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Namie politines gegužines, fronte sunkus darbas
Karo fronte Indokinijoje pa

sibaigus savaitė Amerikos ka
riams vėl buvo sėkminga, nes 
jiems patikėta misija sunaikin
ti Kambodijoje priešo stovyk
las ir paimti jų ginklus bei ki
tą turtą vyko geriau, negu bu
vo tikėtasi. Žuvusių ir sužeistų 
nepaprastai maža, jei atsimin
sim, kad už kiekvieno krūmo 
gali būti priešo karys.

Priešo turto jau surasta la
bai daug, didelių priešo karių 
masių neužtinkama, nes jis pa-

sitraukė toliau, kur Amerikos 
karys dar nėra pasiekęs, nes 
jam ne visur leista eiti.

Vidaus fronte savaitė praėjo 
universitetinio jaunimo protes
to prieš Karą demonstracijų 
ženkle. Buvo smerkiamas, net 
koliojamas prez. Nixonas už ka
rių pasiuntimą į Kambodiją.

Kritiką ir triukšmą pradėjo 
kongreso -“balandžiai”. Pen-

KAMBODIJOS VIZITINE KORTELE
Plotas — 69,600 kv. mylių. 

Kaimynai — pietryčiuose P. 
Vietnamas, šiaurės vakaruose 
Tailandas, šiaurės rytuose Lao
sas, Siamo Įlanka pietvakariuo
se. Istorijos bėgyje su Vietna
mu ir Tailandu ilgai gyventa 
nedraugiškuose santykiuose. 
Gyventojų manoma esant 6.5 
milijono. Juos sudaro keturios 
etninės grupės: kmerai arba 
kambodiečiai yra didžiausia gru
pė, vietnamiečiai, kinai ir ča- 
mai (indonezams artimi muzul- 
monai) yra trys didelės mažu
mos. Užsiėmimas
šia dalis verčiasi žemės ūkiu, 
kurs parūpina tik prasimaitini
mą. Miestų moderniška prasme

didžiau-

rių spėjama esaSit įvairių, tebė
ra netyrinėti, žodžiu, ūkiškai

neišsivystęs kraštas plačiausia 
žodžio prasme. Labiausiai užsie
niuose išsireklamavęs turtas — 
gerą gyvenimą mėgęs princas 
Sihanoukas. Valdžios forma. — 
Iki princo Sihanouko nušalini
mo buvo konstitucinė monarchi
ja, bet be karaliaus. Princas Si
hanoukas mėtėsi tarp premjero 
ir valstybės galvos posto, kol 
galų gale visko neteko. Nežiū
rint koks kada buvo jo titulas, 
jis visada buvo absoliutus dik
tatorius. Dabar Kambodija pasi
skelbė respublika, bet apie jos 
institucijų sudarymą nėra kada 
galvoti, nes reikia gelbėti Kam
bodiją nuo Maskvos ir Pekino 
remiamų vietnamiečių komunis
tų užgrobimo. Kaip tai pasiseks, 
niekas dar negali pasakyti.

ki senatoriai (George McGovern, 
Mark Hatfield, Charles Goodell, 
Alan Cranston ir Harold 
Hughes) net per New York Ti
mes paskelbė paraginimą visuo
menei protestuoti prieš karių 
pasiuntimą i Kambodiją ir rei
kalauti kuo skubiausiai pasi
traukti iš Vietnamo. Tai buvo 
geras ženklas radikaliųjų gru
pėms bandyti sukelti universi
tetuose riaušes, bet šį kartą 
jiems niekur nepavyko to pa
daryti.

Nelaimė įvyko tik Kent, 0- 
hio, valstijos universitete, kur 
kažkas pametė galvą, ir žuvo 
keturi studentai. Bėda sumesta 
ant greitųjų atvarytam Natio
nal Guard daliniui, bet pirmie
ji tyrimų duomenys jau sako, 
kad šaudė ir kas nors kitas, 
nes jau rasti dvejopi šoviniai.

Šitoji Kent nelaimė sujaudi
no ir tą daugumą studentų, ku
ri paprastai radikaliųjų riaušėse 
nedalyvauja. Mestas šūkis vykti 
į Washingtona parodyti savo 
nepasitenkinimą rado pritari
mą. Jaunimas sostinėje demon
stravo, kaitinosi saulėje, daina
vo, muzikavo, maudėsi prie Wa-

shingtono paminklo esančiame 
baseine, sakė kalbas, bet pajė
gė apsiginti nuo tų, kurie ke
lis kartus bandė išprovokuoti 
riaušes. Kalbų buvo maištaujan
čių, bet jos nė vieno nepaska
tino pradėti statyti barikadas ir 
draskyti iš grindinio akmenis.

Daug prisidėjo prie nervų 
nuraminimo prez. Nixono spau
dos konferencija penktadienio 
vakarą. Ji buvo taiki, rami, pla
čiai visą reikalą nušvietusi. Jis 
dar kartą plačiai paaiškino žy
gio Kambodijbn tikslą ir antrą

misija laikina, kad Ameri- 
kariaį sugrįš į Vietna- 
apie birželio vidurį, o kiti 
anksčiau. Jis net prasita-

kartą užtikrino, kad Kambodi- 
jos 
kos 
mą 
dar
rė, kad ir taikos derybos Pary
žiuje gali pajudėti gera kryp
tim. Misiją Kambodijoje baigus, 
jis pats padarysiąs pranešimą 
apie jos rezultatus. Bet nepa
miršo pabrėžti, kad žygis Kam- 
bodijon buvo padarytas ne karo 
išplėtimo, bet karo sutrumpini
mo siekiant. Studentai maištau
ti neturį pagrindo, nes ir jis 
pats siekiąs tų pačių tikslų, ku
rių jį ragina siekti demonstruo
jąs jaunimas.

— Arabų valstybė Palestino
je? Bent toks Įspūdis susida
rė girdėjusiems Izraelio užsie
nio reikalų ministerio Ebano 
kalbą, transliuotą per radiją ara
biškai pereitą sekmadienį. Ko
dėl arabiškai? Tik todėl, kad 
žinia patektų i arabų ausis. Bet 
kokioj Palestinoj ir kokioj Pa
lestinos vietoj toji arabų vals
tybė turėtų būti? Juk istori
jos bėgyje galima surasti kelias 
Palestinas. Žinia pradžioje bu
vo laikoma didelė sensacija, bet 
projekto turinys nebuvo išryš
kintas.

— Bonna ir Varšuva sutarė 
ketvirtą seriją pasitarimų dėl 
santykių atnaujinimo pradėti 
birželio mėnesį. Trečioji dabar 
baigta, bet nė žodelio apie tai, 
kurlink tie pasitarimai kryps
ta.

— New Yorko mieste telefo
no tarnyba esanti blogiausia vi
same krašte — tvirtina federa
linė komunikacijos komisija, 
padariusi apžvalgą visame kraš
te. Bell Telephone Systems yra 
ta privati bendrovė, kuri aptar
nauja daugumą Amerikos mies
tu, v

Apie 25 metus 
beko provincijos 
nimą dominavo prancūzišką na
cionalizmą kaitinusi tautinės 
vienybės arba Union Nationa- 
lė partija. Ji nebuvo už atsisky
rimą nuo Kanados, bet amži
nai bandė visus įtikinti, kad 
Kvebeko provincija yra ūkiškai 
skriaudžiama.

Maždaug prieš desėtką metų 
pradėjo ateiti į Kvebeką iš an
gliškai kalbančių provincijų li
beralų partija, kuri per paskuti
nius 50 metų dažnai turėjo sa
vo rankose ir federalini parla
mentą ir vyriausybę. Kvebeko 
parlamente per kiekvienus rin
kimus liberalų atstovų skaičius 
vis pamažu didėjo.

Kai tos dvi partijos pamažu 
viena su kita rungtyniavo—vie
na valdanti, kita valdančiąją pa
kritikuojanti — Kvebeko pro
vincijoj, ypač Montrealio 
mieste, atsirado kraštutinis šo
vinistinis prancūzų sąjūdis at
skirti Kvebeką nuo Kanados ir 
tą Kanados provinciją padaryti 
nepriklausoma valstybe. Buvo 
įkurta ir to tikslo siekianti Kve
beko partija, kurios priedango
je slėpėsi ir teroristinė grupė. 
Naujoji separatistų partija labai 
stipriai plėtė savo veiklą ir ren
gėsi naujiems provincijos parla- 

. mento rinkimams. Jie tikėjosi 
laimėt jei ne daugumą, tai bent 
didesnį būrį atstovų ir tokiu bū
du pamažu žudyti Union Natio
nale partiją, kad galėtų užimti 
jos vietą.

Kanados Kve- 
politinį gyve-

Jiems peilį begalandant, pro
vincijos Union Nationale vyriau
sybė netikėtai paskelbė rinki
mus, kuriuose žuvo ir Union 
Nationale ir ją praryti norėjusi 
Kvebeko partija. Jų vietoje lai
mėjo absoliučią daugumą 
liberalų partija, kuri pirmą kar
tą galės valdyti provinciją be ki
tų grupių pagalbos.

Rinkimų duomenys yra šie: 
iš 108 atstovų parlamente libe
ralai turės 72 atstovus, Union 
Nationale 16 atstovų (turėjo 
56), kreditistai 13 ir Kvebeko 
partija tik 7 atstovus. Keturi jų 
vadai, ir pats vyriausias, į par
lamentą nepateko.

Liberalai išėjo į rinkimus su 
nauju jaunu vadu R. Bourassa, 
kurs Į Kvebeko atsiskyrimą nuo 
Kanados žiūri ne jausminiu, bet 
praktišku požiūriu. Jo skelbtieji 
per rinkiminę kampaniją faktai 
žmones įtikino, kad Į Kvebeką 
visokia gerovė gali ateiti ne nuo 
Kanados atsiskyrus, bet joje pa
silikus. Ir jo rinkiminė progra
ma, kuri taipgi ramstoma ne 
emocijomis, bet realiais fak
tais, Kvebeko ūkinį atsilikimą 
daug greičiau pašalins, negu se
paratistų tušti šūkavimai. Paly
ginus su kitomis provincijomis, 
Kvebeko ūkinis gyvenimas yra 
atsilikęs, bet atsilikęs ne dėl to, 
kad Ottawa viską iš jos paima 
ir mažai tegrąžina, bet todėl 
kad jos vyriausybės buvo atsi
likusios nuo moderniško galvo
jimo, o Kvebeko prancūzas ne
turėjo daug paskatos kiečiau 
dirbti.

Indokinijos kare dabar ne Maskva, 
bet Pekinas grojąs pirmu smuiku

Iš jau žinomų duomenų links
tama manyti, kad dabartinėje 
Indokinijos karo fazėje pirmu 
smuiku groja ne Maskva, bet 
Pekinas. Pekino dešiniąja ranka 
esąs ne kas kitas, kaip Kambo
dijos princas Sihanoukas.

Bal. 25 ir 26 Įvyko Š. Vietna
mo, Laoso ir Kambodijos ko
munistų vadų konferencija. Bu
vo manyta, kad ji vyko Š. Viet
name, bet dabar jau aišku, kad 
pasitarimas ir bendradarbiavi
mo deklaracijos pasirašymas į- 
vyko Kinijoj. Ir pasitariman bu
vo atvykęs net pats kom. Kini
jos premjeras Chou En-lai.

Konferencija sukviesta princo 
Sihanouko iniciatyva, kas reiš
kia, jog jis tai padarė Pekino 
liepiamas. Ta proga Chou En- 
lai pareiškė, kad trys Indokini- 
jds valstybės gaus visokeriopą 
paramą Amerikos imperialis - 
tams sunaikinti. Ir apie tai pa
skelbė Pekino žinių agentūra, 
kuri yra oficialus vyriausybės 
balsas.

Kambodijai atstovavo princas 
Sihanoukas, Laosui — su Hano
jumi kartu einąs komunistinis 
Pateth Lao sąjūdis, §. Vietna
mo delegacijoj dominavo kom
partijos politbiuro nariai, gi iš 
P. Vietnamo buvo atvykęs Viet- 
kongo politinis biuras.

Paryžiaus laikrašty Le Figa
ro šiomis dienomis yra tilpęs 
daug šviesos tuo reikalų duodąs 
straipsnis. Ten tvirtinama, kad 
Pekinas norįs išplėsti Vietnamo 
karą į Laosą ir Kambodiją, nes 
to karo padėtis pasidariusi Peki
nui nebepriimtina: Vietkongo 
karinis laimėjimas nebenumato
mas, gi politinis laimėjimas, ku
rio tikėtasi sulaukti 1970 m., ir
gi pasidarė labai problematiš
kas, nes Saigono vyriausybė vis 
stiprėja ir nedaro jokių nuolai
dų, iš principo atmeta koalici-

nės vyriausybės su Vietkongu 
sudarymą.

Štai dalis to straipsnio sam
protavimų: “JAV pradėjo iš
traukti savo kariuomenę, bet 
taip pamažu, kad P. Vietnamas 
galėtų suspėti sukonsoliduoti 
vyriausybę ir sustiprinti savo 
karines pajėgas taip, kad Viet- 
kongas nebebūtų jai pavojingas. 
Tuo būdu 10 metų trukęs ka
ras komunistams neatneštų jo
kios naudos”.

Kad šitaip neatsitiktų, Peki
nas užsikabinęs už šitokio pla
no: “Išplėsti karą į visą Indo- 
kinijos pusiasalį, kad tokiu bū
du Amerika būtų priversta rink
tis vieną iš dviejų: leisti ko
munistams paimti visą Laosą ir 
visą Kambodiją ar išplėsti ka
rą ateinant joms į pagalbą”.

Pekinas teisingai samprotau
ja, kad ir vienu ir kitu atveju 
prez. Nixonas turės nemalonu
mų. Jei leis komunistams pa
imti Laosą ir Kambodiją, tai 
atsidurs pavojuje visa vietnami- 
zacijos programa ir susitrukdys 
pasitraukimas iš P. Vietnamo. 
Jei padės Kambodijai ir Laosui 
gintis, Amerikoj kils didelės 
riaušės. Šitos riaušės komunis
tams yra didžiausia pagalba In- 
dokinijos kare.

Lyg žinodamas Pekino planą, 
prez. Nixonas tuo tarpu yra už
bėgęs įvykiams už akių, suorga
nizuodamas komunistų kariuo
menės išmetimą iš Kambodijos cijos ir be patrankų ugnies. Tas 
stovyklų ir viso jų karinio tur
to sunaikinimą. Jei Kambodijai 
pasiseks kariškai ir diplomatiš
kai apsiginti, Amerikos ir P. 
Vietnamo operacija Kambodijo
je istorijos knygose bus mini
mas kaip vienas laimingiausių 
to karo įvykių. Ir taip gali bū
ti, jei kom. Kinija neįžengs į 
Indokinijos pusiasalį bent su 
keliais desėtkais tūkstančių ka
rių.

Lietuvių Fondo baliuje gegužės 9 d. Waldorf Astoria viešbutyje New Yorke pagerbtas Jonas Krukonis, iš Pa- 
tersono, N.J., Lietuvių Fondui testamentu užrašęs savo didelį turtą. Iš k. į d. J. Simutienė, A. šimukonis, ku
ris su A. Klimaite (ketvirta iš k.) jaunimo vardu įteikė gėles mecenatui, dr. J. Kazickas, J. Krukonis, L.F. 
pirmininkas dr. A. Razma, (plačiau 8 psi.) Nuotr. V. Maželio

Prancūzai neteko Kambodijos simpatijų
Pnompenh.

kariuomenė nėra bloga, bet ji 
nėra ir labai gera, — taip ją 
aptarė Kambodijoj jau seniai 
esąs Prancūzijos diplomatas. 
Jis negalėjo kitaip pasakyti, nes 
Kambodijos kariuomenė nuo 
pat nepriklausomybės gavimo 
1953 m. buvo ir tebėra Pran
cūzijos karinės misijos žinioje.

Gal prancūzų karinė misija ir 
nekalta, bet niekas negali už
ginčyti, kad Kambodijos kariuo- 
menė išėjo dabar kariauti prieš 
Vietnamo komunistus neparuoš
ta, neginkluota, pėsčia, be avia-

Kambodijos

prancūzas pareiškė, kad jai da
bar reikės mokytis karo lauke.

šiuo metu naujoji vyriausy
bė karių netrūksta, bet trūksta 
karininkų, ginklų ir susisieki
mo priemonių. Sihanouko lai
kais kariuomenėj buvo apie 40 
000 vyrų, bet daugiau kaip 10 
metų jie tiesė kelius, statė mo
kyklas, tiltus, užtvankas ir aero
dromus. Tais keliais buvo veža
mi ginklai Vietnamo komunis-

tams. Kambodijos kariuomenė 
yra dabar maždaug tokiame sto
vyje, kokiame buvo Lietuvos sa
vanoriai subėgę nepriklausomy
bės ginti. Tvirtinama, kad ir to- 
kose sąlygose į Kambodijos 
armiją plaukią savanoriai esą 
nusiteikę savo pareigą atlikti— 
Vietnamo komunistams Kam
bodijos neatiduoti.

Spėtina, kad toji daugybė 
ginklų ir kitokio karinio turto, 
kurį dabar randa amerikiečiai ir 
Saigono kariai Kambodijoje 
priešo stovyklose ir slėptuvėse, 
jau plaukia į Kambodijos ka
riuomenės rankas. Jie gaus 
nors šautuvus, kurių dar savo 
rankose nėra turėję. Manytina, 
kad jie gaus ir kitus mokyto
jus, o prancūzai bus pasiųsti na
mo. Prancūzais dabar ten daug 
nepasitenkinimo, nes Paryžius 
atsisakė duoti Kambodijai 
nors vieną šautuvą — ir ta pro
ga dar pagyrė komunistus, kad 
jų buvimas Kambodijoje apsau
gojo ją nuo Saigono užpuoli
mo.

grei- 
par- 
nori 
Tai 
mil-

— P. Vietnamo ginkluotų lai
vų flotilė be didesnių įvykių nu
plaukė Mekongo upe iki Kam
bodijos sostinės. Buvo vežamas 
neskelbiamas krovinys, 
čiausia ginklai. Grįždami 
veš vietnamiečius, kurie 
persikelti į P. Vietnamą, 
atidarytas susisiekimas ta
žiniška Azijos upe ir sumažinta 
galimybė priešui laikyti apsup
tą Kambodijos sostinę.

— Sprogimo priežastis Apol
lo 13 erdvėlaivio deguonio tan
ke greičiausiai buvo netinka
mas elektros vielų susijungi
mas. Tokia išvada skelbiama 
pirmajame katastrofos tyrinėji
mų pranešime. Tuo tarpu dar 
neapsispręsta, kada pradėti ki
tą skridimą į Mėnulį, 
skridimas tikrai dar bus.

— Prancūzijoj padarytas šir
džiai veikti padėti mažas apa- titucijų apleidimas, taigi didelė 
ratelis, varomas atomine ener
gija. Jis jau įstatytas į žmogaus 
krūtinę, ir tai laikomą dideliu 
laimėjimu. Pirmoji pacientė yra 
58 metų moteris, kurios širdies 
palikimą kontroliuoją nervai 
nebeatliko savo pareigų.

bet

“gabiai” išaiškintas Įstatymas, 
kad katalikų vyskupų ultimatu
mas nebūtų Įvykdytas. Jei kas 
nors panašiai ta kryptimi atsi
tiktų, tai 5 Rodezijos vyskupų 
pastangos padarytų tai, ko ik
šiol per keliolika metų nepajė
gė padaryti keli desėtkai Jungt. 
Tautų rezoliucijų ir Rodezijai 
uždėtos ūkinės sankcijos.

siems

Vyskupų sąlygos Rodezijos vyriausybei
Salisbury. — Rodezijos kata

likų vyskupai pranešė savo nau
jai gimusios respublikos vyriau
sybei, kad bus uždarytos jų ži
nioje esančios mokyklos, ligo
ninės, našlaičių ir senelių na
mai bei kitos socialinės institu
cijos, jei nebus panaikinti že
mės valdymo įstatymo nuosta
tai, įvedą privalomą rasių atsky
rimą kiekviename bažnyčios * 
socialinės veiklos žingsny. Vys
kupų raštas Įteiktas kiekvie
nam premjero Ian Smith vy
riausybės nariui. Atsakymas 
dar nežinomas.
Tas žemės valdymo Įstatymas 

sudaro konstitucijos dalį. Jis pa
dalina Rodezijos teritoriją juo
diesiems ir baltiesiems: baltie-

44.9 milijono ak
rų (jų tik ketvirtis milijono), o 
juodiesiems 45.2 mil. akrų (gy
ventojų daugiau kaip 4 mik). 
Griežčiausiai uždrausta baltie
siems ką nors daryti juodųjų 
zonoje ir atvirkščiai.

1967 m. gyventojų surašy
mo duomenys rodo, kad katali
kų buvo 525,000, iš kurių 500, 
000 juodų, 24,000 baltų, 1,600 
maišytų. Katalikai turi 322 baž
nyčias, 820 mokyklų, kuriose 
mokosi 4,400 baltų, 151,0 0 0 
juodų ir 1,400 maišytų. Yra 81 
europiečių vienuolynas, 43 af
rikiečių vienuolynai, 43 ligoni
nės, 88 ambulatorijos, 23 naš
laičių namai, daugiau kaip 50 
kaimo misijų ir 5 kunigų semi
narijos. Visos institucijos yra 
rasiniai mišrios.

Vyskupai pareiškė, kad jie 
negali to įstatymo vykdyti, nes 
tai sąžinės išprievartavimas, re
liginės praktikos ir bažnyčios a- 
paštalavimo darbo varžymas.

Jei valstybė turės tas insti
tucijas perimti, mokesčių pakė
limas neišvengiamas, ir našta 
kris baltiesiems, nes veik visas 
turtas yra jų rankose. Bet tuo 
atveju neišvengiamas ir tų ins-

skriauda juodajam žmogui. Ka
dangi jomis daugiausia naudoja
si juodieji, nebus išvengta ir po
litinio spaudimo, nes juodųjų 
Rodezijoje apie 10 kartų dau
giau kaip baltųjų. Turės būti

Tie rusai 
lėktuvuose 
gal nepavojingi? 
Jeruzalė. — Susekimas, kad 

Sovietų lakūnai Egipto oro erd
vėje vykdo karines misijas, vėl 
sukėlė naujus rūpesčius Wash
ingtone, Londone ir Praryžiu- 
je- ‘

Izraelis vėl priminė JAV vy
riausybei, kad laikas jam duoti 
prašytų ginklų, Maskva parami- 
no, kad nėra pagrindo aliarmui, 
JAV šaltiniai skelbia, kad visas 
reikalas iš naujo tiriamas. Kad 
taip būtų, tuo rūpinasi Ameri
kos žydų spaudimo grupės, bet 
Įsidėmėtina, kad šiuo tarpu jos 
viešai nerėkia. JAV šaltiniai 
tvirtina, kad Izraelis gaus gink
lų, jei bus įsitikinta, kad jėgų 
pusiausvyra krypsta jo nenau
dai.

Keturių didžiųjų ambasado
riai posėdžiauja New Yorko ne- 
sigarsindami, aplink juos čia 
pat sukinėjasi švedų diplomatas 
Jaringas, J. Tautų Saugumo 
Tarybos atstovas, paskirtas tar
pininku ginčui padėti sutvarky
ti.

Izraelio aviacija nebeskraido 
į Egipto gilumą, tik bando 
Egipto pusėje naikinti viską, 
kas. juda ar pūpso 
netoli Suezo kanalo. Ik
šiol Egipto lėktuvai nepajėgė 
žydiškųjų sutramdyti. Ką tik 
neseniai padaryta didelių nuo
stolių arabų teroristams Jorda
ne ir Libane. Libanas gavo Iz
raelio ultimatumą sutvarkyti sa
vo teroristus arba laukti iš dan
gaus keršto.

Beirute reziduoją vakariečių 
diplomatai tvirtina, kad MIG-21 
skraidą Sovietų lakūnai puola
mųjų uždavinių nevykdą, tik . 
treniruoją Egipto lakūnus.



2 1970 m., gegužio 12 d., no 34

Lietuvos mokytojas tampa mokytoju Amerikos mokyklose ANTANAS J. tAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30Jamaica Ave 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Kiek šiame krašte prisitaikė 
su savo profesija L i e t u vo s 
mokytojas; kokiu keliu jis įėjo 
į amerikinę mokyklą; kaip jam 
atrodo amerikinė mokyklinė sis
tema palyginti su Lietuvoje 
praktikuota — tais klausimais

1. KOKIU BODU PASIRUOŠĖ
TE PEDAGOGO PROFESIJAI 
LIETUVOJE IR KOKIĄ TEN 
TURĖJOTE PEDAGOGINĘ 
PRAKTIKĄ?

Jau nuo mažens domėjausi 
svetimom kalbom. Kai baigęs 
Leipalingio vidurinę mokyklą, 
1925 rudenį patekau į Marijo
nų gimnaziją, kur buvo moko
ma lotynų, graikų, vokiečių, 
anglų ir prancūzų kalbų, mano 
pasiryžimas studijuoti sveti
mas kalbas dar labiau sustiprė
jo, ir*. 1929 baigęs gimnaziją ir 
Įstojęs į Vytauto D. universi
tetą, užsirašiau studijuoti vo
kiečių k. ir literatūrą pagrindi
ne šaka, lotynų k. ir litera
tūrą, pedagogiką ir psichologi
ją šalutinėm šakom.

1933 baigęs universitetą, 
pradėjau dirbti Pranciškonų šv. 
Antano gimnazijoje Kretingoj, 
kurioje septynerius metus dės
čiau vokiečių, o kartais dar ir 
lotynų k. 1940 m. birželio 15 
buvau paskirtas minėtos gim
nazijos direktorium, bet, ru
sam kraštą okupavus, tuo me
tų rugpjūčio mėn. pabaigoje 
gimnazija buvo uždaryta, ir aš 
buvau iš tų pareigų atleistas. 
Po dviejų savaičių buvau pa
skirtas mokytoju naujai Įsteigto
je' valst. gimnazijoje Kretingo
je, kur dėsčiau vokiečių k. ir 
geografiją iki 1941 birželio mė
nesio. Karui prasidėjus ir susi
darius Lietuvos Laikinajai Vy
riausybei, aukštesniojo mokslo 
dep-to direktoriaus dr. A. Ku-^ 
čo buvau parinktas Lazdijų 
gimnazijos direktorium. šias 
pareigas ėjau iki 1944 liepos 
mėn. vidurio, iki pasitraukiant 
Į užsienį. Būdamas Vokietijoje, 
nuo 1945 iki 1949 m. dėsčiau 
lotynų ir anglų k. V. Kudirkos 
v. progimnazijoje Uchtėje. Ten 
pat buvau suorganizavęs vaka
rinius anglų k. kursus suaugu- 
siem. Juose dėsčiau anglų k. 
trim suaugusių grupėm iki iš
vykstant į Ameriką.
2. KIEK REIKĖJO PASTANGŲ 
IR LAIKO, KOKIOM APLINKY
BĖM PASIRUOŠĖTE PEDAGO
GINEI PROFESIJAI AMERIKO
JE?

Kadangi, atvykęs 1949 j A- 
meriką,gavau palyginti neblo
gą darbą tekstilės medžiagų da
žymo laboratorijoje, vėliau, 
1952, susigundžiau net pastu
dijuoti tekstilės chemiją ir ki
tus tai darbo sričiai reikalingus 
dalykus. Po trejų metų va
karinių studijų gavau A.A. (as
sociate ir arts) laipsnį. Studi
juodamas toliau, buvau jau pri
sivaręs visai netoli B.S. laips
nio ir visai apsipratęs su min- 

Pamokos metu klasėje. Mokosi tarti vokiškus žodžius.

domėdamies, nukreipėme akis 
į vieną iš negausiu tokių Lie
tuvos mokytojų — Antaną Ma- 
sionį, kuris jau būdamas arti 
50 metų turėjo energijos bei 
veržlumo persiorientuoti ir at
gauti mokytojo profesiją.

timi, kad pasiliksiu dirbti šio
je srityje iki gyvos galvos, bet 
apie 1957 vienas amerikietis 
pradėjo “drumsti” man ramy
bę. Tai buvo mano jaunesnio
sios dukters lotynų k. mokyto
jas. Sužinojęs iš jos, kad aš 
buvęs mokytojas ir dėstęs kal
bas, nuolat per ją ėmė mane 
raginti grįžti prie profesijos. 
Neapsikenčiau ir tik taip sau, 
dėl viso ko, 1958 liepos mėn. 
išsiunčiau savo lietuviškuo
sius ir amerikinius mokslo pa
žymėjimus New Jersey valsty
bės šviet. departamentui, už
klausdamas, ką aš turiu daryti, 
kad gaučiau teisę dirbti ameri
kinėje mokykloje. Susirašinė - 
jimas truko apie septynis mėne
sius. Pagaliau gavau maždaug 
tokio turinio raštą: Už mano 
lietuviškoje gimnazijoje ir uni
versitete išeitą mokslą jie man 
pripažįsta penkerių metų, t. y. 
master's degree, kolegijos ekvi
valentą. Taip pat jie duoda 
man teisę dėstyti amerikinėje 
gimnazijoje vokiečių kalbą, lo
tynų k. ir gamtamokslį (physi
cal science). Tačiau, kadangi 
aš nesąs dirbęs šio krašto mo
kyklose ir, iš viso per pasku
tiniuosius 10 metų nesąs dir
bęs jokioje mokykloje, turiu at
likti 150 vai. mokymo prakti
ką vidurinėje šio krašto mo
kykloje ir pastudijuoti šiuos da
lykus: 1) naujausius laimėjimus 
jaunimo psichologijos srityje, 
2) mokyklinę higieną, 3) vieno 
mano dėstysimo dalyko metodi
ką ir 4) bendrus dėstymo vidu
rinėje mokykloje principus ir 
techniką, viso 10 kreditų. Jie 
dar pridūrė, kad, jei aš eičiau 
mokyti tuoj pat ir studijuočiau 
tuos papildomus dalykus vaka
rais, jie man išduotų laikinį mo
kytojo pažymėjimą, ir jei me
tus sėkmingai išdirbčiau, už
skaitytų 150 vai. praktiką.

Viską gerai apsvarstęs, pa
sidariau išvadą, kad dirbti mo
kykloje visai naujose man ne
įprastose sąlygose ir studijuoti 
tuo pačiu metu vakarais bus ne
įmanoma. Bijojau, kad netektų 
apsivilti ir prarasti ir vieną ir 
kitą tarnybą. Pagaliau padariau 
taip: pasilikau dirbti senojoje 
vietoje ir 1960 rudenį įsirašiau 
į Montclair State College stu
dijuoti vakarais anuos reikalau
jamus dalykus. Šias studijas 
baigiau per vienus mokslo me
tus.
3. KAIP SENIAI, KOKIOJ MO
KYKLOJ IR KOKIUS DALY
KUS DĖSTOTE?
Amerikos mokyklose yra labai 

didelis mokytojų judėjimas. Pa
prastas dalykas, jei iš gimna-

Mokytojas Antanas Masionis

zijos metų gale išeina nuo 10 
iki 20 mokytojų. Savo apsi
sprendimą jie turi pranešti iki 
balandžio mėn. pabaigos, kai 
kur net anksčiau, mat, mokytojų 
personalas kitiem metam pa

DREZDENO BOMBARDAVIMUS
LAIŠKAS REDAKCIJAIPerskaičiusi “Darbininke” 

apie Drezdeno sugriovlrtaą ir 
pati prisiminiau tą skaudžią tra
gediją.

Mes su vyru a.a..Kaziu ir trim 
dukrelėm: Birute (10), Danute 
(6) ir tais pačiais metais gimu
sia Angele gyvenom Kybartuo
se ir buvom išvaryti 1944 rug
sėjo 29 ...

Drezdeną pasiekėm vasario 
13 vakarą. Su mumis buvo Juo
zas Ramanauskas, jo žmona A- 
gota ir duktė Marytė, Vasilius 
su 8 metų mergaite ir 4 metų
berniuku.

Vakare varė į slėptuves; per 
du sykius: gal 10 vai. ir 2 vai. 
Už manęs sėdėjo grįžtąs iš Ru
sijos vokiečių karininkas. Pra
dėjus bombarduoti, jis nušovė 
vaikus, žmoną ir pats nusišovė. 
Mūsų slėptuvę užvertė, ir mus 
atkasė tik po pietų, gal 3-4 va
landą, kai saulė jau buvo vaka
rop. Visi buvome pritroškę, kiti 
— negyvi. Aš turėjau du bute
liu vandens ir vis po lašelį 
siurbčiojau bei davinėjau vai
kam. Kai oro tvankumas ir 
bombų gazai pradėjo mus nuo
dyti, mano Danutė vis kartojo: 
“Mūsų Angelė mirs!“ 

prastai jau suplanuojamas iki 
gegužės mėn. pabaigos. Tatai 
buvo man jau žinoma, todėl ir 
aš pradėjau ieškoti tarnybos 
dar balandžio mėn., nebaigęs 
aukščiau minėtų dalykų nė iš

Iš slėptuvės išnešė 800; vo
kiečiai kariai ir belaisviai dir
bo su dujokaukėm. Suguldė lyg 
malkas. Sunku buvo bepažinti 
— vyras ar moteris.

Mane išnešė pro vienas du
ris, o vyrą—pro kitas. Jis ėjo 
mūsų ieškoti. Vokiečiai neleido. 
Mus išvežė į Pirną, už kokių 
40 klm. Rytojaus dieną dar at
vykom ieškoti vaikų.

Vyras matė, kaip Birutę vežė

Kodėl moterys nenori turėti daug vaikų? 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Švytury 1970 vasario mėn. 
yra pasikalbėjimas su L. Dir- 
žinskaite apie moteris, jų padė
tį darbe, moksle, šeimoje. Dir- 
žinskaitė sako, kad Lietuvoje 
“53 procentai visų studentų yra 
merginos”. Korespondentas bet
gi teiraujas: “Argi normalu, 
kad mūsų dienomis moterys vis 
dar dirba sunkius fizinius dar
bus? Sakysim, statybose 18 
procentų darbininkų sudaro 
moterys”.

Diržinskaitė: “Nemalonu, kad 
dėl mechanizmų stokos ar blo
go jų panaudojimo statybose ar 
kelių tiesime vasaros sezono 
metu moterim tenka nešiot ply
tas, maišyti skiedinį, sklaidyti 
smėlį ir bitumą”.

Korespondentas sako, kad 
teisiškai moterys lygios su vy
rais. Bet praktiškai mokslo “sri
tyje jų dirba tik apie 36 pro
centus, palyginus su vyrais. Ko
piant aukštyn mokslo laiptais, 
skirtumas dar labiau didėja — 
Lietuvoje yra 119 akademikų, 
narių korespondentų, profeso
rių vyrų ir.. .tik 6 moterys. 
Kaip tai paaiškinti?”

Diržinskaitė: “Gyvenime, ma
tyt, negalima pasiekti to, kad 
visur būtų išlaikytos vienodos 
proporcijos tarp vyrų ir mote
rų.”

Korespondentas: “Moterys la
bai džiugiai sutinka pasiūlymus 
trumpinti joms darbo dieną, su
daryti sąlygas, kad jos galėtų ir 
dirbti ir auklėti vaikus. Ar nu
matoma plėsti šią iniciatyvą?” 

klausyti. Išsiuntinėjau apie 30 
laiškų artimiausiom apylinkės 
gimnazijom, užklausdamas, ar 
nereikėtų jom vokiečių ar loty
nų kalbos mokytojo. Tuoj pat 
gavau šešis pasiūlymus. Viena 
mokykla net telefonu skambi
no ir prašė tuoj pat atvykti pa
sikalbėti, nes jų vokiečių kal
bos mokytojas nuo kitų metų 
išvykstąs į užsienį. Ta mokykla 
buvo New Milford High School 
N. J., kurioje jau dirbu devin
tus metus, dėstydamas vokiečių 
(kartais ir lotynų) kalbas.

Pirmus metus čia dirbau su 
laikiniu pažymėjimu (provision
al certificate), kuris buvo iš
duotas vieneriem metam. Tuos 
metus sėkmingai išdirbęs, ga
vau ribotą pažymėjimą (limit
ed certificate), jau penkeriem 
metam, šis jau negalėjo būti at
naujintas. Penkerių metų bėgy
je jau būtinai turėjai gauti nuo
latinį (permanent) mokytojo pa
žymėjimą. Kadangi aš jau iš 
anksto buvau išklausęs visus 
papildomus dalykus ir mokyklos 
administracija buvo mano dar
bu visai patenkinta, jinai iš
rūpino man nuolatinį mokytojo 
pažymėjimą jau po trejų metų. 
Tuo pačiu laiku, t.y. 1964 m., 
gavau ir vadinamą tenure, t.y., 
užtikrintą tarnybą toje pačio
je mokykloje, iki išeisiu į pen
siją.
4. KIEK JUMS ATRODO A- 
MERIKINĖ MOKYMO SISTE
MA SKIRIASI NUO PRAKTI
KUOTOS LIETUVOJE?

Skirtumas be galo didelis.
(Bus daugiau)

J. B. 8H ALI NS-4ALIN8K A8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven NY. 11421. Suteikia garbingas laido 
tu ves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS. BALS AKUOTO J AS. 2 modemio* 
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.

PRISIMINUS
sunkvežimis, bet užkimęs ne
galėjo šaukti, o mažoji ir vi
durinė jau buvo negyvos. Atpa- 
žinom iš apsiaustėlio ir vieną 
batuką radom; radau ir ranki
nuką, bet jis buvo tuščias.

Dukrelę nuvežė į kitą pusę už 
40 kilometrų. Ir jos nemačiau 
14 mėnesių.

Vėliau Regensburge sutikau 
Amerikos kareivį lietuvį. Jis 
pasisakė, kad jis dalyvavo Drez
deno bombardavime.

M. Kas.

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; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar 
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermeninis dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 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. ĖV 4-4952

JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

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 tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

5 & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
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 vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakrėtus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

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

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Baisas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast)— sekmadieniais 4 vai. 
'popiet. WIBF-—103.9 FM: *Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 ixi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL 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 inc. 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 me. 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

Diržinskaitė: “Šiandien, kai 
darbo rankų stokojama beveik 
visose gamybos sferose, o mo
terys kai kuriose liaudies ūkio 
šakose sudaro apie pusę visų 
dirbančiųjų, sutrumpinti mote
rims darbo dieną realių galimy
bių nėra”.

Korespondentas: “Lietuvoje 
pastebimas gimimų sumažėji
mas. Neseniai mūsų žurnale vy
kusioje diskusijoje moterys ra
šė, kad jos nenori turėti daug 
vaikų, nes nemaža laiko atima 
darbas, visuomeniniai reikalai; 
kitos tvirtino, kad jos mielai 
nedirbtų, jei vyro algos užtek
tų šeimai išlaikyti”.

Diržinskaitė: “Gimimų mažė
jimas — tarptautinė problema. 
Mažėja jų ir mūsų šalyje. Lie
tuvoje 1960 metais 1000 gy
ventojų teko 22.5 gimimo, o 
1968 metais jau 4.9 giminų 
mažiau. Ypač gimimų skaičius 
mažėja kaime”.

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).

Berniukų stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpjūčio 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).

Pamokos rašytojam
Lietuvos ir Pabaltijo rašyto

jai kaltinami dar vis per mažai 
rašą “karinėm ir patriotinėm” 
temom. Juos tokiai kūrybai pa
skatinti Vilniuje balandžio pra
džioje buvo sukviestas baltie- 
čių rašytojų pasitarimas, “švie
tė” rašytojai, atvykę iš Mass- 
vos, Leningrado, Kaliningrado 
(b. Karaliaučiaus). Kalbėta apie 
karines temas ypač grožinėje li
teratūroje. (E.)

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-I0 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. II42I 
Tel. 212-847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Eina nuo

Populiaru kalbėti apie “pra
rają” tarp tėvų ir vaikų, tarp 
generacijų, tarp vyresnių ir jau
nesnių. Paskutinių dienų įvy
kiai parodė atsiveriant dar ki
tą prarają — tarp šaukiančios 
mažumos ir tylinčios daugumos, 
tarp liberalu diriguojamų inte
lektualų ir darbo žmonių, Ame
rikos masės.

1. Kai Kent miestely, Ohio, 
buvo nušauti keturi studentai 
ir pasipylė protesto demonstra
cijos prieš kariuomenę bei vy
riausybę, N. Y. Times veda
majame (gegužės 8) aiškino: esą 
“šiandien tautos vaikai yra gat
vėse, nes jų tėvai per ilgai bu
bo nebyliai ir apkurtę savo iš
taigingų namų netikrame sau
gume”. Esą ne sūnūs ir duk
terys turėtų būti gatvėse, o tė
vai, reikalaudami, kad jų išrink
ti atstovai grįžtų prie taikos bei 
teisingumo, kurie yra mindo
mi...

Tai vienos pusės pažiūra. Ki
tos pusės pažiūrą parodo tas 
pats laikraštis korespondenci
joje iš Kent, Ohio, to miestelio, 
kuriame buvo nušauti anie ke
turi. Korespondencija sako, kad 
jei keturių žuvimas apskritai 
vertinamas kontroversiškai, tai 
šio miestelio gyventojai (jų yra 
29,000, o studentų 19,000) ga
na sutartinai paremia kariuome
nę. Esą negera, tai negera, kad 
žuvo, bet kariuomenė buvo tei
si; mažuma, sukurstyta agitato
rių iš šalies, pripumpuota savo 
mokytojų klaidingų idėjų, ne 
tik atmeta tai, kas vyresniesiem 
buvo vertybės, bet tie ilgaplau
kiai ir ilgaliežuviai imasi nai
kinti svetimą nuosavybę. Esą sa
vaitgaliais gatvėse suplaukia to
kio jaunimo, studentiško ir ne
studentiško, kad pavojinga ro
dytis gatvėse ne tik moterim, 
bet ir vyram ...

2. New Yorke praraja pasi
reiškė itin reikšmingu pavyz
džiu. Kai Lindsay nuleido vėlia
vą iki pusės stiebo, studentai

SELMA LAGERLOEF

LEGENDA APIE KRISTŲ

(3)
Nustebusi minia neteko ža

do. Pirmieji susiprato kunigai. 
Liepė surasti vargšą senelį, ku
riam sugrįžus, pranešė, jog ge
rasis Dievas susimylėjęs ir pa
daręs stebuklą, tuo parodyda
mas jiem, kad jo auka priimti
na. Tik vėliau jie susiprato ieš
koti per tiltą ties praraja per
ėjusio berniuko, bet jo jau ne
rado.

Perėjęs Rojaus Tiltą, berniu
kas vėl prisiminė besiruošian
čius namo grįžti tėvus, Jis ne
pajuto, kad jau ne tik rytas, bet 
ir pusdienis buvo praėjęs. Ži
nojo, kad jau pats laikas grįžti, 
kad nesudarytų tėvam rūpesčio, 
kadangi išėjo nieko jiem nepra
nešęs. Tačiau ir vėl.. .Prisimi
nė, jog dar nėra aplankęs to 
didžiojo trimito, kuris jam la
bai įstrigo dėmesin. Ir lengva 
eisena prasmuko į niūrią pasto
gę, kurios pasienyje gulėjo ta
sai varinis milžinas — trimi
tas. Bežiūrinėdamas jį, prisimi
nė, kad tas, kuris išpūs jo toną, 
įgys valdžią ant viso pasaulio 
žmonių. Susimąstęs atsisėdo ša

Nauja praraja?
(ir nestudentai) surengė demon
stracijas, jom pasipriešino sta
tybos darbininkai, išblaškydami 
demonstrantus ir vėliavą pakel
dami iki viršaus.

Jei studentai buvo masė, ku
riai dirigavo vyresnieji (profe
soriai, senatoriai), tai statybos 
darbininkai buvo dalis tos "ty
linčios daugumos", kuri čia pra
bilo ir ėmė veikti. Pirmiausia 
darbininkija. Ir tai ne pirmas 
kartas, kada darbininkija pasi
priešina anarchijai, o taip pat 
Amerikos kapitalistų bizniui su 
darbininkiją išnaudojančia So
vietų Sąjunga.

Jei anksčiau buvo šauksmas 
dėl policijos pasipriešinimo, dėl 
policijos žiaurumo, tai dabar at
sirado naujas pasipriešinimo 
veiksnys — darbo žmonės. Ir 
šaukiančiųjų atstovui majorui 
Lindsay beliko apšaukti poli
ciją, kam ji nesudraudė darbi
ninkų. Apšaukė policiją tas pats 
Lindsay, kuris nešaukė, kam 
policija buvo priversta neginti 
svetimo turto nuo plėšiančių ir 
deginančių riaušininkų. To- 
kis yra šaukiančios mažumos 
“vienos krypties” kelias.

3. Šaukiančios mažumos at
stovo N. Y. Times kolumnistai 
dabar kelia triukšmą prieš vy
riausybės politiką Vietname, 
Kambodijoje ir prieš viceprezi
dento žodžius, smerkiančius 
“vienos krypties” informaci
ją. Tuos žodžius ir visą Nixo- 
no politiką vadina demokrati
nių laisvių laidojimu, makartiz- 
mo grąžinimu ir pačiom ant
raštėm patetiškai šūktelia: 
“Verk, mūsų mylima šalie!”

Visai kitą lapą rodo Gallu- 
po duomenys. Jau po preziden
to Nixono balandžio 30 kalbos 
apie Kambodiją prezidento poli
tikai pritaria 57 proc., neprita
ria 31, susilaiko 12.

Vadinas, tarp masės ir tų in
telektualų „ liberalų ima augti 
praraja. Ji gali turėti konkrečių 
rezultatų, jei ta masė ims gau
siau kalbėti ir veikti.

lia jo ant grindų. Galvojo, kaip 
tai būtų puiku užtrimituoti tuo 
senu milžinu trimitu. Bet, žino
damas, kad tai yra neįmanoma, 
nesiryžo net bandyti.

Paskendęs mintyse, ilgai čia 
besėdėdamas, visai nebuvo nė 
pastebėjęs, kad šioje tamsioje 
ir vėsioje patalpoje, netoli jo, 
specialiame krėsle sėdėjo vyres
nysis kunigas, kuris mokė ap
link save susibūrusius moki
nius. šiuo metu tasai mokyto
jas — kunigas, atsigręžęs į vie
ną prie jo kojų besėdintį jau
nuolį, rūsčiai barė jį, vadinda
mas apgaviku, nedorėliu, sve
timtaučiu. Mat, šis nebuvo iz
raelitas, tik melagingai izraeli
tu pasivadinęs, įsiterpė jo mo
kinių tarpan — tai buvo ne
leistina. Tada apsišaukėlis jau
nuolis atsistojo ir atsakinėda
mas aiškinosi, jog keliavęs per 
jūras ir plačias dykumas, norė
damas įgyti tikros išminties ir 
išgirsti čia skelbiamo tikrojo 
Dievo mokslo.

— Mano siela ilgėdamasi 
troško, — kalbėjo jaunuolis 
dieviškajam mokytojui, — tad,

PET (Pavergtųjų Europos 
Tautų) Seimo delegacijos kas
met lankosi Washingtone. Šiais 
metais delegacija Valstybės de
partamente lankėsi sausio mėn. 
ir buvo gavusi užtikrinimų ry
šium su sovietinio bloko perša
ma Europos saugumo konfe
rencija, L. Brežnevo samprata 
(doktrina) ir Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
pripažinimu.

Š. m. balandžio 28-29 PET 
Seimo delegacija — visų devy
nių PET atstovaujamų paverg
tųjų kraštų delegacijų pirminin
kai — vėl buvo JAV sostinė
je ir aplankė Kongreso lyderius, 
senatorius ir Atstovų Rūmų na
rius.

V. Sidzikauskas, Lietuvos de
legacijos PET organizacijoje 
pirmininkas, apie šią viešnagę 
Washingtone Eltą informavo:

— Balandžio 28-29 Washing
tone iš viso aplankėme 38 Kon
greso narius. Buvo turėta gal
voje paskutinieji įvykiai tarp
tautinėje ir šio krašto politiko
je, tendencija JAV-bėm “‘nu- 
siangažuoti” (mažiau kreipti dė
mesio) tol. rytuose bei Europo
je, naujas vak. Vokietijos vy
riausybės bandymas pagerinti 
santykius su Sovietų Sąjunga ir 
vadinamo Varšuvos bloko na
riais, ypač Lenkijos vyriausy
be, pastangos iš mirties taško 

New Yorko ateitininkų metinėje šventėje balandžio 19 jaunimas dainuoja. Nuotr. P. Ąžuolo

žinodamas, jog, nepasivadinęs 
hebrajų, nebūsiu čia priimtas, 
pamelavau, trokšdamas įgyti 
mokslo žinių apie tikrąjį Die
vą ir tuo išgydyti tiesos besi
ilginčią savo sielą. Maldauju 
tave, mokytojau, neatstumk ma
nęs, leisk man pasilikti prie ta
vo kojų!

Bet dievobaimingas mokyta
sis vyras-kunigas, atsistojęs ir 
pakėlęs rankas į dangų, griež
tai tarė:

— Nepasiliksi tu prie mano 
kojų taip, kaip nėra nieko, kas 
pajėgtų sutrimituoti, štai, anuo 
trimitu, vadinamuoju Pasaulio 
Karaliaus Balsu. Nevalia tau, 
pagoniui, netgi peržengti šios 
šventovės slenksčio. Išeik tuo
jau, išeik! Jei ne, tai kiti ma
no mokiniai puls ir į gabalė
lius sudraskys tave, nenaudėlį. 
Savo buvimu čia tu terši šven
tovę!

Tačiau jaunuolis, nė iš vietos 
nepasijudinęs, atsakė:

— Niekur aš neisiu iš čia. 
Mano siela kitur neras sau pe
no. Verčiau žūsiu prie tavo ko
jų, tėve, bet niekur neisiu.

Vos tik šiuos žodžius. ištarė, 
kiti mokiniai puolė tą dieviško
jo mokslo ištroškusį jaunuolį, 
pasiryžę jį išmesti, o jam pasi 
priešinus, partrenkė jį žemėn 
ir įnirtę žiauriausiu būdu spar
dė jį, badė ir daužė.

Berniukas viską girdėjo ir 
matė. Jam susidarė įspūdis, 
kad mokytasis kunigas yra kie
taširdis ir skurdžiadvasis. 

pajudinti Vokietijos problemas 
ir, be to, pagyvėjęs Kremliaus 
aktyvumas, kurio tikslas —sta
bilizuoti padėtį rytų bei vidu
rio Europoje ir gauti dabarti
nių Sovietų Sąjungos sienų tarp
tautinį pripažinimą.

PET Seimo delegacijai rūpė
jo pareikšti Kongreso lyderiam 
ir nariam savo susirūpinimą ir 
samprotavimus dėl Kremliaus 
peršamos Europos saugumo 
konferencijos, dėl Brežnevo 
aprėžto suverenumo sampratos, 
be to, delegacijai rūpėjo paska
tinti Kongreso akciją, ryšium 
su šiais metais, vasarą, kaip 
ir kasmet, rengiama Pavergtų
jų tautų savaite.

V. Sidzikauskas pabrėžė:
— Su malonumu galiu pripa

žinti, kad nepaisant visų minė
tų posūkių tarptautinėje politi
koje, Kongrese radome didelį 
supratimą ir teigiamą nusista
tymą vidurio bei rytų Europos 
klausimais.

Apie PET Delegacijos pasiū
lymus Kongrese V. Sidzikaus
kas nurodė:

— Kongreso atst. rūmų už
sienio reikalų komisijos euro
pinei pakomisei siūlėme įvyk
dyti “Hearings” — apklausinė
jimus vidaus bei rytų Europos 
klausimais ir ypač ryšium su 
paskutiniaisiais vad. Varšuvos

“O, kad galėčiau tą stebuk
lingąjį trimitą papūsti — išgel
bėčiau nelaimingąjį dieviškojo 
mokslo ištroškusį jaunuolį!” Pa
kilo ir ranka palietė trimitą. 
Svajojo ir troško išgauti iš jo 
balsą ne dėl to, kad būtų norė
jęs įgyti viso pasaulio žmonijos 
valdžią, o vien tik kad išgel
bėtų pavojuje esantį jaunuolį. 
Dailiomis savo rankelėmis mil
žiną apkabinęs, stengėsi jį pa
kelti ir tuo metu pajuto, kad 
tas milžiniškas vario stulpas— 
vamzdis pats atslenka prie jo 
lūpų.

Ir įvyko stebuklas — leng
vas berniuko pūstelėjimas iššau
kė tokį galingą, skardų balsą, 
kad ne tik milžiniška šventovė 
nuo pat pamatų iki skliautų, 
bet ir žemė aplink ją sudrebė
jo... Pavydūs mokiniai, kurie 
buvo pasišovę svetimšalį jau
nuolį nužudyti, persigandę nuo 
jo pasitraukė, o dievobaimingas 
mokytojas — kunigas, supra
tęs, kad įvyko stebuklas, tarė: 
“Viešpats Dievas padarė ste
buklą, davė mum ženklą, jog 
sutinka, kad pasiliktum ir bū
tum įpaslaptintas į jo įstatymų 
mokslą. Ateik, vėl sėsk prie 
mano kojų ir klausykis!” ...

Diena jau baigėsi, o vyras ir 
moteris susirūpinę skubėdami 
žingsniavo į Jeruzalę. Kiekvie
ną sutiktąjį keleivį klausinėjo, 
ar nematęs kur kelyje mažo 
berniuko. “Prapuolė mum sū
nus, — sakė, —Manėm, kad 
su giminėmis ir kaimynais nu

bloko vyriausybių ėjimais bei 
pasiūlymais. Mums buvo paža
dėta tą klausimą rimtai ir visiš
ko palankumo dvasia netrukus 
apsvarstyti bei nutarti.

Be to, visi aplankyti Kongre
so nariai mūsų delegacijai pa
žadėjo paremti įneštąją į Kong
resą rezoliuciją dėl Brežnevo 
sampratos pasmerkimo. M u ms 
pažadėta š.m. liepos mėn. Se
nate ir Atst. rūmuose turėti 
debatus (svarstymus) ryšium su 
šiais metais rengiama Pavergtų
jų tautų savaite ir, galimas da
lykas, priimti atitinkamą rezo
liuciją.

Pagaliau, kaip pažymėjo dele
gacijos narys V. Sidzikauskas, 
“gavome sutikimą įrašyti į 
“Congressional Record” mūsų 
įteiktą memorandumą dėl Eu
ropos Saugumo Konferencijos 
ir PET deklaraciją, ryšium su 
antrojo pas. karo pabaigos 25 
metų sukaktimi. Aplamai, savo 
vizitu Washingtone, JAV Kong
rese, esame patenkinti.”

Ryšium su š.m. balandžio 28- 
29 buvusiais apsilankymais pas 
JAV Kongreso narius, V. Sidzi
kauskas priminė įdomų pasikal
bėjimą su vienu iš aplankytų 
Kongreso Atst. rūmų nariu, 
John S. Monagan, Connecticut 
valst, žinomos rezoliucijos nr. 
416 autorium.

ėjo, tačiau niekas jo nematė. 
Žmonės, grįžtantieji iš Jeruza
lės, atsakydavo: “Ne, jūsų sū
naus nesusitikom, šventovėje 
matėm nuostabiausią pasaulyje 
vaiką. Gražus, kaip dangaus an
gelas. Ir įsivaizduokite; perėjo 
per Teisingumo Vartus!” ... 
Apie tai ilgai dar būtų pasa
koję, jeigu susirūpinę tėvai bū
tų turėję laiko klausytis.

Nuėję kelio galą, vėl susiti
ko būrį žmonių, kuriuos taip 
pat klausinėjo apie vaiką. Vie
nok ir šie piligrimai tepasako- 
jo tik apie stebuklingąjį berniu
ką, atrodžiusį lyg iš dangaus 
nužengęs angelas, kuris perė
jęs per Rojaus Tiltą. Mielai ir 
nuodugniai būtų dar daug apie 
tą berniuką pasakoję, bet tė
vam nebuvo laiko klausytis — 
jie skubėjo į miestą, vildamie
si surasti savąjį sūnų.

Aukštyn ir žemyn kalvomis 
bebanguojančiomis gatvėmis a- 
pibėgo visą miestą ir, niekur 
vaiko neužtikę, pagaliau pasie
kė šventovę, čia sutiktieji žmo
nės sakė: “Iki čia atėję, turite 
pamatyti iš dangaus nužengu
sį vaiką, nors tai ir ne jūsų 
sūnus”.

įėję šventovėn, paklausė, 
kur galėtų pamatyti tą stebuk
lingąjį vaiką. Jiem atsakė: “Ei
kite ten, kur išminčiai su savo 
mokiniais sėdi. Tasai vaikas jų 
tarpe. Mokytieji vyrai, pasiėmę 
jį savo tarpan, kvočia, o jis at
sakinėdamas savo ruožtu kvo

Monagan delegacijai priminė, 
1969 rudenį buvęs Tarpparla
mentinėje konferencijoje Tehe
rane, kur jis turėjęs progą su
sipažinti su Justinu Paleckiu. 
Kai kurie delegatai Paleckį va
dinę “Lietuvos kvislingu”. Kai 
abi delegacijos, JAV ir Sovie
tų susėdusios už stalo, Sovietų 
delegacijos pirmininkas paklau
sęs, ar amerikiečiai turį klau
simų. Monagan paprašė balso 
ir pareiškė, kad, jo turimom 
žiniom, pvz lietuvių tauta no
rėtų turėti laisvus rinkimus,

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS 
ATSINAUJINANČIOS BAŽNYČIOS 

PERSPEKTYVOJE 
KUN. P. GEISČIŪNAS

3.
(tąsa iš praeito nr.)

PASAULIETIS ATSINAUJI
NANČIOJE BAŽNYČIOJE

Pasaulietis yra pilnateisis Die
vo tautos narys. Jis ne tik sa
vo privačia malda ir darbu gar
bina visatos Kūrėją, bet akty
viai ir pilnai dalyvauja šv. mi
šių aukoje ne kaip žiūrovas, 
bet kaip aukotojas. (Bažnyčios 
Dogm. Konst. 34)

a. Pasauliečio teisės. Remian
tis tuo pačiu sakramentiniu pa
grindu, pasauliečiai yra pašauk
ti padėti ne tik kunigam para
pijų, bet ir vyskupam vyskupi
jų tvarkymo darbe. Bažnyčios 
Dogm. konstitucija primenama 
vyskupams, kad jie “iš savo pu
sės tepripažįsta ir teugdo pasau
liečių vertę ir atsakomybę Baž
nyčioje, noriai tesinaudoja jų 
išmintingu patarimu, drąsiai te
patiki jiems Bažnyčios gerovę 
keliančias pareigas ir tepalieka 
veikimo laisvę bei lauką, netgi 
teskatina, kad savanoriškai im
tųsi darbų. Su tėviška meile ati
džiai tesvarsto Kristuje pasau
liečių pateikiamus planus, siū
lymus ir pageidavimus”. (B-čios 
Dogm. k. 37)

b. Pasauliečio pareigos. Iš to 
paties pagrindo išplaukia ir nau
jos pasauliečio pareigos (Iš tik
rųjų — ne naujos, tik gal buvo 
užmirštos).

Prisimintina tačiau, kad šis 
pasauliečio įvertinimo ir jo tei
sių ir pareigų priminimas visa

čia juos. Visi stebisi jo išmin
timi.”

Kieme gi susigrūdusi minia 
laukė, norėdama pamatyti tą, 
kuris savo lūpomis išgavo iš Pa
saulio Valdovo trimito galingąjį 
garsą. Vyras ir moteris, var
gais pro minią prasimušę, tarp 
mokytojų išminčių išvydo besė
dintį vaiką — savo sūnų. Mo
teris, jį pažinusi, gailiai pra
virko. Išgirdęs verksmą, berniu
kas pajuto, kad tai jo motina, 
kuriai, be žinios pasišalinęs, su
darė daug rūpesčio. Tuojau prie 
jos priėjo, aiškinosi ir ramino, 
o motina ir tėvas, paėmę jį už 
rankų, išsivedė iš šventovės.

Motinai vis tebeverkiant, ber
niukas nerimaudamas paklau
sė:

— Ko verki, motina? Juk iš
girdęs tavo balsą, tuojau atė
jau pas tave!”

— Kaip gi man neverkti?— 
atsakė motina klausimu.— Jau
čiu, jog man jau esi žuvęs.

Kai jie išėjo iš miesto, jau 
buvo naktis, o motina vis te
beverkė.

— Ko verki? Neverk! — be
siaiškindamas maldė ją berniu
kas. — Juk netyčia taip pasi
elgiau. Nė nepajutau, kaip die
na praėjo: maniau, kad vis dar 
tebėra rytas. Tik išgirdęs tavo 
balsą, tuojau pas jus atėjau.

— Kaip man neverkti? — 
kalbėjo susijaudinusi motina.— 
Juk visą dieną susirūpinę ta
vęs ieškojom.

naudotis žodžio bei susirinkimo 
teisėm, no rėty laisvai susisiek
ti su savo tautiečiais vakaruo
se, ypač JAV-se, be to, norėtų 
laisvai važinėti...

Tai Monaganui pareiškus, iš 
Sovietų delegacijos pusės pa
keltu balsu buvo atrėžta, kad 
amerikietis delegatas nežinąs 
“tikrosios padėties Lietuvoje, 
kad jis užsiimąs šmeižtais, ku
rių tikslas — surinkti daugiau 
balsų jo atstovaujamoje Con
necticut valstijoje”...

(Elta)

da suponuoja, kad pasaulietis 
yra gyvas Bažnyčios ir savo pa
rapijos narys, t.y.:

— Kad jis kiekvieną sekma
dienį su visa savo šeima daly
vauja savo parapijos lietuviš
kose pamaldose.

— Kad jis aktyviai ir pilnai 
dalyvauja šv. mišių aukoje — 
bendra malda, giesme ir Komu
nijos priėmimu.

— Kad jis skiria dalį savo lai
ko ir gabumų ir taip pat savo 
išteklių Bažnyčiai. Laiko ir ga
bumų — aktyviai dalyvauda
mas parapijos organizacijose, 
ypatingai parapijos tarybos su
daryme ir jos veikloj. Savo iš
teklių — finansiškai palaiko sa
vo parapiją ne karts nuo karto 
numesdamas po kelis ar kelio
lika dolerių, bet reguliariai skir
damas proporcingą dalį savo 
pajamų (pav. 5 proc.) Kristaus 
Karalystei plėsti žemėje.

Tik ant šito pagrindo atsisto
jus galima suprasti ir vykdyti 
Vat. II S-mo pasauliečiui nuro
dytas pareigas. Pasauliečių apaš
talavimo konstitucija jas nusa
ko taip: “Pasauliečiai yra su
telkti į Dievo tautą ir sujung
ti i viena Kristaus kūną, vado
vaujamą vienos galvos. Kas jie 
bebūtų, jie yra šaukiami, kaip 
gyvi Bažnyčios nariai, dirbti 
jos plėtimui ir nuolatiniam 
šventimui visomis jėgomis, 
rias turi Kūrėjo gerumu ir 
pirkėjo malone. Pasauliečio 
paštalavimas yra įsijungimas į 
pačios Bažnyčios misiją nešti iš-

pa- 
ku- 
At- 

a-

ganymą, šiam apaštalavimui vi
si yra paties Viešpaties skiria
mi krikštu ir sutvirtinimu, o 
sakramentais, ypač šv. Eucha
ristija, yra perteikiama ir 
kurstoma toji meilė, kuri 'yra 
kiekvieno apaštalavimo siela. 
Pasauliečiai yra ypatingai pa
šaukti įnešti Bažnyčią ir jos vei
kimą į tas vietas ir sąlygas, kur 
vien jų pagalba ji gali tapti 
žemės druska. Tokiu būdu kiek
vienas pasaulietis gautomis do
vanomis, atitinkančiomis Kris-

(nukelta į 6 psl.)
KtiiaifiniiiiiiiiiBHiniiisiiBifintiiBiiananiHinanaufiiiiiBnaniin

Kitą rytą vaikas vėl paklau
sė:

— Ko gi pagaliau verki, mo
tina? Juk ne sau garbės ieš
kojau. Dievas norėjo, kad tuos 
stebuklus padaryčiau. Jis per 
mane norėjo padėti vargšam 
žmonėm. Vos tik išgirdęs tavą
jį balsą, palikęs visus, tuojau 
pas tave atėjau, atskubėjau.

— Sūnau mielas, — tarė mo
tina, — verkiu, nes mano šir
dis jaučia, kad visam laikui ta
vęs netekau. Niekada jau nebe
priklausysi man vienai. Nuo 
šiol tavo gyvenimo tikslas — 
Dangus. Tavo meilė priklausys 
visiem vargšam, nuskriaustie
siem ir dėl teisybės kenčian- 
tiem skausmą. Dėl to ir tau pa
čiam teks patirti daug panie
kos, vargo, persekiojimų ir 
skausmo...

Sulietuvino Kalpat Uogintus



Gegužes 13 - tautos viltis
Maldos ir atgailos dienos proga

Ne vienam ir šiandien, išgir
dus žodį ATGAILA, apsimarini- 
mas, iškyla prieš akis sausa iš
džiūvusi, viduramžio asketo fi
gūra. Atgaila reiškia jam tą pa
tį, kaip kūno varginimą ir kan
kinimąsi. “Palikite tai viduram
žiam”, mąsto jis, “atgaila ne 
šiem laikam”. Ir su lengvu pa
juokos šypsniu palydi atgailos 
dienos mintį.

Kai iš tyrų grįžo pas savo 
tautiečius skelbt ateinančio Me
sijo didžiausias iš pranašų šv. 
Jonas Krikštytojas, eidamas 
per kaimus ir miestus, skardžiu 
balsu jis šaukė: “Darykite at
gailą, nes dangaus karalystė ar
ti” (Mt. 3,2). Tuos žodžius kar
tojo Kristus, kai šv. Joną to 
meto valdovas įmetė į kalėji
mą ir nukirsdino galvą. Gi kai 
Kristaus ausis pasiekė žinia 
apie Piloto nužudytus Galilie- 
jaus maištininkus ir apie 18 
nelaimingųjų, kuriuos mirtinai 
užmušė griūdamas Siloės bokš
tas, jis sakė: “Ar manote, kad 
jie buvo kaltesni už visus Je
ruzalės gyventojus? Ne, sakau, 
jums, bet jei nedarysite atgai
los, visi taip pat pražiosite" 
(Luk. 13, 4-5).

Jeigu Kristus antrą kartą at
eitų žemėn regimame kūne, 
šiuos žodžius Jis kartotų ir 
šiandien miestų aikštėse ir kai
mų gatvėse savo didžiuma nuto
lusiam nuo Dievo šio meto pa
sauliui. Iš tikrųjų jie niekad ir 
nebuvo nustoję aidėti Katalikų 
Bažnyčioje. Kodėl? Kodėl , 
kaip prieš 19 šimtmečių, taip 
ir dabar pasaulis turi būti kvie
čiamas į atgailą ir ką ta atgaila 
reiškia?

Užtenka tiksliai išversti ir su
prasti Evangelijoj sutinkamą 
žodį “atgaila” — graikiškąjį 
“metanoia” — kad paaiškėtų 
kas iš tikrųjų ji yra ir kodėl ji' 
būtina. Šio žodžio pagrindinė 
prasmė tai grįžimas, tai minties 
ir širdies pakitimas, tai vidinis 
nusiteikimas palikti blogį ir 
gręžtis į gėrį, tai būsena, ku
rioj atsiveriama Dievui, atei
nančiam savo karalystės kurti 

Dainuojančio* Rūtos — Irena ftiugždaltė (k.) ir Diana Meininkaitė (d.), abi 
ii Waterbury, Cohn., dainuoja partizanę daina* Liet. Fhmto Bičiulių su
rengtame partizanų pagerbime balandžio 26 Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. NuoU. V. Maželio

mūsų širdy. Taip, jis reiškia 
taip pat ir apgailėjimą arba at
silyginimą, bet pirm visko tai 
yra anas apsisprendimas už gė
rį-

Jau senajame įstatyme pra
našo Joelio lūpomis Dievas šau
kė nutolančiai nuo Jo savo tau
tai: "Gręžkitės į mane visa šir
dimi, pasninkaudami, verkdami 
ir raudodami. Plėšykite savo 
širdies, ne drabužius ir gręž
kitės į Viešpatį savo Dievą".

Nesuprato to ano meto žy
dai. Jie skundėsi: “Kodėl mes 
pasninkavome ir tu nekreipei 
dėmesio?” (Iz. 58, 3). Ir Dievas 
per pranašą Izaiją jiem paaiški
no: “Štai pasninko dienose jūs 
vaikotės savo valios, pasninkau
dami vaidijatės ir ginčijatės” 
(Iz. 58, 3-4).

Veltui pasninkai, veltui apsi
marinimai, veltui verksmas, ir 
raudojimas, jeigu širdis nesi- 
gręžia į Dievą. Trūksta to, kas 
esmingiausia. Veltui būtų ir 
šiandieninis maldos ir atgailos 
dienų organizavimas, jeigu į jas 
jungsis tik tie, kurių širdys, 
nuodėmių atskirtos nuo Dievo, 
visai nebūtų nusiteikę gręžtis į 
Jį. Taip, jos būtų prasmingos, 
jeigu pastūmėtų nutolusius 
nuo Dievo pakilti iš savo klai
dų ir atsistoti ant tiesaus, gar
bingo, sąžiningo gyvenimo ke
lio.

Būdinga, kad garsiuose Fa- 
timos apsireiškimuose Marija 
geriausia atgailos priemone pri
mygtinai nurodė uolu savo kas
dieninių pareigų atlikimą.

Pašaukimo pareigos, kaip ži
nome, praktiškai atskleidžia 
kiekvienam Dievo valia ir bū
dą, kaip ją įvykdyti. Nuolat są
žiningai atlikti savo pareigas, 
reiškia nuolat stengtis vykdyti 
Dievo valią bei vengti nuodė
mės, tai reiškia nuolat vis to
buliau gręžtis į Dievą ir gy
venti tikra atgailos dvasia. O 
kas nežino, kad ištikimas savo 
pašaukimo bei profesijos parei
gų atlikimas pareikalauja nuo
latinės aukos, ne kartą net iki 
aukščiausio herojiškumo.

Ir maldos ir atgailos dvasios, 
be kurios ir vienos ir kitos ak
tai yra tuščiaviduriai, pagrinde, 
kaip matėme, yra toks pat nu- ' 
sitelkimas vykdyti Dievo valią.

Malda ir atgaila viena antros 
reikalauja ir vieną kitą papil
do.

Šia prasme malda ir atgaila 
yra būtinos kiekvieno mūsų pa
čių dvasiniam gyvenimui. Jos 
jį palaiko ir ugdo. Malda ir at
gaila tačiau, yra taip pat kiek
vieno mūsų broliškos meilės pa
reiga, tai yra kaip priemonė 
sėkmingai padėt kitiem vingiuo
tame jų žmogiškojo gyvenimo 
kelyje į Dievą.

Apgailėtinai menkas yra tas 
žmogus, kuris gyvena tik sau, 
kuriam kiti kaip ir neegzistuo
ja. Jie gali būti vargšai, gali 
kęsti alkį, badą, šaltį, kad tik 
jis būtų viskuo apsirūpinęs. Ki
ti, net tie, kuriems jis turėtų 
būti ramstis ir paguoda, gali 
būti jo savanaudiškumo bei ais
trų aukos, kad tik jis būtų pa
sisotinęs.

Ne kitokį yra ir tie tikintie
ji, kurie tesirūpina tik savo dva
sine gerove, visai užmiršdami 
kitus. Kaip fiziniame gyvenime 
ne vienas turėtų žūti, jeigu ne
atsirastų, kas medžiaginiame jų 
skurde ištiesia jiems pagalbos 
ranką, taip ir dvasiniame 
gyvenime daugelis iš tikrųjų 
žūsta, nes tie, kurie gali ir pri
valo, neateina jiems į pagalbą.

Jie dūsta, jie merdi apval
dyti aistrų ir prislėgti didelių 
nusikaltimų; jie kankinasi, bet 
patys nepajėgia pakilti. Taip 
jau Dievo yra sutvarkyta, kad 
visi žmonės yra lyg vienas di
delis gyvas organizmas, kurio 
vieni nariai turi padėti kitiem 
ir tik tada gali visi gyventi. 
Taip yra ir Dievo Bažnyčioj, ta
me Mistiniame Kristaus Kūne, 
kur vienų dvasinė gerovė labai 
žymia dalimi priklauso nuo ki
tų. "Tai šiurpu sukrečianti ir 
niekad pilnai neišmąstyta pa
slaptis", sako Šv. Tėvas Pijus 
XII, "kad daugelio išganymas 
priklauso nuo laisvai šiuo tiks
lu priimtų Mistinio Jėzaus Kris
taus Kūno narių maldų bei ap
simarinimų".

Maldos ir atgailos diena yra 
priminimas šios, deja, taip daž
nai užmirštos mūsų visų bro
liškos meilės pareigos artimui 
bei mūsų tėvynei Lietuvai.

Prel. Dr. V. Balčiūnas

ATSIUSTA PAMINĖTI
LITUANISTIKOS DARBAI, 

II knyga. Išleido Lituanistikos 
Institutas, 186 psl. Redaktorius 
Jonas Balys, spaudė pranciško
nų spaustuvė Brooklyne.

Į šią knygą sudėta: Viktoras 
Gidžiūnas — Žemaičių byla 
Konstancos susirinkime, Povi
las Rėklaitis — Rytinei Euro
pai tirti dokumentacijos ir in
formacijos centrai Vokietijos 
Federalinėje Respublikoje, jų 
reikšmė lituanistikai, Jonas Ba
lys — Folklore Research in the 
Baltic Countries, especially Li
thuania, in the Soviet Period, 
Kazys Škirpa — Apie Lietuvių 
Aktyvistų Fronto veiklą; naujos 
knygos (recenzuojama Lie
tuvos istorija angliškai, Litera
tūros metraštis, Lietuvos kaimo 
architektūros paminklai).

Br. Raila —DIALOGAS SU 
LIETUVIAIS, akimirksnių kro
nikos 2 tomas, iliustravo Kos
tas Jezerskis, išleido Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla Bosto
ne, 560 psl., kaina nepažymė
ta.

Juozą* Švaistas — ŠAUNU
SIS PENKETUKAS, premijuota 
apysaka jaunimui. Išleidimą fi
nansavo Lietuvių Fondas, iš
leido LB Kultūros Fondas, ilius
travo Zita Sodeikienė, 77 psl., 
kaina 3 dot
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Marijos statula Maspetho lietuvių bažnyčios šoniniame altoriuje. Dailinin
kas — V. K. Jonynas. Nuotr. V. Maželio

MIELI LETUVIAI!
Pirmajam pasauliniam karui 

besibaigiant, Dievo Motina Ma
rija apsireiškė Fatimoje trim 
piemenėliam, perspėdama žmo
niją apie jai gresiančius pavo
jus. Ji pažadėjo Dievo gailestin
gumą ir pastovią taiką pasau
liui, jei jos reikalavimai bus 
žmonių vykdomi. Deja, krikš
čioniškoji Europa neatkreipė 
reikiamo dėmesio i Fatimos ant
gamtinius perspėjimus. To pa
sekmė, lyg didžioji Dievo baus
mė, buvo antrasis pasaulinis ka
ras, skaudžiai palietęs ir mūsų 
tėvynę Lietuvą.

Lietuvos vyskupai tremtyje, 
atsiliepdami į lietuvių tikinčių
jų prašymus ir trokšdami savo 
tautai išmelsti Dievo gailestin
gumą bei dangiškosios Globė
jos pagalbą, nutarė paaukoti 
lietuvių tautą švenčiausiajai Ma
rijos Širdžiai. Kauno arkivysku
pui Juozapui Skvireckui vado
vaujant, jie išleido bendrą ga- 
nytojinį laišką, pabrėždami: 
“Tik Nekalčiausioji Marijos Šir
dis gali suprasti lietuvių tau
tos troškimus ir ateiti jai į pa
galbą ...”

1951 gegužės 13, dalyvau
jant lietuvių tautos atstovam 
Romoje, Lietuva ir visi jos sū
nūs bei dukterys, išsklaidyti po 
Visą platų pasaulį, buvo iškil
mingai paaukoti Švenčiausiai 
Marijos Širdžiai. Šis- pasiaukoji
mo aktas, Lietuvos vyskupų va
lia, įpareigoja visus lietuvius iš
tikimai vykdyti Dievo Motinos

ITALAI MELDĖSI UŽ LIETUVĄ
Pašaukimo dienos proga Ro

mos salieziečių noviciato vado
vas pakvietė kun. Pr. Gavėną, 
kad jis supažindintų su lietu
viais saleziečiais ir jų veikla. 
Kun. P. Gavėnas kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją, kovas prieš 
kryžiuočius, pravoslaviją, pro
testantizmą. Prisiminė ir dabar
tinę padėtį Lietuvoje.

Tą pačią dieną vienos Ro
mos parapijos jaunimo būrelis 
pasirinko Vytėnus — saleziečių 
vienuolyną, kur galėtų pasi
melsti ir susikaupti. Susirinko 
studentų būrys, — vaikinų ir 
merginų. Jie visą dieną svars

paskelbtas sąlygas ir kasmet iš
kilmingai minėti šią dieną.

Brangūs Lietuviai, pasaulyje 
tebeviešpatauja blogio dvasia. 
Daugelyje kraštų tebesiaučia 
karai, daugelis pavergtų tautų 
tebeneša sunkiausią vergiją, 
daug kur tebepersekiojamas ti
kėjimas, ir vis labiau plinta mo
raliniai nusikaltimai. Materializ
mo ir ateizmo dvasios paverg
ti žmonės pamiršta antgamti
nius Marijos apreiškimus To
dėl bent ištikimi savo tėvų ti
kėjimui Marijos Žemės vaikai 
turi pareigą uoliai vykdyti Die
vo Motinos reikalavimus ir 
melsti Aukščiausiąjį suteikti pa
sauliui taiką ir laisvę tėvų kraš
tui. Kad ši akcija būtų reikš
mingesnė, laisvojo pasaulio lie
tuviai įsijungė į pasaulinį Fati
mos Marijos reikalavimų vykdy
mo sąjūdį — Mėlynąją Armiją. 
Šio sąjūdžio siekimų apimtyje 
ir kviečiu visus lietuvius iškil
mingai minėti Marijos apsireiš
kimų Fatimoje dieną, gegužės 
13-ją, ir padaryti ją visų lietu
vių maldos ir atgailos diena.

Uoliai vykdykime Taikos Ka
ralienės ir nusidėjėlių Gynė
jos prašymus ir visas savo vil
tis paveskime Nekalčiausiajai 
Jos Širdžiai, kuri pagaliau tik
rai triumfuos pasaulyje.

Kristaus ramybė ir Marijos 
globa telydi Jus!

Antanas L. Deksnys
Vakarų Europos 

lietuvių vyskupas
- — - — ----- — - -- - ■ - - -

tė gyvenimo bei apaštalavimo 
problemas, neturėdami jokio 
kunigo savo tarpe. Paskui pasi
kvietė kunigą meksikietį, taip 
pat studentą, kuris vakare at
laikė mišias vienuolyno parke. 
Studentai meldėsi už Lietuvos 
laisvę ir lietuvių pašaukimus. 
Padarė net rinkliavą ir surinko 
apie 5 dol., kuriuos paskyrė sa
leziečiams. t.P.

- -.... ..................

Jei "EGLUTĘ" užsakyti, 

Valkui džiaugsmą padarysi — 

Skaitant nuotykius Pupučio, 

Valandos pavirs minutėm.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Kritusieji už laisvę, V. Ramo

jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, I. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol;

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol. •

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga, kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Valiuškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

NEW YORK

Lietuvos atsiminimų 
radio valanda 

šeštadieniais nuo 5 iki 0 vai. 
WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM.

Direktorius: 
DR. JOKŪBAS J. STUKAS

1467 Force Dr., 

Mountainside, N.J. 07092 

telef. (201) 232-5575

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley ------- -—

19Ž0 m., gegužio 12 d., no 34

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

"Awakening Lithuania". Pro> 
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 doL

Encyclopedia Lituanica, ang
lų kalba, I tomas, redaguotas 
prof. S. Sužiedėlio. 608 psl. di
delio formato, kietais viršeliais. 
Kaina 15 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio. 5 dol.

Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, 
premijuotas J. Gliaudos roma
nas. 4 dol.

Be namu, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50 dol. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
tą A. Norimo novelių rinkinį 
Naujas veidas. 2.50 dol.

Rugsėjo šeštadienis, Birutės 
Pūkelevičiūtės premijuotas ro
manas. 236 psl. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Kaina 5 
dol.

Poezijos pilnatis, B. Braz- - 
džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čių rinkinių. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota, kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

Dialogas su lietuviais, Br. 
Railos akimirksnių kronikos 2- 
roji knyga, 560 psl., kietais vir
šeliais, kaina 7 dol.

Lietuviu švietimas Vokietijo
je, redagavo V. Liulevičius. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
639 pusi., kaina 12 dol.

Nemarioji žemė, Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija sudaryta A. Tyruolio, 
176 pusi, kaina 5 dol.

Lituanistikos darbai, redaga
vo J. Balys, kaina 2.50 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

Rezistencija, R. Spalio, kie
tais viršeliais, 429 pusi, kaina 
6 dol.

Paulius Augius, monografija. 
Didelio formato albumas. Kai
na 17.50 dol.

Tūboto gaidžio metai, K. Ba- 
rėno. 3 dol.

Prisiminimų fragmentai, K. 
Musteikio. 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaškaus- 
ko apysaka. 2.50 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130
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WORCESTER. MASS.
Neringos rėmėjų popietė

Šv. Kazimiero parapijos Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
lių rėmėjų skyrius birželio 14, 
sekmadienį, 3 vai. Maironio par
ko didžiojoj salėj rengia popie
tę, kurios tikslas — padėti se
selėm įrengti jaunimo stovyklą 
Neringą. Popietėj bus priima
mos dovanos daiktais ir pini
gais.

Liepos 5 pradeda stovyklau
ti daugiau kaip šimtas mergai
čių, o jom aprūpinti trūksta: pa
galvių (18x24), pagalvėm užval
kalų (38x42), antklodžių, paklo- 

' džių (72x108), rankšluosčių.

Seselių rėmėjų skyrius nuo
širdžiai Jus prašo padėti sese
lėm trūkstamus daiktus įsigyti.

Visas dovanas priims pačios 
seselės.

Jeigu negalėtumėt dalyvauti 
minėto j popietėj, bet norėtu
mėt įteikti dovanėlę, ar neturė
tumėt susisiekimo priemonių 
nuvažiuoti į Maironio parką, 
patelefonuokit: Watkins — PL 
6-0356; arba Miliauskienė — 
755-1894.

Jūsų aukų dėka seselės džiau
giasi gražia koplytėle, atremon
tuota sale (iš buvusio tvarto), 
naujais senelių Matulaičio na
mais. Tikimės, kad neatsisaky- 
sit jų džiaugsmą padidinti, pa
dėdami įrengti jaunimo stovyk
lą. Prie to prisidėti galime visi, 
nes sąlygos labai lengvos.

Kviečiame visus į Neringos 
popietę.

Rengėjai atsilygins pagal sa
vo pajėgumą už Jūsų dovanas, 
pavaišindami Jus kavute, o se
selių maldos lydės ir toliau Jū
sų gyvenimo žingsnius.

SANTA MONICA, CALIF.
"Pavasario garsu" vakaras

LB Santa * Monicos apylinkė 
balandžio 25 prie vandenyno 
suorganizavo “Pavasario gar
sų” vakarą, kuriam lietuvių 
lengvosios muzikos programą 
paruošė komp. G. Gudauskie
nė. Scenoje buvo pristatyta li
kos lietuvių kompozitorių kūri
niai: O. Metrikienės, A. Mirono, 
S. Kalvaičio, A. Jakavičiaus, A. 
Paukštelienės, A. Račiūno, V. 
Jančio, J. Stankūno, St. Gaile- 
vičiaus, Banko ir G. Gudauskie
nės. Savo sukurtom dainom a- 
komponavo vakare dalyvavę 
kompozitoriai O. Metrikienė ir 
St. Kalvaitis, visom kitom — 
muzikė G. Gudauskienė, talki
nant jauniem instrumentalis
tam Dainai ir Sauliui Gudaus
kam.

Programai atlikti buvo pa
kviesti keturi šios bendruome
nės solistai: L. Zaikienė, J. Če- 
kanauskienė, K. Dargis ir V. Dū
da. Dainavo solo ir duetus, keis
dami scenos kostiumus ir įjung
dami vaidybą ir šokį. Programi
nės muzikos kūrinių atlikėjus

“Pavasario garsų” programos dalyviai Santa Monica, Calif., ii k. j d. K. Dargi*, J. Cekanauskieni, komp. G.
Gudauskienė, L. Zaikienė Ir V. Dūda. Nuotr. V. Fledžinsko

Stovyklos šventinimas ir 
jos rėmėju seimas

Neringos stovykla yra gražio
se Vermonto apylinkėse. Šven
tinimas ir rėmėjų seimas įvyks 
birželio 21, sekmadienį. Įsidė
mėtina, kad seimas šiais metais 
įvyks pačiojė Neringos stovyk
loje.

Jei susidarys pakankamas 
skaičius norinčių važiuoti, bus 
organizuojamas autobusas. Apie 
tai bus paskelbta vėliau.

Tradicinė lietuvių susiartini
mo diena — gegužinė, kaip 
kiekvienais metais, taip ir šie
met įvyks vienuolyno sodyboje, 
Putnam, Conn. Visos stovyklau
tojos bus atvežtos iš Neringos 
stovyklos atlikti programos.

Tėvo Bernardino
Grauslio, OFM, kunigystės 

jubiliejus
Tėvų pranciškonų rėmėjų 

skyriaus pirmininko Z. Snars- 
kio iniciatyva balandžio 4 pran
ciškonų sodyboje Kennebunk- 
porte, Maine, buvo suruoštas 
kuklus tėvo Bernardino Graus
lio 30 metų kunigystės jubilie
jaus paminėjimas, į kurį suva- 
žiayo gražus būrelis Worceste- 
rio tėvų pranciškonų rėmėjų.

Sumanių šeimininkių dėka 
prie gražiai papuoštų stalų susi
rinko tėvai pranciškonai, jubi
liatas ir svečiai, kurie, tarsi vie
na šeima, lietuviškoje dvasioje 
besivaišindami praleido vieną 
kitą valandėlę. Jubiliatas buvo 
visu nuoširdžiai sveikinamas 
šios gražios sukakties proga. 
Skyriaus pirmininkas Z. Snars- 
kis sveikindamas priminė, kad 
tėvas Bernardinas per 30 metų 
pureno žmonių širdyse dirvą 
Dievo žodžiui, o paskutiniu lai
ku jis purena dirvą vienuoly
no sodyboje, puošdamas ją gra- 

publika labai šiltai priėmė ir 
nepagailėjo stiprių plojimų. Ir 
tokio priėmimo jie pilnai užsi
tarnavo.

Stipriausią įspūdį paliko kom- 
poz. G. Gudauskienės Pr. Lem- 
berto žodžiam sukurtas populia
rių dainų ciklas: Vasara-valsas, 
Ruduo-tango, Žiema— baladė 
ir Pavasaris — ča-ča-ča. Muzika, 
žodžiai, solistės L. Zaikienės vo
kalinė interpretacija ir šokio rit
mika sudarė įspūdingą sintezę.

Į šios programos paruošimą 
muzikė G. Gudauskienė įdėjo 
savo teoretinį pasiruošimą, į- 
gimtą talentą ir “nasvytišką” 
entuziazmą. Užtikrintai progra
mai vadovavo mokytoja Vita 
Kevalaitienė.

Veikli LB Santa Monicos a- 
pylinkės valdyba praėjusių me
tų veikloje nemaža atsiekė po
litinėje ir kultūrinėje veikloje. 
Valdybą sudaro: Alg. Trasikis 
— pirm., Ed. Arbas — vice- 
pirm., J. Jusionienė — sekret., 
M. Gauronskienė — ižd. ir L. 
Zaikienė — kultūros vedėja.

J. 

žiausiomis gėlėmis ir visa tai 
daro Dievo garbei. Norėdami 
palengvinti šį sunkų jo darbą, 
tėvų pranciškonų mylėtojai pa
dovanojo jam kuklią dovanėlę 
— elektrinę žagrę (šiuo mo- 
mehtu dovanėlė buvo įteikta). 
Jubiliatas už visa tai nuošir
džiai padėkojo.

Tėvas Bernardinas savo laiku 
daug šilimos yra įnešęs į rėmė
jų skyrių. Vadovaudamas gim
nazijos mokinių chorui, jis ne 
kartą yra linksminęs worceste- 
riškius.

Sekmadienio rytą jubiliatas 
už visus geradarius aukojo mi
šias, o geradariai kartu su ju
biliatu jungėsi eucharistinėje 
puotoje.

Pasivaišinę, kupini dvasinio 
ir fizinio džiaugsmo, tėvų pran
ciškonų rėmėjai suko savo au
tomobilius Worcesterio krypti
mi. Juos išlydėjo palaimos ir 
padėkos kupini jubiliato žo
džiai. J.M.

Philadelphia, Pa.
Steigiamojo Seimo minėjimas

Šiais metais gegužės 14-15 su
eina 50 metų nuo Lietuvos 
Steigiamojo seimo atidarymo 
Kaune. Šis seimas paruošė ir 
priėmė Lietuvos valstybės kons
tituciją ir žemės reformos įsta
tymą. Per dviejų metų darbo 
laikotarpį seimas ir jo vyriausy
bė paskelbė apie 150 kitų įstaty
mų, o krašto gynimo srityje ve
dė sunkią kovą dėl Vilniaus 
krašto.

Šio nepriklausomos Lietuvos 
reikšmingo įvykio jubiliejinei 
sukakčiai paminėt Philadelphi- 
jos LB apylinkės valdyba ren
gia minėjimą gegužės 17 d., 
Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
tuoj po lietuviškų mišių. Mi
nėjime apie Steigiamąjį seimą 
paskaitą skaitys Vytautas Vai
tiekūnas, Vliko ir Lietuvos Lais
vės Komiteto narys, žinomas 
žurnalistas ir politikas. Po pa
skaitos bus trumpa meninė da
lis ir vaišės. Philadelphijos ir 
ap-kių lietuviai maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti šiame 
minėjime.

Hartfordo choro koncertas
Hartfordo choras “Aidas”, ką 

tik atšventęs savo 20-ties me
tų veiklos sukaktį, atvyksta į 
Philadelphiją su įdomia dainos 
programa. Philadelphijos “Vil
ties” choras, praeitą savaiggalį 
sėkmingai koncertavęs Hart
forde, rengia šį dainos koncer
tą ir programos pabaigai drau
ge su svečiais išpildys keletą 
dainų. Koncertas įvyks gegu
žės 16, šeštadienį, 7:30 vai. v., 
Lithuanian Music Hall didžio
joj salėj, 2715 East Allegheny 
Ave.

Po programos bus pasilinks
minimas veikiant turtingam bu
fetui ir barui, šokiam gros 
Vincent Jai orkestras. Visuo
menė prašoma atsilankyti į šį 
koncertą, maloniai praleisti va
karą, pabendrauti su svečiais ir 
paremti chorą.

S.MJ.

Philadelphijos lietuvių choro “Vilties” valdyba ruošiasi koncertui. Iš k. j d. V. šalčiūnas—pirm., M. Raugiene 
—sekr., L. Kaulinis—dirigentas ir K. Gasparėnas—iždininkas.

HARTFORD, CONN.
Pasisekęs L.A.P. klubo balius
Balandžio 18 L.A.P. klubas 

surengė puikų balių-banketą su 
šokiais. Šio parengimo tikslas 
buvo gautu pelnu paremti klu
bą, kuris yra visų lietuvių na
mai. Šis tikslas buvo pasiektas, 
nes baliuje atsilankė tiek jau
nimas, tiek senimas — klubo 
nariai ir nenariai.

Pradžioje banketo dalyviai 
valandą praleido sussipažinda- 
mi. Banketo metu klubo pirm.

Kanados Motery 
Draugijos švente
Kanados Lietuviu Katalikių 

Moterų draugijos centro valdy
ba balandžio 19 surengė savo 
metinę šventę.

Iškilmės prasidėjo 11 vai. pa
maldomis Prisikėlimo parapi
jos bažnyčioje. Prie altoriaus 
buvo atnešta draugijos vėliava. 
Ją į bažnyčią palydėjo gausus 
būrys narių ir atstovų.

Turiningą pamokslą pasakė 
K. L. K. Moterų draugijos dva
sios -vadas kun. dr. P. Gaida. 
Jis kalbėjo apie moters paskir
tį.

Vakare 5 v. Prisikėlimo pa
rapijos salėje įvyko muzikos ir 
literatūros vakaras. Dalyvavo 
poetas Jonas Aistis ir pianistė 
Julija Rajauskaitė-Petrauskienė.

Pianistė paskambino M. K. 
Čiurlionio preliudą, J. Gaidelio 
kūrinį, Chopino valsą C minor 
ir Scherzo B minor. Iš Liszto 
paskambino legendą apie' Šv. 
Pranciškų — pamokslą paukš
čiams, Consolation ir vengrų 
rapsodiją Nr. 12, bisui —Liszto 
La Manuelo.

Julija Rajauskaitė yra geros 
mokyklos ir aukštos klasės pia
nistė, su gerą technika, muzi
kine intuicija, įsijautimu į 
kompozitoriaus kūrinį. Todėl 
publika ir žavėjosi jos skambi
nimu, entuziastingai plojo ir 
prašė dar kartoti.

Poetas Jonas Aistis skaitė sa
vo kūrinių ištraukas. Puikus 
jis poetas, bet kai dabar sceno
je skaitė, tai ne visi girdėjo. 
Kiti negalėjo net matyti.

Jonas Karka

VIZITACIJA PAS 
PRANCIŠKONUS

Šį pavasarį lietuvius 
pranciškonus lanko gene - 
ralinio viršininko Romoje 
atstovas — Vizitatorius. Juo 
paskirtas italų pranciškonų vi- 
ceprovinciolas Tėv. J. M. Cas- 
sese iš New Yorko. Vizitatorius 
lietuvių pranciškonų vienuoly
nus pradės lankyti gegužės 18. 
Pirmiausia lankys Brooklyno 
vienuolyną.

Vizitacijos daromos kas tre
ji metai. Ta proga patikrinama 
dvasinė bei medžiaginė padė
tis, peržiūrima veikla ir išren
kama nauja vadovybė — pro- 
vinciolas, jo taryba ir vienuoly
nų viršininkai.

Juozas Thomas pasveikino da
lyvius ir pristatė lietuvių orga
nizacijų atstovus. Po jo klubui 
linkėjo laimės klubo vicepirmi
ninkas Lionginas Kapeckas, L. 
B. Hartfordo apylinkės pirm. 
Alf. Dzikas, įteikdamas klu
bui L. B. Hartfordo apylinkės 
dovaną, Hartfordo policijos ka
pitonas lietuvis Šegis ir kiti.

Klubo valdyba per lietuvių 
Tėvynės Garsų radijo valandą 
pareiškė nuoširdžią padėką vi
siem, prisidėjusiem prie šio pui
kaus parengimo. Per radiją kal
bėjo klubo vicepirm. L. Kapec-. 
kas. Jis klubo vardu padėkojo 
Pranui Klimui, Leokadijai Pil- 
velienei, Paulinai Philips, šei
mininkei Švitrienei ir jos pa
galbininkėm, Alfonsui Šmitkui, 
Antanui Ambrazui, skautėm ir 
skautam — Liucijai Zdanytei, 
Loretai Zdanytei, Rimui ir Leo
nui Zdaniam ir klubo direkto
riam. Taip pat nuoširdžiausia 
padėka pareikšta Aldonai Sai- 
mininkienei, Danguolei Banevi
čienei ir jų pagalbininkėm už 
puikų salės išpuošimą. Didele 
padėką vicepirmininkas pareiš
kė Tėvynės Garsų radijo valan
dos vedėjui Algimantui Dragū- 
nevičiui už šio parengimo gar
sinimą per radiją. Padėkojo vi
siem atsilankiusiem, taip pat ir 
negalėjusiem atvykti, bet prisi-

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

400 do!.: N. N. Brooklyn, 
N. Y.

Po 100 dol.: Veronica Ro
berts, Brooklyn, N. Y., New 
Yorko — New Jersey Vyčiai, 
Vytautas ir Birutė Labutis, 
Richmond Hill, N. Y., E. Gal
elius, Long Island City (pažadė
jo 500 dol.), N. N. Woodhaven, 
N. Y., H. Behrsing, Great Neck, 
N. Y., M. Putinas, B-klyn, N. 
Y. (pažadėjo 500 dol.).

50 dol.: N. N. Brooklyn, N. Y. 
(pažadėjo 300 dol.).

Po 30 dol.: Raymond M. Ma
hony, Woodhaven, N. Y., Jo
seph Roland, San Francisco, 
Calif. (32.50), Nina Laurinat, 
Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 150 
dol.).

Po 20 dol.: John Mattina, 
Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 100 
dol.), Walter Klosis, Brooklyn, 
N. Y. (pažadėjo 100 dol.), W. 
Pankavich, Brooklyn, N. Y.

15 dol.: S. Tuba, Brooklyn, 
N. Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

dėjusiem auka prie klubo pa
rėmimo.

Būtų gera, kad ir daugiau to
kių įdomių parengimų klubas 
suruoštų.

Nauja L. B. Hartfordo 
apylinkės valdyba

Paskutiniame L. B. Hartfor
do apylinkės narių susirinkime 
šiem metam išrinkta nauja val
dyba, kuri pareigomis pasiskirs
tė šiaip: Alfonsas Dzikas — pir
mininkas, Kostas Jurkevičius— 
sekretorius, Jurgis Kirkutis— 
iždininkas, Jonas Zdanys — na
rys socialiniam ir kultūriniam 
reikalam, Marytė Baltauskienė 
— narė jaunimo reikalam, Vy
tenis Nenortas — narys infor
macijos reikalam, Zita Dapkie
nė — narė.

Pasirodo, kad šiais metais, 
kaip ir pernai, į valdybą iš
rinkti vėl jauni žmonės.

Naujai valdybai geros klo
ties!

Papilnėjo Aido choras
Hartfordo lietuvių Aido cho

ras, vadovaujamas muz. Jurgio 
Petkaičio, dabar yra papilnėjęs 
naujais choristais ir choristė - 
mis. Jame dalyvauja ir dr. Iz. 
Alis, gyvenąs Springfielde, 
Mass., ir uoliai lanko choro re
peticijas; kai kuriuose koncer
tuose jis pasirodo ir kaip so
listas.

Jonas Bernotas

Po 10 dol.: Domicela Blieka, 
Maspeth, N. Y., Leona Gervė, 
Brooklyn, Gertruda Robinson, 
Lawrence, Mass., Vacys Karma
zinas, Brooklyn, A. Swider, 
Brooklyn (pažadėjo 100 dol.), 
G. Volodkevičius, Brooklyn, 
Marija Grušnienė, Brooklyn 
(pažadėjo 100 dolerių).

Lottie Ulrich, Maspeth 
(pažadėjo 300 dol.), J. Macei
na, Brooklyn, Justinas Klant, 
Brooklyn, Mr. Kabasinskas, Mid
dle Village, N. Y., I. Šinkūnas, 
Brooklyn, H. Bubelis, Brook- 
Ihn, O. Petrauskas, B-klyn, Ka
zys Vaičiūnas, Brooklyn, (paža
dėjo 50 dol.), Morta Jakaitienė, 
Brooklyn (12 dol.) pažadėjo 100 
dol., P. Jakaitis, Brooklyn, Tho
mas Pocius, Brooklyn, Agnes 
Damieka, Brooklyn, Anthony 
Klumbus, Brooklyn, P. Svaplė- 
nas, Brooklyn (pažadėjo 10 0 
dot), Z. Maurer, Brooklyn (paža
dėjo 100 dol.) įrašo Ipolitą ir 
Oną Nemeikšius.

— V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
ir PET Seimo Lietuvos delega
cijos pirm., gegužės 1 išvyko še
šių savaičių kelionei į Vak. Eu
ropą. Po kelių dienų į Europą 
išvyksta ir Latvijos, Estijos ir 
Albanijos Laisvės Komitetų pir
mininkai: Vilis Hazner, Leo - 
nard Vahter ir R. Krasniųi. 
V. Sidzikauskas Eltai pareiškė: 
“Jei pernai lankiausi Europoje 
kaip PET (Pavergtųjų Europos 
Tautų) delegacijos narys tai 
šį kartą vykstu kaip Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas. 
Mano tikslas bus, kiek leis są
lygos, pagyvinti Lietuvos lais
vės bylą vak. Europos valsty
bėse ir pabendrauti su mūsų 
veikėjais įvairiuose Europos 
kraštuose, be to, pasidomėti 
ten veikiančiais radijais, trans
liuojančiais į Lietuvą. Numatau 
aplankyti svarbesnes Europos 
sostines, kur sueisiu į ryšius su 
vyriausybių ir parlamentų at
stovais”. V. Sidzikauskas i N. 
Y. grįš birželio 15. (E.)

— Tautos Fondo Nšlaisvinimo 
Fondui vėl aukojo ir savo Įna
šus padidino du ypatingieji rė
mėjai. Tai Jonas Bagdonavi
čius, Lemont, Ill., ypat. rėmė
jas nuo 1968, aukojęs 25 dol., ir 
50 dol. paaukojęs A. J. Vasaitis, 
Hyatsville, Md. Jis T. Fondo 
ypat. rėmėju yra nuo 1967.

(E.)
— Prof. Antanas Salys JAV 

ir Kanados lietuvių mokytojų 
studijų savaitės dalyvius supa
žindins su lietuvių kalbos žo
džių kirčio kilnojamumu. Stu
dijų savaitė vyks Dainavoje 
rugpjūčio 16-23.

Leonardo Valiuko vado
vaujama JAV LB informacijos 
komisija, puikiai atlikusi savo 
uždavinį Vasario 16 minėjimo 
proga, dar plačiau į amerikiečių 
visuomenę išeiti ruošiasi birže
linių įvykių minėjimų proga ir 
kaip galima plačiau pristatyti 
mūsų tautos genocidą.

— Algis Žaliūnas, žinomas 
Los Angeles rengiamų vaidini
mų dekoracijų piešėjas, daili
ninkas, paskirtas Rea Enterpri
ses bendrovės viceprezidentu.

— Amerikos paštas šiemet 
ne tik pirmą kartą streikavo il
goje savo istorijoje, bet patei
kia ir kitokių rekordų. Cleve- 
lande leidžiamos Dirvos š. m. 
sausio 30 d. numeris Darbi
ninko redakciją ir apylinkės ki
tus Dirvos skaitytojus pasiekė 
gegužės 6.

— Prof. dr. A. Šlepetytė-Ja- 
načienė, Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų Pasaulinės 
Sąjungos pirmininkė, balandžio 
18 skaitė paskaitą tema “Lie
tuvė katalikė moderniame pa
saulyje” Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugijos atsto
vių suvažiavime ir “Moters” 
žurnalo penkiasdešimt metų su
kakties minėjime Toronte.

— "Russia Cristiana", dvimė- 
nesinis žurnalas, leidžiamas Ita
lijoje, Milane, 110n-je (kovo ba
landžio mėn. laidoje) ištisai per
sispausdino Eltos biuletenyje, 
italų kalba “Elta-Press” nr. 1 
(1970) paskelbtą 40 okup. Lie
tuvos kunigų pareiškimą sovie
tų min. pirmininkui A. Kosy
ginui. Žurnalas, leidžiamas 
11 metu, skirtas įvairiom sovie
tų gyvenimo klausimam bei 
skelbti dokumentacijai. J i s 
daugiau domisi religiniu gyve
nimu Sovietų Sąjungoje bei jos 
pavergtuose kraštuose. (E.)

— Kipras .Bielinis, miręs 
1965 gruodžio 7, paliko 3,000 
dol. premijai už parašytą moks
linį arba beletristine forma 
veikalą apie rusų bolševikų ir 
vokiečių nacių okupuotoj Lie
tuvoj vykdytus teroristinius 
veiksmus ir genocidą. Premijai 
veikalai turi būti įteikti iki 
1972 sausio 1. Informacijų ir 
siūlymų reikalu kreiptis adre
su: P. Venclova, 6324 S. Maple
wood Ave., Chicago, IR 60629.
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ALIAS centro valdybos pirmininkas dr. inž. S. J. Matas lankėsi Philadelphijoje ir sustiko su Philadelphijos 
skyriaus pirmininku dr. inž. V. Klemu, aptarė sąjungos suvažiavimą, kuris bus gegužės 30-31 Toronte, Kana
doje. Taip pat kalbėjo apie Pasaulio Liet. Mokslo draugijos projektą, kuris bus pateiktas s-gos suvažiavimui.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS.

PER ANKSTI PADĖJO KELEIVIO LAZD|
HARTFORD, CONN.Lietuvoje buvo sakoma, kad 

nuo mirties ir po puodo šuke 
nepasislėpsi. Jei žmogui Ap
vaizdos sprendimas ištartas, tai 
jo niekas negali pakeisti ir ati
tolinti.

Kovo 26 anksti rytą Leonas 
Vitėnas išskubėjo į darbą. Va
karą skubėjo namo, nes čia pat 
Velykos, ilgas poilsio savaitga
lis, tai reikėjo tinkamai sutikti 
Prisikėlimo šventę ir pavasarį. 
Deja, likimo buvo lemta kitaip.
Autobuse Leoną suspaudė bai

sūs skausmai. Pažįstamas bend
rakeleivis išvedė iš autobuso, 
neleido nukristi ant šaligatvio, 
ir ligonis susmuko jo glėbyje. 
Atsirado daugiau žmonių ir ban
dė daryti dirbtinį kvėpavimą. 
Ligonis lyg ir sujudėjo ir nuri
mo. Iškviestas ambulansas Leo
ną nuvežė į ligoninę.

Pro šalį važiavo žmona su 
dukra, bet nepagalvojo, kad ša
ligatvyje merdi jų mylimas žmo
gus — vyras ir tėvas. O taip 
netoli buvo namai.

Jau temo. Aldona verkdama 
praneša, kad mirė jos tėvelis. 
Skubame pas nelaimės ištiktus 
kaimynus.

•

Nuo pat vaikystės dienų Leo
ną pažinojau, nes mūsų gim
tuosius Rakėnu ir Rainiu kai
mus teskyrė tik keturi kilomet
rai. Arčiau velionį pažinau Za
rasų progimnazijoje.

Leonas Vitėnas gimė 1914 m. 
Rainiu kaime, Salako vals., Za
rasų apskrt. ir augo gausioje 
šeimoje: šeši broliai ir dvi sese
rys. Tėvas buvo apsukrus, gra
žiai tvarkė savo valakinį ūkį ir 
vaikus leido į mokslą.

Leonas baigęs Zarasų progim
naziją buvo pašauktas į Lietu
vos kariuomenę. Sėkmingai bai
gęs mokomąją kuopą ir atlikęs 
būtinąją tarnybą, pasiliko likti
niu puskarininkiu. Vėliau ka
riuomenės gretas paliko ir bu
vo priimtas į pasienio policiją.

Velionis greit kilo tarnyboje, 
nes buvo klusnus, drausmin
gas ir jam pavestas pareigas są
žiningai atlikdavo. Jis greit į 
save atkreipė viršininkų dėme
sį ir iš rajono buvo perkeltas į 
baro viršininko, Miko Kazlaus
ko, įstaigą raštvedžiu. Vėliau 
Leonas buvo perkeltas į viešąją 
policiją, kur ištarnavo iki pir
mojo bolševikmečio.

Rusam okupavus Lietuvą, 
Leonas tuojau buvo atleistas iš 
tarnybos ir apsigyveno tėvų ū- 
kyje.

1941 ankstyvą birželio rytą 
L. Vitėnas vežė į pieninę pie
ną. Prie Gubavos mokyklos, en
kavedistų saugoma, vežime 
sėdėjo mokyt. S. Rūkienė. Jis 
greit sumojo, kas čia darosi, ap-

FILATEUSTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

sukęs arklį, skubiai grįžo na
mo ir, tėvui pasakęs sudie, din
go paežerės meldynuose. Po 
pusvalandžio žmonių medžioto
jai atvažiavo pasiimti “liaudies 
priešo”, bet Leonas jau buvo 
tamsiojoj girioj.

Dar nenutilo tėvynės sody
bose aimanos ir nenudžiūvo 
nuskriaustųjų ašaros, kai 1941 
birželio 22 iš Kauno radijofono 
pasigirdo Lietuvos himno gar
sai. Išlindęs iš savo slaptojo ur
velio, pirmąjį susitikau Leoną, 
tik ne bailiai besidairantį, bet 

• su šautuvu ant peties, pastojan
tį bėgantiem priešam kelia.

Ir vėl Leonas įsijungė į tė
vynės gynėjų gretas ir aktyviai 
dalyvavo 1941 m. sukilime. Lie
tuvai apsivalius nuo raudonų
jų, grįžo policijos tarnybon. Dir
bo Antazavės ir Rimšės polici
jos nuovadose, o vėliau buvo 
Dūkšto apsaugos policijos bū
relio vadu.

1944 vasarą, artinantis bolše
vikam prie Lietuvos, Leonas pa
liko tėviškę ir su zarasiškių pa
bėgėlių kolona atsidūrė Žemai
tijoje. Čia vėl įstojo į organi
zuojamus apsaugos dalinius. 
Pradžioje dirbo pirmojo pulko 
štabe Plinkšiuose, vėliau — 
rinktinės štabe Telšiuose.

Ventos bare prasidėjus rusų 
ofenzyvai, štabas pasitraukė į 
Kretingą ir čia nesustojęs iš
vyko Vokietijon. Leonas pate
ko į Lenkiją apkasų kasti. Ru
sam veržiantis gilyn į Vokieti
ją, pateko Dancigo apsupiman, 
iš kurio išspruko ir laimingai 
pasiekė Daniją.

Karui pasibaigus, ir vėl susi
tikome Wentorfo ir Spaken- 
bergo D.P. stovyklose. Leonas 
ir čia nesėdėjo be darbo, bet 
buvo paskirtas Schleswig-Hol- 
steino apygardos lietuvių mo
kyklų inspekcijos raštvedžiu.

Nesimatant kelių į tėvynę, 
1947 m. Leonas išvyko į Ang
liją. Ten du metus dirbo že
mės ūkyje, vėliau persikėlė į 
Bradfordą ir dirbo tekstilės fab
rikuose. Anglijoje susitiko liki
mo draugę Stefaniją Benetytę 
ir 1950 sukūrė lietuviška šeima. * «. 
Turėjo nusipirkę butą ir augi
no dukrelę Aldoną.

Balandžio 26 Maspetho lietuvių parapijos salėje buvo Liet. Fronto Bičiulių Rytų apygardos suvažiavimas, kuriame dalyvavo bičiuliai i* 
Philadelphijos, Newarko, New York© ir Waterburio. Nuotraukoje — suvažiavimo dalyviai klausosi pranežimų. Nuotr. V. Maželio.

Antrajame bolševikmetyje 
graži Vitėnų šeimos sodyba bu
vo sudeginta ir sulyginta su 
žeme. Tėvas su dviem jauniau
siais vaikais ištremtas į Sibi
rą ir Molotovo apylinkėje mi
rė badu. Jo mirtis tuo tragrš- 
kesnė, kad, gelbėdamas vaikus, 
jiems atiduodavo savo maisto 
davinį. Taip sūnų ir dukrelę iš
gelbėjo nuo mirties, bet savo 
kaulus paliko Sibire.

Kiti šeimos nariai tolimos 
šiaurės išvengė. Tik vienas bro
lis buvo labai sumuštas, nuo 
smūgių paraližuotas, tapo vi
sišku invalidu.

•

Velionis Leonas 1960 peremi- 
gravo į JAV. čia pastoviai įsi
kūrė ir gražiai sutvarkė savo 
šeimos ekonominius reikalus. 
Abu su žmona turėjo darbus, 
nusipirko vienos šeimos namu
ką ir dukrelei Aldonai galvojo 
duoti aukštąjį mokslą.

Atrodo, nieko nestigo: sau
gu ir sotu, bet netikėta mirtis 
sudraskė jo širdį. Visi džiugiai 
pasitiko Prisikėlimą, o Leonas 
tyliai gulėjo koplyčioje.

Išaušo giedras pirmadienio 
rytas. Būrys draugų ir pažįsta
mų Leono palaikus iš koplyčios 
atlydėjo į Hartfordo lietuvių R. 
Katalikų bažnyčią, čia klebo
nas J. Matutis, asistuojant ku
nigui J. Rikteraičiui, už miru
siojo sielą aukojo iškilmingas 
mišias. Savo žodyje klebonas 
Leoną prisiminė kaip gerą lie
tuvį, uolų parapijietį ir katali
ką.

Po mišių mirusiojo palaikai 
buvo nulydėti į šv. Benedikto 
kapines Bloomfielde. Nors bu
vo darbo diena, bet gražus bū
relis lietuviu velioniui atliko 
paskutinę paslaugą.

Laidotuvėse dalyvavo abu šia
me krašte gyveną broliai: gy
dytojas Povilas iš New Orleans 
ir Bronius iš Chicagos.

Pasiliko vargelio vargti žmo
na Stefanija ir duktė studentė 
Aldona.

Lietuvoje liko trys broliai ir 
dvi seserys, o Anglijoje kiti 
giminės: Rainių šeima, žmonos 
brolis Juęzas Benetis, daug 
draugų ir pažįstamų.

K. Ūkana

(atkelta iš 3 psl.) 

taus dovanos saiką, yra tapęs 
pačios Bažnyčios uždavinio liu
dininkas ir įrankis” (Ten pat, 
33).

Kadangi šiam darbui yra pa
šaukti visi Bažnyčios nariai — 
vyskupai, kunigai ir pasaulie
čiai — todėl, kad darbas būtų 
našus, jis turi būti suderintas 
ir koordinuotas. Suprantama, 
kad vyskupų, kaip pateptųjų 
apaštalų įpėdinių, rolė vado
vauti vyskupijoms palieka. Ta
čiau jie nelaikomi valdovais 
ar diktatoriais, o tikinčiųjų dva
sios tėvais.

Šis pasauliečio įvertinimas ir 
yra tas didysis veiksnys, kuris 
duoda naujų vilčių mūsų tauti
niam susipratimui ir gyvumui 
išlaikyti. Iš pasauliečio bus lau
kiama, kad jis pareikštų savo 
nuomonę, ir su jo nuomone bus 
(daug kur jau dabar yra) skai
tomasi ne tik parapijos, bet ir 
vyskupijos tvarkymo reikaluo
se. Pavyzdys yra Detroito atve
jąs.

Iš tikrųjų tai yra labai svar
bus koziris mūsų rankoje. Jei 
anksčiau lietuviškų parapijų iš
laikymą remdami vien kunigų 
patriotiniu nusiteikimu, baimi
nomės, kad jo nepritrūktų, tai 
dabar i šią misiją įvedus pasau
liečius, ta baimė turėtų išnykti.

Tolesnis žingsnis tai mo
kėti šiuo koziriu tinkamai pa
sinaudoti. Tam reikia trijų da
lykų: pažinimo, motyvacijos ir 
organizacijos.

Pirmiausia reikia pažinimo. 
Kad pasaulietis galėtų savo tei
sėmis pasinaudoti, savo parei
gas tinkamai atlikti ir pagaliau 
save tinkamai įvertinti, pir
miausia jis turi su jom susipa
žinti. Jis turi Vatikano II susi
rinkimo dokumentus atidžiai 
pastudijuoti.

Jau greit bus penki metai 
nuo susirinkimo baigimo. Jo 
darbai ir interpretacijos jau 
yra išėję visom kalbom, kai kur 
jau net keliom laidom. Ačiū

Nauji DARBININKO skaitytojai
J. Mačernis, B’klyn, N. Y., B.

Standis, Jamaica, N. Y., A. 
Grunskis, Huntington, N. Y., J. 
Yasauskas, Hollywood, Fla., J. 
Ližaitis, Baltimore, Md., M. 
Reilly, McLeon, Va., V. Augu
lis, Bloomfield, N. J., E. Dono
hue, Brooklyn, N. Y., K. Alyta, 
Bayside, N. Y., A. Gulbinskas, 
Chicago, Ill., B. Embres, Cherry 
Hill, N. J., J. Jurkšaitis, Pater
son, N. J., J. Galush, Linden, 
N. J., P. Masiokas, Chicago, 
Ill., A. Gustaitis, Camarillo, Ca
lif., A. J. Shevokas, New Phila, 
Pa., G. Klimas, Bristol, Conn., 
M. Rumbavage, Minersville, Pa., 
H. Jasinis, Inglewood, Calif., 
B. Tutinaitė, Brooklyn, N. Y., 
A. Cenfeldas, Union, N. J., L. 
Natkus, St. Petersburg, Fla., A. 
Harast, Pittsburgh, Pa., J. Ga- 
lenski, Old Bridge, N. J., Ch. 
Savickas, Worcester, Mass., L. 
R. Janns, Sportswood, N. J., S. 
Audinis, Linden, N. J., V. But
kevičius, Australija, G. Stepo
navičius, Portland, Ore.

Vietoje mirusio K. Skrinsko 
jo brolis Feliksas, Vancouver, 
Canada.

Dievui, lietuvių kalba taip pat 
turime visus susirinkimo dar
bus — konstitucijas, dekretus ir 
pareiškimus. Jie yra išleisti 
“Krikščionis Gyvenime” serijos 
pirmųjų 3-jų tomų rėmuose.

— Po Šv. Rašto tai patys svar
biausi veikalai religinės litera
tūros srityje. — O ar daug pa
rodyta jais susidomėjimo? Ar 
daug apie juos rašyta spau
doje? Ar daug yra buvę suruoš
ta simpoziumų, paskaitų, pasi
kalbėjimų ten iškeltais klausi
mais? Ar kiekvienuose lietuviš
kuose namuose galima būtų ras
ti šiuos veikalus?!

Teigiami atsakymai į šiuos 
klausimus nulems ne tik Baž
nyčios atsinaujinimo eigos su
pratimą ir įvertinimą, bet taip 
pat duos naujų impulsų tautinio 
pakilimo eigai.

Religiniu atžvilgiu Vatikano 
II susirinkimo sprendimai yra 
Šv. Dvasios balsas XX amžiuje. 
Tai Bažnyčios naujos Sekminės, 
kurių liepsnos ne tik nuskaid
rins pačią Bažnyčią, bet ir visą 
žmoniją.

Tautiniu atžvilgiu — tai nau
jų jėgų ir naujų paskatų iškė
limas lietuvybės išlaikymo ba
ruose.

Tolesnis žingsnis yra 'šio už
davinio vykdymas organizuotai.
— Bažnyčios nurodymas yra, 
kad visos parapijos turėtų savo 
tarybas, kurios yra sudaromos 
rinkimų būdu. O parapijų tary
bų atstovai sudarys vyskupijų 
tarybas.

Deja, neturime savos vys
kupijos laisvame pasauly. To
dėl mums būtinai reikia religi
nio centro, kuris būtų sudary
tas iš parapijų tarybų ir įvai
rių organizacijų atstovų. Šio 
centro uždavinys būtų jungti, 
derinti ir vadovauti ne tik re
liginėms, bet taip pat ir tauti
nėms apraiškoms lietuvių iš
eivijos gyvenime. Apie tai ypa
tingai plačių ir konkrečių pla
nų yra pateikęs' mūsų ideolo
gas prof. kun. St. Yla.

(Bus daugiau)

Kitiem užsakė: L. Ližaitis, 
Baltimore, Md. — A. Ližaičiui, 
Sydney, Australia; A. Sinus, B’- 
klyn, N. Y. — M. Katilienei, 
Kearny, N. J; A. Mikolaitienė, 
Brooklyn, N. Y. — A. Matuse- 
vičienei, Naugatuck, Conn.; P. 
Gagas, P. Levanavičienei —abi 
iš B:klyn, N. Y.; A. Zabela, L.I. 
City, N.Y. — M. Parzel, Jer
sey City. N. J.; V. Lileika, Gro
ton, Conn. — I. Polywko, Far 
Rockaway, N. Y.; V. Kazlaus
kas, Flushing, N. Y. — Kun. A. 
Jankauskui, Athol, Mass.; V. Va
lentin, Los Angeles, Calif., H. 
Viluckienei, Vokietijoj; St. Lat- 
viūnas, Wolcott, Conn. — V. 
Veselkai, Detroit, Mich.; T. Mic
kus, Alexandria, Va. — S. Mic
kevičiui, Omaha, Nebr.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistracija: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

AR UŽVESTI 
SKYRYBŲ BYLĄ?

Klausimas
Aš jau seniai rengiausi Tams

tai parašyti šį laišką bet vis 
atidedu, nes, tiesą sakant, man 
yra gėda savo privačius reika
lus matyti spaudoje. Iš kitos 
pusės, žinau, kad Tamsta nie
kam neišduosi mano vardo, ir 
tegul kiti pasimoko iš mano 
nelaimių.

Su vyru jau kurį laiką pras
tai sugyvenu. Jis iš pat pra
džių, kai apsivedėm, pasirodė 
labai pavydus, visuomet be 
pagrindo, pats paflirtuojąs su 
svetimom. Geria ir neduoda 
man pinigų namam bei vaikam 
išlaikyti.

Kai vaikai buvo mažesni, ne
galėjau jų palikti. Man teko 
skaičiuoti centus ir vargti, kad 
galą su galu suvesčiau. Kai vai
kai paaugo, — berniukas jau 
yra šeštame skyriuje, o mergai
tė pirmame, — aš tuoj pradė
jau ieškoti darbo. Dirbau tai 
šen, tai ten tik dalį laiko (part 
time), vis uždirbdama po kelis 
dolerius ir išleisdama juos vai
kam.

Prieš keletą mėnesių man pa
sisekė gauti darbą raštinėj. Dar
bas įdomus ir nekomplikuotas. 
Aš puikiai ji sugebu atlikti. To
je raštinėje dirba keturi vyrai 
ir viena jauna mergaitė. Vienas 
iš mano bendradarbių, labai 
inteligentiškas ir malonus žmo
gus, su manim išėjo keletą kar
tų pietauti. Aš pati užsimoku 
už save, nors jis ir protestavo 
ir iš manęs švelniai pasijuokė.

Gyvenu nedideliame mieste. 
Lietuvių čia maža. Bet kartą pa
sitaikė, kad viena pažįstama 
mus pamatė restorane ir, maty
ti, tuoj nubėgo ir išplepėjo ma
no vyrui. Vyras man tuoj už
draudė tai pakartoti. Sako, tu 
nepastatysi manęs ant juoko vi
sam miestui. Aš atsisakiau jo 
klausyti. Sakau, aš nesu jokia 
vergė tau.

Užtikrinu Tamsta, kad nie
ko blogo tarp manęs ir to labai 
mandagaus, išaukėto žmogaus 
nėra. Pasikalbame, išeiname pa
valgyti, ir tiek. Kas čia blogo?

Namie prasidėjo tikras pra
garas. Mat, ir anksčiau mūsų 
gyvenimas nebuvo rožėmis klo
tas. Apsigalvojau, naktimis ne
miegodama, apsvarsčiau: reikia 
ieškoti išeities. Ne tik man, bet 
ir vaikam bus geriau, jei mes iš
siskirsime. Vaikai nemažai pri
siklausė ir prisižiūrėjo per tuos 
metus. Matė tėvą mane stum
dant bei tąsant ir visokiais bjau
riausiais žodžiais plūstant. Ar 
vaikam nebūtų geriau, jei jie 
to nematytų ir negirdėtų?

Kai pasakiau savo vyrui, kad 
manau kreiptis į advokatą sky
rybų reikalu, jis visai pasiuto. 
Sako, tu tokia ir tokia, tu netu
ri pagrindo su manim išsiskirti, 
nes aš su niekuo nesivalkioju, 
bet aš turiu pasamdęs detekty
vą, kuris liudys, kad tu esi lais
vo elgesio ir kad jis tai pats 
yra matęs.

Galiu pasakyti, kad, jei yra 
toks detektyvas, jis nėra nieko 
matęs, nes nebuvo ko maty
ti. Kas man rūpi, yra faktas, 
kad jis gali meluoti teisme ir 
mane apšmeižti.

Dabar mano vyras mane lai
ko kaip supančiotą. Aš bijau ei
ti pas advokatą ir užvesti sky
rybų bylą, nes bijau, kad vy
ras neužvestų savo bylos prieš 
mane, kaltindamas ir įrodyda
mas visokius nebūtus nusižen
gimus. Jei aš nesikreipsiu į 

teismą, juk jis vis tiek gali ma
ne traukti į teismą ir mano var
dą apjuodinti.

Aš tiek kentėjau. Gal ir to
liau reikia kentėti, jam mane 
mušant ir šmeižiant.

Esam religingi žmonės. Tų 
skyrybų bijau. Bet kas man li
ko daryti? Nuoširdžiai prašau 
man patarti, kokia čia yra su
sidariusi teisinė padėtis.

Skaitome Darbininką eilė me
tų.

Skaitytoja, Massachusetts

Atsakymas
Gerai sugyventi šeimoje ar

ba turėti šeimynines problemas 
tai yra ne vieno, bet dviejų as
menų reikalas. Kiekvienas ad
vokatas žino, kad skyrybų by
lose labai retai pasitaiko, kad 
vienas yra geras ir visai nekal
tas, o kitas — blogas ir kaltas. 
Amerikiečiai visai teisingai sa
ko: “It takes two”. Jei žmonės 
elgtųsi kaip suaugę asmenys, o 
ne kaip išlepinti, kaprizingi vai
kai, — būtų mažiau skyrybų.

Tamstos atveju — jei tas 
bendravimas su bendradarbiu 
sukelia Tamstos šeimoje nesu
sipratimų ir jei, kaip Tamsta 
sakai, santykiai su juo yra pa
viršutiniški ir nieko ypatingo 
Tamstai nereiškia, tai kodėl 
Tamsta nesiliauji ėjusi į resto
ranus su tuo vyriškiu? Jam 
Tamsta gali mandagiai pasaky
ti, kad esi ištekėjusi moteris ir 
nenori gadinti savo reputaci
jos, nes žmonės paprastai yra 
linkę nepripažinti tarp vyro ir 
moters platoniškų, nekaltų san
tykių.

Tamstos vyras neturi teisės 
Tamstos mušti. Jei jis tai daro, 
pakviesk policiją. Policija jam 
iškels baudžiamąją (criminal) 
bylą, ir tai jį labai greitai pra- 
blaivys.

Geriausias Tamstai patari
mas: atsisėsk su vyru, kai vai
kų nėra namie, ir jam paaiš
kink, kiek jis pakenkia savo pa
ties vaikam, plūsdamas Tamstą 
biauriais žodžiais jų akivaizdo
je. Vaikų ateities dvasinė gero
vė gali priklausyti nuo tėvų 
blaivių ir realistiškų pasikalbė
jimų ir pasitarimų.

Kiekvienas miestas turi vadi
namuosius “family counselling 
services”. Šeimos santykiam ir
stant, pravartu pasitarti su to
kiais specialistais. Jie turi daug 
praktikos šios rūšies reikaluose 
ir dažnai sugeba padėti.

Teisiniu požiūriu — jei vy
ras Tamstą muša, Tamsta gali 
kreiptis teisman, prašydama 
skyrybų vadinamuoju “cruel 
and abusive treatment” pagrin
du. Jei Tamsta nesi padariusi 
nieko blogesnio už išėjimą pie
tų su bendradarbiu, gali nesirū
pinti dėl vyro grasinimų detek
tyvu ir to detektyvo liudiji
mais. Greičiausiai Tamstos vy
ras “bando” Tamsta ir nori 
pats sužinoti, ar yra realistiško 
pagrindo jo įtarimam, kuriais 
jis greičiausiai pats netiki. Joks 
detektyvas nerizikuos nustoti 
savo “leidimo praktikuoti” (li
cence), meluodamas atvirame 
teisme. Tai yra “per
jury”, lengvai iššifruojamas ir 
sunkiai baudžiamas.

Patariu Tamstai ir vyrui ge
rai apsisvarstyti, pabandyti su
tvarkyt savo santykius ir ne
skubėti su teisinėmis priemo
nėmis.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St, 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.
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šitaip šoka New Yorko lietuvių tautinių šokių grupės vyrai. Grupė mini savo veiklos 20 metų sukaktį ir ta 
proga rengia iškilmingą koncertą gegužės 16 d. 6:30 v.v. Marian Manor (buvusioje švabų salėje) Brookly- 
ne. Be tautinių šokių grupės dar dalyvauja žibuoklių sekstetas, vadovaujamas L. Stuko. Nuotr. V. Maželio

Tarybos moterys siekia įsi-

LIETUVE VADOVAUJA PABALTIJO MOTERŲ TARYBAI
sey Margarita Samatienė netru-

Iš metinio PMT susirinkimo kus vyksta į Japoniją. Ji paža-

Jau minėta, kad New Yorke, 
Estu Namuose, neseniai buvo 
atžymėta Moterų Tarybos 23 
metų sukaktis. Iškilmingame 
susirinkime ligšiolinė Tarybos 
pirmininkė estė Mali Juerma 
perdavė pareigas Lietuvos dele
gacijos atstovei Galiai Žilionie- 
nei.

Iš praėjusių metų Pabaltijo 
Moterų Tarybos veiklos pami
nėtina: jos pirmininkė Juerma 
dalyvavo Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo 16-sios sesijos 
posėdyje; žiemos metu buvo 
surengtas Pabaltijo tautų liau
dies dainų vakaras (lietuviam 
atstovavo solistė S. Nasvytytė- 
Valiukienė ir pianistė Aid. Ke- 
palaitė); Tarybos atstovės daly
vavo užsienio politikos simpo
ziume, surengtame vasario mė
nesį valstybės departamente, 
New Orleans mieste kovo mėn. 
įvykusioje užsienio politikos 
konferencijoje, taip pat ir Pa
baltijo tautų nepriklausomybės 
minėjimuose.

Taryba reagavo įvairių svar
besnių įvykių proga.

New Yorko žinios
Operetės choras, baigdamas 

ši U. metų darbo se
zoną, išsirinko naują valdybą, į 
kurią įeina: O. Barris, A. Kati- 
nienė, M. Klivečkienė, B. Labu- 
tienė, J. Virbickienė, M. Žu
kauskienė. Išrinktoji valdyba 
pareigom dar nepasiskirstė.

Anelė Garlauskienė, 77 me
tų amžiaus, mirė gegužės 7. Bu
vo pašarvota Aromiskių šerme
ninėje. Palaidota gegužės 11 iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Švč. Trejybės kapinėse. Gyveno 
pas dukterį Bredehost, Bald
win, L. I. Paliko du sūnus — 
Viktorą ir Juozą ir šešis vaikai
čius.

A. a. tėvas Modestas Stepai- 
tis, OFM, prieš aštuonerius me
tus žuvęs gegužės 17 kelionės 
katastrofoj, tos pačios dienos 8 
vai. ryto mišiose bus prisimin
tas pranciškonų koplyčioj Broo- 
klyne ir kituose pranciškonų 
vienuolynuose. Velionies arti
mieji bei draugai prašomi me
tinių proga prisiminti jį savo 
maldose.

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Sveikino prez. R. Nixona
Apollo 11 ir Apollo 13 žygių 

į mėnulį proga Taryba sveikino 
prez. R. Nixona. Visai nese
niai ji pasiuntė telegramą prez. 
Nixonui ryšium su jo kalba ir 
ryžtu atsispirt komunistam piet
ryčių Azijoje, kovos dalinius pa
siuntus į Kambodiją.

Pabaltijo Moterų Tarybos su
sirinkime dalyvavo du konsu
lai: Estijos konsulas N. Y. Ak- 
sel Linkhorst ir Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke Anicetas 
Simutis. Pastarasis iškėlė Tary
bos pastangas išlaikyti Pabaltijo 
tautų bylą gyvą Amerikos ir 
pasaulio viešojoje nuomonėje 
bei ieškant mum naujų drau
gų.—

Tarybą daug kas sveikino. 
Reikia paminėti Gabono konsu- 
lės dr. M. Premminger sveikini
mą — ji Tarybą pasveikino ir 
visų 102 milijonų JAV moterų 
vardu.

Kas tie taikos judėjimai?
Naujoji Tarybos pirmininkė, 

Galia Žilionienė, iškėlė reikalą 
pralaužti tylos sąmokslo, gau
biančio Pabaltijo bylą, užtvarą. 
Kalbėtoja pabrėžė: pasaulis da
rosi vis labiau nesaugus, šių lai
kų tragedija turi glaudžius ry
šius su vadinamaisiais taikos ju
dėjimais, o šių gi atstovai — 
įvairios grupės, siekiančios tai
kos bet kuria kaina. Daug kas 
prisijungia prie įvairių demon
stracijų, visai nenusivokdami, 
kad jas iš šono diriguoja komu
nistai ar jiem talkiną. Maskvos 
agentai įvairius idealistinius šū
kius skelbiančius judėjimus nu
kreipia į smurto, subversijos ir 
naikinimo šunkelius. Jei pasau
lis pavergtaisiais mažiau domi
si, tai tuo abejingumu dau
giausia pasinaudoja Kremlius.

Susirinkimą sveikino Lietu
vos atstovas Washingtone J. Ra
jeckas su žmona, pasiuntinybės 
patarėjas dr. St. Bačkis, Pulitz
er premijos laimėtoja latvių ra
šytoja iš Kanados — Gailite, 
viena iš Tarybos steigėjų —Bi-

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.

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.

rutė Novickienė, Tarybos bičiu
lis B. Bieliukas ir kiti.

Iškilmės baigtos estų meni
ninkų skoningai atlikta prog
rama. Susirinkimo eiga buvo 
perduota per Amerikos Balsą.

Kas toji Pabaltijo 
Motery Taryba

Pirmininkė G. Žilionienė, tu
rėjusi pokalbį su Sal. Valiukie- 
ne Amerikos Balsui, pažymėjo, 
kad Taryba įsteigta lietuvių, 
esčių ir latviu Moterų Federa
cijos. Taryba, nuo 1963 turinti 
savo atskiras pirmininkes (trys 
tautybės pirmininkauja pakai-

RAUDONOJI KEP
Rašytojo Pauliaus Jurkaus 

naujoviškai sukurta ir Mairo
nio šeštadieninės mokyklos mo
kinių Brooklyne pastatyta 4 
veiksmų pasaka Raudonoji 
Kepuraitė gegužės 3 buvo pa
kartota Elizabethe. Ja čia atsi
kvietė Kudirkos šešt. mokyklos 
mokinių tėvų komitetas, kurį 
už tokį sumanymą reikėtų tik 
pagirti. Būtų tikrai labai gaila 
buvę, kad toks ir savo tekstu, ir 
dekoracijomis, ir kostiumais, ir 
pačiu pastatymu turtingas vai
dinimas būtų turėjęs dulkėti 
sandėlyje tik po vieno pasta
tymo Brooklyne. Mažesnių ko
lonijų lietuvius stebina Mairo
nio šešt. mokyklos mokytojų ir 
mokinių tėvų gajumas ir pasi
ryžimas kasmet pasirodyti su 
neeiliniu mokinių vaidinimu.

Parengimai New Yorke
Gegužės 16, šeštadienį — New 

Yorko Tautinių šokių grupės dvi
dešimties metų gyvavijno sukakties 
minėjimas—koncertas 6 vai. 30 min. 
buvusioje Schwaben Hall salėje, 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn. N Y.

Gegužės 17, sekmadienį — Prezi
dento Aleksandro Stulginskio minė
jimas. Pamaldos 11 vai. Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčioje, Maspethe, 
N.Y.; tuoj po pamaldų salėje pas
kaita, meninė dalis. Rengia New 
Yorko specialus komitetas.

Gegužės 24, sekmadienį — New 
Yorko Lietuvių vyrų choro koncer
tas Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje, Jamaica & Dexter gatvių kam
pas Brooklyn-Woodhaven, N.Y.

Gegužės 30, šeštadienį — Pavasario 
balius Maspetho liet, parapijos sa
lėje, 64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
Rengia New Yorko skautų Tėvų 
komitetas.

Birželio 7, sekmadienį — Maironio 
mokyklos abiturientų išleistuvės 3, 
v. popiet. Maspetho lietuvių parapi
jos salėje, 64-08 56th St., Maspeth.

Birželio 14, sekmadienį — Viešpa
ties Atsimainymo lietuvių bažnyčios 
vargonų šventinimas ir religinis 
koncertas 3:30 p.p. Maspeth, N.Y.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radrivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

DARBININKAS

tom), yra pilnateisis narys tarp
tautinės organizacijos — Ge
neral Federation of Women’s 
Clubs, kuri apjungia 11 milijo
nų įvairių tautybių moterų. 
Glaudžiai bendradarbiaujama 
su įvairiomis moterų organiza
cijomis. Taryba remia beveik 
visas lietuvių, latvių ir estų iš
eivijos politines ir kultūrines or
ganizacijas.

Kelionė į San Antonio
G. Žilionienė pažymėjo bir

želio mėn. pradžioje vyksianti 
į General Federation of Wo
men’s Clubs metinį suvažiavi
mą San Antonio mieste, Tex
as valstijoje. Ji pasiryžusi nusi
gabenti daug leidinių apie Bal
tijos tautų pavergimą ir prie
spaudą. Tikisi galėsianti suva
žiavimo dalyves painformuoti 
apie šių dienų Pabaltijo padė
tį. Grįžusi numato užmegzti ry
šius su įvairiomis mūsų jauni
mo organizacijoms.

Į Tolimuosius Rytus

dėjo japonų spaudai įteikti rei
kiamą medžiagą. Žilionienė pa
ruošė straipsnį Filipinų laikraš
čiui— šis pažadėjo jį paskelb
ti.

M. Samatienė paprašyta susi
siekti ir užmegzti artimesnius 
ryšius su GFWC Japonijos klu
bu Magnolija ne tik Pabalti
jo Moterų Tarybos, bet ir L. 
Moterų Klubų Federacijos var
du.

G. Žilionienė pakviesta ir ru
denį vyksta į konferenciją už
sienio politikos klausimais; v- 
bės departamentas Washing
tone ją numato rugsėjo 29 ir 
30. Stebėtojas

J RAITĖ Elizabethe
Pernai visi gėrėjomės tos pa
čios mokyklos Miegančiosios Ka
ralaitės pastatymu, tačiau šie
metinis pastatymas ir dekoraci
jų, ir kostiumų spalvingumu, ir 
pačia vaidyba, atrodo, toli pra
šoko pernykštį. Yra didelė pa
laima turėti mokyklai savo arti
mų bendradarbių tarpe tokio 
talento ir tokio ryžto žmonių, 
kaip šokių ir kostiumų paruošė- 
ją Jadvygą Matulaitienę, reži
sierių Tadą Alinską ir daugiata- 
lentį Paulių Jurkų. Pagarbos 
verti ir jaunųjų vaidintojų tė
vai, nepagailėję nei laiko nei 
išlaidų savo vaikams į sceną iš
leisti.

Tokie lietuviškų mokyklų vai
dinimai piniginiu mastu negali 
būti vertinami, nes daug su
gaišta laiko ir daug išlaidų pa
daryta, tačiau jų poveikis lie
tuviško jaunimo dvasiai yra tik
rai didelis. Ir ne tik tiem vai
kam, kurie vaidina, bet ir tiem, 
kurie tokius vaidinimus seka. 
Sunku būtų pasakyti, ar ši iš
vyka buvo pelninga, nes žiūro
vų salėje galėjo tilpti ir dau
giau, tačiau ir jaunieji ir suau
gę šios kolonijos žiūrovai šituo 
pastatymu buvo didžiai sužavė
ti. Tai liudijo karšti plojimai ne 
tik vaidinimui pasibaigus, bet ir 
paties vaidinimo eigoje. O jau
nieji vaidintojai, kurių buvo net 
apie 30,tokio šilto žiūrovų pri
ėmimo tikrai buvo užsipelnę.

K.J.

WOODLAWN 
MORTICIANS 

Inc.
FOR INTEGRITY, 

DEPENDABILITY 

AND ETHICS

4418 White Plains Road 

BRONX, 

New York

Lietuvių Katalikų Religinė 
šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėta malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

HAPPY MOTHER'S DAY

DUNHILL TAILORS
FINEST IN CUSTOM 

TAILORING

65 East 57th Street
New York. N.Y.
Cail EL 5-0050

JOHN T. COSTA 
INSURANCE

214 Market Street 
PATERSON. N.J. 
Cali. 201—684-8444

The Latin
Villa

421 Broadway 

Westville, New Jersey 

A FAMILY PLACE

Call 609—456-0118

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

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

Interboro 
Asphalt 
Paving 

Co.
99 PAIDGE AVE. 

BROOKLYN, N.Y.

Call EV 3-4100

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.

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

LARRISON’S
Turkey Farm 

•J

Inn
Country Style Dinners

Seafood - Luncheons
Cocktail Lounge

Intersection of Route 206 & 24

CHESTER, N.J.

Call 201—879-5521

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

Call 212-638-4726

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

Call 638-4726

HELP WANTED

OPERATORS earn $100 and up. or 
piece work plus benefits and op
portunity for advancements: with 
experience on pockets, zippers and 
hemmer work on childrens box 
shorts. Steady work — BARONCI, 
7th floor. 54 Bleecker St. (Corner 
Lafayette) New York City.

GEGUŽĖS MĖNUO
Į* Marijos gražusis mėnuo, pasi- 1 
b puošęs pavasario gėlėmis, pa

puoš jūsų dvasių gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymų adresu: 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn N.Y.

J 11221.

---------- —------- >

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD

President
Slo 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) virt $175,000,000.

Current dividend on all accounts.

Dabar moka 5^/2% rūšių taupomus pinigus.

7

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 AIR
PORT LIMOUSINE CORP. Build
ing #57 Newark-Airport, Newark, 
N.J. Cali 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

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

G & R PAINTING
INSIDE and OUTSIDE 

All work done at reasonable rates 
All Work Guaranteed 

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

JIMMY SKINNER

FURNITURE POLISHER
9 Bum and Touch Ups

All work guaranteed. Free estimates 
CALL 855-2466

EDDIES OF RINGWOOD
Serving all New Jersey 

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

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

PLASTIC INJECTION 
MOLDING

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

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 (8am-5pm 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—352-4532

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

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

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.
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DARBININKAS Lietuviškos mokyklos dienai praėjus

» mmįs
NAŪJITN0&.

Maironio mokyklos 1969-70 
laidos abiturientų išleistuvės 
įvyks birželio 7 Maspeth lietu
vių parapijos salėje. Pradžia 3 
vai. p.p. Po oficialios progra
mos bus vaišės ir šokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti, tačiau 
ypatingai kviečiami mokyklos 
ankstyvesnių laidų abiturien
tai.

Maironio mokyklos tėvų susi
rinkimas yra šaukiamas gegu
žės 16, šeštadienį 11:30 ryto 
mokyklos apatinėje salėje. Nu
matyta dienotvarkė: 1. mokyk
los statuto priėmimas, 2. mo
kyklos persikėlimo klausimas, 
3 tėvu komiteto rinkimai. Vi
sų tėvų dalyvavimas būtinas.

Albina Uknevičiūtė ir Algi
mantas Gedminas susituokė 
gegužės 2 Maspetho lietuvių 
bažnyčioje. Mišias koncelebra- 
vo prel. V. Balčiūnas Tėv. V. 
Gidžiūnas, O.F.M., kun. Jonas 
Pakalniškis. Gražios ir linksmos 
vestuvių vaišės įvyko tos pačios 
parapijos salėje. Dalyvavo sve
čių apie 150. Jie buvo suvažia
vę iš Chicagos, Toronto, Phila- 
delphijos ir kitų miestų. Abu 
jaunieji Įsikūrė Chicagoje, kur 
paskutiniu laiku ir gyveno. Ves
tuves iškėlė jaunosios tėvai p. 
Uknevičiai, kurie gyvena Wood- 
havene.

Baltu studentu susirinkimas 
bus gegužės 16 d. 3 v. popiet 
Cclumbijos universitete Foreign 
Studies Center, Broadway ir 
116 Street. Kalbės tema Estija 
ir Latvija 1917 m. Dalyvauja 
prof Ezar Gailis iš Itachos ko
legijos ir Olave Arens, iš Co- 
lumbijos universiteto. Kviečia
mi lietuviai studentai atsilanky
ti.

LMK Sąjungos 29 kuopos 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
17, sekmadienį. 12 vai., tuoj 
po pamaldų, Apreiškimo parapi
jos salėje. Valdyba kviečia vi
sas nares dalyvauti.

Ridgswoode išnuomojamas
gražus iš 6 kambarių butas. In
formacijai tel. HY 7-4677.

Parduodamas tautinis kostiu
mas. Skambinti po 7 v.v. (201) 
763-7622.

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.
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N. Y. TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPES 
20 mėty veiklos sukaktuvinis 

KONCERTAS
Gegužes 16 d. 6:30 v. vakaro

MARION MANOR 
(buvusioj švabų salėje) 

474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE:
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!
Komitetas

Vienuolynas ........ GL
Spaustuvė „............... GL
Redakcija ................. GL
Administracija ........ GL

5-7068
2-6916
5-7281
2-2923

New Yorko liet, vyrų choro 
koncerte, kuris įvyks gegužės 
24 d. 4 v. popiet Franklin K. 
Lane mokyklos salėje Woodha- 
vene, be choro dainų, išgirsime 
jauną dainininkę, čia gimusią 
lietuvaitę, F. Railaitę-Riley. Cho
ras šiam koncertui intensyviai 
ruošiasi, ir repeticijos Kultūros 
židinio patalpose vyksta net du 
kartus per savaitę. Choro diri
gentas muz. V. Strolia ir kai 
kurie choristai atvyksta į šias 
repeticijas net iš gana tolimų 
New Jersey arba Long Island 
vietovių.

Prez. A. Stulginskio minėji
mas bus gegužės 17, sekmadie
nį. Pamaldos 11 vai. Maspetho 
lietuvių bažnyčioje. Mišias au
kos ir pamokslą pasakys prel. 
J. Balkūnas. Giedos parapijos 
choras, solo giedos J. čepukie- 
nė, vargonais palydės V. Kerbe- 
lis. Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Po pamaldų tuoj vi
si renkasi į tos pačios parapijos 
salę, kur bus akademinė dalis. 
Paskaita skaitvs dr. D. Jasai
tis. Prez. A. Stulginskio laiškų 
ištraukas skaitys aktorius Vita
lis Žukauskas. Jaunimo atstovai 
minėjimo proga padarys pareiš
kimą. Po minėjimo bus kavutė. 
Minėjimui rengti yra sudarytas 
specialus komitetas, kuris visą 
visuomenę kviečia atsilankyti.

Latvių choras Liga iš Bosto
no atvyksta koncertuori į 
New Yorką; Koncertas bus ge
gužės 17, sekmadienį, Judson 
salėje, 165 West 57 St. Man- 
hattane. Pradžia 8 v.v.

Dr. V. Vygantas tarnybos 
reikalais lankosi Korėjoje ir iš 
Seoul atsiuntė sveikinimus Dar
bininkui.

Šeima maloniai kviečia visus 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į

A.A.
KĘSTUČIO KUDŽMOS 

mirties metinių mišias gegužės 
15 d., 8:30 v. ryto Maspetho 
lietuvių bažnyčioje.

New Yorko lietuvių vyrų choras su vadovu muziku Vytautu Strolia. Choro koncertas įvyks gegužės 24
i. 4 v. popiet Franklin K. Lane mokyklos salėje. Nuotr. V. Maželio

PREZ. A. STULGINSKIO 
MINĖJIMAS

Gegužes 17, sekmadienį
PAMALDOS: 11 vai. Maspetho lietuvių bažnyčioje, 64-14 

56th Rd., Maspeth, L. L

• Mišias aukoja ir pamokslą sako prel. J. Balkūnas

• Organizacijos dalyvauja su vėliavomis

AKADEMIJA: 12 vai. Maspetho parapijos salėje.
• Invokacija — prel. J. Balkūnas

• Paskaita — dr. D. Jasaitis

• Aktorius Vitalis Žukauskas skaito prez. A. Stulginskio 
laiškų ištraukas

• Jaunimo pareiškimas
Po minėjimo — kavutė

Visi kviečiami atsilankyti!
Rengėjai

Lietuvių Fondo pavasario baliuje gegužės 9 Waldorf Astoria viešbutyje. Kalba Lietuvių Fondo pirmininkas 
dr. A. Razma, kairėje: dr. J. Kazickas — N.Y. Liet. Fondo vajaus komiteto pirmininkas, viduryje — Jonas 
Krukonis, iš Patersono, testamentu palikęs savo didelį turtą Lietuvių Fondui. Nuotr. V. Maželio

Į LIET. LOMIĄ ATEINA MILIJONINIS PALIKIMAS
Lietuviu Fondo pavasario balins New Yorke

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas gegužės 9 Waldorf Astoria 
viešbutyje surengė gražų pava
sario balių, kurio tikslas buvo 
atžymėti ir pagerbti ypatingą 
Lietuviu Fondo mecenatą.

Į banketą susirinko žmonių 
arti dviejų šimtų (195). Vaka
rienės metu vajaus komiteto 
pirmininkas dr. J. Kazickas pa-

Pagerbti svetimų valstybių konsulai
New Yorko miesto komisio- 

nierė Jungtinėm Tautom ir 
konsulariniam korpusui J. L. 
Loeb gegužės 4 suruošė priėmi
mą New Yorke reziduojautiem 
svetimų valstybių generaliniam 
konsulam pagerbti. Be pačios 
šeimininkės, priėmime dalyva
vo aukšti New Yorko miesto 
pareigūnai, svetimų valstybių 
ambasadoriai prie Jungtinių Ta 
tų ir generaliniai konsulai, jų 
tarpe ir Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis su 
žmona.

Jau nuo seniau New Yorke 
veikė specialus miesto komite
tas santykiam su konsulariniu 
korpusu. įsikūrus Jungt. Tau
tų organizacijai, buvo sudary- 

sakė kalbą ir pristatė tą ypatin
gą mecenatą. Ypatingas jis tuo, 
kad Lietuvių Fondui palieka sa
vo milijoninį turtą.

Šis mecenatas yra Jonas Kru
konis iš Patersono, N. J.

Ir kiek tas turtas vertas? 
1968 metų gale jo turtas buvo 
persiritęs per milijono dolerių 
ribą.

tas specialus New Yorko mies
to komitetas Jungtinėm Tau
tom, kuris pagelbėdavo svetimų 
šalių misijom ir jų nariam susi
rasti reikalingas patalpas bei į- 
sikurti. Nuo šių metų pra
džios abu komitetai sujungti į 
viena įstaigą, kuriai vadovauja 
ponia Loeb titulu The New 
York City Commissioner for 
the United Nations and for the 
Consular Corps.

Nė viename kitame pasaulio 
mieste nėra tokio didelio skai
čiaus diplomatų ir konsulų, 
kaip New Yorke, šiuo metu 
čia reziduoja 26.0 0 0 įvairaus 
rango svetimų valstybių parei
gūnų, įskaitant ir jų šeimas.

LGK

1969 metų gruodžio 18 suda
rė oficialų testamentą, kuriuo 
savo visą turtą palieka Lietuvių 
Fondui.

Tai yra pati didžiausia auka 
Lietuviu Fondo istorijoje.

Pagal sudarytą testamentą, 
Lietuvių Fondas turės dalį iš
mokėti Amerikos Lietuvių Ta
rybai nepriklausomybės šven
čių proga, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenei knygom ir bro
šiūrom leisti, Putnamo sese
lėm senelių namam išlaikyti ir 
t.t. Lietuvių Fondas įsteigia Jo
no Krukonio vardo stipendi
jų fondą ir tas stipendijas duos 
lietuvių krikščionių kilmės jau
nimui. Lietuvių Fondas tvarko 
pagrindinį kapitalą, skirsto jo 
pajamas ir t.t.

Iš Chicagos buvo atvykęs 
Lietuvių Fondo pirmininkas dr. 
A. Razma, kuris tarė sveikini
mo žodį.

Jonui Krukoniui įteiktas 
sveikinimo adresas, nepriklau
somybės sukakties medalis ir 
jis pakeltas į Lietuvių Fondo 
garbės komitetą. (Tai pirmas to 
komiteto narys).

Po visų triukšmingų plojimų 
ir sveikinimu už Joną Krukoni 
kalbą pasakė Antanas Rugys.

Trumpai priminti ir šio va
jaus aukotojai. Viso aukų su
rinkta arti 10,000 dol.

Vakaro muzikinę programą 
atliko dainininkas Vytas Gruz- 
dis, padainavęs keletą dainų. 
Jam akomponavo Algirdas Ka- 
čanauskas. šokiam grojo Joe 
Thomas orkestras. (Plačiau ki
tam numery).

Iš Bostono šaulių 
veiklos

Bostone veikia šaulių kuopa, 
pasivadinusi Jono Vanagaičio 
vardu. Kuopa leidžia savo biu
letenį, kurio balandžio numerį 
vėl atsiuntė Darbininko redak-
cijai. Iš to biuletenio čia ir skel
biame kai kurias žinias.

Į kuopą įstojo nauji nariai: 
Felicija Karosienė ir Dimitrijus 
Nikolskis. Nauji nariai jau Lie
tuvoje buvę ilgamečiai šaulių 
sąjungos nariai.

Lietuviška parodėlė šaulių pa
stangomis ruošiama birželio 6- 
19 Home Savings Banko vitri
noje. Be gintaro, medžio droži
nių, lietuviškų lėlių dar nori
ma atžymėti Lietuvos žymesnie
ji birželio įvykiai.

Šauliai dalyvauja tradicinėje 
ramovėnų iškyloje, kuri bus 
birželio 7. Vaižiuojama į Wor- 
cesterio Maironio parką. Ten 
bus pietūs, meninė programa 
ir pasilinksminimas. Asmeniui 
— 4 dol.

Birželio 21 kuopa organizuo
ja šaudymo varžybas Sharon, 
Mass., Massapaog Sportsmen’s 
klube.

šaulių Sąjungos suvažiavimas 
buvo balandžio 25 ir 26 Detroi
te. Išrinktas naujas s-gos pir
mininkas — Vincas Tamošiūnas.

LB New Jersey apygardos su
ruoštas lietuviškos mokyklos ir 
jos mokytojų išeivijoje pagerbi
mas balandžio 11 praėjo iškilia 
nuotaika. į susirinkusius moky
tojus ir jų gerbėjus prašneko 
Rytinio pakraščio lietuviškų mo
kyklų inspektorius Antanas Ma
sionis, pabrėždamas didelį mo
kytojų atsakingumą, besirūpi
nant jaunosios kartos lietuviš
ku auklėjimu, ir jų parodytą pa
siaukojimą. Kalbai pasibaigus, 
į sceną buvo pakviesti visi sa
lėje buvę ir šeštadieninėse mo
kyklose dirbę ar ir dabar tebe
dirbą mokytojai, kuriem apy
gardos pirmininkas K. Jankūnas 
padėkos vardan įteikė švieti
mo tarybos skoningai pagamin
tus, PLB pirmininko ir PLB bei 
JAV LB švietimo tarybos pir
mininkų pasirašytus pažymėji
mus. Pažymėjimai buvo įteikti 
šiem įvairų metų skaičių lietu
viškose mokyklose išdirbusiem 
mokytojam: Liucijai Alinskie- 
nei, Antanui Arminui, Elenai 
Augulienei, Marijai Balčiūnie
nei, Evelinai Brazinskienei, 
Kęstučiui ir Vaclovui Čižiūnam, 
Aldonai Cekienei, Kaziui Degu
čiui, Teklei Dzikienei, Algiui 
Eitmanui, Rūtai Graudytei, Sta
siui Jakštui, Onai Karašienei, 
Vytautui Kvedarui, Mildai Kve
darienei, Aldonai Liobienei, Ra
mutei Lorai, Vincui Mamaičiui, 
Antanui Masioniui, Juozui Pra
puoleniui, Danutei Rogers, O- 
nai Skurvydienei, Irenai Stan - 
kūnaitei, Algiui Šauliui, Pauli
nai Tiknienei, kun. Petrui Toto
raičiui, Danguolei Vaičiūnaitei, 
Jūratei Veblaitytei ir Antanui 

MIRĖ MUZIKĖ S. CERIENE-MULKS

Muzikė Salomėja čerienė-Mulks

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

ruošia

7 DIENŲ KELIONĘ Į BERMUDŲ 
liuksusiniu graikų “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. 2EMEIKIS 
136 Davis Avenue 

Kearny, New Jersey 07032

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

Vitkui. Mokyklos rėmėjų pažy
mėjimai buvo įteikti Šv. Petro 
ir Povilo parapijos klebonui 
kun. Petrui Žemeikiui, kurio va
dovaujamos parapijos mokyklos 
patalpomis šešt. mokykla visą 
laiką naudojasi, tos pat parapi
jos kunigui Juozui Pragulbickui, 
kuris ne tik visą laiką šešt. mo
kykloje mokytojauja, bet ir 
kiekvienais metais mokyklą pa
remia daugiau kaip 100 dol. au
ka, ir kepyklos savininkui Pra
nui Kupinskui, kuris nuolat mo
kyklą paremia ne tik kepyklos 
gaminiais, bet ir piniginėmis 
aukomis.

Meninę programą atliko nuo
širdi lietuviškų parengimų tal
kininkė solistė Ona Zubavičie- 
nė, nuotaikingai ir giliu įsijauti
mu padainuodama lietuviškų 
kompozitorių kūrinių. Ją pianu 
palydėjo taip pat dažna mūsų 
parengimų rėmėja pianistė Ju
lija Rajauskaitė-šušienė- Pet
rauskienė. Linksmesnio žanro 
taikliais eilėraščiais p r o- 
gramą paįvairino svečias iš 
Brooklyno poetas Leonardas 
Žitkevičius. Programai vadova
vo tolimų apylinkių lietuvių vi
suomenei artimai pažįstama iš
kili lietuviško žodžio perteikė
ja Irena Veblaitienė.

Programai pasibaigus, svečiai 
dar kelias valandas linksmai šo
ko ir vaišinosi skaniai paruoš
tais valgiais.

Vakaro pelnas bus įteiktas 
Kudirkos šešt. mokyklai Eliza- 
bethe.

K. J.

Trečiadienį, gegužės 6, 9 v. 
ryto savo namuose nuo širdies 
smūgio mirė plačiai pažįstama 
dainininkė, šokėja ir muzikė Sa
lomėja Staniliūtė, gimusi Ang
lijoje, bet augusi, dainavusi ir 
veikusi JAV. Ji mokytojavo 
Ateities žiedų” mokykloje, 1918 
buvo Chicagos Moterų Cho
ro mokytoja, buvo Lietuvaičių 
Gimnastikos Klubo narė, pri
klausė Birutės Chorui ir visai 
eilei kitų organizacijų. Ji ruošė 
muziką dainom, programom, 
radijo valandom. Ji paruo
šė ir išleido plokštelę “Dainos 
Lietuvai”. Ji buvo ištekėjusi už 
dr. C. K. Cherry, o šiam mirus, 
ji ištekėjo už p. Mulks, su ku
riuo gyveno New Jersey valsti
joje.

Glencoe, Ill., miestelyje gyve
nanti velionės sesuo Bronė Bri- 
jūnienė praneša, kad Salomė
jos Cherry-Mulks palaikai iš
vežti į Chicagą ir palaidoti 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.




