave. (tarti Vošita 
Ave.). Tai yra kampinis namas 
miesto centre. Gražus sodelis, 
balkonai, daug erdvės. Dideli 
švarūs kambariai su virtuvėlė
mis ir patogumais. Centrinis 
šildymas, automatinis keltuvas. 
Svečiai visi vyresnio amžiaus, 
tylūs ir ramūs. Iki gydymosi 
vonių nėra nei pilno bloko. 
Čia dažnai sutiksi lietuvių.

Toje pačioje gatvėje už 
miesto centro ribų pp. Sake- 
vičių nuosavybė, 631 Quachita 
Ave., yra Birch Motel. Visas 
miestelis mažų, švarių name
lių su plaukimo baseinais.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVA
ir įvairius USSR kraštus 

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

{Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėja* 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

Tel. (212) 581-6590 
(212) 581-7729

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street--------------------------- - --------- HE 5-1654
• BALTIMORE, M D. — 1900 Fleet Street OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ---------------------------------------- IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue................... TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue--------------------------- HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue--------------------------------PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue --------------------------------- 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres -------------------------------- ----------  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue —- -----------------  365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave.----------- .------------------------ 249-6216
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street--- -----------  HE 5-6369
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue------------------------------ DU 5-6550
• NEWARK. NJ. — 378 Market Street _______________________  Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue „----- OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue----------------------------- — PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue __________ —..............  381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway___________________ ,___  AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue . .........   CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street  475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street RE 2-7476

Daug jaunatvės džiaugsmo ir 
klegesio, čai patogu studen
tam, mokyklinio amžiaus jau
nimui, šeimom su vaikais. Iki 
vonių yra keturi blokai.

P. Bertuliu motelis — King 
Arthur Court, 1501 Central 
Ave., yra prie didžiausio Hot 
Springs greitkelio. Iki vonių 
yra dešimt blokų. Švarūs mo
derniai įrengti nameliai, mėgs
tami pravažiuojančių. Čia yra 
jauniausias lietuvis verslinin
kas.

Ina Motei, 741 Park Ave., 
gražioje rezidencinėje gatvėje, 
dviejų kalnų tarpukalnėje, ma
ži dailūs namukai. Apie 10 
blokų iki maudyklių. Mėgsta
ma lietuvių teisininkų. Čia yra 
seniausias verslininkas Hot 
Springse — tai Aleksas ir Sta
sė Jučai.

P. Petrulionio vasarnamis Palanga, 132 Chapel St. Hot 
Springs, Arkansas

Southern Hotel Apts., 333 Uochita Ave., savininkai Bronė ir Hubert Martin, 
kurie už labai prieinamą kainą parduoda šią nuosavybę.

Miesto centre, Court ir Cha
pel St., yra visa kolonija pen
sininkų lietuvių, kurie dalina
si savo butais su pastoviai čia 
apsigyvenusiais lietuviais, že
miausios kainos. Salomėja Juš
kevičiūtė - Chainas, viena iš 
pirmųjų lietuvių, sėkmingai ve
da Beef Bar užeigą ir turi 
nuosavybę, kurioj nuolat apgy
vendinami svečiai. Gražios re
zidencijos dr. Z. Mingino, S. 
Šalčio ir kitu lietuviu, kurie tu- 
ri gražius atostogom butus bei 
kambarius. Dauguma lietuvių Į 
šią sveiką koloniją atvykę iš 
Chicagos, bet jau yra iš kitų 
vietovių ir kolonija gražiai au
ga. 132 Chapel St. yra P. Petru- 
lionio “Palangos” viešbutis ku
riame nuolat gyvena lietuviai 
pensininkai.

Kaip suorganizuoti 
lietuvių klubą?

Hot Springs sveika ir gražu 
gyventi, bet lietuviai nuobo
džiauja. Reikėtų juos išjudin
ti ir įjungti bent į lietuvių klu
bą, kur galėtų susitikti, išsikal
bėti, pasilinksminti, lietuviška- 
spaudą paskaityti. Deja, nėra 
tokio organizatoriaus. Versli
ninkai užsidarę savuose rate
liuose, gi likusiem trūksta 
energijos ir sugebėjimo pa
tiem vadovauti. Southern Ho
tel Apt. savininkai mielai su
tiktų bent metam patalpas pa
aukoti, jei atsirastų žmogus, 
kuris sujungtų lietuvius ir į- 
steigtų jiem klubą.

Ir aš mielai persikelčiau iš 
Floridos į Hot Springs ir mie
lai pasidalinčiau su Hot 
Springso lietuviais savo patir
timi, nes eilę metų priklausau 
lietuvių klubui ir ten eina val
gyklos vedėjo pareigas.

Jei būtu toks lietuvis, kuris 
norėtų čia atsikelti ir organi
zuoti, būtų labai laukiamas. 
Tai būtų gražus darbas lietu
vių tautos labui.

Kodėl amerikiečiai mėgsta 
Hot Springs?

Hot Springs garsus savo 
švelniu klimatu, karštais mine
raliniais šaltiniais, kurie gydo 
nuo daugybės ligų. Ir gamta 
čia reto grožio. Apsuptas ne
aukštais, pušimis apaugusiais 
kalnais, yra daug kvarco kris
talų. Ežerai nepaprasto grožio 
ir labai žuvingi.

Čia vanduo labai tyras ir la
bai gero skonio. Vanduo žino
mas visoje Amerikoje, nes jis 
pardavinėjamas didmiesčiuose, 
čia jo gaunama nemokamai 
tiesiai iš šaltinių arba restora
ne jį randi ant stalo.

Amerikiečiai ir kanadiečiai 
seniai pastebėjo. Taip gydytis 
suvažiuoja iš tolimiausių vals
tybių. Vieni pasitenkina dviem 
ar trim savaitėm, kiti — pus
mečiais ar metais, o dar kiti 
sugrįžta po 3-4 kartus metuo
se. Tai priklauso nuo ligos įsi
senėjimo. Vienus visai išgydo, 
o kitiem reikalihga nuolatinio 
pakartojimo.

Mineralinės vonios gydo reu
matizmą, artritą, blogą kraujo 
apytaką, nervuotumą, kai ku
rias chroniškas vidurių, ‘odos, 
inkstų ir šlapumo organu li
gas. Tiesiog atjaunina ir su
stiprina visą organizmą ir sa
vijautą.

Kai kurie atvažiuoja tik van
dens gerti. Tas vanduo gydo 
Įvairius chroniškus vidurių su
trikimus ir žaizdas. Taip pat 
daugelis, veikiant kalnų gry
nam orui, visiškai išsigydo 
chroniškus gerklės uždegimus, 
bronchitą, sinusus ir sustipri
na širdį ilgam laikui be jokių 
vaistų.

Įvairiom ligom, o ypač Įsi
senėjusiom, reikalingas ir skir
tingas laikas. Vieni pasveiksta 
už kelių mėnesių, kitiem rei
kalingi metai. Gi pensininkai 
persikelia čia gyventi, norė
dami prailginti savo amžių. Jie 
tikrai laimi ir džiaugiasi savo 
sveikata.

Sveikatos sumetimais ir aš 
norėčiau palikti Floridą ir per
sikelti Į Hot Springs. Nors Flo
ridoje gražu ir miela, bet per 
daug drėgmės ir karščio.

Amerikiečiai sako, kad visą 
Ameriką išvažinėjau, bet svei
katą ir poilsį radau tik Hot 
Springs.

Hot Springs, Ark., gyvena ir 
daugiau lietuvių: L. Sakalas, 
Ch. Latukas su žmona Elena, 
Draugeliai, Bružai, K. Plepys, 
A. Bernotai, Mickus. A. Miro- 
nienė, F. Mackevičius, J. Šle
kaitis, J. Geštautas, J. Grybaus
kas, S. Šaltis, E. ir E. Juškevi 
čiai, Vaičiaičiai, J. ir T. 
Thomas bei L. Gudelienė, ku
ri neseniai pirko nuosavybę ir 
persikels gyventi rš Bronx, N. 
Y. Taip nuolatos lietuvių kolo
nija auga.

Paul Karalunas

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St, 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

Dr. Z. Minginas, E. Juškevičienė, L. Minginienė, S. Juškevičiūtė-Chainas ir Ed. Juškevičius prie savo naujai Įgytos 
nuosavybės Hot Springs, Ark.

NEW YORKO ATEITININKŲ METINE ŠVENTE
Balandžio 18-19 įvyko New 

Yorko moksleivių ateitininkų 
metinė šventė. Jau penktadie
nio vakarą atvyko svečiai ir 
atstovai iš Įvairių vietų. Suva
žiavo net 9 kuopos: Baltimo- 
rės, Bostono, Brocktono, New 
Haveno, Philadelphijos, Putna- 
mo, Toronto, Washingtono bei 
Worcesterio. Atsilankė ir at
stovai iš Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos centro valdybos.

Ekskursija į miestą
šeštadienį 12 v. Woodhave- 

ne pas p. Vainius susitiko šei
mininkai su svečiais. Susipaži
nę su naujais veidais, visi ruo
šėsi ekskursijai i didmiesti. 
Palankiam orui esant, buvo ge
ra proga svečiam parodyti Į- 
domesnes vietas nuo Madison 
Square Garden iki Rockefeller 
centro.

Apeliacija. . .
s

f atkelta is 3 psL)
Vargiai tikslingas žingsnis 

šaukti apylinkių atstovų pasita
rimą tam, kad pastatytum juos 
prieš Įvykdytą faktą. Jiem ta
da belieka dairytis, kas toliau. 
Ir tas “toliau” tebuvo apeliaci
ja Į tarybą.

Išeitis po visų tų faktų? Ati
dėti rinkimus būtų visai bend
ruomenei demoralizacija. Juo 
labiau, kad taryba negalėtų “iš
aiškinti” Įstatų tokia prasme, 
kaip norėtų New Yorkas, nes 
juos garbės teismas jau išaiš
kino. Taryba tegalėtų svarsty
ti, įstatų pakeitimą. Tai nema
ža procedūra ir vargiai ar Įvyk
doma korespondenciniu būdu 
(nors Įstatų projektas jau ge
ras laiko galas komisijos Įteik
tas tarybai!).

Išeitis šiuo atveju galėtų 
būti kitokia. Būtent: rinkimai 
visoje Amerikoje eina, o New 
Yorke atidedami paskesniam 
laikui, iki jie paskelbs savo 
kandidatus (nes kandidatų pri
statymo laikas baigėsi balan
džio 30).

Kita išeitis: New Yorko apy
garda savo pareiškimą apie ne
dalyvavimą rinkimuose, komisi
jos nariai pareiškimą apie pa
sitraukimą ir lepelių gražinimą 
— laiko nebuvus, ir visa apy
garda rinkimuose dalyvauja, o 
naujoje taryboje New Yorko at
stovai gali kelti Įstatų pakeiti
mą tokia prasme, kokia jiem 
atrodo tikslinga.

Mum rodosi, pastaroji išeitis 
būtų visai bendruomenei nau
dinga ir New Yorkui garbinga. 
Norėtume tad apeliuoti į New 
Yorko bendruomenės veikėjus, 
kad jie, rodę energijos ir susi
klausymo kitais atvejais, ypa
čiai rengiant Pasaulio lietuvių 
seimą, ir dabar rastų savyje 
stiprybės pasiduoti tai pačiai 
dvasiai, kaip tai padarė ir cent
ro valdyba.

Bendruomenės solidarumo ir 
susiklausymo egzaminas būtų 
išlaikytas garbingai.

Šokių vakare
Paskui visi sugrįžo Į savo 

nakvynių vietas pailsėti. Pa
valgę ir apsitvarkę susirinko 
į Maspetho lietuvių parapijos 
salę, kur buvo šokiai, pavadin
ti “Ten toli ošia...” Šokių sa
lė buvo spalvingai papuošta 
gėlėmis, žibintais, ir tai sudarė 
gana gerą čigonišką nuotaiką. 
Buvo loterija, kurios premijos 
buvo sodės, sunkos ir vyno 
buteliai. Nors ir nelabai sekė
si užtraukti dainą, bet visi 
gražiai linksminosi ir šoko iki 
vėlaus vidurnakčio.

Pamaldos bažnyčioje
Sekmadienio rytą 11 vai. bu

vo pamaldos Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioje Maspethe. 
Mišias aukojo kun. Jonas Pa
kalniškis. Organizuotai dalyva
vo visi ateitininkai. Buvo New 
Yorko moksleiviu ir studentu, 
Philadelphijos ir Putnamo vė
liavos. Lauke prie bažnyčios bu
vo iškelta Lietuvos trispalvė.

Iškilmingas posėdis
Po mišių parapijos salėje 

buvo iškilmingas posėdis. Į 
prezidiumą buvo pakviesti šie: 
sendraugių pirmininkas St. Dzi- 
kas, MAS centro valdybos pir
mininkas A. Puteris ir vice- 
pirm. G. Juozapavičiūtė, sen
draugių centro valdybos atsto
vas A. Barzdukas, dvasios va
das kun. St. Raila, moksleivių 
pirm. A. Norvilą ir studentų 
pirm. P. Vainius. Programą 
pravedė J. Oniūnas.

Pradėta įžodžio davimu. I 
jaunučius perėjo L. Vebeliūnas, 
į jaunius — J. Kulpaitė ir D. 
Norvilaitė, Į vyr. moksleivius 
—R. Balčiūnas, R. Bobelytė, G. 
Kregždytė, V. Navickas ir š. 
Zikaras, Į studentus — B. Tuti- 
naitė.

Padėka
Balandžio 19 buvo surengta 

tradicinė madų paroda, kurios 
tikslas šiais metais buvo parem
ti Neringos mergaičių stovyk
lą.

Dėkojame visiems prisidėju- 
siems prie šio tikslo Įvykdymo: 
dailininkams V. Ignui, P. Jur
kui ir J. Okuniui už paaukotus 
paveikslus loterijai, pranešėjai 
Salvinijai Gedvilaitei - Kema- 
ghan ir visiems modeliams už 
dalyvavimą programoje. Didelis 
ačiū Gražinai Tiškutei už kai
linę apikaklę, jos dėka gautą iš 
Sachs Fifth Avenue mūsų loteri
jai, ir parūpinimą muzikos pa
rodos metu. Taip pat ponioms 
Endriukaitienei, Koppienei ir 
Purienei už paaukotus rankdar
bius loterijai. Dėkojame visiem, 
savo atsilankymu parėmusiem 
Neringos mergaičių stovyklą.

Taip pat dėkojame Andriui 
Kavaliauskui, Sachs Fifth Av. 
madų kūrėjui, kuris domėjosi 
mūsų triūsų, atsilankė į mūsų 
surengtą parodą ir ja pasi
džiaugė.

Rengėjos

-Atkalbėjus ateitininkų credo, 
iškilmingoji dalis baigta atei
tininkų himnu.

Sveikinimai
Davusių Įžodį vardu žodį ta

rė B. Tutinaitė, moksleivių 
vardu — V. Navickas. Perskai
tyti du sveikinimai — vienas 
iš Ateitininkų Federacijos dva
sios vado kun. St. Ylos, kitas 
iš dr. B. Radzivano. Taip pat 
sveikino žodžiu ir kitų kuopų 
atstovai.

Sukaktuvinė žvakė
Šventės pagrindinis paskai

tininkas buvo dr. Domas Ja
saitis. Jis trumpai apžvelgė vi
są ateitininkijcs eigą, skatin
damas jaunuolius stoti į atei
tininkų eiles. Atžymėdamas 
ateitininkų 60 metų veiklos su
kaktį, dr. D. Jasaitis uždegė 
žvakę ir simboliškai perdavė 
dviem jauniam — D. Norvilai- 
tei ir T. Vainiui. Tai buvo vie
nas iš gražiausių šventės mo
mentų, pakiliai visus nuteikęs.

Šventė baigta Lietuvos him
nu.

Tada, jau buvo vaišės. Opti
mistiškai nusiteikęs jaunimas 
susijungė dainai — “Težydi 
žemėj sena draugystė, težydi 
vėlei Lietuva”.

Rita Čepulytė

Visi Telefunken produktai lai
kinai labai atpiginti! Radio 
Stereo, Tape recorderiai ir kt. 
Skubiai susižinokite betarpiai 
su Sparta sav.: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport, N. 
Y., 11731 Tel.: (516) 757-0055.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Bostono tarpklubinėse Lietuvių I 
neatsilaikė prieš Cambridge I. Nu
trauktos partijos davė tik tris pus- 
taškius, kuriuos pelnijo Ozolis, Mer
kis ir Kestutis Makaitis. Lietuvių II 
po laimėjimų prieš Bostono Universi
tetą 3-2, Sharon klubą 3V4-1 ’/4 ir 
Harvardo Universitetą 4 ’4-’4. praeitą 
penktadienį pelnijo 5-0 iš MIT, pas
tariesiems nepasirodžius.
• Kaunietis A. Butnorius užtikrintai 
pirmauja Lietuvos šachmatų pirme
nybėse. surinkęs 8 taškus iš 9 galimų! 
Vilnietis V. Normantas 5 *4-2 *4, Lie
tuvos veteranas Vladas Mikėnas ir 
klaipėdietis Barstaitis po 5-3. Daly
vauja 16 atrinktųjų.
• Pateikiame A. Butnoriaus laimėtą 
partiją prieš klaipėdietį Rumiancevą. 
Butnorius žaidė baltais.

1 p-Q4 — N-KB3
2 N-KB3 — P-QB4
3 P-Q5 — P-QN4
4 B-KN5 — B-QN2
5 BxN — NPxB
6 P-K4 — Q-R4
7 QN-Q2 — P-KB4
8 PxP — BxP
9 P-QR4 — PxP

10 P-QB3! — B-B3
11 N-K5 —B-N2
12 NxB — NxN
13 RxP — Q-B2
14 B-Q3 —R-Nl
15 0-0 — RxP
16 N-K4 — N-K4
17 P-B6! — KPxP
18 N-N3 — 0-0
19 N-B5 — P-Q4
20 R-KR4 — N-N3
21 Q-R5 —P-KR3
22 NxP+ — BxN
23 QxB — R-QB
24 R-Kl ir juodieji pasidavė.
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HAPPY MOTHER'S DAY

Point Pleasant
Shell Service

Station
Open Seven Days a Week 

General Auto Repairs .
Brake and Front End Specialist

801 Arnold Avenue 
Point Pleasant, N. J.

Call: 892-9796

ROGERS CLOTHES

113 Broad Street 
ELIZABETH, N.J.

PL 7-7189
*A1 servizio del New Jersey’

............. III ■■ II I -WI.W.

DANTE
PASTRY SHOP

4715 White Plains Road 
BRONX, N. Y. 
Call — 994-6180

THE 
KNICKERBOCKER 

FEDERAL SAVINGS 
LOAN ASSOCIATION

722 Lexington Avenue 
New York City 
Call PL 5-6900

The
BLOOMFIELD

SAVINGS
BANK

11 Broad Street
1260 Broad Street

100 Bloomfield Avenue

BLOOMFIELD, N.J.

6% on 2 year time 
Saving Account 

$500 or more

Member F.D.I.C. N.J.

Largest Suburban Savings Bank

Highbridge 
Mobil 
Service

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 
Brakes and Tune Ups
Washington Avenue 

Highbridge, N.J.
Call: 201-638-9922

JOE’S
Hudson Esso

Service
Open 7 Days a Week 

We Do General Auto Repairs 
and Towing Service
200 Hudson Street 

HACKENSACK, N. J.
Call: 201-343-3464

Andy’s
WINES and LIQUORS
184 MYRTLE AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
Call 875-3991

-—-— We Deliver -------- -

FLORENTINE 
GARDENS

97 Rivervale Road 
Rivervale, N. J.x

CONTINENTAL
AND-, AMERICAN 

CUISINE
Call: 201—666-0444

Ieškomas namų prievaizda 
(superintendent) namui prižiū- 
žiūrėti — 203 Davis Ave., Kear
ny, New Jersey. Namas vie
nuolikos šeimų ir vienos krau
tuvės. Už priežiūrą duodamas 
veltui gyventi butas (3-jų kam 
barių) su visais patogumais, į- 
skaitant veltui elektrą ir gazą. 
Mokėti angliškai susikalbėti. 
Kreiptis į Julių Paknį, 133 See
ley Ave., Keamy, N. J., arba 
skambinti nuo 3 vai. popiet te- 
lefon. 998-0615.

Kas norėtu skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

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

H. W. FEMALE

DOWNEY’S 
STEAK 
HOUSE

705 8th Avenue 
New York City

Call —

PL 7-0186

Williamsburgh
Savings Bank

1 Hanson Place
Brooklyn, N. Y.

Call 857-9100

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

Specialiai į
LIETUVI
Visi mokesčiai ir išlaidos už
mokama čia. Gavėjas nieko 
nemoka.
SPECIALUS I —$38.50 
10 sv. taukų, 10 sv. miltų, 
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.
10 SKARELIŲ —$46.80
5 vilnonės skarelės, be kutų, 
didelės ar mažos gėlės ar tur
kiški pagražinimai ir 5 šilki
nės skarelės, visokios spalvos.
DYGSNIUOTAS NYLONO 
ŠVARKAS —$45.00 
Populiariausia ir naudinga 
dovana Lietuvoj—dygsniuotas 
nylono švarkas su šiltu 
pamušalu—labai šiltas žiemų, 
100% nepermerkiamas ir 
neperpučiamas, išvei-čiamas— 
viena pusė juoda, kita mėlyna 
— vyram ar moterim. Visokie 
dydžiai.
SPECIALI PASIŪLA
Kailinių imitacija, padaryta iš 
garsios Borgana medžiagos — 
kaip kailiniai (tamsiai ruda) 
ar persiška avis (juoda) už 
nenukonkuruojamą kainą — 
viskas už $99.00
UŽSISAKYK DABAR • 
UŽSISAKYK TIK PER
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street 
Second Floor
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
Reikalaukite veltui siunčiamų 
katalogų 1

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

DRIVERS WANTED must be ac
quainted with N.Y. Metro, area: full 
& part time day and evening shift, 
fringe benefits included. Apply AJR- 
PORT LIMOUSINE CORP. Build
ing #57 Newark-Airport, Newark, 
N.J. Call 201-643-0060

Exp Mechanic steady work good sa
lary nice working conditions work 
near home EDDIE’S 109 INC. 185 
Merrick Rd. Merrick, L.I. New York 
517 MA 3-8693

Maintenance man Amityville area 
painting outside work. General re
pairs etc. 40 hr week plus benefits 
Steady work — 516 AM 4-1662

TRUCK MECHANICS 
GRADE A

Top Wages — .Union Shop
Good Condition
Call Mr. Febbo
(201) 434-1600

General Maintenance Man — handy 
with tools to work out of Edison, 
N.J. Ample knowledge of English 
necessary. Connect yourself with a 
good Concern. Good conditions, sal
ary commensurate with ability. Call 
Mr. K. Winkey — 201-985-2460

BELLACICCOS
Italian Bread

THE FINEST

217-44 98th Avenue 
QUEENS VILLAGE, 

New York
------479-5100------

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 77-01 JAMAICA AVENUE

HELP WANTED

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER
Michigan 2-4I30

Experienced WOODWORKERS — 
thoroughly experienced Foreman & 
Supervisor to run and operate plant. 
Top salary. Good benefits. English 
required. (516) 277-3085 or (516) 
665-5452 (leave name and phone).

SERVICE

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS LIETUVIŲ ■ 
PARAPIJA, KEARNEY, N. J.

ruošia ' ’

7 DIENŲ KELIONĘ Į BERMUDŲ 
liuksusiniu graiky “OLYMPIS” laivu 

Visad pirmos klasės patarnavimas
Penki valgymai kasdien - Filmai - Bingo 

Kiekvieną vakarą šokiai, grojant orkestrui

Išvykstama gegužes 29 
Grįžtama birželio 5 

KAINA —NUO 250 DOL AUKŠTYN 
Rezervacijos priimamos iki 

gegužės 15 d.
Bermudoje laivas bus naudojamas kaip hotelis 

valgymui ir nakvynei.
Kreiptis:

REV. ALFRED T. ŽEMEIKIS 
136 Davis Avenue 

Kearny, New Jersey 07032

Telef. (201) 998-4616 arba (201) 998-1454

Bob Atlantic
: *< >

Service Station
Open 7 Days a Week 

We do general auto repairs 
tune ups and brakes 
and towing services

168 Sojuth Main Street 
PHILLIPSBURG, N.J.

207—859-0117

Experienced Dressmaker in fitting, 
cutting and sewing full or part time 
Design for Living — 1992 Nostrand 
Avenue Brooklyn 434-5701

OPERATORS earn $100 and up, or 
piece work plus benefits and op
portunity for advancements: with 

į experience on pockets, zippers and 
hSTttmer': work' ’ on ' childrens" l>bx 
shorts. Steady work — BARONCI, 
7th floor, 54 Bleecker St. (Corner 
Lafayette) New York City.

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
.____ Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.'1*'
Brooklyn, N.Y. 11208’ 

--------  Allen R. Shipley--------

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

N Y. TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPES
20 mctŲ veiklos sukaktuvinis

KONCERTAS
Gegužės 16 d. 6:30 v. vakaro

MARION MANOR 
(buvusioj švabų salėje) 

474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE:

FIRST

NATIONAL

BANK

0F

HOPE

LARSEN
BAKING

CO.
Inc.

732 Henry Street
Brooklyn, New York

Call:

212 MA 5-1600

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 on all accounts.
Dabar moka 5V2% už visų rūšių taupomus pinigus.

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.

DOUG’S AMOCO 
SERVICE STATION

Open seven days a week—24 hours 
a day. Complete Auto Repairs Road 
Service and Towing. Route #22 ■.— 
Union,. N.J. Call: 201-688-9742

PLASTIC INJECTION 
MOLDING

Open time 6-24 Oz quality short or 
long runs competitive prices. Call: 
516—378-9178, ask for Mr. Martin 
Quinn

HOPE,

New Jersey

Parduodamas namas High
land Park-Arlington sekcijoj, 
tik du blokai nuo būsimo Lie
tuvių Kultūros židinio —Jauni
mo centro. Namas vienos šei
mos, su dideliais 5 miegamais, 
su modernia virtuve, 5 voniom. 
Svetainėj ugniavietė, užbaigtas 
rūsys, su privačiu keliu įvažiuo
ti į nuosavą garažą. Informaci
jai skambinti Chauncey Real 
Estate Co. Tel. 624-4300.

COMMUNION - CONFIRMATION
and

GRADUATION SPECIAL
1—Large 8x10 Portrait, 2—5x7 Portraits, 3—Wallets. All 6 for only

$825
Charlotte Quemer Studio

Fine Art Portraits and Wedding Albums
597 Sound View Ave. (Opp. Holy Cross) Bronx 10472

(Corner Randall & Taylor A ves.)
Phone: Tivoli 2-6438

More than 30 years of experience in Europe and U.S.A.
(Offer Expires June 30)

RIVERDALE T.V. AND 
COLOR SPECIALIST 
$12.95 Service Charge 

including color adjustment and rad 
checked by machine 

Call: 914-237-0100 anytime

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

Air conditioning warning — check 
your air conditioning system before 
the hot weather comes. Phone Colon 
Airconditioning. We sell and service 
and install Air Conditioners — 623 
East, Tremont Avenue Bronx, N.Y. 

------ 212-299-1565 -----

BEAUTIFUL PRIVATE HOME — 
for Elderly People excellent meals 
and care 2 Catholic Churches within 
the area. Mrs. Carnival No. 10 West 
Hickey Street Spring Valley, New 
York. Call: 914-^52-4532

PIRMAUJANTI LIRSRŲ PKEKIBA NJBiW YUKHE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
Call

(201)

459-4121

Komitetas

N.Y. TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, vado
vaujama Jadvygos Matulaitienės 
ŽIBUOKLIŲ MOTERŲ SEKSTETAS, va
dovaujamas Liudo Stuko
Šokiams gros Gutauskų orkestras.

Įėjimas suaugusiom — 4 dol.; 
mokslus einančiam jaunimui — 2 dol.
Visi maloniai kviečiami!

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

J & M Building Maintenance handi 
man service — carpentry, painting, 
plastering, electrical work, heating, 
brick work. 385-9395; nites 385-1933

GI-GI’s Grooming Salon arUstic 
grooming AKC puppies all breeds 
handling — 1 North 4th Street Har
rison, N.J. Call 201—483-4218

CHEZ CIRO 
BEAUTY SALON

The Newest Salon in Throggs Neck 
... The Comfort and Elegance of 
your Living Room ... At Reason
able Prices. — 3814 E. Tremont 
Ave., Bronx, N.Y. — TY 2-1115
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Antanas Gudaitis, iš Rich
mond Hill, savo mirusį brolį 
Viktorą Gudaitį į Lietuvių Fon
dą įrašo su 1000 dol. įnašu.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus gegužės 
13 dieną 7:30 v.v. pas Teodo
rą Penikienę, 85-23 87 St., 
Woodhaven, N. Y.
Dr. V. Vygantas, pakelyje į 
Korėją, dienai sustojo Taipei, 
Formozoje, iš kur valdoma lais
voji Kinija. Iš Taipei jis* atsiun
tė sveikinimus ir Darbininko 
redakcijai.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos x New 
Yorko skyrius gegužės 8 d. 8 
v.v. Kultūros židinio patalpo
se, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N. Y. šaukia susirinkimą. 
Susirinkimui paįvairinti bus ro
domas spalvotas techniškas fil
mas. Kviečiama dalyvauti visus 
esamus ir būsimus narius. — 
Skyriaus valdyba.

BATUNas gavo iš Internal 
Revenue Service pranešimą, 
kad jis yra atleidžiamas nuo 
visų valstybinių mokesčių. Tuo 
pačiu jam pranešama, kad 
aukoją ir iki šiol Batunui au
koję turi teisę savo aukas at
skaityti nuo savo pajamų mo
kesčių (Income Tax). Išgauti 
tokį pripažinimą ir atleidimą 
nuo mokesčių Batunui užtru
ko net dvejus metus. Tas lai
mėjimas žymiai palengvins Ba- 
tuno finansinę padėtį. Šiemet, 
Jungtinėm Tautom minint 25 
metų sukaktį, Batunas rengiasi 
išvystyti plačią akciją Jungti
nėse Tautose dėl Pabaltijo 
kraštų laisvės ir nepriklauso
mybės. Tam darbui atlikti ir 
tęsti jam reikia finansinės pa 
galbos. 
Baltic 
Schurz 
10465.

ELIZABETH, N.J.
40-ties valandų atlaidai Sv. 

Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos bažnyčioje buvo pravesti ba
landžio 19, 20 ir 21. Pamoks
lus lietuvių ir anglų kalbomis 
sakė T. Vytautas Balčiūnas, O. 
F.M. Atlaidai buvo baigti iš
kilminga ir įspūdinga procesija. 
Procesijoje dalyvavo ir parapi
nės mokyklos mokiniai. Pažy
mėtina, kad šioje mokykloje 
yra tik keletas lietuviukų, ta
čiau procesijos metu jie pakai
tomis su parapijos choru gie
dojo lietuviškai.

Atlaidų metu giedoti, vargo- 
ninkauti ir diriguoti talkino šie 
vargoninkai-muzikai K. Bag- 
danavičius, J. čižauskas, Alg. 
Kačanauskas ir J. Stankūnas. 
Jiem nuoširdžiai dėkojame.

Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto pastangomis gegužės 
3 Elizabetho Lietuvių Laisvės 
salėje buvo suvaidinta P. Jur
kaus parašyta “Raudonoji Ke
puraitė”. Vaidino Brooklyn© li
tuanistinė Maironio vardo mo
kykla. Mž.

Chicagos scenos darbuotojai gegužės 2 buvo atvykę j New Yorką ir čia suvaidino Bubulį ir Dundulį, A. Rūko 3 
veiksmų komediją. Iš k. j d. L. Petravičiūtė, J. Kelčius, L. Barauskas, A. Dikinis. Nuotr. V. Maželio

ŽINIOS

siųsti United
2789

Bronx, N. Y.

Aukas
Appeal vardu,
Avė.,

KAS BUS LIETUVIŲ FONDO PAVASARIO BALIUJE?

Lietnviij Fronto 
Bičiųliij apyg. 
suvažiavimas

lie-
po

Balandžio 26 Maspetho 
tuvių parapijos salėje tuoj 
12 vai. mišių įvyko Liet. Fron
to Bičiulių Rytų apygardos su
važiavimas. Dalyvavo bičiuliai 
iš Philadelphijos, Waterburio, 
New Yorko ir iš Newark©. Vi
so apie 40.

Trumpu žodeliu pradėjo apy
gardos pirm. J. Ardys, pirmi
ninkauti pakvietė J. Gelum- 
bauską, iš Waterburio, sekreto
riauti M. Raugienę, iš Philadel
phijos.

Pradžioje padaryti atskirų 
vietovių veiklos pranešimai. 
Apie Vliko veiklą pranešimą 
padarė 
nešimu

Apie 
navima
nas Sabalis. Paskaita 
konstruktyvi, Įžvalgi ir karta 
konkreti, išryškinusi svarbiau
sius uždavinius.

Apygardos naują valdybą su
daro visu sambūriu 
kai. Jie išrinks savo 
ką.

Pasibaigus laikui,
mas buvo sutrumpintas. Ketvir
tą valandą konferencijos daly
viam buvo užkandžiai. Tuo pa
čiu metu pasirengta ir vakari
nei programai, kuri buvo skir
ta Lietuvos partizanam pagerb
ti.

Romas Kezys. Dėl pra
buvo gyvos diskusijos, 
ateities veiklą ir pla- 
paskaitą skaitė Anta- 

buvo

Pagerbė Kazimierą 
Krušinską

Kazimieras Krušinskas balan
džio 25 atšventė 90 metų su
kaktį. Tą dieną jį pagerbė gi
minės namuose. Gi gegužės 1 
LRK Federacijos iniciatyva 
Kultūros židiny buvo sukvies
ta apie 30 žmonių. Jų tarpe 
buvo ir sukaktuvininko dukra 
Teresė ir dvi anūkės.

Pagerbimą pradėjo Federaci
jos pirmininkas dr. A. Skėrys, 
pasveikinęs gimtadienio pro
ga. Apie sukaktuvininko visuo
meninę veikią kalbėjo Stasys 
Lūšys.

Raštu sveikino prel. M. Kru
pavičius iš Chicagos, Liet. R. 
K. Susivienijimo centro valdy
ba iš Wilkes Barre, Pa. Šį svei
kinimą perskaitė susivieniji
mo direktorius B. Bobelis ir į- 
teikė piniginę dovaną.

Buvo ir kitų sveikinimų raš
tu. žodžiu sveikino jo buvęs 
klebonas kun. J. Aleksiūnas, 
prel. J. Balkūnas, Pr. Vainaus
kas, St. Dzikas, P. Montvila.

Padėkodamas už
mus, kalbėjo ir pats sukaktu
vininkas. Jis nesigyrė 
nuveiktais 
kad atliko 
pareigą.

Moterys
kavutę. Čia dirbo p. škėrienė, 
p. Ąžuolienė, A. Radzivanienė, 
p. Vainauskienė ir kitos.

PJ.M.

Šį šeštadienį, gegužės 9, 
Waldorf Astoria viešbučio Jade 
Room vyksta Lietuvių Fondo 
pavasario balius. Pradedamas 
jis 7:30 v. gretimoje salėje 
kokteiliais. Už valandos 
persikelia į Jade Room, 
bus pati puota.

Specialus pagerbimas
Viešbučio tarnai tuoj

deda nešti į stalus vakarienę. 
Tuoj groja ir Joe Thomas or
kestras, sudarydamas muzikinį 
foną visam pokyliui.

Besibaigiant vakarienei ir

visi 
kur

pra-

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

Padėka

sveikini-

pat 
zip

pirminin- 
pirminin-

susirinki-

savo 
darbais, o pabrėžė, 
tik savo gyvenimo

parengė užkandį ir

Baltimorės vvru chorui “Dai
na”, to choro, dirigentei L. 
Bekerskienei, muzikui Vytau
tui Stroliai ir populiariai dai
liojo žodžio menininkei Irenai 
Veblaitienei už atliktą progra
mą “Muzikos Žinių” kolekty
vo rengtame koncerte nuošir
džiai dėkoju. Didelę padėką 
reiškiu M. ir A. Bružėnams, - 
V. ir O. Budnikams, p. Rau- 
dienei, p. Mamaitienei, p. Lo- 
rai, p. česnavičiui ir visiem 
tiem, kurie bet kuo prisidėjo 
prie rengto koncerto pravedi- 
mo.

“Muzikos Žinių" redakcinio 
kolektyvo vardu — 

V. Mamaitis

atnešus kavą, bus pristatytas padainuos lengvojo žanro dai- 
ir specialiai atžymėtas vienas 
Lietuvių Fondo mecenatas. Jis 
yra tikrai ypatingas asmuo, ir staigmena. Jam akomponuoja 
jo pavardė bus paskelbta tik 
vakarienės metu.

Po trumpų sveikinimo kal
bų bus pristatyti ir šio vajaus 
aukotojai.

Koncertinė programa
Prie visų iškilmių jungiama 

ir trumpa koncertinė progra
ma. Jai atlikti pakviestas Vy
tautas Gruzdis, lengvosios mu
zikos dainininkas.

Kaip dainininkas jis N. Y. lie
tuviškai publikai dar nepažįsta
mas. Bet jis ilgą laiką dainuo
ja amerikiečių tarpe. Yra uni
jos narys ir dainuoja nakti
niuose klubuose, iš New Yor
ko keliaudamas net į Clevelan- 
dą, Chicagą ar kitur. Ilgą lai
ką dainavo Los Angeles mies
te.

Jis turi jautriai šiltą tenoro 
balsą ir dainuoja 
taikingai.

nų lietuviškai, angliškai ir ita
liškai. Tai bus visiem maloni

visiems žinomas Algirdas 
čanauskas.

Šokiai su Joe Thomo 
orkestru

Šokiam groja spalvingas 
nuostabiai lankstus orkest-
kuriam vadovauja Joe Tho- 

Lietuvių Fondo bičiulis

Ka-

tikrai nuo- 
šioje puotoje jis

ir 
ras, 
mas, 
ir rėmėjas.

Svečiai iš Chicagos
Šis pokylis nėra eilinis įvy

kis mūsų lietuviškoje koloni
joje. Pasirinktas pats geriau
sias miesto viešbutis jau sa
vaime garantuoja vakaro pasi
sekimą. Šis pirmaeilis banke
tas būtų vis dėl to tuščias bur
bulas, jei jis neturėtų 
labdares tikslų.

Viskas daroma, kad 
sklistų Lietuvių Fondo 
kad būtų surinkta kuo dau
giau ir pačiam Lietuvių Fon
dui. Tik visu dideliu ir nuo- v

širdžių triūsu išaugs ir sustip
rės tas Lietuvių Fondas.

Praeitais metais tokioje va
karienėje buvo surinkta 30,000 
dolerių. Tai tikrai daug, paly
ginus lietuvišku mastu.

Šiais metais nebus plečiama? 
si į specialią rinkliavą — vis
kas koncentruosis į specialiojo 
asmens pagerbimą ir jo atžy- 
mėjimą.

Todėl iš Chicagos atvyksta 
dr. A. Razma, Lietuvių Fondo 
pirmininkas, dr. G. Balukas, 
Fondo Tarybos pirmininkas. 
Jie prisidės prie ypatingojo as
mens pagerbimo.

Kviečiami visi
Baliaus rengimo ir vajaus 

komitetas, susidedąs iš 
eilės komisijų, įdėjo 
ža darbo, kol suplanavo 
sa parengė. Jis kviečia
ateiti į šį pavasario banketą. 
Tai yra labdaros vakaras, — 
visi kviečiami ir laukiami!

{ėjimas dviem asmenim — 
45 dol., vienam asmeniui — 25 
dol. Bilietų reikalais kreiptis 
į Aleksandrą Vakselį — tel. 
(212) 846-324'6.

Kultūros klubo susirinkime , 
kuris bus Tarptautinio Institu
to patalpose, prelegentu pa
kviestas Kazys Almenas.

Baltų draugijos paskutini šio 
sezono koncertą atliko pianistė 
Julija Rajauskaitė-Petrauskienė.

Komp. Juliaus Gaidelio mo
kinių koncertas bus gegužės 17 
d. 2:30 v. popiet Tautinės są
jungos namuose, 484 E. 4th 
Street, So. Bostone. Tokie kon
certai rengiami kiekvieną pa
vasarį. Kai kurie J. Gaidelio mo
kiniai yra tiek pažengę, kad pa
sirodė ir parengimų programo
se.

Demonstracijos už pasitrau
kimą iš Vietnamo buvo prieš 
porą savaičių. Demonstracijos 
baigėsi Cambridge langų dau
žymu, krautuvių plėšimu, au
tomobilių deginimu. Net pa
tys rengėjai nusivylė tais, kurie 
sakė kalbas.

Balandžio 26 buvo “tyliosios 
daugumos” demonstracija už 
teisę ir tvarką. Kalbėtojų tarpe 
buvo net aktorius Bob Hope. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 
70,000 žmonių, šaligatviuose 
stebėjo iki 200,000 žmonių, bet 
televizija ir spauda mažiau vie
tos skyrė nei aniem rėksniam.

grynai

plačiau 
idėjos,

visos 
nema- 
ir vi- 
visus

Antano Petrikonio paroda
Gegužės 9 d., 7:30 vai. v. 

Tautinės Sąjungos namuose į- 
vyks Antano Petrikonio meno 
darbų paroda. Joje bus išstaty
ta apie 40 dailininko darbų. 
Bostone ir bendrai rytų pakraš
ty tai pirmoji šio dailininko pa
roda. A. Petrikonis yra turė
jęs kelias parodas Čiurlionio ga
lerijoje Chicagoje, Detroite, Cle- 
velande ir kitose lietuvių kolo
nijose.

Parodą atidarys J. špakevi- 
čius. Po to vaišės. Paroda ren
gia Bostono skaučių židinys. Vi- 

i si maloniai kviečiami atsilanky
ti. Sekmadienį paroda atidaryta 
nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro.

Rašomos maš. Įv. kalbo
mis, Radio stereo ir kt., Color 
TV, Computeriai, įv. biznio 
mašinos — pigiausiai. Praneški
te kuo interesuojatės ir firmų 
autentiškus katalogus gausite 
iš SPARTA sav.: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North
port, N. Y., 11731 TEL.: (516) 
757-0055.

BENDRUOMENES RINKIMAI NEW 
YORKE GALI

Parduodamas tautinis kostiu
mas. Skambinti po 7 v.v. (201) 
763-76622.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra* 
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

Prabėgo vieneri metai nuo 
mūsų brangaus ir neužmiršta
mo vyro ir tėvo

AfA 
JUOZO ŠUKIO

mirties, šių metų gegužės 9 d. 
9 v. ryto Tėvų pranciškonų kop
lyčioje, 680 Bushwick A ve., 
Brooklyn, N.Y., bus aukojamos 
mišios už jo vėlę. Maloniai pra
šom gimines ir draugus jį pri
siminti.

BŪTI ATIDĖTI
ruomenės tarybos nariai gali 
kolektyviai pristatyti skubius 
klausimus tarybos prezidiumui, 
o šis savo keliu pateikia juos ta
rybai spręsti korespondentiniu 
būdu. New Yorko apygarda tu
ri penkis tarybos narius, 
per kuriuos ir nutarta kreiptis į 
tarybą su prašymu.

Gegužės 2 d. New Yorko apy
garda sušaukė nepaprastą apy
linkių suvažiavimą apsvarstyti 
VI Tarybos rinkimų reikalą. Po
sėdžių pirmininkas buvo Henri
kas Miklas, sekretorius Petras 
Povilaitis, abu iš Great Necko. 
Taip pat suvažiavime dalyvavo 
trys New Yorko tarybos atsto-

Lietuvių Bendruomenės N.Y. 
apygardos nepaprastas apylin
kių suvažiavimas nutarė kreip
tis į Lietuvių Bendruomenės ta
rybą su prašymu, kad numatyti 
birželio 6-7 d. VI Tarybos rinki
mai skubos keliu būtų atidėti 
iki šių metų spalio ar lapkričio 
mėn. Taip pat prašoma paruoš
ti naujas rinkimų taisykles ir 
jas aprobuoti bent du mėnesius 
prieš rinkimus.

Prašymas buvo motyvuoja
mas, kad pradėjus pagrindinai 
keisti rinkimų taisykles ir įvai
riai aiškinti Lietuvių Bendruo
menės statute nurodytą rinki
minę tvarką, rinkimų pravedi-
mas taip susikomplikavo, kad vai: K. Miklas, R. Kezys ir’ A. 
jų nurodytu laiku nebeįmano
ma įvykdyti. Neturėjimas rinki
mų iš viso labai neigiamai atsi
lieptų į Lietuvių Bendruome
nės vertę bei lietuviams taip 
reikalingą vieningumą ir susi
klausymą.

Lietuvių Bendruomenės statu
tas pramato tokiam prašymui 
teisinę eigą. Statute str. 39 d 
sako, kad penki Lietuvių Bend-Žmona ir vaikai

Budreckis.
Didesnę pirmąją posėdžių lai

ko dalį užėmė susipažinimas su 
dabartine susivėlusią rinkimine 
padėtimi. Buvo skaitoma visa 
eilė raštų, nuo pat pradinio 
skundo iki garbės teismo nei
giamo atsakymo į New Yorko 
apygardos prašymą. Suvažiavi
mas vyko Kultūros židinyje, 
Brooklyne. pg

LIETUVIŲ FONDO PAVASARIO BALIUS
gegužes 9, 7:30 v. vakare Waldorf Astoria

KVIEČIAMI VISI

Bilietus užsisakyti pas LB New Yorko apygardos pirm. Aleksandrą 

VakseTi: 84-20 112 St. Richmond Hill, N.Y. 11418; (212) 846-3246




