
THE KARIAM 
4545 W.63fč 
CHICAGO*

ST..
. ,60629

DARBININKAS
Rusai kaltinami norį užimti Suezo kanalą 

Turės paaiškinti del Vid. Ryty fronto

LVNOW n. v. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, BIRŽELIS - JUNE 3, 1970 10 CENTŲ

Kambodija susilaukia karines - diplomatines pagalbos
Atrodo, kad Amerikai pradeda sektis politiniam diplomatiniam fronte

Prez. Nixonas šio trečiadie - 
nio vakarą darys trumpą pra
nešimą apie Kambodija ir Viet
namą. įspėjama, kad naujų sen
sacingų pranešimų nelaukti 
na — tik painformavimas apie 
tai, kas jau atsiekta Kambodi- 
joj ir kaip vyksta vykdymas 
planų ryšium su karo perleidi
mu patiems vietnamiečiams.
Pagalba Kambodijai

Tailando vyriausybė skelbia, 
kad jau telkia savanorius vykti 
Kambodijon jos miestų saugoti, 
kad jos pačios ir P. Vietnamo 
kariuomenė galėtų su komunis
tais kitur tvarkytis. Tailandas 
duos ir laivyno dalinį, tik ne
skelbiama jo paskirtis. Jis gali 
veikti dvejose' vietose: patru-

— New York Times kaina 
paprastų dienų laidoms pakel
ta iki 15 centų, sekmadienio 
laida palikta ta pati (50 centų) 
50 mylių spinduliu nuo New 
Yorko miesto centro. Už tos ri
bos kaina bus 75 cnt. Kainos 
pakėlimas rišamas su nauja 
darbo sutartimi, kuria darbi
ninkai laimėjo didelį atlyginimų 
pakėlimą.

— Atvežtų iš Mėnulio uolė- 
nų tarpe rastas vienas stipriai 
radioaktyvus gabalas, kurio am
žius* siekiąs 4,6 bilijoną ’metų. 
Jis priklausytų tam laikotar
piui, kuriame formavosi Saulės 
sistema.

Indonezija ir JAV sustiprino santykius

Indonezijos prezidentas Suharto lankosi pas JAV prezidentą Nixoną
t

Pas prez. Nixona lankėsi In
donezijos prezidentas Suharto, 
kuris po komunistų sąmokslo 
sutriuškinimo 1965 užsitraukė 
ant savęs Maskvos nemalonę ir 
gavo vitas ūkines bėdas, kurių 
buvo pridaręs pašalintasis pre
zidentas Sukamo.

Indonezijos skolos vakarie
čiams, Washington© pagalba, 
nukeltos ateitin ir mokėjimas 
išdėstytas mažesnėmis sumomis 
ilgesniam laikui. Sukamo buvo 
prisirinkęs paskolų ir iš komu
nistų bloko, bet Maskvos spau
džiami komunistai ikšiol nesu
tiko mokėjimų palengvinti.

Ir naujoji Indonezijos vado
vybė nenori dėtis prie jokių 
blokų, bet ji labai aiškiai anti- 
komunistiška ir vis labiau artėy 
ja prie Amerikos ir Japonijos. 
Ji pasisako už pietryčių Azijos 
kolektyvinę apsaugą su Ameri
kos ryšiu. Indonezijos santykiai 
su Amerika labai geri. Ji dabar 

liuoti Kambodįjos pakrantes 
prie Siamo įlankos (kad jūros 
keliu ginklai komunistam ne
patektų) ir žvalgyti priešo veik
lą plaukiojant Mekongo upe. 
Būta gandų, kad Tailando ka
riuomenė jau sėkmingai veikia 
ir Kambodijos rytinėje bei 
šiaurinėje dalyje. Greičiausiai 
tai yra labiausiai patikima ži
nia, nes tos Kambodijos dalys 
prieina prie Kambodijos sienos.

P. Korėja ir Kambodija jau 
sutvarkė diplomatinių santykių 
atnaujinimą, todėl laisvas ke
lias Korėjai suteikti Kambodi- 
jai vienokią ar kitokią pagal
bą. P. Korėja, kurios 50,000 vy
rų kovoja P. Vietname, nekalba 
apie pagalbą kariais, bet tik 
žada įvairią humanitarinę pa
galbą (pabėgėlių šalpa, karo 
lauko ligoninės, medikamentai 
ir k.).

Kambodijos užsienio reikalų 
ministeris, būdamas Saigone, su 
viltim užsiminė ir apie santy
kių užmezgimą su Chang-Kai- 
sheko Kinijos vyriausybe, kuri 
dalyvavo Jakartos konferencijo
je ir gali suteikti Kambodijai 
daug naudingos pagalbos,, nes 
Chiang Kai-sheko vyriausybė 
yra didžiausia Azijos antikomu
nistinių valstybių bloko šalinin- 
xė. Jakartos konferencija, yra 
ta kryptim pirmas svarus žings
nis.

padarė Amerikai didelį patarna
vimą, sukviesdama 12 Azijos 
valstybių konferenciją Kambo
dijos nepriklausomybei gelbėti. 
Tos konferencijos nutarimu 
yra sudarytas komitetas rūpin
tis Ženevos konferencijos at
naujinimu.

Komunistam toji konferen
cija labai nepatiko, todėl pradė
ta prikaišioti Jakartai, kad nuo 
šiol ji nebegalinti pretenduoti 
esanti laisva nuo priklausymo 
blokams, nes su tos konferen
cijos sušaukimu ji padėjo Ame
rikai traukyti kaštanus iš Viet
namo ugnies.

Jis ragino privatų kapitalą 
keliauti į jo kraštą normaliai 
pasipelnyti ir tuo pačiu padėti 
Indonezijai ūkinį pagrindą su
kurti. Pažadėjo saugumą ir tvar
ką. Olandai, kurie ilgai valdė 
tas žemes ir buvo ginklu išvary
ti, jau pradeda ten grįžti su 
pinigais ir technika.

Ir Washingtonas jau pažadė
jo Kambodijai ginklų maždaug 
7,5 mil. dol. vertės, nes to reika
lauja Amerikos karių P. Vietna
me saugumas. Apie tai praneš
ta senato užsienio reikalų komi
sijai, bet tai transakcijai nerei
kalingas kongreso sutikimas. 
Bus duodama tik tokių ginklų, 
kuriais gali naudingai pasinau
doti vargingai paruošta Kambo
dijos kariuomenė be ilgesnio 
pasiruošimo. Senato komisija 
painformuota slaptu raštu, bet 
tą slaptumą stengiasi nuimti 
komisijos pirm. sen. Fulbright, 
kad tą reikalą būtų galima pa
naudoti viešai propagandai 
prieš prezidento Indokinijos po
litiką.
Komunistų atstovai

Iš Kambodijos išleisti vykti 
namo kom. Kinijos, S. Korėjos, 
Š. Vietnamo ir Vietkongo dip
lomatai, kai Šveicarijos diplo
matams tarpininkaujant buvo 
gautas kom. Kinijos pažadas iš
leisti vykti namo sulaikytiems 
Kambodijos diplomatams Peki
ne ir Hanojuje. Kinai pažadėjo 
juos atvežti į neutralią vietą.

Visų nuostabai, Kambodijoj 
tebėra Sovietų, Lenkijos, Čeko
slovakijos, R. Vokietijos ir Bul
garijos- felplomatiuės^ ’ misiješj 
nors princas Sihanoukas spau
džia per visus draugus ir pažįs
tamus, kad santykius su 
Pnompenh, nutrauktų ir pripa
žintų jo už Kambodijos sienų 
sudaryta vvriausvbe. v V v U t.

— Kanados doleriui leista 
laisvai susirasti savo naują ver
tę pasaulio pinigų rinkoje. 1962 
Kanados dolerio vertė buvo 
nustatyta 92.5 cento už vieną 
JAV doleri. Pirmąją laisvo svy
ravimo dieną Kanados doleris 
savo verte pradėjo slinkti ar
čiau Amerikos dolerio — už vie
ną Amerikos doleri jau mokė
ta 96.5 centų.

— Labai stiprus žemės dre
bėjimas nusiaubė didelius plo
tus Peru valstybėje Pacifiko 
pakrašty. Sakoma, kad žuvusių 
skaičius gali būti daugiau kaip 
40,000. Organizuojama tarptau
tinė pagalba.

Lietuvoje mirė prof. Tadas Ivanauskas
Iš Bostono birželio 2 J. K. 

paskambino telefonu į Darbi
ninko redakciją ir pranešė, kad 
gavęs telegramą iš Lietuvos, 
jog ten miręs prof. Tadas Iva
nauskas. Laidojamas birželio 
3. Kada miręs, nepasakyta. Pro
fesorius Tadas Ivanauskas bu
vo žymus Lietuvos zoologas.

Velionis buvo gimęs 1882

Prof. T. Ivanauskas

Pėdas mėtydama, Maskva 
prieš kelias dienas per savo at
stovą įteikė Kambodijos vyriau
sybei paraginimą atsikratyti 
visų svetimų kariuomenių, kad 
tuo būdu būtų išvengta “brolžu
diško” karo. Yra miglota už
uomina apie diplomatinių san
tykių nutraukimą, jei Kambodi
jos vyriausybė to patarimo ne
paklausytų.
Sutartis su P. Vietnamu

Tuo tarpu Kambodija ir P. 
Vietnamas pereitą savaitę ap
tvarkė savo diplomatinius, kari
nius, ūkinius ir kitokius santy
kius. Tuo reikalu buvo nuvvkes 
į Saigoną Kambodijos užsie
nio reikalų ministeris Yem Sam- 
baur.

Pasirašyti trys dokumentai: 
susitarimas dėl diplomatinių 
santykių atnaujinimo, dėl ūki
nio bendradarbiavimo ir dėl 
Kambodijoj esančių vietnamie
čių traktavimo. Svarbiausia su
sitarimų dalis yra karinė, todėl 
ji nepaskelbta. Bet apie tą rei
kalą daug kas žinoma iš abie
jų pusių ta proga padarytų pa
reiškimų. Sakoma, kad P. Viet
namas gauna plačias teises sa
vo karinei veiklai Kambodijoj 
tvarkyti. Dabar jau oficialiai pa- 
Mriinfc. atė
jo Kambodijon paprašyti, kad 
jie pasitrauks tik misiją atlikę 
su Kambodijos vyriausybės su
tikimu, kad nėra jokių geo
grafinių ribų vietnamiečių ka
rinei veiklai Kambodijoje.

Kambodijos ministeris ta 
proga pareiškė, kad tuo tarpu 
nesą reikalo prašyti palikti 
Kambodijoj Amerikos kariuo
menę. bet jei bus reikalo, tos 
pagalbos bus paprašyta.

P. Vietnamo prez. Thieu įne
šė daugiau šviesos į ateities pla
nus. Jis pareiškė, kad P. Viet
namokariuomenė pasiliks Kam- 
bbdijoj neribotą laiką po ame
rikiečių pasitraukimo, bet tu
rės turėti nuolatinę amerikie
čių paramą, išskyrus tik sausu
mos kariuomenės dalinius. 
Apie 1971 m. vidurį Amerikos 
sausumos kariuomenė jau bū
sianti laisva nuo karinių opera
cijų atsakomybės ir P. Vietna
me. nes jas perims P. Vietna- 

gruodžio 28 Lebiodkos dvare, 
Vosyliškiu valsčiuje, Lydos ap
skrityje. Tėvas buvo inžinierius. 
Gimnaziją lankė Varšuvoje, bai
gė Petrapilyje 1903. Tais pa
čiais metais įstojo į Petrapilio 
universiteto gamtos matemati
kos fakultetą. 1905 dėl riaušių 
uždarius universitetą, išvyko 
studijuoti į Prancūziją, kur 
1908 baigė Sorbonos universite
tą. Grįžęs į Petrapilį, 1910 iš
laikė prie universiteto egzami
nus, reikalaujamus gauti Rusi
joje aukštojo mokslo diplomą. 
Čia jis vadovavo mokslo priemo
nių dirbtuvei iki 1917. 

ir

Į Lietuvą grįžo 1918 ir jai 
skyrė visą savo gyvenimą, įsi
traukdamas į mokslinį darbą. Į- 
kūrė gamtos tyrimą stotį, vi
są laiką profesoriavo universite
te.

Iš visų gamtos mokslo sričių 
labiausiai jį domino ornitologi
ja — mokslas apie paukščius. 
Didžiausias jo mokslinis įnašas 
yra 3 tomų veikalas — Lietuvos 
paukščiai.

mo kariuomenė. Numatoma, 
kad P. Vietname pasiliks tik 
apie 100,000 Amerikos karių: 
aviacija, artilerija, tiekimas. Ši
tuo reikalu jis dar neturįs su 
prez. Nixonu formalaus susita
rimo, bet tikisi nebūsiąs be tos 
pagalbos paliktas.

Thieu nemano, kad komunis
tai Paryžiuje pradės rimtai de
rėtis, nes jie vis dar tebesitiki 
politinių nuolaidų. Jo vyriausy
bė daugiau nuolaidų nedary
sianti, nes’ tai būtų ne dery
bos, bet kapituliacija komunis
tams.
V. Vokietijos balsas

Pirmą kartą diplomatinį bal
są Indokinijos klausimu pri
dėjo ir V. Vokietijos vyriausy
bė, paraginusi visus 1954 me
tų Ženevos konferencijos daly
vius imtis bendrų žygių pabaig
ti karą Indokinijos pusiasaly 
Ženevos susitarimų dvasioje. 
V. Vokietijos ambasadoriai jau 
įpareigoti išdėstyti Bonnos nuo
monę vyriausybėms tų valsty
bių, kurios tuo reikalu turėtų 
būti suinteresuotos.

Šitie ir kiti duomenys turė
tų sakyti, kad Washingtonui 
pradeda sektis organizuoti po- 
litinį-diplomatinį frontą Indoki
nijos reikalams sutvarkyti ir 
tuo būdu iš ten garbingai pasi- 
tijiukti.

i

10 metu kaip mirė 
B. Pasternakas

B. Pasternakas

Gegužės 30 suėjo 10 metų 
nuo garsaus rusų rašytojo Bori
so Pasternako mirties. Vakaruo
se jis pagarsėjo savo romanu 
“Daktaras Živago”, bet Rusijoj 
jam nebuvo leista jo atspaus
dinti. Pogrindis jį išspausdino 
dalimis, vėliau jis buvo atspaus
dintas Vakaruose. Ta proga 
Pasternakui 1958 m. buvo pa
skirta Nobelio literatūros pre
mija, bet jis buvo privertas jos 
atsisakyti ir neišleistas į užsie
nius jos pasiimti. Maskvos rė
žimui jis nepatiko, nes jam ne
pataikavo.

Palaidotas netoli Maskvos Pe
redelkino kaime, kur gyveno ir 
mirė. Mirties sukakties diena 
apie 200 jaunų ir senų lankyto
jų susirinko tyliai prie rašyto
jo kapo. Jaunesniųjų būrys pa
kaitomis skaitė rašytojo eilėraš
čius. Sovietų spauda rašytojo 
neprisiminė nė viena eilute. ’

—Sovietai paleido į Žemės or- 
bitą erdvėlaivį su dviem astro
nautais. Jau seniai toks įvykis 
bėra buvęs. Sakoma, kad astro
nautai užsiiminės įvairiais moks
liniais tyrinėjimais, bet dau
giau jokių žinių nepaskelbta. |- 
tariama, kad po poros dienų ga
li būti paleistas ir kitas, kaip 
jau seniau yra buvę.

— Palestinos arabų teroristi
nės organizacijos per Egipto ra
diją paskelbė, kad Rusija suti
ko juos ginkluoti teroristinei 
veiklai priei Izraelį vykdyti.

Washingtonas. — Šią savaitę 
atitinkamas pareigūnas, grei - 
čiausiai pats valstybės sekreto
rius W. Rogers, pateiks Sovie
tų ambasadoriui (jis ką tik su
grįžo iš Maskvos) eilę klausimų 
ryšium su Sovietų Egiptui tei
kiama karine pagalba. Ypač ne
rimą išaiškinti vaidmenį Sovie
tų lakūnų ir technikinio perso
nalo, kurs jau, atrodo, valdo 
Egipto raketas ir radarus. Mask-
vos atsakymai turės padėti ap
sispręsti dėl lėktuvų davimo ar 
nedavimo Izraeliui.

Sakoma, kad šį kartą nebus 
lengva Maskvai išsisukinėti, nes 
Izraelio ir kitų valstybių žvalgy
bos yra surinkusios daug Mask
vą inkriminuojančios medžia
gos. Pereitą savaitę Washingto
ne buvęs Izraelio užsienio rei
kalu ministeris atvežęs įrody
mų, kad Sovietai siekia dabar 
užvaldyti oro erdvę viršum 
Suezo kanalo, kad po to galėtų 
nustumti Izraelio frontą Sina
jaus pusiasaly nuo Suezo ka
nalo krantu. Jei šitas sumany
mas jiems, pasisektų. Sovietai 
atidarytu Suezo kanalo laivvba 
savo apsaugoje. Esą žinoma, 
kad Egipto ženklais pažymėtais 
lėktuvais skraidą Sovietų lakū
nai turi įsakymą atidaryti ugnį 
į kiekvieną sutiktą Izraelio lėk
tuvą. Izraelio lakūnai turi įsaky
mą tuo tarpu susikirtimo su 
rusais vengti — gintis tik už-

Ceilono dešinieji pralaimėjo rinkimus — 
Moteris bus premjerė ir užsienio 

reikaly ministerė
Colombo. — Didelian^e įsi

tempime vyko šį kartą Ceilono 
parlamento rinkirtiai. CeHonas* 
yra buvusi britų kolonija, sala 
Indijos vandenyne, nepriklauso
mybę gavusi 1948. Rinkimus 
šį kartą -laimėjo trijų partijų 
koalicija, netikėtai sutriuškinu
si irgi trijų konservatyvių gru
pių junginį, buvusį valdžioje 
nuo 1965. Laimėjusi koalicija 
turės parlamente daugiau kaip 
du trečdalius atstovų.

Laimėjusios koalicijos di
džioji partija vadinasi gražiu 
laisvės vardu, bet ji stovi kraš
tutinėj kairėj. Ją prie laimėji
mo atvedė iš pasiturinčios šei
mos kilusi moteris Sirimavo 
Bandaranaike, jau vieną kartą 
buvusi savo krašto premjere. 
Ji tą koaliciją sudarė, prisikal
bindama dvi mažas komunisti
nes grupes, kurių viena ištiki
ma dabartinei Maskvos linijai, 
o kita išpažįsta Trockio ‘evan
geliją’.

Mrs. Bandaranaike jau pa
skirta premjere ir sudarė savo 
vyriausybę, kurioje davė vietų 
ir komunistams. Turima parla
mente dauguma pakankama 
konstitucijai pakeisti, todėl 
lauktina, kad Ceilonas pasi
trauks iš Britu Bendruomenės 4

■ Pedro Aramburu, buv. Argentinos 
prezidentu 1955-58, peronistŲ pa
grobtas iš savo namų Buenos Ai
res. Sakoma, kad esąs nužudytas 
keršijant už savo laiku peronis- 
tams padarytas skriaudas. Galimas 
dalykas, kad kas nors kitas pero- 

*• nitty vardu prisidengė tam nusi
kaltimui {vykdyti. Pagrobtasis te
beieškomas.

pulti, bet *pirmi puolimo nepra
dėti.

Be Sovietų lakūnų, kurių esa
ma apie 100 vyrų, Egipto kari
nių pajėgų eilėse yra dar apie 
10.000 rusų technikų ir patarė
jų. Technikinis personalas yra 
prijungtas prie artilerijos ir 
priešlėktuvinių raketų daliniu. 
Ikšiol Izraelio aviacija pajėgė 
dominuoti oro erdvę viršum 
Suezo kanalo, bet Izraelio kari
niai ekspertai matą, kad arti
nasi laikas rinktis vieną iš 
dviejų: arba kapituliuoti arba 
susiremti su Sovietų lakūnų val
domais Egipto lėktuvais. Neat
rodo, kad jie to labai bijotų, 
jeigu jie gautų iš Washington© 
prašytų lėktuvų tiek’ kiek jų 
reikia Egipto aviacijai vėl su
malti.

Suezo kanalą rusai gali atida
ryti tik tada, kada kontroliuos 
ten oro erdvę ir abudu kanalo 
krantus. Suezo kanalas dabar 
tik Maskvai bėra gyvybiniai rei
kalingas, nes ji labai nori su
stiprinti savo laivyną Indijos 
vandenyne ir Persijos įlankoj, 
iš kur greit traukiasi anglai. Ju 
buvimo ten tikslas — būti rakš
tim Persijai ir Saudi Arabijai.

P. S. Amerikos kongrese jau 
yra didelis bruzdėjimas prašyti 
prez. Nixona kuo greičiausiai 
duoti Izraeliui prašomų lėktu
vų.

S. Bandaranaike

ir taps respublika. Naujoji vy
riausybė nacionalizuos užsieni
nius bankus ir įpareigos didžią
sias biznio bendroves investuo
ti savo išteklius krašto viduje, 
kad padėtų vystyti vietinį ūkį.

Kai atėjo valdžion 1960 po 
vyro nužudymo, jos valdžia su- 
valstybino privačias ir 
religinių b e n d r u o m e n ių 
mokyklas, gyvybės draudimo 
bendroves, buvo pasirengusi su
valstybinti spaudą, bet čia ir 
suklupo 1965 — pralaimėjo par
lamento rinkimus. Tapusi 
premjere 1960, ji buvo pirmoji 
moteris premjerė pasaulyje. 
Šiandien be jos tokiose parei
gose yra Indijos Indira Gand
hi ir Izraelio Goldą Meir. Visos 
trys intelektualiai stiprios, ko
vingos, mažojo žmogaus užtarė
jos.

Jos vyrą, Ceilono premjerą. 
1959 nužudė budistų vienuolis, 
kurs vedė kovą prieš premjero 
pastangas įvesti krašte europie
tiška mediciną. Jis buvo budiz
mą iškeitęs į krikščionybę, bet 
jo žmona liko budiste, nors bu
vo mokoma ir auklėjama kata
likių vienuolių vedamoj kolegi
joj.
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Bažnytiniai vargonai ėmė groti disonansais ANTANAS J. SAVEL8KIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.< 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Disonansai mada ne tik mu
zikoje. Ir visuomenės gyvenime 
yra disonansų mada — mada, 
kad du žmonės galvotų ir kal
bėtų ne tik skirtingai, bet dar 
vienas kitam priešingai. Jei po
litinės grupės tai daro — į- 
prasta ir suprantama. Mažiau į- 
prasta, kada tai darosi ir Baž
nyčioje. Bet “the right to dis
sent” ir čia galioja, ir tas sa
vo teises gausiai demonstruoja 
spaudoje Bažnyčios atstovai, va
dinami aukštesnio ar žemesnio 
rango titulais.

Iš spaudos galima apytikriai 
orientuotis, kokie tarptautiniu 
santykių klausimai aktualūs ka
talikų Bažnyčios atstovam Ame-

Amerikos katalikų aukštesnes ar žemesnės hierarchijos pa
sisakymai tarptautinių santy kių klausimais ėmė kryžiuotis. 
Tarp jų daugiau garsinamos oportunistinės pažiūros, sko-

komunistinės Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas komitetas” 
vis labiau prityla. Sen Javits 
net viešai pareiškė iš jo pasi
traukęs.

Vyskupų konferencijos gai
dai disonansas yra ‘Twin Circle’ 
redaktoriaus pareiškimas, ko 
susilaukė katalikų Bažnyčia Ki
nijoje iš komunistinio režimo.

lintos iš liberalų.

Rašė:
1949 m., kai komunistai pa

ėmė valdžią Kinijoje, katalikų 
ten buvo 4 mil., kunigų 6,500. 
Daugiau kaip 200 kunigų ir tris 
vyskupus nužudė, kitus sukišo 
į kalėjimus ar ištrėmė. Mokyk
las, savaime suprantama, visaš 
uždarė. Dabar kalėjimuose te- 

.bėra 250 kunigų 1957 me-.

tais komunistai suorganizavo 
nuo Romos nepriklausomą *‘Pa- 
triotinę Kinijos katalikų baž
nyčios sąjungą”, nuo to laiko 
“įšventino” 42 vyskupus. 1966- 
69 “kultūrinės revoliucijos” 
metais kunigus iš kalėjimų iš
tempė į gatves, į demonstraci
jas, daužė, kilus visai nužudė. 
Tačiau Pekinge, Šanchajuje,

rikoje ir kaip tais klausimais jų 
pažiūros sutaria ar ima groti 
disonansais.

1. Katalikų visos hierarchijos 
nusistatymus labiausiai išreiš
kia Amerikos vyskupų konfe
rencijos. Šiemetinė konferenci
ja San Francisco pareiškė to
kius nusistatymus Amerikos po
litikos klausimais — dėl Jung
tinių Tautų ir dėl komunistinės 
Kinijos.

Kaip N. Y. Times (gegužės 
9) teigė. San Francisco konfe
rencija, pasisakydama dėl kom. 
Kinijos, ragino Nixono vyriau
sybę tęsti pastangas veiksmin
gam ryšiui su komunistine Ki
nija, nes "Kinijos respublikos 
reali ir potenciali jėga negali 
būti ignoruojama". (Kalbėda

New Yorko mieste gegužės 20 darbininku surengtos demonstracijos už Amerikos pergalę Vietname, už pre
zidento Nixono politiką. Darbininkai neša šūkį — “f love America”. Nuotr. V. Maželio

Nankinge, kur lankosi užsienie
čiai, laikomos pamaldos —kaip 
tik tų “patriotinių kunigų”.

Su tokiu režimu vyskupai no
ri “veiksmingų ryšių”. Iš kitos 
pusės kaip tik, gal būt, tokia 
padėtis galėjo skatinti Ameri
kos vyskupus keisti liniją prieš 
komunistinį režimą su viltimi: 
o gal santykius sumezgus,- 
palengvės Kinijoje katalikų pa
dėtis? Panašia viltimi gyvena ir 
Vatikano sekretariatas ryšiam 
su nekrikščionim Europoje, va
žinėdamas Į Sovietus, Vengriją, 
Jugoslaviją ir kitus komunisti
nio režimo kraštus.

Ir vėl kitas disonansas. Tuo 
pačiu metu, kada buvo Ame
rikos vyskupų konferencija, 
Hong Konge speciali vyskupijos 
komisija paruošė pasisakymą 
už dialogą su komunistais. Ar
gumentavo: “Komunizmo pa - 
grindinė kova yra nukreipta ne 
prieš religiją, bet prieš netikras 
socialines vertybes”. Komuniz
mo socialiniai siekimai esą ben
dri ir katalikam. Taigi esąs pa
grindas dialogui... Tai tas pat 
argumentas, koki vartojo kai 
kurie Europos teologai, siūlyda
mi Europoje dialogą su komu
nistais. Bet. Hong Kongo vys
kupas pasirodė realiau supran
tąs padėtį ir komisijos aną pa
sisakymą, grįstą naiviais ar 
klastingais argumentais,— at - 
metė.

(Bus daugiau)

J. B. 8H ALI NS-6ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

mas apie vyskupų konferenciją 
The Tablet gegužės 7 priminė
oasisakvma dėl J. Tautu, - bet 
praleido dėl Kinijos).

Vyskupų konferencija šiuo 
nutarimu padarė žingsnį artyn

Laukia sukilėlių prieš dailias kalbas ir uniformas
į “Americans for Democratic 
Action”, liberalų idėjinę tvirto
vę, kuri seniai reikalauja .pripa- 
žint kom. Kiniją ir ją įleisti Į J. 
Tautas, mandatą atimant iš na
cionalinės Kinijos. N. Y. Ti
mes (balandžio 26), gal būt, pa
gristai informavo, kad linija 
prieš komunistinę Kiniją vis la
biau plonėja. Kongresas nete
ko tos linijos griežtųjų senato
rių — Knowlando ir Styles 
Bridges. O sen. Judd vadovau
jamas “Vieno milijono prieš

Ateities paskutinis numeris 
(balandžio) įdomus ir svarus re
dakcijos ir bendradarbių pasi
sakymais akivaizdoje artėjančio 
ateitininkų kongreso.

Redakcija: “šiemetinis ateiti
ninkų kongresas turėtų- atsi
joti grūdus nuo pelų. Tai yra 
— pasisakyti už tolimesnę mū
sų organizacijos kryptį, kuri la
bai griežtai atsiribotų nuo to 
organizacinio elemento, kuris 
nuolatos nori plūduriuoti, o ne- 
siskverbti gilyn į gyvenimą,

SPAUQA

Ramus ir gražus kampelis Kennebunkporto vienuolyne.
Čia kasmet rengiama berniuku vasaros stovykla. Šie

met tokia stovykla prasidės birželio 26 ir baigsis rugp 
iučio 21. Informacijų reikalu rašyti: Franciscan Mon
astery, Kennebunkport, Maine 04046.

- aukštyn į štiesą, artyn prie ide
alo”.

“Šiais sumasėjimo laikais 
verta kovoti už kultūrines 
aukštumas. Verta dėti pastan
gas nenuplaukti'pasroviui, o į- 
stengti pasipriešinti viską 
triuškinančiai, pilkai masei...”

“Tiesa, šabloniško cirkinio 
momento kongrese neišvengsi
me. Jo bus, nes yra mūsuose 
ateitininkų,, kuriems rezoliuci
jos ir banketai yra-vis dar kon
greso kulminaciniai taškai. Ta
čiau viliamės, jog turėsime 
nors mažą garstyčių grūdeli— 
sukilėlių saujelę, kurie paga-^ 
liau pasipriešintų .. .visoms dai
lioms kalboms ir Šauksmams į 
vienvbe”.

Dėl pasipriešinimo prieš su- 
kasdienėjimą, sumasėjimą ir jo 
sukurtus mitus jau konkrečiai 
—išsamiai, aiškiai, taikliai ir su 
pusiausvyra — kalba Eligijus 
Sužiedėlis.

Kalba apie "tiesos ieškoji
mo" mitą: “Per paskutinį de
šimtmetį nepaprastai daug po
veikio SAS yra turėjęs vadina
mas tiesos ieškojimas, kuriuo 
dengiasi paviršutiniškai supras
ta platuma. Gana dažnai girdi
me sakant, kad apsispręsti už 
tą ar kitą idėją — tai reiškia 
susiaurėt, užsidaryt savyje, bai
mintis tiesos, jos ieškojimo. Ar 
tai tiesa? Spręskime iš to, ko
kią platumą siūlo tiesos ieško
tojai. Vienas iš mūsų iškilusių 
intelektualų kartą prasitarė, 
kad jis mielai dedasi prie tų. 
kurie tiesos ieško, bet netiki, 
kad ją galima būtų rasti. Bet 
jeigu netikima jokiu tiesos pa
žinimu, o vis dėlto kalbama 
apie jos ieškojimą, tada žmo
gus pasmerkiamas nuolatiniam 
klaidžiojimui, nuolatinei neži
niai ... Gal ir nedaug būtų tų 
tiesos ieškotojų, jei nebūtų tam 
tikrų privilegijų, kurios teikia
mos tiesos ieškotojui. Jis yra 
laisvas nesiangažuoti, kol nėra 
radęs neberandamos savo tie
sos. Tačiau nesiangažavimas yra 
būdingas, pavyzdžiui, hedonis- 
tab), nihilistam ir apskritai lais
vo^ elgsenos mėgėjam. Todėl ta
riamas tiesos ieškojimas nere

tai dengia norą džiaugtis lais
ve be atsakomybės”.
^Kaibakad Ideolo

gijos pasenusios ar "privedu- 
sios prie šių dienų katastro
fos". Atsako: “Būkime atviri. 
Kiek iš tikrųjų prie šiandieni
nio chaoso privedė ideologinė 
mūsų sistema? Ar ne tikriau, 
kad tai išdava paneigimo žmo
giškųjų vertybių? Ar tai nėra 
pasėka moralinio nuosmukio, 
neužsiangažavimo tiesai, indivi
dualaus bei kolektyvaus melo? 
Žmonėms įprasta ieškoti kalti
ninko kitur, ne savo kieme. Or
ganizacijoje ta kaltė primetama 
ideologijai. Nėra tad ko stebė
tis, kad sąjungos “liesieji” me
tai pasižymi tokia lėkščia gal
vosena”.

Kalba ir apie organizacijos 
pobūdį (elitą ar masę) bei jos 
dvejopus veikėjus — elitinin- 
kus bei mašininkus: “Tarp tų 
mašininkų ir elitininkų beveik 
nuolat vyksta nepaskelbto karo 
stovis. Elitininkai linkę manyti, 
kad sąjunga gyvuos tik tada, 
kai Įvyks rimtas ir visiškas ap
sivalymas nuo vadinamų popie
rinių narių ... Tuo tarpu maši
ninkam rodosi bus geriau, jei 
bus sutelktas didesnis narių 
skaičius , tikintis, kad jie pasi
savins organizacijos idėjas ir 
rimtai apsispręs jų laikytis”. 
Autorius pasisako prieš abudu 
kraštutinumus. Prieš elitinin- 
kus, nes jiem “būdingas Įsiti
kinimas savo neklaidingumu”. 
Aštriau prieš mašininkus: “Ma
šininkai su savim neša du pa
vojus: pataikavimą ir perdėtą 
ekumenizmą. Ne taip dar seniai 
vienas amžinas akademinio jau
nimo stovyklų lankytojas pa- * 
skelbė spaudoje, kad tarp ideo
loginių lietuvių jaunimo orga
nizacijų esminio skirtumo nesą. 
Gal būt, tai paskatino atsiras
ti pas ateitininkus tokiem na
riam, kurie prieš tai nenorėjo 
nieko bendro turėti. Jeigu jie 
po kurio laiko įsitikino, kad vis 
dėlto skirtumo esama, bet tai 
jiem nepriimtina, tada turėjo 
pasitraukt. Tačiau jei skirtumo 
nepastebi, tai arba jiem patai
kaujama, arba yra tokia padė
tis, jog yra būtina organizacinė 
revizija. Pataikavimas gali būti 
sužadintas prastai suprasto eku
menizmo, kuris paverčiamas

Kolonizuotoje Lietuvoje 
Vilniaus telefonas pralenkė 
ir New Yorką?

Švytury Nr. 5 rašoma: “XX 
amžiuje be informacijos pražū
si, ypač be telefonų. Suki Vil
niuje “09”, viliesi sužinoti te
lefono numerį. Bet. jei tai die- 
n|... Kur? ten sužinosi, greičiau 
pėsčias nueisi. Jei Vilniuje 
kantresniam piliečiui po 5-10 
bandymų retkarčiais ir pavyks
ta prisišaukti “09”, tai Kaune 
ir kituose miestuose net gele
žinė kantrybė nepadeda”.

Baltiečiai be Lenino premijų
Sovietų S-gos KP-jos komite

tas ir ministerių taryba balan
džio 21 paskelbė paskirtas 
1970 leninines literatūros, me
no ir architektūros premijas, 
šį kartą nė viena premija nete
ko Baltijos “respublikų” meno, 
literatūros bei architektūros at
stovam. (E.)

Naujos dramos
Kokie dramos kūriniai pasi

rodys okup. Lietuvos dramos 
teatruose, apie tai žinių suteikė 
“kultūros ministerijos” pareigū
nas R. Jakučionis (“Tiesa”, bal. 
11). Pasirodo, dramaturgu virto 
žurnalistas, gyvenąs New Yor
ke, A. Laurinčiukas. Jis parašė 
pjesę “Vidutinė moteris”, iš lie
tuvių emigrantų gyveni
mo. Ji būsianti rodoma Panevė
žio teatre. J. Marcinkevičiaus 
pjesė “Katedra” numatoma vai
dinti akademiniame dramos 
teatre Vilpiuje.

Dar rengiamos teatruose pje
sės: J. Grušo “Pijus buvo pro
tingas, Pijus nebuvo protin
gas” ir V. Palčinskaitės pjesė 
vaikams “Juodanosė prasižio
ja”.

Dramos kūrinius rašo auto
riai: V. Sirijos Gira, R. Skučai
tė, R. Narečionis, R; Samule- 
vičius ir kt (Elta)

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-ccn- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043. .

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette 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 šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434. 
" ■■ - —- — 1 -

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

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 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 Stu 
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 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. ’

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grana SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinėa 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! '

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

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

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p.’ 1203 Green 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. 'Jel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas W A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnatfičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 5^7-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

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 betjcokiam laikui 
to sezono laikotarpiu). Stovyklautojų skaičius ribc4as. 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).

klaidingu noru visiem įtikti. 
Beprincipinis noras visiem įtik
ti yra ne kas kita kaip nusias- 
meninimas; o organizacijoje pa
taikavimas yra dar žalingesnis, 
nes kompromisas kompromituo
ja idėjas, kuriomis organizacija 
remiasi”.

• .

čia Ateities autorių skelbia
mos idėjos, atrodo, reiškia nu- 
sikreipimą į tas versmes, iš ku
rių prieš 60 metų ištekėjo atei
tininkų sąjūdis ir virto pajė
gia srove prieš momento sta
bus ir mitus.

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

LITAS TRAVEL SERVICE
94-IO Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. II42I

Tel. 2I2 - 847-5522
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Rinkimų vėsa ir kaitra
Lietuviu bendruomenėje 

svarbiausias įvykis yra šį šešta
dienį ir sekmadienį JAV LB ta
rybos rinkimai. Renkama jau 
šeštoji taryba. Tradicija eina 
nuo 1955.

Galima buvusių tarybų veik
loje rasti šešėlių ir pragiedru
lių. Tačiau patys tarybos rinki
mai yra neabejotinai pozityvus 
lietuvių gyvenimo reiškinys. Po
zityvus tuo, kad išjudina iš už
sidarymo profesiniuose ar as
meniniuose rūpesčiuose ir pa
skatina pasijusti kolektyvo na
riu, atlikti tokio nario vaidme
nį demokratiniame procese. 
Bendruomenė iš tikrųjų yra A- 
merikoje vienintelė tokio mas
to organizacija, kuri praktikuo
ja demokratinius tiesioginius 
rinkimus.

Kas dalyvauja bendruome
nės rinkimuose — kaip lietu
vis, neabejotinai atliks savo 
vaidmenį ir amerikiniuose rin
kimuose — kaip Amerikos pi
lietis

Tarybon turi būti išrinkti 37 
nariai. Tuo tarpu bus išrinkti 
tik 35. New Yorko apygardai 
nedalyvaujant rinkimuose.

Tarybos vaidmuo panašus 
kaip parlamento — svarbiausia 
priima ar keičia savo “konstitu
ciją’’ (Įstatus), sudaro vykdomą
jį organą (centro valdybą), iš
rinkdama pirmininką ir tvirtin
dama jo pasirinktus valdybos 
narius. Veikime daugiau pasi
reiškia valdyba, ne taryba. 
Tad taryboje svarbu turėti žmo
nių ne tiek dinamišku, veržliu, 
kiek žmonių su pusiausvyra, jau
čiančiu bendruomenės ne viena 
kuri reikalą, .bet visą reikalų 
plotą. Mažiau reikšmės čia turi 
grupinis ar pasaulėžiūrinis nu
sistatymas, išskyrus vieną nu
sistatymą chartos įpareigotą: 
rūpintis Lietuvos laisvės reika
lais, rūpintis čia esančių lietu
vių kultūros palaikymu ir plėti
mu.

★
Tarp kandidatų vieni tuo rū

pinas daugiau, kiti mažiau. Lai
kraštis negalėjo tenkinti kai 

kurių korespondentų gero rtbro 
pagarsinti tik vieną kurį savo 
apygardos kandidatą. Būtų bu
vusi nelygybė kitiem tos apy
gardos kandidatam. O ne vi
sos apygardinės rinkimų komi
sijos atsiuntė informacijas apie 
savo kandidatus. Išimtis tebu
vo New Jersey, kuris atsiuntė 
visų savo kandidatų nuotrau
kas (jas ir paskelbėm). Kai ku
rios apygardinės komisijos ne
atsiuntė net savo kandidatų są
rašo. Teko pačiam laikraščiui 
juos medžioti.

Jei nesakysim, kad rinkimų 
eiga iš kai kurių sluoksnių su
silaukė kliudymo tai pozityvi 
propaganda už rinkimus buvo, 
palyginti, vėsi.

★

Tiesiog kaitri yra propagan
da už amerikinius rinkimus, 
nors jie.tebus tik lapkričio mėn.

Partijos susirūpinę kandida
tais, kurie pajėgtų surinkti bal. 
sus. Pavyzdys artimiausias 
New Yorkas. Čia liberalai pir
mieji pastatė kortą ant Gold- 
bergo. Demokratai taip pat svy
ra į Goldbergą. Ir Goldbergo 
šalininkai jau iš anksto džiū
gauja, kad jis 100,000 balsų tu
rėsiąs daugiau už Rockefellerį.

Liberalai prie Goldbergo pri
dėjo dar katalikų balsam me
džioti Patersona, “katalika”, 
tiek “tolerantišką”, kad jis pa
sisako prieš Blaine priedo at
šaukimą (vadinas, prieš para
mą nevaldinėm mokyklom), pa
sisako už abortus. Tai kataliko 
vardo pridengtas oportunistas. 
Demokratai 'prie Goldbergo no
ri pridėti, kaip informuoja žy
dų liberalų N. Y. Post, - negrą 
Ambro. Balsuotojai betgi susi
rūpinę, kad nebus už ką balsuo
ti, jei nenorės Rockefellerio tre
čios kadencijos. Godlbergą pa
čiu žvdu liberalu-^aikraštis iš
vadino demokratų partijoje Įsi
galėjusios korupcijos šalininkų 
iškamša. New Yorkas pritrūko 
garbingo, iškilaus žmogaus i gu
bernatorius.

O vis dėlto balsuoti ir čia rei
kės. Reikės, anot Tablet, balsuo
ti už mažiausią blogybę.

Lietuvos istorijos šaltiniai. Kaip iuo«
Manau, kad visi esame girdė

ję. jog Vatikano ir kituose Itali
jos archyvuose yra sukaupta 
daug rankraštinių dokumentų, 
liečiančių Lietuvos istoriją nuo 
karaliaus Mindaugo iki paskuti
nių laikų. Jie mum mažai žino
mi arba ir visai nežinomi. Atė
jo laikas juos išrinkti ir išleis
ti viešumon spausdintų knygų 
pavidalu, kad jie ten nebaigtų 
trūnyti arba nežūtų kokiu nors 
kitu būdu.

Šį uždavinį turi ir kitos tau
tos: vokiečiai, lenkai, prancū
zai, ukrainiečiai, latviai. Bet jie 
jau yra išleidę arba įpusėję leis
ti istoriniu šaltinių dokumenta- 
cinę medžiagą. Vokiečiai turi 
išleidę jau per 100 tomų, len
kai — apie 50, ukrainiečiai ka
talikai — per 50, latviai — ke
letą tomų. O lietuviai iki šiol 
dar nėra išleidę nė vieno šalti
nių tomo (pirmas tomas baigia
mas spausdinti).

Gal Lietuvą liečiančių doku
mentų nėra tiek daug, kiek lie
čiančių kitas tautas? Priešingai, 
Lietuvos istorijos šaltinių do
kumentacijos yra daugiau ne

Darbininkų masė neša Amerikos vėliavas demonstraci joje gegužės 20 prie miesto rotušės New Yorke. De
monstracijos buvo skirtos pademonstruoti Amerikos m asiu patriotines nuotaikas, stiprinti prezidento Nixono 
politiką Vietname, mažinti studentu anarchiją viduje. Nuotr. V. Maželio

gu latvių ir ne mažiau už 
ukrainiečių. Tai gal lietuviai ne
turi prityrusių mokslininkų ar
chyvuose esančiai medžiagai su
rasti ir jai išskaityti?

Tiesa, kad senų rankraščių 
rašymo būdas, jų stilius, iš
blukęs ar ištrupėjęs popierius 
sudaro daug sunkumų jiem su
prasti. Tam tikslui reikalingas 
specialus pasiruošimas ir, be to, 
sugebėjimas juos atrasti ir iš
skaityti. Vis dėlto keletą tokių 
specialistų turime. Mokslininkų 
tarpe jie žinomi ne tik Romo
je, bet ir kitur. Būtent Šv. Gre- 
gorijaus universiteto profeso
rius kun. Paulius Rabikauskas, 
S. J., prel. dr. Paulius Jatulis, 
kun. Rapolas Krasauskas, kun. 
dr. Juozas Vaišnora, MIC. Sa
vo patarimais' jiems daug pade
da žinomas mūsų istorikas Bon- 
nos universiteto profesorius Ze
nonas Ivinskis.

Dėl savo sugebėjimo skaityti 
senus rankraštinius dokumen
tus kun. P. Rabkauskas yra pa
kviestas Šv. Gregorijaus univer
sitetan dėstyti atitinkamo kur
so, o prel. P. .Jatulis — ukrai-

KUN. DR. P. CELIEŠIUS

niečių katalikų pakviestas reda
guoti jų tautos istorijos šalti
nių, kurių suredagavo jau aš
tuonis tomus ir dar turi medžia
gos kitiem keturiem, jau grei
tai baigiamiem ruošti.

Prel. P. Jatulis, rinkdamas 
medžiagą Ukrainos istorijai, kar
tu surinko nemaža medžiagos ir 
Lietuvos istorijai, nes tos dvi 
tautos savo istoriniais šaltiniais 
yra tampriai susijusios. Daug 
tos rūšies dokumentų yra jo 
jau nurašyta, o dalis — mik
rofilmuose. Jau nurašyta be
veik visa bažnytinių procesų 
dokumentacija, kurios bus trys 
tomai, ir Medininkų (Žemaičių) 
vyskupijos istorinė dokumenta
cija — du tomai. Toliau eis Vil
niaus ir Vygrių (Seinų) ir ap
skritai Lietuva liečianti doku
mentacija, kurios jau nema
ža surinkta ar nufilmuota. Rei
kės dar gerokai ją papildyti, iš
skaityti ir nurašyti. Iš to vėl 
susidarys eilė tomų. Kaip mato

me, tik bendros Lietuvos isto- 
i’os šaltinių medžiagos susi

darys per dešimt tomų. Pridė
kime dar specialių sričių istori
jos dokumentinę medžiagą, pa
vyzdžiui, Lietuvos vyskupų re- 
liacijų du tomus, Vilniaus uni
versiteto (jėzuitų akademijos) 
keletą tomų, jėzuitų ir pranciš
konų vienuolijų istorijos po ke
letą tomų, kitų Lietuvoje vei
kusių vienuolijų istorijos ke
letą tomų, Šiluvos bažnyčios is
torijos dokumentaciją, kurią pa
ruošė prof. kun. St. Yla, ir pan.

Be P. Jatulio, dirba ir kiti is
torikai. Minėtasis P. Rabikaus
kas redaguoja Lietuvos vysku
pų reliacijas, kurių pirmasis to
mas baigiamas spausdinti. Jis 
turi taip pat ir antrajam relia- 
cijų tomui surinktą ir pastabo
mis atžymėtą medžiagą. Be to, 
turi daug medžiagos iš Vilniaus 
jėzuitų akademijos ir jėzuitų 
vienuolijos veiklos Lietuvoje. 
Tik gaila, kad, užimtas tiesiogi
niu profesoriavimo darbu uni
versitete, jis nedaug laiko tega
li skirti minėtos akademijos ir 
jėzuitų vienuolijos istorijos lei
diniam redaguoti.

Pranciškonų vienuolijos Lie
tuvoje istoriją suredaguoti su
tiko kun. dr. V. Gidžiūnas, O. 
F.M. Kaip toli tame darbe jis 
yra pažengęs — nesiskardena.

Prie Vilniaus jėzuitų akade
mijos-universiteto istorijos, be 
P. Rabikausko, dirba dar prel. 
dr. Jonas Bičiūnas. Kuris iš jų 
pirmiau ir tiksliau tą darbą at
liks, sunku numatyti. Galima 
bus pasirinkti tą redakciją, ku
ri bus tiksliau ir moksliškiau 
atlikta.

Vyskupo M. Giedraičio lietu
viškai monografijai medžiagą 
turi surinkęs prof. Z. Ivinskis. 
Tik tiesioginės jo profesoria
vimo pareigos trukdo tos mo
nografijos redagavimo paspar
tinimą.

Kardinolo Jurgio Radvilcš lie
tuviškai monografijai apsčiai 
medžiagos turi surinkęs prel. P. 
Jatulis-. - -Tačiau- jos galutiniam 
suredagavimui trūksta laiko, o 
jos išleidimui — pinigo.

Kaip matome, Lietuvos istori
jos šaltiniam tirti ir turimai 
medžiagai tvarkyti turime visą 
eilę mokslo vyrų, istorikų ir 
rankraščių skaitymo specialis
tų. O vienok minėtų šaltinių lei
dimas yra patekęs akligatvin.

įsipilti?
Kndėl tain vra? Kodėl, pavyz
džiui p"’ " Jatu’is ėmėsi r- 
daguoti ukrainiečių istorijos 
šaltinius, o ne lietuvių? Kodėl 
prof. kun. P. Rabikauskas be
veik išimtinai atsidavęs Šv. 
Gregorijaus universiteto reika
lam, o ne Lietuvos istorijos šal
tinių leidimui?

Tai klausimas, i kuri atsaky
ti turime visi lietuviai, kuriem 
dar rūpi Lietuvos kultūros rei
kalai.

Man rodos, kad mes suvo
kiame savo tautos kultūros 
svarbą ne mažiau už lenkus. Jei 
jie, būdami egzilai, pajėgia leis
ti savo tautos istorinius pa
minklus, kodėl mes negalime 
pajėgti? Jeigu benamiai ukrai
niečiai Įstengia atskleisti savo 
tautos praeities kultūrą enci
klopedinių veikalų — Monu
mentą Ucrainae Historica ir 
kit. pavidalu, tai kodėl mes^ 
lietuviai tremtiniai ir ankstes
ni emigrantai, susibūrę negalė
tume taip pat išleisti Lietuvos 
istorijos šaltinių Fontes Histo- 
riae Lituaniae? Juk mes esa
me ne mažiau pajėgūs už kitus. 
Tai ko trūksta, kad Lietuvos is
torijos šaltinių leidimas yra į- 
šaldytas? Trūksta tik vieno da
lyko, būtent — organizavimo.

•

Rankraštinės dokumentacijos 
šaltinių leidimas yra ne parti
zaninis reikalas. Pavienis žmo
gus čia nieko neįveiks. Tai aiš
kiai liudija prel. P. Jatulio ir 
prof. P. Rabikausko atvejai, P. 

.Jatulis, 1 pavyzdžiui, knisosi tiek 
daug po archyvus, rankiojo Lie
tuvą liečiančius dokumentus, iš
leido nemaža pinigo jiem fil
muoti, sunaudojo tūkstančius 
darbo valandų tiem dokumen
tam išskaityti ir perrašyti, o 
lietuviai, tremtiniai ir ankstes
ni emigrantai, tuo nesidomėjo
me. Ne kartą mūsų spaudoje 
buvo rašyta, kad Jatulis -Rabi
kauskas -Ivinskis -Krasauskas, 
tie senų dokumentų skaitymo 
specialistai, knaisiojasi po ar
chyvus. renka ir filmuoja Lie
tuvos istorinę medžiagą ir kau
pia ja savo darbo patalpose. Bet 
mes praleidome tai negirdomis 
ir neužangažavcme jų savo tau
tos kultūriniam darbui. Leido
me juos pakviesti dirbti kitatau
čiam. Jie dirba tiem, kurie 
jais susidomėjo ir pasiūlė, te
gul ir nedidelį honorarą, iš ku-

(nukelta Į 4 psl.)

i* *
| MIKALOJUS KATKUS S
§

| BALANOS GADYNĖ |
| . i

(6)
Toliau porinis kaustytas bri

kas įgavo visas teises ir pakei
tė kelis pavieninius ratus; anie 
gi netaisomi, vos kenčiami kaip 
karšinčiai, užkelti ant abarų, 
kad nesipainiotų, pamažėliu 
pranyko. Sulyginant su pavie- 
niniais ratais, porinis brikas 
mėšlavežčiui buvo keblus ir ne
patogus. Mėšlo mėžimas, pri- 
skaitcmas prie sunkiausiųjų 
darbų ūkėjė? atsiradus pori
niam brikui, dar labiau pasun
kėjo: reikėjo briką atbulą į- 
traukti į namą, nes dėl jo ilgu
mo negalima buvo įvažiavus at
sisukti. Traukdami briką atbu
lą į namą per mėšlus aukštyn, 
išvadindavo jį velnio padargu, 
perkūnu, rupūže ir čemerimi.

Kas kita vežant su pavieni- 
niais ratais. Parvažiavęs su 
tuščiais, jau name randa pri- 
mėžtą valktį; tas valktis stovi 
be pirmutinių tekinių, jų vieto
je parama — tam tikra kala- 
džiukė. Parvažiuoti tušti ratai 
nukeliami nuo pirmutinės a- 
šies, vadinasi, nukeliami nuo 
“keblų”; keblus priveda prie 

primežto valkčio ir pakelia vie
ną tekinį taip, kad primežto 
valkčio šerdešninkas įlenda Į 
pritraukto valkčio ašies skylę; 
toliau pabaudžia arklį, tas timp- 
telėja, parama parvirsta, pakel
tas tekinis nusileidžia ant mėš
lo. Taip valktis patiekiamas ve
žimui ir išvažiuoja iš namo. 
Nukeltus tuščius ratus paremia 
kaladžiuke ir deda į juos mėš
lą.
Su dabarnykščiais brikais ši
tokio veiksmo atlikti negalima, 
nes traininis juose įlenda savo 
grandimi į pirmutinę ašį, o 
šerdešninkas perlenda per 
grandį; šerdešninko neištrauk
si, nes jis mėšlu uždėtas. Taigi 
prikrauto vežimo nei nukelti 
nuo pirmutinės ašies, nei ant 
jos uždėti, jei būtų nukeltas, 
negalima.

Pavieniniuose ratuose buvo 
kitaip: traininis įleistas ne į 
pirmutinę ašį, bet į rūčkų pa- 
dėčką ir užtaisytas aklinai: pir
mutinė dalis laisva nuo užpaka
linės dalies ratų, jas jungia tik 
šerdešninkas. Tokiu užtaisymu 
negalima buvo pasitikėtų nei 

sunkiai vežant, nei ’ greitai va
žiuojant, bet buvo patogumo 
kitu žvilgsniu. Aukštaičiai ir da
bar važinėja pavieniniais ratais.

Vienai minutei praėjus nuo 
įvažiavimo į namą dykais, ark
lys jau tempia valktį iš namo; 
veda jį už pavadžio mažas vai
kas. Kelyje sutinka vyra iš. sa
vo gryčios, važiuojantį namo 
su dykais ratais; tikriau sakant, 
ne važiuojantį, bet jojantį, nes 
jis joja, arklys traukia ratus ir 
žmogų neša. Sutikęs savo ber
niuką, vyras nulipa nuo arklio, 
paima už pavadžio ir veda kitą 
arklį su vežimu į dirvą; berniu
kas lipa per ienas ant arklio, 
paspardo kulnais jam į šoną ir 
bidznena namo gauti tokiu pat 
būdu, kaip pirma, pilno valkčio.

Vyrą dirvoje pasitinka mer
gaitė, kratinėjanti mėšlą, pa
duoda vyrui šakelę ir ima ark
liui už pavedžio. Vyras verčia 
mėšlą iš valkčio su mėšlo krato
mąja šakele (kablio niekas ne
vartojo). Mergaitė paveda ark
lį; jos reikalas, kad krūvelės 
būtų mažos, ji stabdo arklį tan
kiai ir trumpai. Ištuštinęs ra
tus, vyras sėdas raitas ir bidz
nena, pakolaik pasitinka atva
rant pilną valktį. Mergaitė pa
silikusi krato mėšlą; jų dvi nes 
viena nesugebėtų.

Mėšlavežtis patenka, jei ge
ras oras, bent šešias dienas; tuo 
laiku gatvė pilna ratų, tuščių 
ir prikrautų, vežimas vežimą ve
ja; pasitikusieji juokauja su 

kits kitu. Štai vaikinas joja rai
tas su tuščiais ratais ir pasitin
ka mergaitę, vežančią pilną vai 
tį. Vaikinas, nusisukęs į 'mer
gaitę, atkartoja girdėtą jos dai
nuotą dainelę: “O asai vargo 
nebojau, kad bernužėlį pasida
bojau.” Mergaitė, jam atsily
gindama, leido į jį mėšlų saują. 
Tas pats vaikinas, pasitikęs ki
tą sau lygų, šaukia: “Mainyki
me kumelėmis; kiek duosi prie
do?” Kelias prikratytas mėšlų; 
tuos mėšlus kiekvienas nušluos 
po savodalimi ir apkaups bas- 
tučius ir svogūnus. Jei pasitai
ko lietingas laikas, tai kaimoje 
mėšlavežtis sunkus, tekiniai 
grimzta ir kelyje, ir dirvoje.

Minimas darbas sunkiausias 
pakelti arkliams: be sustojimo 
tempia ir tempia. Kas gali, kei
čia arklius: vienais veža ligi pie
tų, kitais po pietų. Pusryčiui ir 
paldieniams duodama arkliams 
abrako, pietums — šieno su 
vandeniu, užpraduotu miltais. 
Viename pilname gyvenime iš
vežama ligi dviejų valkčių ant 
šešių hektarų pūdymo. Išveža 
mėšlą, arkliai, galima sakyti, at
baigia šių metų darbą; liekti a- 
kėjimai ir vežiojimas šieno ir 
javų iš lauko; arkliai nuo to ne
pavargsta, dar atsigauna. Mėšlų 
aparinėjimas — darbas jau 
čiams nesunkus, nes pūdymas 
iš pavasario suartas, tik įkyrus 
dėl daugybės vapsvų ir bimbi- 
lų; naktimis puola musės ir uo
dai.

Žmonės į tą laiką trumpiau
siai miega: miegas be sapno, gi
lus ir sotus. Prisisrėbę vakarie
nės. eina išpūstais pilvais, kas į 
daržinę, kas ant namo. Kaip 
atėjo, taip pavirto: nusirėdyti 
nėr ko, nes vienmarškiniai ir 
vienkeliniai, visas patalas — 
menka pogalvaitė ir apsiaustas 
dėl visa ko, atsargai. Išbun- 
da, kai skerdžius triūbija, at
sikelia ir eina. Kai kuris maka
luodamas ranka apie burną, ta
ria žegnonės žodžius, taip juos 
per skubrą sutrumpindamas, 
kad išeina kaži koks pasaky
mas; visgi Dievą pagarbina, šei
mininkas ir šeimininkė, labiau 
atsidėję maldai, kalba poterius, 
eidami savo ruoša, t

9. ŠVENTAS JONAS
šventas Jonas atneša pra

džią šienpiūtės ir gražiausią va
saros laiką: ilgos ir šviesios die
nos, trumpos nesutemstančios 
naktys suteikia žmogui links
mumo, teigiamai veikia senus, 
didindamos norą gyventi, o apie 
jaunus ką ir bekalbėti: jie po 
sunkiu savaitės darbu šešta
dienį, nesirūpindami rytojumi, 
naktį nenuguli. Juos kažkur 
traukia ir masina, vaidintuvė 
nešioja juos po geltonus saulė
leidžius, po užkerėtą deivių ir 
raganų kraštą, pakolei, nuovar
gio įveikti, patenka į saldaus 
miego glėbį.

švento Jono naktis turi ypa
tingą galybę; jai net gamta pa
taikauja: nežinau tokių metųj 

kada Ši naktis būtų ar vėjuota, 
ar lytuota — visada šilta, graži, 
rami. Ne be reikalo šią naktį ir 
papartis pražydi. Šatrijos kal
nas toli nuo aprašomos vietos, 
net nežinoma, kurioje jis pusė
je, bet kiekvienas moka apie jį 
šį tą pasakyti: “Šią naktį ant 
Šatrijos kalno susirenka raga
nos, sujoja ant piestų raitos, 
kūrena ugnį, renka uogas ir ne
ša prie ugnies sėdinčiam se
niui su ąfemine nosimi. Auš
tant vėl išsiskirsto.”

Vakarykščiai prieš Šventą Jo- 
ną,' pavalgę vakarienę, jauni ei
na į gatvę, darželiuose randa 
mergaites besėdinčias ir vaini
kus bepinančias. Po kiek laiko 
mergaitės susieina į būrį, prie 
jų pritampa būrys vaikinų; jos 
nešasi vainikus ir gėlių ryšu
lius, o jie koptas. Eina visi į 
lauką kryžių kaišyti, kad rytą 
visi pasigrožėtų rožių, lelijų, 
šparų, gvaizdikų, pinavijų, ru
giagėlių sunkiais vainikais, kry
žius apmovusiais, smulkiais šim- 
tažiedžiais ir žaliomis rūtomis, 
Dievo kančias apkaišiusiais. 
Prie kryžių pastatytos koptos; 
viena mergaitė pasilipusi kaišo, 
o kitos, paduoda ko reikiant: 
vainikų, gėlių, siūlų. Vaikinai 
sėdi žolyne, už jų nugarų grie
žėlė rugiuose gieda savo gies
melę, trumpą, gražią: “Gręžk, 
gręžk, gręžk!” Kitoje pusėje ke
lio garsinasi putpelė; jos gies
melė: “Putpilikšt, putpilikšt! t.. 
Viena mergaitė bestovėdama 
pasakė:

— Tos paukštelės, kaip mo
kėdamos, Dievą garbina, jų 
giesmę Dievas priima sau už 
garbę.

Toliau ta pati mergaitė pa
sakė pasaką:

Važiuoja keliu kunigas ir ma
to — šaly kelio per griovį šo
kinėja vaikelis, šokst į vieną pu
sę jr sako:

— Tai tau, Dieve.
Šokst į kitą pusę:
— Tai man, Dieve.
Taip šokinėjo vaikelis tai į 

vieną pusę, tai į kitą pusę grio
vio, ir vis sako:

— Tai tau, Dieve, tai man 
Dieve.

Kunigas liepė sustoti vežė
jui ir paklausė vaikelio:

■— Ka tu ten veiki, vaikeli?
— Gi aš Dievą garbinu.
— Kas tavo do garbinimas, 

šokinėjant per griovį?
— Kaip aš moku, taip garbi

nu.
— Eik šen, aš tave išmokysiu 

poterių.
Vaikelis eina prie kunigo, jų 

tarpe buvo vanduo. Kunigas 
mato, kad vaikelis eina viršum 
vandens, labai nustebo. Ėmė 
mokyti poterių; mokė mokė ir 
išmokė. Dabar tas vaikelis ei
na sau nuo kunigo, o priėjęs 
prie vandens, jau nebe viršum 
eina, bet brenda. Mat, užtatai 
nepaeina viršum vandens, kad 
jis dabar moka griešnų žmo
nių poterius. Dabar kunigas ir 
sako jam:

(Bus daugiau)
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ATEITININKIJA NĖRA TIK SENOVĖS LIEKANA
(tąsa iš praeito nr.)

Naujoji teologija
Kaip esama dvejopo ameri- 

konizmo, taip yra ir su naująja 
teologija.

Visi šviesūs ir geros valios 
katalikai sveikina pastangas tų 
rimtų teologų, kurie siekia gi
lesnio tikėjimo tiesų suprati
mo; jų tikslesnio formulavimo, 
dėstymo metodų patobulinimo 
bei pritaikymo šių dienų žmo
gaus galvosenai.

Bet yra ir kitokių teologų. 
Šie gana stipriai pasireiškia 
Olandijoje; kiek mažiau —Švei
carijoje; vieną kitą galime su
tikti net ir arčiau, Washingto
ne. Jie keistai suprato popie
žiaus Jono XXIII posakį: “Ati
darykime langą ir įleiskime gry
no oro”. Jie išvertė tai savaip, 
lyg kad sakytų: “Nuimkime baž
nyčios stogą! Išgriaukime sie
nas!” Taip ir radosi jau “naujo
ji” teologija.

Atgaivintas modernizmas
Dėl ko žodį “naujoji” rašau 

kabutėse? Gi dėl to,kad ji nė
ra nauja. Tie visi dalykai, ku
rie taip garsinami ir peršami 
naujosios teologijos vardu, sa
vo esme yra tik atgaivintas teo
loginis modernizmas, kuris šio 
šimtmečio pradžioje buvo be-

Liet. Inžinierių ir Architektų Sąjungos Toronto skyriaus valdyba, kuri ge
gužės 30-31 surengė lietuvių inžinierių ir architektų suvažiavimą. Iš k. i d. 
inž.-V. Matulevičius, inž. A. Viskontas, inž. B. Baranauskas, inž. V. Sičiūnas, 
trūksta S. Masionio.

LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIAI...
(atkelta iš 3 psl.) 

rio jie galėtų apmokėti doku
mentų filmavimą ir turėtų būti
ną pragyvenimo šaltinį.

Kaip matome, mum netrūks
ta nei mokslininkų, nei doku
mentinei medžiagai tirti specia
listų, nei viešo spaudoje primi
nimo apie jų buvimą, bet mum 
trūksta Lietuvos istorijos šalti
niam leisti organizuotumo. Jei
gu gali enciklopedinio didumo 
leidinius pasigaminti "čia sumi
nėtų tautų tremtiniai, galime 
taip pat ir mes, lietuviai. Tik 
nuoširdžiau susirūpinkime tuo 
reikalu, o rezultatas bus toks, 
kad ‘sulauksime Fontes Histo- 
riae Lituaniae visos virtinės to
mu.

•

Lietuviam netrūksta nei ge
ros valios, nei kultūrinių verty
bių suvokimo, nei svarbiam rei
kalui piniginės aukos. Šiam 
teiginiui pagrįsti jau turime iš

Seselė Bernadeta diriguoja Marijos Aukšt. Mokyklos Rūtos ansambliui. Ansamblis dainuos lietu
viškoje televizijos programoje. Nuotr. M. Nagio

MONSINJORAS LEONARDAS 
GIŽINSKAS, T.L.

pradedąs smarkokai plisti Ita
lijoje, šiek tiek Prancūzijoje, 
bet kuris pranyko, kai popie
žius Pijus X-sis jį kategoriškai 
pasmerkė (bene 1910).

Tai, ką perša modernistai, 
visiškai nėra religija. Kiekvie
nos religijos esminis elemen
tas yra vienokia ar kitokia mis
tika. Modernizme nėra jokios 
mistikos, nes jis vaizduoja tikė
jimo tiesas, dogmas, sakramen
tus ir kita tik kaip simbolius, 
kitaip sakant, formas be turi
nio. Jei tai būtų teologija, tai 
ji būtų priimtina kiekvienam, 
daugiau ar mažiau kultūringam, 
ateistui.

Tačiau “naujosios teologijos” 
atstovai nenori prisipažinti, kad 
savo mokslo didžiąja dalimi jie 
savinasi pasmerktojo moderniz
mo tezes. Jie sakosi siekią dvie
jų dalykų: religijos mokslo su- 
racionalinimo (priderinimo prie 
žmogaus proto reikalavimų) ir 
Evangelijos numitologinimo 
(nuvalymo nuo mitų).

Religinis racionalizmas
Tuo keliu bandė eiti kai ku

rie protestantai. Dėl tų savo 
bandymų jie nebuvo laimingi.

kalbingų gyvenimo faktų. Už 
tai kalba J. Kapočiaus suorgani
zuotas Lietuvių Enciklopedijos 
trisdešimt šešių tomų išleidi
mas; arba vėl vysk. V. Brizgio 
rūpesčiu Washingtono švento
vėje ir Romos Šv. Petro bazili
koje sutelktinėmis jėgomis lie
tuvių koplyčių įrengimas. Esu 
stipriai įsitikinęs, kad tų pačių 
lietuvių pastangomis ir auka 
pavyks išleisti ir Lietuvos isto
rijos šaltinius. Šiam žygiui pil
nai pritaria ir Vakarų Euro
pos Lietuvių Sielovada, kurios 
pryšakyje yra vysk. Antanas 
Deksnys.

Jei šio straipsnio mintys ras
tų lietuvių visuomenėje atgar
sio, būtume labai dėkingi išgirs- - 
ti tuo reikalu pareiškimų tiek 
spaudoje, tiek privačiai laiš
kais.

Laiškus prašome siųsti šiuo 
adresu: Rev. P. Celiešius, 8939 
Bad W’oerishofen. Kirchenstras- 
se 5, West Germany.

Kodėl taip atsitiko?
Norint atsakyti į šį klausimą, 

reikia atsakyti, kas yra religi
ja. Vienas iš gausių jos apibū
dinimų teigia, kad t^i yra pa
garbi, meilinga, pasitikinti ir pa
siaukojanti sielos bičiulystė su 
savo Kūrėju. Arba dar trum
piau: religija tai bičiulystė su 
Dievu.

Kad žmogus elgtųsi tikrai 
žmogiškai, jis turi neišeiti iš pro
to kontrolės. Bet ar būtų įma
noma bet kokia meilės forma, 
kad ir ta pati bičiulystė, jei ji 
remtųsi vien tik protu? Čia ran
dame atsakymą, kodėl perdaug 
racionalizuota religija anksčiau 
ar vėliau praranda save ir virs
ta savos rūšies filosofija. Tai 
aiškiai patyrė bandžiusieji tuo 
keliu eiti. Jų doktrina neteko 
šilumos bei mistinio įžvelgimo 
į asmens vidaus problemasx^^,

Dievas ar "dievukas”?
Katalikiškoji doktrina nepa

neigia proto reikšmės religinio 
galvojimo formavime. Bet, iš 
kitos- pusės, autentiškas Baž
nyčios mokslas mus moko, kad 
esama tokių tikėjimo tiesų, ku
rias mes žinome tik dėka Die
vo Apreiškimo, bet kurių žmo
gaus protas, net Dievui jas jau 
apreiškus, pilnai suprasti neį
stengia.

Vienas didžiausių senosios 
krikščioniškosios literatūros ty
rinėtojų bei žinovų, Adolph 
Harnack, miręs 1912, mėgdavo 
kartoti savo klausytojam Berly
no universitete: “Aiškiausias į- 
rodymas, kad krikščionybė nė
ra žmonių išradimas, yra pa
slapčių buvimas krikščioniška
me moksle. Paslapčių nėra ir 

VYSK. A. RĖKSNYS PAS ANGLIJOS LIETUVIUS
Vysk. A. Deksnys, kuriam 

yra pavesti Europos lietuviai, 
aplankė Angliją. Kelionėje jį 
palydėjo Tėv. dr. Klemensas 
Žalalis, .O.F.M,

Balandžio 18-25 lankė Cov
entry, Wolverhampton ir Bir
mingham lietuvių kolonijas. 
Ten jį dar lydėjo kun. Matu
lis, MIC. Taip pat aplankė ir 
vietos burmistrus ir arkivysku-
pa bei jo pagelbininkus.

Manchestery lankėsi balan
džio 26. Notre Dame vienuo
lyno koplyčioje koncelebravo 
mišias. 19 asmenų suteikė su
tvirtinimo sakramentą. Po pa
maldų gimnazijos salėje buvo 
bendri pietūs. Vyskupą pasvei
kino ir jauni skautai ir paukš
tytės, padainavo porą skautiškų 
dainų, pašoko tautinių šokių. 
Dalį programos atliko Manches- 
terio tautinių šokių grupė. Va
kare vyskupas nuvyko į klubą, 
apžiūrėjo lietuvišką mokyklėlę, 
kur jį pasitiko mokiniai.

Lietuvių klebonu ten yra ku
nigas Valentinas Kamaitis.

Paskutinį savaitgalį aplankė 
Nottingham© ir Bradford© ko
lonijas. Gegužės 1 aplankė vieti
nį vyskupą, kuris po karo daug 
padėjo kunigam, atvykusiem į 
Angliją.

Gegužės 1 pas marijonus bu
vo Anglijoje dirbančių lietuvių 

negali būti žmonių sukurtuose 
moksluose, teorijose.”

Isaac Newton, didysis mate
matikas, išradėjas ir filosofas, 
Dievą vadindavo Didžiąja Tik
rove; kiti žymieji mąstytojai Jį 
vadindavo Absoliutu, Aukščiau
siąja Būtybe. Šventasis Raštas 
kalba apie Dievą kaip apie to
kią Didybę, kurios nei dangus 
nei žemė negali apimti. Kas ga
li protingai laukti, kad žmo
gaus protas įstengtų tai padary
ti? Žmogaus dvasinės galios yra 
ribotos. O kas yra ribota, nega
li apimti to, kas neturi ribų.

Kas bandytų teologiją “ra
cionalizuoti”, kaip to nori “nau
josios teologijos” atstovai, tąs 
imtųsi “racionalizuoti” patį Die
vą. Tiriamoji galia turi tam tik
rą pirmenybę prieš tiriamąjį ob
jektą. Visi tiriamieji objektai 
turi sutilpti tiriamosios galios 
ribose. Iš to matome, koks ma
žas ir smulkutis yra tas racio
nalistų “dievas”.
Evangelijos "numitologinimo” 

mitas
Abstrakčiai kalbant, užsimo

jimas Evangeliją nuvalyti nuo 
mitų būtų geras dalykas. Bet 
tik su viena sąlyga. Būtent, kad 

Vokietijoje Bad Woerischofene miesto burmistras įteikia miesto 
herbą vysk. A. Deksniui. šiame mieste vyskupas turi savo 
įstaigą.

kunigų susirinkimas. Susirinko 
visi. Iš Škotijos atvyko prel. J. 
Gutauskas, iš Australijos kun. 
Kazlauskas, MIC. Buvo aptarti 
pastoraciniai reikalai, spaudos 
klausimas, organizacijų padėtis.

Gegužės 2 lankė pamaldas 
Nottinghame, o gegužės 3 
Bradforde, suteikdamas 25 
asmenim sutvirtinimo sakra^ 
mentą.

Abiejose vietose priėmimuo
se buvo ir jaunimo programos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kazimieras Barėnas — TŪ - 

BOTO GAIDŽIO METAI. Išlei
do Nidos Knygų Klubas Londo
ne, 438 psl., kaina 3 dol.

Petras Maldeikis — MEILE 
DVIDEŠIMTAME AMŽIUJE. Iš
leido Lietuviškos Knygos klu
bas Chicagoje, 273 psl., kaina 
5 dol. Viršelį piešė P. Jurkus.

Birutė Pūkelevičiūtė— RUG
SĖJO ŠEŠTADIENIS, premijuo
tas romanas, išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas 1970 Chicagoje. 
Viršelį ir vinjetes piešė Kazys 
Veselka, 237 psl., kaina 5 dol.

LIETUVIAI ARGENTINOJE, 
1918-1968 Lietuvos laisvės ko
vos metai, Rosario lietuvių ben
druomenės leidinys, 214 psl. 
Knyga labai gausiai iliustruota, 
nuotraukom pavaizduoja Argen
tinos lietuvių gyvenimą. Leidė
jais pasirašo Jurgis Brizgys ir 
Jonas Papečkys.

ŠVIETIMO GAIRES — lietu
viškojo ugdymo žurnalas, nr. 
1 (5). Leidžia Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Švietimo Ta
ryba. Numeris išleistas dar pra
ėjusių metų data.

Vyr. redaktorius — Petras 
Maldeikis, metodinių klausimų 
redaktorius — Antanas Rinkū- 
nas. Redakcijos nariai: Vaclo
vas čižiūnas, Gintarė Ivaškienė, 
Stasė Petersonienė ir Juozas 
Tamulis. Per metus išeina du 
numeriai. Vieno numerio kaina 
— 1 dol. Metam 2 dol. Admi
nistruoja Juozas Tamulis, 7031 
So. Maplewood Ave., Chicago,
III. 60629. Spausdina Immacu- 
lata Press Putname, Conn.

Evangelijon mitų tikrai būtų į- 
sibrovę. Tačiau taip nėra.

“Naujosios teologijos” atsto
vai mitais vadina visa tai, kas 
skiriasi nuo įprastinių, kasdien 
stebimų gamtos vyksmų. Tat į 
šią kategoriją pirmiausia turi į- 
eiti tokie dalykai, kaip įsikū
nijimas bei Atpirkimas; tai, šv. 
Povilo liudijimu, jau prieš de
vyniolika šimtmečių žydam bu
vo papiktinimas, o graikam be
protybė. Toliau — tiem žmo
nėm tik “mitai” yra tokie da
lykai, kaip Marijos skaisčioji 
motinystė, Švenčiausioji Trejy
bė, katalikiškai suprantama Eu
charistija; taip pat ir visi Kris
taus stebuklai, įskaitant ir Jo 
prisikėlimą.

Šitokia pozicija būtų supran
tama, jei kas nors būtų katego
riškai ir be mažiausios abejo
nės įrodęs, kad egzistuoja vien 
tik šis pasaulis ir kad nėra jo
kio antgamtinio pasaulio. Bet 
niekas to nėra įrodęs. Neįrody
tų tezių laikymas įrodytomis 
ir vadinimas jų aksiomomis 
yra ne kas kita, kaip tik sa
votiškas akademinis mitas, prie
taras.

(Bus daugiau)

Gegužės 4 aplankė * Leeds 
vyskupą. Ir tada išskrido į Vo
kietiją, kur gegužėms 7 laukė 
Miuncheno lietuviai.

Aplankyti Anglijos vyskupai, 
kardinolas ir apaštališkasis de
legatas priėmė labai nuoširdžiai, 
pažadėjo pagalbą dirbantiem 
kunigam. Visur jautėsi, kad 
vyskupai tikrai nori įgyvendinti 
povatikaniniūs nutarimus, ku
rie liečia pastoracinį darbą su 
emigrantais.

Šiame pirmame numeryje su-- 
dėta: J. Kavaliūnas ir P. Maldei
kis — Naujoms Švietimo Gai
rėms pasirodant, prof. J. Pikū- 
nas — Lemtingi momentai vai
ko auklėjime, P. Maldeikis — 
Po dvidešimt metų, St. Barzdu- 
kas — Tautinis ugdymas liki- 
miniame mūsų kelyje, dr. A. 
Sennas — Lietuvių kalbos pro- 
istorė, A. Rinkūnas — Kai kuo 
gaįime pasinaudoti jau dabar, 
Ig. Malėnas — Skiemenų meto
das, V. Liulevičius — Istorijos 
dėstymas lituanistinėse mokyk
lose, M. Lenkauskienė — Jau
nosios kartos talka lituanisti - 
niam auklėjimui, J. Masilionis 
— Šeimos ir mokyklos bendra
darbiavimas švietimo darbe, P. 
M. — Lietuvių švietimo ir šei
mos metams pasibaigiant, Pr. 
Razminas — Probleminiai litua
nistinių mokyklų reikalai, J. 
Varnas — Apie moderniąsias 
mokymo priemones, J. Masilio
nis — Trečioji mokytojų stu
dijų savaitė, L. Tamašauskas — 
Kanados lituanistinės mokyklos, 
Lietuviškojo švietimo Ameriko
je dvidešimt metų balansas, č. 
Grincevičius — Rekomenduoti
na literatūra, A. R. — Kaip nu
valyti rašomąją lentą, pedago
ginės aktualijos.

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo rašiftHs prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo-
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Meliodijų įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
\enų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyru 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį,- Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Baltijos Vėjelis. Kad tu bū
tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS

"Atsiminimai iš Balto veik
los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėles 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėię, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Lietuvių Tautiniai Šokiai, Aš
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė , 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties' tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, Šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per gilią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė1 mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 

■skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: As mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Gre’tai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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Pusšimtinis kun. Jono Bakšio jubiliejus vieni nori pasikalbėti, kiti kvie
čia viešnagėn ir t.t. Atostogos 
jam pasidaro trumpos, nes nie-

Šiemet sukanka kun. Jonui 
Bakšiui 50 metų nuo jo įšven
tinimo kunigu.

Jis gimė 1892 kovo 8 Dzūki
joj, Salovartės kaime, Perlojos 
parapijoj, Varėnos valsč., Aly
taus apskrity.

Lietuviškai skaityti išmoko iš 
motinos prie dūzgančio rate
lio. Paūgėjęs mokėsi Varėnos 
pradžios mokykloj, Vilniuj ir 
Maskvoj. 1913, pačiame savo 
jaunystės žydėjime, paliko gim
tuosius namus, sraunųjį Merkį, 
žavingus jo krantus, gražius pu
šynėlius ir išvyko už jūrų ma
rių laimės ieškoti. Atvykęs į A- 
meriką, sunkiai kūrėsi, dirbo, 
vargo, daug rūpesčio turėjo, bet 
nepalūžo. Nepaprastu ryžtingu
mu, dzūkiška energija ir sun
kiais keliais pasiekė tikslą — 
tapo kunigu. Jo namiškiam, 
ypač tėvam, tai suteikė daug 
džiaugsmo.
Lietuviško židinio kurstytojas

1920 gegužės 29 įšventintas 
kunigu, pradžioje vikaravo Wa
terbury ir Hartforde, Conn. 
1930 buvo paskirtas Rocheste- 
rio, N. Y„ lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos klebonu.

Savo taktu ir tolerantiškumu 
kun. J. Bakšys sugebėjo suor
ganizuoti lietuvius Į lietuvišką 
parapiją. Nors darbo sąlygos 
pradžioje jam buvo sunkios, 
bet jis dirbo su dideliu uolu
mu ir pasišventimu, nepaisy
damas nei savo sveikatos nei 
jėgų. Dirbo kilnios lietuviškos 
minties vedamas. Jo rūpesčiu ir 
pastangomis buvo pastatyta ne
didelė, bet graži bažnyčia. Bu
vusioj bažnyčioj jis įsteigė pa-

Savo ryžtingumu pasiekė tikslą

Kun. Jonas Bakšys, buvęs Roches- 
terio lietuvių parapijos ilgametis 
klebonas, dabar švenčiąs savo ku
nigystės 50 metų sukaktį.

bos mokymą. Jis džiaugėsi, kad 
jo parapija pagausėjo naujais 
lietuviais, tikėdamasis, kad 
lietuvybė dar labiau sustiprės 
ir išsiplės.

Daug dirbant ir sielojantis, 
sušlubavo jo sveikata. Gydyto
jai patarė jam pasitraukti nuo 
tokio įtempto darbo. Gaila bu
vo jam skirtis su džiugi
nančiais ir našiais to darbo vai
siais, bet iš klebono pareigų pa
sitraukė ir išėjo į pensiją.

Kai atvykau į JAV, tai didelis 
mano norais buvo su kun. J. 
Bakšiu vėl susitikti. Su muziku 
J. Olšausku nuvykau jo aplan
kyti vasarvietėj. Maloniai jis 
mudu priėmė. Atrodė, kad ma
žai pasikeitęs nuo pirmojo mu
dviejų pasimatymo prieš 33 

. metus. Kupinas energijos ir

dzūkiško sąmojo. Vaizdžiai jis 
pasakojo apie Dzūkiją, garsiąją 
Perloją ir' kovinguosius perlo- 
jiečius.

Nuoširdi bičiulystė
Pasitraukęs iš klebono parei

gų, kun. J. Bakšys nusikėlė gy
venti į Floridą. Tačiau su savo 
buvusiais parapiečiais bičiulys
tės ryšių nenutraukia. Kiekvie
ną vasarą atvyksta į Rocheste- 
rį atostogų. Jam čia pasirodžius, 
bičiuliai tuojau jį apspinta —

kad negali visų aplankyti.
Kun. J. Bakšio auksinį kuni

gystės jubiliejų buvusieji jo pa- 
rapiečiai pasiryžo iškilmingai 
paminėti. Susiorganizavo komi
tetas, kuris intensyviai tam ruo
šiasi. Jubiliato pagerbtuvės į- 
vyks birželio 7. Tikimasi, kad 
jos bus gražios ir gausios da
lyviais.

Jubiliatui linkime geriausios 
sveikatos, sėkmės ir Dzievulio 
palaimos.

Jonas Miškinis

BIRBYNIEČIAI IR BALTI EČIAI ŠOKO IR DAINAVO
Kai išvystate sceną, pripildy

tą jaunimo, apsirengusio mar
gaspalviais tautiniais drabu
žiais, skaisčiai degančiais vei
dais ir šelmiškai spindinčiomis 
akimis, tai ar jūs nepamanote, 
jog prieš jus pražydo lysė nuo
stabių gėlių? Iš tikrųjų tokį įs
pūdį susidarė, tur būt, ne vie
nas torontietis, atvykęs savo 
sios “Birbynės” ir londoniečių

TORONTO, ONT.

Programos metu Birbynės 
ansambliui buvo padovanotos 
rėmėjų kanklės, kurių eilė nu
sitęsė per visą scenos ilgį. Tai 
buvo iškilmingas momentas, 
priminęs ansamblio jaunimo di
delį įvertinimą. Nuoširdžiai už 
šias dovanas rėmėjam padėko-

Taigi ne vienam prašalaičiui at
rodo, kad Birbynės dar laukia 
dideli darbai.

Būtų neteisu nejučiomis pra
šliaužti pro svečius londonie- 
čius. Juoba, kad jie, regis, yra 
ir mažiau pažįstami, kaip kiti. 
O, žinote, juos pažinti tikrai 
yra^Tnalonu ir verta, nes jie, 
tur būt, niekur nevažiuoja tuš-

Prel. Juozas Karalius, ilgametis šv. 
Jurgio Shenandoah, Pa., klebonas, 
pasitraukęs iš pareigų. Jis yra 
uolus lietuviškų kultūrinių reikalų 
rėmėjas, yra išleidęs visą eilę lie
tuviškų knygų ar parėmęs jų leidi
mą.

I IŠ VISUR

“Baltijos” jaunimo sambūrių 
jungtiniu koncertan. Buvo gra
žu, jauku, iškilminga.

•
Koncertas įvyko balandžio 

26 Prisikėlimo parapijos salėje.
Pirmas dalykas, kuris, kaip ir 

ne vienu kitu atveju, krito į 
akis, tai nepakankamas scenos 
dydis. Maža scena didesnio 
masto parengimam varžo judė
jimo laisvę ir sumažina sceno
vaizdžio perspektyvą. Dėl to, ži
noma, nieko negalima kaltinti, 
nebent tik pageidauti, kad bū
tų padarytas kelių pėdų kilno
jamas scenos priestatas, kurį, 
reikalui esant, būtų galima pri-

jo ansamblio vadovė D. Viskon- 
tienė. Ne mažesnę pagarbą ir 
dėkingumą ansambliečiam iš
reiškė ir susirinkusieji.

Muzikos instrumentų įsigiji
mas labai pakelia birbyniečių 
prestižą, bet, žinoma, kartu ir 
juos įparęigoja. Tai yra pirmas 
jų žingsnis į pusėtinai techniš
kai apsirūpinusio ansamblio pa
dėtį, kuri iš jo pareikalaus 
platesnio kūrybinio užmojo. 
Šiam uždaviniui įvykdyti birby- 
niečiam greičiausiai teks sutelk
ti daugiau meninių pajėgų. Be 
dainininkų, šokėjų ir instrumen
talistų, jiem ypač reikės jau
nų vaidintojų, literatų ir apla-

čiomis rankomis. Jie ir toron- 
tiečiam atvežė ne tik savo jau
nimo žavumą bei jo vadovų pa
sišventimą, bet ir puikius savo 
darbo vaisius. Teisybę pasakius, 
torontičeiai, tur būt, ir nesitikė
jo jų tokios puikios viešnagės, 
taip darniai atlikusios savo už
davinį.

Baltijos sambūris, be tradici
nės dainos, torontiečiam dar pa
rodė ir naują tautinio šokio ver
siją, kuri, dabartiniu metu yra 
choreografiškai inscenizuojama 
iš tautos buitinio gyvenimo 
Lietuvoje, šiem šokiam (o paga
liau ir visiem tautiniam šo-

kiam!) sėkmingai pašokti reikia 
grakštaus judesio, teisingos in
terpretacijos ir vaidybinio polė
kio. Sambūrio šokėjai visomis 
šiomis ypatybėmis žiūrovus ir 
patraukė.

Londono lietuvių jaunimo 
ansamblis išaugo didelio jauni
mo rūpintojo ir dainos bei sce
nos meno entuziasto klebono 
kun. B. Pacevičiaus globoje ir 
meniškos sielos D. ir M. Chai- 
nauskų šeimos vadovybėje. Jis, 
tur būt, turi nemaža ir kitų rė
mėjų, kurie šių eilučių auto
riui yra nežinomi.

A. Kalnius

rapinę pradžios mokyklą, įren
gė susirinkimam salę, kur ir 
dabar koncentruojasi rocheste- 
riėčiu lietuviu visuomeninis ir 
kultūrinis veikimas. Kun. J. 
Bakšys neleido užgesti lietuvis; 
kam židiniui. Jis ta židini nuo
lat kurstė, kad tik plačiau ir 
giliau įsiliepsnotų. Apie kun. 
J. Bakšio veiklą dažnai ir . gra
žiai rašydavo lietuviška spau
da.

T remtiniu*rėmėjas
Po antrojo pasaulinio karo 

kun. J. Bakšys vienas iš pirmų
jų išgirdo tremtinių balsą. Jis 
tuoj užvedė su jais susirašinėji
mą; vienus guodė žodžiais, ki
tus šelpė siuntiniais. Apie ketu
riem šimtam tremtinių parūpi
no garantijas atvykti į JAV. O 
kai šie atvyko, jis juos nuošir
džiai sutiko, parūpino butus, 
daugeliui padėjo surasti darbą, 
kurio dėka kai kuriems pavyko 
gana gražiai Rochestery įsikur
ti.

Praplėtė parapinę mokyklą 
ir ivedė nuolatini lietuviu kai- *• *- 4.

Neužmirštami susitikimai
1923 netikėtai man teko su

sipažinti su energingu jau
nu kun. J. Bakšiu Dainavos 
sostinėj — Merkinėj. Jis tuo 
metu buvo atvykęs iš Ameri
kos į savo mieląją gimtinę — 
Salovartę. Mudviejų pašnekesys 
buvo trumpas, bet nuoširdus. 
Jis labai džiaugėsi, kad turi pro
gos pamatyti prisikėlusią Lietu
vą, per tokį trumpą laiką pa
dariusią didelę pažangą.

Tuo metu, kai kun. J. Bak
šys svečiavosi Lietuvoj, Merki
nėj ką tik buvo įsteigta vidu
rinė mokykla (progimnazija). 
Mokyklos padėtis buvo sunki. 
Stigo mokslo priemonių, kny
gų ir lėšų neturtingiems moky
tis. Mokyklos steigėjas kun. dr. 
Juozas Bakšys kreipėsi į atvy
kusi svečią kun. Joną Bakšį, 
prašydamas jį paramos. Svečias 
nuoširdžiai prašymą priėmė ir, 
grįžęs į Ameriką, tuoj ėmė siųs
ti mokyklai piniginę paramą.

jungti.
Programa pradėta humoristi

niu žodžiu, kurį liaudies stiliu
mi tarė A. Biskevičienė. Humo
ristiniai, poetiniai ar kitokie į- 
tarpai programos metu yra la
bai pageidautini. Gal tik reikė
tų labiau paisyti jų estetinio 
skonio. Šiuos gabaliukus A. 
Biskevičienė perteikė su akto
rišku pajautimu.

Aplamai programa buvo su
komponuota vykusiai ir praves
ta sklandžiai. Ją pradėjo Bir
bynės šokių grupė, vadovauja
ma A. Biskevičienės, o užbaigė 
Londono baltiečiai, vadovauja
mi D. ir M. Chainausku. Pro
gramos viduryje pamainomis 
rodėsi abiejų sambūrių chorai 
ir tautinių šokių grupės. Birby
nės chorui vadovavo D. Viskon- 
tienė, o Baltijos — kun. B. 
Pacevičius. Kai kurios birbynie
čių dainos buvo palydėtos sku
dučiu, kanklių ir birbynės mu
zika. Atskirai kanklėmis ir bir
byne duetą pagrojo Bukšaity- 
tė ir R. Sungaila.

mai kūrybiškai nusiteikusių jau
nuolių. Jeigu tai pasisektų pa
daryti ( o kodėl turi nepasisek
ti!), tai butų pasiektas ir kitas 
labai svarbus tikslas, būtent— 
būtų įtraukta į kūrybinį gyve
nimą toji lietuviško jaunimo da
lis, kuri bando kurti, bet dėl 
stokos išorinio impulso ar vie
šo poreikio merdėja uždarume.

LB RINKIMAI HARTFORDE

LB VI Tarybos rinkimai Hart
fordo apylinkėje vyksta tokia 
tvarka: birželio 6 — nuo 3 iki 
7 v.v. Lietuvių Klube, 227 Law
rence Street, Hartford. Birželio 
7 — Švč. Trejybės bažnyčios 
salėje po 8:30 v., 19 v. ir 11:30 
v. mišių. Visi kviečiami rinki
muose dalyvauti. Rinkiminei ko
misijai pirmininkauja Ignas Si
monaitis, 86 Beacon Street 
Hartford, Conn.

PHILADELPHIA, PA.
Radijo valandėlės gegužinė
Philadelphijos Lietuvių Bend

ruomenės Balso radijo valandė
lės gegužinė — piknikas bus 
birželio 7, sekmadienį, 1 vai. po
piet ir tęsis iki vėlaus vakaro. 
Gegužinė bus labai gražioje 
Olympia Lakes vietoje, Route 
130, Willinboro, N. J. Už labai 
nedidelę kainą bus galima mau
dytis, žaisti, šokti, vaišintis ir 
ten pat bus gera proga sutikti 
savo pažįstamus bei gimines, at- 
vykusius iš tolimesniu vietovių. 
Ten pat vyks šeštosios LB Ta
rybos rinkimai ir bus galima 
balsuoti. Kviečiami visi.

Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės Balsas visus klausy
tojus aplanko radijo bangomis 
kiekviena šeštadieni nuo 1:30 
iki 2:30 v. dienos laiku. Tai nė
ra tik vieno ar keliu lietuviu 

i, fc

balsas. Tai yra bendruomeni
nis balsas, klausytojus infor
muoja įvairiais klausimais, pra
neša lietuviško gyvenimo ži
nias.

Kad ši valandėlė riūis Tr to
liau lankytų oro bangomis, yra 
sudarytas pagalbinis komitetas 
iš -šių asmenų: Juozo Ardžio, 
Alg. Jonio, Juozo Kananavi- 
čiaus, Bron. Majausko^Stasio 
Melniko, Kaz. špakaušrar Vyt. 
Sušinsko ir Jono Vygeho. Šis 
komitetas ir rengia šią geguži
ne su Lietuviu Bendruomenės 
pritarimu ir parama.

Komitetas taip pat kreipsis 
į klausytojus, prašydamas au
kų. Kiekviena auka, geras pata
rimas ir talka šiai radijo valan
dėlei suteiks skardesni baisa ir 
leis jai ilgiau gyvuoti.

Rengėjai

New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė gegužės 16 paminėjo savo veiktos 20 metų sukaktį. Nuotraukoje — 
publika seka programą. Nuott. V. Maželio

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus. <—-

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dčlto visų prašome kiek gaiint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
Siunčiu auką-----------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbes fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

♦ . .

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui_____

ADRESAS--------------------t.....................................................................................................................

___ ___________-............Zip Code... ..............
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

— Prel. Jonas Boll-Baltuse- 
vičius, Lietuvių R. K. Susivie
nijimo centrinis dvasios vadas 
ir Švč. Trejybės parapijos Wil
kes Barre, Pa., klebonas, yra 
sunkiai susirgęs širdimi. Gy
domas ligoninėje.

— Inž. Stasys Kungys su šei
ma iš Livermose, Calif., savo 
bendrovės siunčiamas, išvyks 
ta į Europą dviem metam, kur 
bandys surasti rinką bendrovės 
gaminiams.

— Kun. Juozas Margis, MIC. 
Rosario lietuvių parapijos kle
bonas, birželio 1 iš Argentinos 
atskrido į New Yorką. Tą pačia 
dieną išskrido į Long Beach, 
Calif., kur gyvena jo motina 
Amerikoje kun. Margis svečiuo
sis apie mėnesi laiko.

— Prel. Juozas Karalius, lie
tuviškos spaudos mecenatas, il
gametis šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos Shenandoah, Pa., klebo
nas, pasitraukė iš eitų pareigu 
ir paskirtas klebonu emeritu. 
Jo vieton paskirtas kun. ...Juo
zas A. Neverauskas, buvęs Jė
zaus Širdies parapijos, New 
Philadelphia, Pa., administrato
rius. Kun. Neverausko vieton 
paskirtas kun. Teodoras S. Ma- 
cunas, iki šiol vikaravęs to į 
pačioj parapijoj. Paskyrimai į- 
sigalioja birželio 3.

— Detroito ateitininku šei
mos šventė įvyksta birželio 7. 
Pamaldos 11 vai., po pamaldų 
iškilmingas aktas — studentų, 
moksleivių ir jaunučių pakėli
mas į aukštesnį .laipsnį, dr. 
Romualdo Kriaučiūno kalba. 
Meninę dalį atlieka jaunimas. 
Po šių iškilmių — bendri pie
tūs. Po jų dainos, bičiulystė, pa
sisvečiavimas.

— Jūratė Kazickaitė, pasto
viai dirbanti Associated Press 
žinių agentūroje, priskirta prie 
6 žurnalistų vieneto. Ji aprašys 
apie .50 mil. amerikiėčių 18-34 
m. amžiaus. Žurnalistai tirs kaip 
jauni žmonės praleidžia pinigus, 
augina vaikus, perka namus ir 
kt.

— Karolė Veselkaitė, pirmo
ji Detroito Benediktinų gimna
zijos mokinė, gegužės 19 už 
pasižymėjimus moksle buvo pri
imta į National Honors Socie
ty. Karolė šį pavasarį baigia 11 
klasę. Šiais metais savo gimna
zijos mokslo parodoj ji laimė
jo antrą vietą chemijoj už pro
jektą “Plieno rūdys ir apsauga 
nuo jų”. Yra laimėjusi eilę pre
mijų ir už gimnazijos ribų. Ka
rolė taip pat veikliai reiškiasi ir 
lietuviškame gyvenime — vei
kia ateitininkuose, šoka tauti
nius šokius, dalyvauja jaunimo 
chore ir lanko lituanistinius 
kursus.

— Zina Elena Jasytė, Šv. 
Bernardo mergaičių aukštesn. 
mokyklos, New London, Conn, 
trečio meto moksleivė, išrinkta 
mokyklos metraščio “Crosier” 
vyriausia redaktore. Iki šiol ji 
buvo dvejus metus redaktorės 
padėjėja. Redakcijos — admi
nistracijos štabą sudaro 15 as
menų. Zina yra mokyklos gar
bės studentė (first honor roll). 
Ji gimusi Patersone, N. J.

— Dail. H. Žmuidzinienė, Al
kos muziejaus Putname, Conn., 
paprašyta, muziejui padova
nojo paveikslą “Planeta” 22“x 
18” dydžio.

— Dr. Steponas Biežis, Jo
nas Bertašius, John Evans, d r. 
Kazys Šidlauskas, Julius Pakai - 
ka, kun. Adolfas Stasys, dr. Jo
nas Valaitis. Mečys Šimkus ir 
Jonas Jasaitis sudaro komisi
ją lėšom telkti Lietuvių Tautos 
Genocido parodos surengimo ir 
išstatymo išlaidom apmokėti. 
Komisija prašo lietuvių organi
zacijas ir visuomenę aukomis 
prisidėti prie lietuvių tautos tra
gedijos ir komunizmo pavojaus 
parodymo amerikiečių visuome
nei. Aukas siųsti: Lietuvių Tau
tos Genocido paroda. 4259 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Illi
nois 60632.
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1970 m., birželio 3 d.f no. 40 ‘ DARBININKAI

Paulius Klevinas, teniso žaidėjas Toronte

LIETUVIAI SUORGANIZAVO KREPŠINIO MOKYKLĄ
Į ją kviečia lietuvišką jaunimą

Toronte veikia LSK Vytis. 
Prieš keletą metų klubas suda
rė sąlygas keliem berniukam 
nuvykti į Amerikos “Bob Cou- 
sy” krepšinio mokyklą. Rezul
tatai buvo geri. Jauniai išmo
ko geresnių pagrindų moder-

NEW JERSEY TARYBOS 
VEIKLA

New Jersey Lietuvių Taryba 
yra padarius šiuos nutarimus: 
pasiųsti telegramą prezidentui 
Nixonui ir paremti jo žygį j 
Cambodiją, pasmerkti Sovietų 
Sąjungos protestą prieš JAV.

Paprašyti abu New Jersey 
senatorius ir kongreso narius, 
kad kooperuotų su prezidentu 
Vietnamo, Cambodijos ir vi
daus tvarkos programoje.

Bendrai su New Jersey Lie
tuvių Bendruomenės apygarda 
paminėti Lietuvos Steigiamojo 
seimo 50 metų sukakti, pasi
rengti birželio išvežimų minė
jimui ir tautos genocido paro-. 
dai. Ši paroda prasideda birže
lio 13 Chicagoje. Iš ten bus ve
žiojama po kitas lietuviškas ko
lonijas.

Sukviesti Vasario 16 minėji
mo komitetą, kad jis pradėtų 
parengiamuosius darbus. Komi
tetas jau turėjo pradėti veikti, 
bet pirm. Valentinas Melinis 
yra išvykęs tarnybos reikalais.

A. S. Trečiokas

Cypress Hills sekcijoj parduo
damas 3 šeimų mūrinis namas 
(attached). Netoli Jamaica trau- 
kinio stoties, prie katalikų baž
nyčios, mokyklos ir krautuvių, 
lietuvių kaimynystėj. Kaina la
bai prieinama, apie 20 tūkstan
čių. Tel. skambinti (516) 536- 
4484.

Rašomos maš. iv. 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.

Parengimai New Yorke
Birželio 7, sekmadienį — Maironio 

mokyklos abituriėntų išleistuvės 3 
v. popiet. Maspctho 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 Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130 

niajame krepšinyje. Tačiau fi
nansiškai nedaug kam buvo 
prieinama. Tada Vyties sporto 
klubo vadovybė nutarė pati to
kią mokyklą organizuoti.

Prieš dvejetą metų mokyklą 
ir suorganizavo šv. Jono Krikš
tytojo parapijos stovykloje, 
Springhurst vasarvietėje. Vado
vu pasikvietė F. Chickowski iš 
Detroito. Apie šią stovyklą su
žinojo Ontario Leadership Ath
letic Camp ir atsiuntė savo at
stovus susipažinti. Šiai organi
zacijai labai patiko lietuvių su
organizuota krepšinio mokykla 
ir pradėjo prašyti, kad ją pada
rytų prieinama visam Kanados 
jaunimui.

Kadangi pirmus dvejus me
tus mokykla davė nuostolio, tai 
Vyties vadovybė šiais metais 
mokyklą praplečia ir priima ka
nadiečių jaunuolius. Lietuviam 
tačiau suteikiama pirmenybė.

Mokykla turi du didelius ge
rai prižiūrimus barakus. Juose 
telpa 120“ asmenų. Dar yra ad
ministracijos patalpos, bažny
čia, aikštė naktiniam žaidimam.

Instruktorius F. Chickowski 
dalyvavo Amerikos lietuvių ko
mandoje, kada ji vyko i Austra
liją. Dabar jis pats turi savo 
krepšinio mokyklą Detroite, 
yra sporto mokytojas, krepši
nio komandų treneris, šiose sri
tyse turi labai gerą vardą.

Baltimores žinios
Dievo Kūno šventėje per 10 

vai. mišias Šv. Alfonso bažny
čioje įvyko graži procesija, da
lyvaujant parapijos mokyklos 
vaikučiam.

Baltimores vytu choras bir
želio 7, sekmadienį, Alfonso 
ir Daratos Adams-Adomaičių 
vasarvietėje Pinehurst prie 
gražių Chesapeake Bay vande
nų ruošia metinę gegužinę. Vy
rų choras Šv. Alfonso bažny
čioje giedos birželio 14 per 
8:30 vai. mišias.

Mokslo metų užbaigimas šv. 
Alfonso mokykloje Įvyks birže
lio 14. Graduantai dalyvaus 
8:30 vai. mišiose. Po mišių prie 
bažnyčios visi bendrai nusifoto
grafuos. Iškilmingas baigimo ak
tas prasidės 3 vai. popiet šv. 
Alfonso mokyklos salėje. Klebo
nas prel. L. Mendelis graduan- 
tam išdalins diplomus ir pasižy
mėjusiems moksle studentams 
įteiks dovanas. *

Lietuviu radijo melodijos me
tinė gegužinė įvyks birželio 21, 
sekmadienį, Conrad Ruth 
Viloje. Programos vedėjai A. 
Juškus ir K. Laskauskas kvie
čia visus į jų gegužinę, šokiam 
gros geras orkestras. Sei
mininkės pagamins skanią kreb- 
sų sriubą ir kitų skanių val
gių. Savo dalyvavimu paremsi- 
te radijo valandėlę ir paskatin
site vedėjus ir toliau tęsti šį 
kilnų darbą.

Karaliaus Mindaugo šešta
dieninės mokyklos mokslo me
tų užbaigimo programa įvyks 
birželio 6, šeštadienį, 10 vai. 
ryto šv. Alfonso mokyklos sa
lėje.

Jonas! Obelinis

PAULIUS KLEVINAS — ky* 
lanti stalo teniso žvaigždė

Š. m. gegužės 16 Toronte pra
vestame Rytų Kanados ir Ame
rikos atvirame stalo teniso tur
nyre jaunasis Paulius (g. 1958. 
1.28) išsikovojo dvigubą čempi- 
jonatą: jaunių iki 13 m: ir jau
nių iki 16 m., bei gavo II v. vy
rų D klasėje. Paulius stalo te
nisą pradėjo žaisti Aušros sto
vykloje ir nuo 9 metų am
žiaus su Aušros klubo tenisis- 
tais aktyviai dalyvauja lietuvių 
pabaltiečių bei kanadiečių stalo 
teniso pirmenybėse ir yra š. 
Amerikos jaunių čempijonas. 
Paulių treniruoja jo tėvas Jo
nas Klevinas, Aušros klubo sta
lo teniso sekcijos vadovas.

Krepšinio mokykla veikia 
penkias savaites — nuo liepos 
25 iki rugpiūčio 29.

Numatyta priimti ne daugiau 
kaip 40 berniukų vienos savai
tės periodui. Mokestis 50 dol. 
savaitei. Tai padengia maistą, 
nakvvne ir mokslą. V fc. c

Suinteresuoti prašom kreip
tis dėl smulkesnės informacijos 
į mokyklos vadovą: Mr. M. Du- 
liūnas, 162 Rusholme Drive, 
Toronto, 4, Ontario, Canada.

Patariama nedelsti, nes, kaip 
minėta, mokykla yra prieina
ma visiem. Tai gali nebelikti 
vietų Lietuvių jaunimui teikia
ma pirmenybė.

Centro valdyba rekomenduo
ja sporto klubam pasinaudoti 
šia gera proga. Paraginkite tė
vus, kad siųstų jaunimą bent 
vienai savaitei į šią mokyklą. 
Mokykloje yra nustatyta tvar
ka, drausmė ir pati programa 
yra paruošta taip, kad laiko bet 
kokiem asmeniškiem sumany
mam nebelieka. Mokykla turi 
gerą vardą. Tad pasinaudokime 
ja.

LAWRENCE, MASS.
Kun. Jono Bernatonio 
jubiliejaus programa

Kun. Jonas Bernatonis šven
čia sidabrinį kunigystės jubilie
jų ir 50 metų sukaktį.

Birželio 7 d. 3:30 v. popiet 
Šv. Pranciškaus bažnyčioj jubi
liatas celebruos mišias. Konce- 
lebrantas bus prel. Pranciškus 
M. Juras, pensininkas, buvęs il
gametis šios bažnyčios klebo
nas. Jis ir lietuvišką pamokslą 
pasakys. Kiti koncelebrantai bus 
kun. Antanas P. Baltrušiūnas 
— lietuvių Šv. Petro bažn. So. 
Bostone klebonas; kun. Dovy
das Z. Sokelis — Šv. Marijos ir 
Gabrieliaus bažn. kkebonas Ran- 
dolfe, Wisconsin; kun. J. Pet
rauskas MIC. — priruošiamo
sios mokyklos Marianapoly, 
Thompson, Conn, viršininkas. 
Kun. James H. Coffey iš Šv. 
Aideno parapijos Brookline, sa
kys angliškąjį pamokslą.

Per mišias giedos So. Bosto
no Šv. Petro bažnyčios 40 as
menų choras, Berklee muzikos 
mokyklos profesoriaus Jeroni
mo Kačinsko vedamas, vargo
nuojant Vyteniui Vasyliūnui iš 
Cambridge ir dalyvaujant solis-

IŠ LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOS

Kearny, N. J. — Lietuvos 
vyčių New Yorko ir New Jer
sey apskrities susirinkimas bus 
birželio 7 d. 2:30 y. popiet Lie
tuvių Katalikų Centre, 6 Davis 
Ave. Susirinkimą šaukia pirmi
ninkė Anne Klem.

Svarbiausias susirinkimo už
davinys išrinkti kandidatus ap- 
tus į vyčių seimą, kuris bus 
rugpiūčio 19-23 Chicagoje.

Susiflnkimą globoja vietos
vyčių 90 kuopa. F.V.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Šachmatininkų kelionė į Lietuvą 
neįvyks. Turime tvirtų žinių iš Chi
canos, kad mūsų šachmatininkai 
(Tautvaišas, Karpuška ir kt.) į pa
vergtą Lietuvą nevažiuos.

• Bostono tarpklubinėse, Lietuvių 
II praeitą savaitgalį rungtynių su 
Boston Latin nebaigė. Rungtynės 
buvo nutrauktos prie padėties 2:2. 
Mūsų vyrai žaidė keturiese, taigi 
vieną tašką atidavė be kovos. Lai
mėjo Andrius Keturakis ir talkinin
kas L. Icenogle. Bronius Skrabulis 
atidėtoj partijoj turi nekurios per
svaros.
• Tautvaišo partija, kainavusi jam 
pirmos vietos Chicagos pirmenybėse. 
Baltais žaidė Jasaitis, juodais — 
Tautvaišas.

1. P-K4 — P-K4
2. N-KB3 — N-QB3
3. B-N5 — P-QR3
4. B-R4 — P-KB41
5. P-Q4 — PxKP-
6. NxKP — Q-R5
7. 0-0 —N-B3
8. BxN — QPxB
9. QN-Q2 — B-K3I3

10. P-KB3 —0-0-0
11. NxP — NxN
12. PxN — QxKP»
13. P-B3 — P-QB4'«
14. B-N5« — B-Q47
15. Q-Q2 — PxP»
16. PxP — B-B4??«
17. PxB — QxN
18. BxR — RxB
19. QR-K1 — Q-R4
20. Q-KB4! — BxP
21. Q-B5-i----- QxQ
22. RxQio — K-Q2
23. R-Q1-1----- K-Bl
24. RxR — KxR
25. R-N5 — ir juodųjų baigmė 

praloština, nors jie padarė dar 17 
ėjimų.

i gauname Schlieman o gambitą;
-Tautvaišo mėgiamas variantas;
-Tiksliausias ėjimas;
> Juodieji netik išlygino, bet jau 

turi nekuria persvarą;
•’ Čia . .. B-Q4 buvo geriau;
c šis ėjimas sukelia juodiems pro

blemų ;
7 Ėjimo idėja pririšti baltųjų val

dovę prie KN2 laukelio apsaugos, 
nors ir qualiteto auka;

s šis ėjimas padaro juodųjų val
dovę saugia;

f Visai nesuprantama klaida. Rei
kėjo' 16 ... B-N5! ir baltųjų valdovė 
beturėtų vieną laukelį 17. Q-B2, sek
tų ... QR-B1 18. Q-N3 ar 18. N-B3 
ir baltiems būtų riesta. Bet po teks
to ėjimo juodieji beviltiškoj padėty.

•° Dabar baltųjų bokštai grasina 
įsiveržti į septintą skersinę.

tui Benediktui Povilavičiui iš 
Bostono.

Po pamaldų svečiai renkasi 
Krikščionių Formavimo Centre, 
River St. Andover, Mass. Ten 
bus pietūs, kuriem vadovauja 
kun. Armond Morissette, OMI, 
iš šv. Jono Krikštytojo bažny
čios, Lowell, Mass.

Kun. J. Bernatonis 1955-1960 
ėjo karo kapeliono pareigas JV 
oro pajėgu daliny. Kitą savo ku
nigavimo laiką darbavosi Bos
tono diecezijoj šiose bažnyčio
se: Šv. Brigitos —; Meinarde; 
Šv. Pranciškaus — Lawrence; 
Šv. Ritos — Jurgio — Hawer- 
hill; Sopulingosios Dievo Moti
nos — Sharone; šv. Jurgio — 
Dorchestery; šv. Juozapo —Mal- 
dene; Šv. Marijos — Foxboro 
ir šiuo metu vėl šv. Pranciškaus 
bažnyčioje Lawrence.

Jubiliejaus ruošos komitetą 
sudaro šie asmens: Šv. Pran
ciškaus parapijos klebonas kun. 
Petras A. Šakalys — garbės 
pirmininkas; Leonė Bradley— 
vyriausioji vadovė. Rezervacijas 
vykdo ir bilietus platina: Mari
ja ir Ona Songailo; Albina ir 
Ona Kvaraciejus; Emilius Slo- 
sek; Paulius Alosky; Albinas Jo- 
zak; Juozas Wefers; Marija 
Smith. Kaimyniniuose miestuo
se bilietus platina: Agnietė Swi- 
dersky-Belmonte; Louise Ven- 
čius — Hawerhille; Linda Bou- 
shie — Maldene ir Medforde; 
Kotryna Neualt — Sharone ir 
Foxboro; Elena Topping — 
Dorchestery ir Juozas Berna
tonis — So. Bostone.

Jubiliato nuotaiką sugadino 
žinia iš Vietnamo, kad ten kovo
se žuvo jo brolio žentas — lei
tenantas Charles A. Bazzinotti 
23 metų. Pereitais metais kun. 
Jonas buvo jį sutuokęs su savo 
brolio dukra Lois. Leitenanto 
kūnas perskraidintas į Bostoną 
ir gegužės 26 su bažnytinėm 
apeigom palaidotas iš lietuvių 
Šv. Petro bažnyčios.

J. Sk.

Lietuviška 
vasarviete
BANGA

• Prie Atlanto vandenyno, Golfo 
srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri na
mukai, kur patiems galima ga
mintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami vie

tovė poįlsiui.
• Svečiams be nuosavų automobi

lių — transportacija į ir iš pa
plūdimio.

• šalia “Bangos” randasi ežeras 
su paplūdimiu, žuvavimo mėgė
jams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atosto
gas prašomi su užsakymais kreiptis 
šiuo adresu:

A. PAKŠTIENĖ

BANGA
Box 188, Centerville, 

Great Marsh Rd. 
Cape Cod, Mass.

Tel. (617) 775-4633

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.

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403

arba skambinkite * 
(305) 844-3388

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

Šių metų liepos 7 dienų 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

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

. Specialiai į
LIETUVĄ
Visi mokesčiai ir išlaidos už
mokama čia. Gavėjas nieko 
nemoka.

SPECIALUS I — $38.50
10 sv. taukų, 10 sv. miltų,
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.

10 SKARELIŲ —$46.80
5 vilnonės skarelės, be kutų, 
didelės ar mažos gėlės ar tur
kiški pagražinimai ir 5 šilki
nės skarelės, visokios spalvos.

2 ITALIŠKI NAILONO 
LIETPALČIAI — $39.30
2 itališki nailono lietpalčiai — 
vyram ar moterim, visų dydžių 
— nuo mažų iki didelių.

SPECIALI PASIŪLA
Kailinių imitacija, padaryta iš 
garsios Borgana medžiagos — 
kaip kailiniai (tamsiai ruda) 
ar persiška avis (juoda) už 
nenukonkuruojamą kainą — 
viskas už $99.00

UŽSISAKYK DABAR 
UŽSISAKYK TIK PER

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530

Reikalaukite veltui siunčiamų 
katalogų!

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---------

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

QUEEN CITY CATERERS 
Catering For All Occasions 

We Supply Everything 
1025 Greely Avenue 

UNION, N. J.
Call 201-964-1161 — Day; 
or 201—752-3254 — Nite

Anywhere in. Queens HOUSES or 
APTS, buyers and tenants waiting 
call for fast service — MAISON 
REAL ESTATE — 729-6250

Wayne Glass repair work our spe
cialty we take pride in our work — 
50 State Hwy #23 Pequannock N.J. 
Call 201-696-6420 or 201-835-5661

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

Production Trainees experience not 
necessary afternoon shift steady job 
good fringe benefits paid holidays. 
Must speak English. Apply in per
son: Business Supplies of America, 
Route #1 Monmouth Junction, N.J.

Exp mechanic & attendant nite shift 
6pm-10pm 6 nite week must be ma
ture & responsible also day shift — 
Gomez Service Sta. 2 Hempstead Av 
Hempstead, L.I. N.Y. 516 IV 6-9743

PORTERS - CLEANERS
for J.F.K. Airport steady job gen
eral cleaning good pay nice work
ing conditions all Union benefits — 
Mohawk Maintenance 366 5th Ave. 
cor. 35th St. Room 903 — 279-7311

SAMPLEMAKER
Back ground corrugated or fold
ing boxes — Liberal salary profit 
sharing plan and other fringe bene
fits good working conditions. Call: 
201-623-2155 — EXPRESS CON
TAINER 105 Ave. L Newark, N.J.

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

SERVICE

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

LA COURONNE
10 Riverside Ave. Lyndhurst, N.J.
Open 6 days a week, closed on Tues. 
Hours: 11 AM to 2 AM — French 
Cuisine. Host Raymond Lambert.

Call 201-939-6674 or 939-9868

Waldorf Associates licensed electri
cal contractors industrial, commer
cial and residential. Free estimates. 
Emergency service. Specializing in 
all types of wiring and design. Call 
from 8-5 823-9515 2070 Cross Bronx 
Expressway Bi-onx, New York.

ALL BC'RO TRUCKING
1270 Pacific Street Brooklyn 
ANY KIND OF MOVING 

Seeks contract — reasonable rates 
Free estimates. 24 hr. service 
day and night call — 771-2193

Candle Club — where good friends 
meet, open 7 days a week cocktails 
cold beer and wines. Corner Hudson 
Ave. & North Dean St. Englewood, 
N.J. Call 201-567-7060.

CAPE COD’c
priimu vasarotojus su 

maistu tik liepos mčn. 

Pageidaujama suaugę.

Dėl informacijų 

skambinti vakarais 

(617)436-2219
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DARBININKAS
o mnojįs 
NMMIENOS^SEiS

Maironio mokykloje mokslo 
metai baigiami birželio 6. Tą 
dieną bus pamaldos Apreiški
mo p-jos bažnyčioje, užbaigtu- 
vių aktas ir mokinių apdova
nojimas. šiemet mokyklą bai
gia 18 mokinių: Ramona Ašen- 
bergaitė, Rita Biknevičiūtė, Lau
ra Čerkeliūnaitė, Arūnas Jan
kauskas, Daiva Jurytė, Eimutis 
Karmazinas, Jūratė Kulpaitė, 
Regina Leleivaitė, Ona Matulai
tytė, Angelika Menčiūnaitė, Ra
sa Milukaitė, Rūta Oniūnaitė, 
Danutė Saldaitytė, Antanas Skė
rys, Vida Šlapelytė, Lilija Stak- 
nytė, Vytautas Veršelis ir Ra
mutė Žukaitė. Jų išleistuvės bir
želio 7, sekmadienį, 3 vai. Mas- 
petho Lietuvių parapijos salė
je.

Kristina-Ritonė Butvydaitė, 
Vilties ir Vinco Butvydų jau
niausioji duktė, yra priimta į 
Society of Outstanding Ameri
can High School Students. Jos 
gyvenimas ir pasiekti laimėji
mai bus aprašyti knygoje “Ge- 

’ riausi Amerikos mokiniai 
1970”. Kristina pasižymi meno 
gabumais ir mėgsta žurnalisti
ką. Ji yra apdovanota dviem 
aukso atžymėjimais - medaliais: 
National Honor Society ir Tes- 

* pian Society. Dar 15 metų bū
dama, jinai be High School lan
kė ir kolegiją, į kurią Putnamo 
seselės ją veždavo vakarais. 
Kristina gyvena ir mokosi Put
namo seselių vedamame bend
rabutyje Putnam, Conn.

Religinis koncertas Maspetho 
Viešpaties Atsimainymo lietu
vių parapijos bažnyčioje įvyks 
birželio 14, sekmadienį, 3:30 
vai. popiet naujų vargonų šven
tinimo proga. Vargonais solo 
gros Jonas Žukas, dėstęs var
gonų klasėje Kauno konserva
torijoje. Giedos parapijos cho
ras, vadovaujant V. Kerbeliui. 
Dalyvaus solistai G. Keddy ir 
Stasys Citvaras. Po koncerto 
•5 vai. bus mišios.

Richmond Hill rajone išnuo
mojamas 2į4 kambarių butas 
su baldais. Pageidaujama pus
amžė moteris. Butas prie gero 
susisiekimo. Skambinti telefo
nu 523-8798.

; Maironio lituanistinės mokyklos <
i ABITURIENTŲ IŠLEISTUVĖS į
J Sekmadienį, birželio 7 d. <
► 3 vai. popiet <

; MASPETHO LIET. PARAPIJOS SALĖJE
► 64-14 56th Road, Maspeth, N. Y. <
► <
► Šokiai, vaišės — Gutauskų orkestras. <
► Visi kviečiami, o ypatingai kviečiami buvę abiturientai. < 
►. <
► Auka — $5.00 suaugusiems <
J ' $1.00 jaunimui <
►. ___ - <
* STALUS PRAŠOME UŽSISAKYTI PAS: J
* p. Ašenbergienę — 899-5714 <
► p. Miluklenę — (516) OV 1-6172 <
► p. žukienę — (516) 487-3704 <

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

Daiva Kezienė buvo pagerbta 
gegužės 30 Memorial Day pa
rado metu Middle Village 
Queens, N. Y. Jai buvo įteik
tas specialus veteranų atžymė- 
jimas už patriotizmą (American
ism Citation). Šį atžymėjimą ji 
gavo už suorganizavimą motor- 
kados, kurios tikslas buvo pa
remti prez. Nixona ir pasisakyti 
prieš JAV-se plintančią anarchi
ją. Įteikimo ceremonijose daly
vavo apie 2,000 žmonių — ve
teranų, organizacijos, skautai, 
mokyklos, keli orkestrai. Paro
do organizatorių apylinkė api
ma arti pusę milijono gyvento
jų-.

Dr. V. Vygantas tarnybos rei
kalais yra išvykęs į Norvegijos 
šiaurę. Iš Kirkenes, kur pusę 
metų yra diena ir pusę metų 
naktis, atsiuntė Darbininko re
dakcijai sveikinimus. Praeitą 
mėnesį jis tarnybos reikalais 
lankėsi Korėjoje.

Trėmimai į Sibirą bus prisij 
minti birželio 14 d. 12:30 v. 
prie lietuviškojo kryžiaus Flu
shing Parke. Rengia liet, kry
žiaus globos komitetas.

Paterson, N.J.
Išrinkta lietuviu šv, Kazimiero 

parapijos taryba
Organizacinis parapijos tary

bai rinkti komitetas gegužės 21 
suskaitė balsus. Balsų daugu
ma į parapijos tarybą išrinkti:

Marija Aleksiutė, Stepas Au
gulis, Jr., Kęstutis čižiūnas, Al
girdas Eitmanas, Antanas Ma
sionis, Juozas Mečionis, Marija 
Šaulienė, Bronius Stankaitis, 
Jurgis Yesolitis, Vincas Yustas 
ir Stanley Zyk.

Be šių oficialiai išrinktų pa
rapijos tarybon dar įeina du 
vyskupijos patikėtiniai: Anta
nas Yuškaitis ir • Vincas A. 
Šaulys. Be to, dar du parapijos 
kunigai. Taigi, parapijos tary
boje bus viso 15 asmenų.

Pirmasis tarybos posėdis nu
matytas birželio 7 d. 12 vai.

Parapijos reikalam tvarkyti 
numatyta penkios komisijos, ku
rias sudarys išrinktoji parapi
jos taryba.

šoka N.Y. tautiniu šokių grupė savo šventėje gegužės 16, minėdama savo veiklos 20 metų sukakti. Nuotr. V. Maželio

LB. N.Y. APYGARDOS APYLINKIŲ PAREIŠKIMAS
New Yorko apygardos valdy

ba, gavusi iš LB centro valdy
bos rinkimines taisykles 1970 
vasario 23 dieną, uoliai pradėjo 
rengtis rinkimų pravedimui. Bu
vo sudaryta apygardos rinkimi
nė komisija, sušauktas apylin
kių valdybų suvažiavimas —po
sėdis ir nutartą nieko nesigai
lėti, kad balsuotojų skaičius bū
tų kuo didesnis, kad New Yor
ko apygarda gautų L£io di
desnį skaičių atstovų į šeštąją 
LB Tarvba. New Yorko visuo
menė ta proga išstatė rinki
mams 20 kandidatų.

Kaip žinome, to entuziazmo 
neteko parodyti, nes, Vytautui 
Vaitiekūnui padavus skundą 
Garbės Teisman, kad tuometi
nės taisyklės jam nepriimtinos, 
Garbės Teismas nusprendė, 
kad gautosios taisyklės yra “ne- 
vykdytinos”.

Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdyba tuomet išleido nau
jas taisykles, pagal kurias at
stovų skaičius jau iš anksto nu
statomas. Taigi rinkiminis en
tuziazmas neteko savo pagrin
do, nes trims žmonėms pabal
savus. New Yorkas turės Ivgiai 
tiek pat atstovų, kiek ir trims 
tūkstančiams pasirodžius — du 
(2) Argumentacija, kad šiemet 
daug balsuotojų sutraukus New 
Yorkas kituose (1973 m.) rin
kimuose gaus daugiau atstovų, 
šiuo metu yra akademinis, nes 
patirtis parodė, kad vienas žmo
gus gali lengvai rinkimines tai
sykles pakeisti ir, greičiausiai 
jas vėl pakeis.

Šiemetinis rinkiminiu taisvk- 
lių pakeitimas yra esmi
nis, balsuotojų entuziazmą or
ganizuojant; noras turėti dau
giau atstovų sujungia ir prike
lia visuomene bendruomeni
niam darbui ir, bent rinkimų 
metu, bendruomenė tampa gy
vesnė bei susidomėjusi rinki
mais.

Rinkimų metu šitaip taisyk
les pakeitus, apygardos valdy
ba norėjo sužinoti, kodėl ir kas 
šitaip rinkimine tvarka prieš

Tradicinis L. R. Šalpos ir K. 
Moterų Kultūros draugijos ren
giamas koncertas šiemet bus 
gruodžio 6, sekmadienį.

rinkimų į VLtąją LB Tarybų
pat rinkimus žaidžia: tačiau at
sakymo neteko gauti: Garbės 
Teismas aiškino, kad jo spren
dimas neįsakė centro valdybai 
taisykles keisti, gi centro valdy
ba aiškino, kad ji buvusi Gar
bės Teismo priversta naujas 
taisykles išleisti pagal Teismo 
sprendimą.

New Yorko apygardos valdy
ba tuomet kreipėsi į Garbės 
Teismą, pareikšdama, kad nau
joji rinkimų tvarka, paskelbta 
jau rinkimų entuziazmui įsibė
gėjus, kenkia bendruomenei, 
prašydama paaiškinimo. Garbės 
Teismas atsakė, kad apygardos 
kreipimasis yra “nesvarstyti- 
nas”.

Pagaiiau apygardos valdyba 
sušaukė apylinkių valdybų ne
paprastą suvažiavimą šių metu 
gegužės 2 dieną, kuris vienin
gai nutarė kreiptis į JAV LB 
Taryba, kaip į aukščiausiąjį LB 
organą, prašydamas rinkimus 
atidėti ir pasisakyti rinkiminių 
taisyklių reikalu. Penki New
Yorko LB Tarybos nariai krei
pėsi i Taiybos prezidiumą, pra
šydami duoti šiam klausimui ei
gą. (LB įstatai numato atvejį, 
kuomet 5 Tarybos nariai gali iš
kelti klausimą Taryboje). Visa 
tai buvo daroma todėl, kad per 
tokį trumpą laiką rinkimines 
taisykles kaitaliojant ir neži
nant. kas už tų visų pakeiti
mų stovi ir už juos yra atsakin-
gas, — bus labai sunku New 
Yorko visuomene i rinkimus 
kviesti ir jai pasiaiškinti. Dar 
sunkiau paaiškinti, kodėl Teis
mas svarsto individualaus, kad 
ir kaip kvalifikuoto, asmens 
skundus ir keičia taisykles be
veik rinkimų išvakarėse, gi a- 
pygardos valdybos kreipimosi 
nesvarsto.

Kaip paskutinės informaci
jos mus pasiekia, LB Taryba 
rinkimų neatidėjo ir mūsų pra
šymams nedavė eigos. Nebeturė
dami kur daugiau kreiptis, krei
piamės į New*'Y»rko visuome
nę, kurios atstovai mus išrin
ko: jeigu LB institucijos New 
Yorko apygardai neduoda jokio 
balso, kodėl mes turime toms 
institucijoms savo balsus atiduo
ti? Taigi, naudojant Garbės 
Teismo frazeologiją, siūlome

reikalu
New Yorko visuomenei, — jog 
šitokiai suirutei esant, nekrei
piant dėmesio į mūsų prašy
mus, — kad šiuose ateinan
čiuose rinkimuose būtu “nebal- 
suotina” tol, kol Bendruomenės 
Taryba neduos mūsų prašy
mams eigos, kaip to reikalau
ja LB įstatai. Todėl šiuo metu 
jokio rinkiminio organizavimo 
New Yorko apygardoje nėra ir 
negali būti.

BROCKTON, MASS.
Nauja LB valdyba

Gegužės 9 Sandaros salėje į- 
vyko L. Bendruomenės Brock- 
tono apylinkės narių metinis 
susirinkimas. Išrinkta nauja v- 
ba: Povilas Jančauskas — pir
mininkas, Antanas Jurkštas ir 
Albina Baškauskienė — vice
pirmininkai, Aleksandras Man- 
tautas — sekretorius, Mykolas 
Gofensas — kasininkas, Ona 
Eikinienė ir Adolfina Priš- 
gintaitė — narės.

Revizijos komisijon įeina: My
kolas Klimas. Jurgis Laurinai
tis, Antanina Sužiedėlienė.

Rinkimai i LB Tarybą
Rinkimai i JAV LB-nės Vi

ją Tarybą įvyks birželio 7, sek
madienį, Brocktono Šv. Kazi
miero parapijos salėje po baž
nyčia. nuo 8 vai. ryto iki 3 
vai. popiet.

Rinkimu metu nariai turės 
progos sumokėti solidarumo 
mokestį. Visi, kurie dar laiko 
save lietuviais, atlikime šią svar
bią tautinę pareigą.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo miiTjonuF • 
ALFRED W. ARCHIBALD '

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

Current dividend 5Vž% on all accounts.
Dabar moka 5’/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

Aleksandras Vakselis, New 
Yorko apygardos valdybos pir
mininkas

Vyt. Banelis, Manhattan apy
linkės valdybos pirmininkas

Jonas Jankus, I-osios apylin
kės valdybos pirmininkas

Henrikas Miklas, Great Neck 
apylinkės valdybos pirmininkas

Albertas Ošlapas, Queens a- 
pylinkės valdybos pirmininkas

Gediminas Ridikas, Wood
haven apylinkės valdybos pirmi
ninkas.

Kazys Vainius, Maspeth apy
linkės valdybos pirmininkas

Birželio tragiškieji Įvykiai
Tragiškieji birželio įvykiai 

bus paminėti birželio 12, penk
tadienį. 7val. v. gedulingos pa
maldos už žuvusius tremtinius 
ir partizanus Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Tuoj po pamaldų sa
lėje po bažnyčia Įvyks viešas 
minėjimas. Kalbėtoja — Sibiro 
tremtinė Elena Juciutė. Prog
ramą atliks kun. Valkavičiaus 
vedamas choras, kun. Valkavi- 
Čius atliks solo, matysime mon
tažą Partizano kapas, kurį at
liks O. Ivaškienės taut, šokių 
sambūris, talkinant Brocktono 
šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos mokiniam.

Seni ir jauni, čia gimę ir atei
viai, visi dalyvaukime šiame mi
nėjime ir savo buvimu pagerb
kime žuvusių brolių kraujo au
ką. ‘ ‘ PJ.

So. Bostone pigiai parduodu 
namus, nes persikeliu į poilsio 
namus. 293 D St., South Bos
ton, Mass. 02127. Telef. (617) 
269-0336.

L. B. Bostono apylinkės rin
kimų komisiją sudaro: pirm. 
Antanas Andriulionis, sekr. 
Genovaitė Mickevičienė, nariai 

—Jonas Valiukonis ir Stasys 
Augonis.

L.B. Bostono apygardos rin
kimų komisiją sudaro: J. Sta
šaitis, St. Griežė-Jurgelevičius ir 
A. Keturakis.

Lietuvos karių veteranų są
junga Bostone rengia Joninių 
išvažiavimą, kuris įvyks birže
lio 7, sekmadienį, Maironio par
ke, prie Worcesterio. Bendri 
pietūs 2 vai. Įėjimas 4 dol.

Kun. Alfonas Jansonis-Janu- 
šonis, Šv. Jurgio parapijos vi
karas Norwood, Mass., švenčia 
savo kunigystės 25 metų su
kaktį. Birželio 14 jis aukos pa
dėkos mišias 4 v. popiet Šv. 
Jurgio bažnyčioje Norwoode. 
Vaišės bus tuojau po mišių baž
nyčios svetainėje, St. James 
Ave., Norwood, Mass. Kun. A. 
Janušonis yra kilęs iš So. Bos
tono, prieš 25 metus savo pri
micijas laikė lietuvių šv. Petro 
bažnyčioje So. Bostone.

Leit. Charles Bazzinotti, Ame
rikos karys, 23 metų, gegužės 
13 žuvo Vietname. Jis gyveno 
68 Thomas Park, So. Bostone. 
Tai pirmas lietuviškos kilmės 
karys, kilęs iš Šv. Petro lietu
vių parapijos ir žuvęs Vietna
me, atidavęs savo gyvybę už 
laisvę. Jis buvo Green Beret da
linyje ir jau baigė savo tarny
bą Kambodijoje ir Vietname.

Jo iškilmingos laidotuvės bu
vo gegužės 26 Šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, kur jis tarnavo 
mišiom, kur prieš metus susi
tuokė su Lois Bernatonyte. A- 
merikos kariai atlydėjo žuvusįjį 
į bažnyčią, kur susirinko labai 
daug žmonių. Dalyvavo parapi
jos mokyklos mokiniai ir atida
vė pagarbą buvusiam savo a- 
lumnui. Koncelebruotas mišias 
laikė kunigai Svirskas, Berna
tonis, Šakalys. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Antanas 
Baltrušūnas. Parapijos kunigai, 
parapiečiai ir giminės palydėjo 
Įeit. Charles Bazzinotti į Mt. 
Hope veteranų kapines, Roslin- 
dale, Mass. Ten buvo atiduota 
paskutinė kariška pagarba žu
vusiam veteranui. Lt. Bazzinot
ti mamytė yra lietuvė, tėvas — 
antrojo pasaulinio karo vetera
nas. Žuvęs paliko žmoną Lois
Bernatonytę, brolį Steponą ir 
seserį Louis Zasdowskiene. 
Reiškiame užuojautą šeimai ir 
giminėms, 

j
Lietuvos vyčių susirinkimas 

bus birželio 10 d. 8 v.v. jų patal
pose prie 7-tos gatvės.

Whist party rengiama birže
lio 6 d. 8 v.v. Šv. Petro para
pijos salėje, 492 East Seventh 
St, So. Bostone. Žaidimus or
ganizuoja parapijos naudai Ona 
Kamantauskienė ir Stefanija 
Averka, užkandžius pagamins 
Agnės Matulauskienė.

šv. Petro mokyklos graduan- 
♦ų mišios bus birželio 12 d. 7 
v.v. šv. Petro lietuvių bažnyčio
je. Po mišių bus išdalinti dip
lomai ir pažymėjimai. Mokslas 
parapinėje mokykloje baigiasi 
birželio 19.

New Yorko valstijos seimas priėmė rezoliuciją 
ir kreipėsi į New Yorko valstijos gubernatorių 
Rockefellerį prašydamas birželio 14 paskelbti 
ypatinga diena, pagerbiant iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos išvežtuosius į Sibirą. Rezoliucijai pra

vesti daug pasidarbavo assemblymanas John 
Flack iš Queens ir senatorius Edward S. Lentol 
iš Brooklyn.
Išvežtųjų minėjimas įvyks birželio 14, sekma
dienį, 12:30 vai. popiet prie lietuviško kryžiaus

Flushing Meadow Corona parke, buvusioj pa
saulines parodos aikštėj.
Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti. Del 
informacijų skambinti: Peter C Wytenus — 
EV 6-3871 *




