
DARBININKAS SIŪLO GRĮŽTI MJO 122 PRIE DVIEJŲ
Kada Jungtinės tautos buvo geros, paskui jau negeros 
ir kas turėtų jas šiuo metu atstoti?

Lll NR. 43. SECOND-CLASS
Pprtage paid at Brookjyn, N. Y. ANTRADIENIS - TUESDAY, BIRŽELIS - JUNE 20, 1967 910 WILLOUGHBY AVĖ. 

BROOKLYNrN. Y. 11221 10 CENTŲ

LBJ su pirštinaitėm, Kosyginas
J. Tautose — kaip teatre: kas ką nukalbės. Tikrosios kalbos ga
li būti tarp Johnsono ir Kosygino. Dar yra vilties, kad jos bus

Jungtinių Tautę pilnaties 
posėdis prasidėjo birželio 17, 
bet pagrindinės kalbos buvo 
birželio 19. Pirmasis kalbėjo 
Sovietų min. pirmininkas Kosy
ginas. Bet vieną valandą prieš 
jo kalbą per televiziją buvo 
perduota prezidento Johnsono 
kalba.
PREZIDENTAS LBJ: apie 5 
principus

Bendrais žodžiais pakalbėjęs 
apie lotynų Ameriką, Afriką, 
Aziją ir Nato, prezidentas su
stojo prie Izraelio-arabų karo 
padarinių likvidavimo. Neminė
damas vardais valstybių, dėstė 
penkis principus “šios srities” 
santykiam tvarkyti:

1. Šios srities kiekviena vals
tybė turi teisę i savo valstybini 
gyvenimą. (Tuo pareiškimu at
mesti arabų grasinimai sunai
kinti Izraeli). 2. Turi būti vyk- 
'domas teisingumas arabam 
tremtiniam. (O jų buvo pirma 
900,000, dabar 1,300.000; Iz
raelis, arabai, J. Tautos turi 
prisiimti pareigą jų būvį pada
ryti normalų). 3. Laisvas pasi
naudojimas jūrom. (Atmestas 
Aąabos ir Sueso kanalo bloka
vimas Izraeliui). 4. Turi būti su
stabdytas vidurinių ryty gink
lavimo lenktyniavimas. (J. Tau
tų nariai turi įsipareigoti apri
boti ginklų davimą). 5. Turi bū
ti pagerbta politinė nepriklau
somybė ir teritorinis integralu
mas. (Tai reiškia, kad arabai tu
ri atsisakyti nuo tebetrunkan
čio Izraelio nepripažinimo).

Pagal šiuos principus savo 
santykius turi sutarti pir
miausia suinteresuotos šalys; 
jas turi paremti ir J. Tautos. 
Kariuomenė turi būti atitrauk
ta, bet taip pat turi būti įvyk
dyti minėti penki principai (At
mestas Sovietų ir arabų reika
lavimas, kad Izraelis be niekur 
nieko turi grįžti į birželio 4 pa
dėtį).

KOSYGINAS: pasmerkti ir nu
bausti . ..

Sovietų min. pirm. Kosygi
nas kalbėjo 40 minučių, pir
miausia kaltindamas Ameriką 
dėl “agresijos” Vietname, rei
kalaudamas sustabdyti bombar
davimą ir pasitraukti iš Viet
namo. Kaltino taip pat Ame
riką dėl Kubos, Domininkonų 
respublikos. O priėjęs prie vi
durinių rytų vėl kaltino Ame
riką bei Angliją dėl paramos 
Izraelio agresijai. Kosyginas 
reikalavo pasmerkti Izraelį kaip 
agresorių, grąžinti jį į prieška
rinę padėtį tuojau pat, pareika
lauti iš jo karo reparacijų ara
bų naudai.

Nelaukdamas Izraelio minis- 
terio Abba Eban kalbos, Kosy
ginas išėjo. (Paskiau buvo aiš
kinama, kad jis tuo metu turė
jęs kitą pasimatymą). O Izrae
lio ministeris kaltę dėl karo

vertė Sovietam, kurie ginklavo 
ir kurstė arabus.
KAS TOLIAU: ar LBJ ir Kosy
ginas susitiks?

Kosygino ir Abba Eban pra
dėtas kalbų maratonas J. Tau
tose eina toliau. N. Y. Post pa
žiūrėjo į J. Tautų posėdį kaip į 
“lėlių teatrą”, kurio aktoriai 
laukia • atvykstant Kosygino 
kaip Bizantija 1453 laukė tur
kų. Tarp to teatro statistų bei 
aktorių suminėjo ir “piketuo
jančius lietuvius”.

(Iš tikrųjų New Yorko spau
da šokinėjo apie Kosyginą kaip 
apie aną turkų sultoną — ap
rašinėjo jo nusišypsojimus po
licininkam, akių kilstelėjimus 
į dangoraižius, o New Yorko vi
suomenė rodėsi blaivesnė ir 
santūresnė, mažai dėmesio 
kreipdama į važinėjantį ar 
vaikštinėjantį Kosyginą su pa
lydovais).

rankoves
Daugiau dėpesio kreipiama, 

ar susitiks dų “didieji” ir ką 
jie sutars — prezidentas John- 
sonas ir min. pirm. Kosyginas. 
Prezidentas pareiškė norą pa
matyti Kosyginą. Kosyginas per 
diplomatinius kanalus paaiški
nęs, kad vargiai jis galės ap
lankyti Washingtoną. Protoko
las: jis gi atvyko ne į Ameriką, 
o į Jungtines Tautas. Protoko
las ir Amerikai: jis atvyko į 
Jungtines Tautas, dėl to ir vals
tybės departamento atstovo 
nebuvo Kosygino sutikime. Ar 
Kosyginas pakeis . nusistatymą 
ir vyks į Washingtoną ar kur 
kitur? Ar LBJ gal vyks į New 
Yorką?

Po Kosygino kalbos galimy
bės susitikti nienkėjo. Preziden
tas buvo priėjęs prie problemos 
kaip su pirštinaitėm, neliesda
mas ne tik Sovietų, bet net kal
bėdamas apie principus, tetai- 
kė juos “šiai sričiai”, nesudary
damas net įspūdžio, kad tie 
principai turi būti taikomi ir 
“kitose srityse”. O Kosyginas,

atsiraitęs
tiesa, batu į stalą nedaužė kaip 
Chruščiovas, bet jis švaistėsi 
kaltinimais Amerikai, Anglijai, 
kaip rankoves atsiraitęs.

Net ir po tokios kalbos vals
tybės sekretorius Rusk tirsiąs 
susitikimo galimybes.

Propagandoje apie Jungtines 
Tautas buvo siekiama įtikinti, 
kad šis tarptautinis forumas 
esąs geriausia priemonė taikai 
išlaikyti, teisingumui tarp 

tautų vykdyti. Kitoks galvoji
mas buvo atmetamas kaip “eks
tremizmas”. Net ir Vietnamo 
reikalą dar taip neseniai siūly- 
te siūlė perkelti į Jungtines 
Tautas.

Staiga nuomonė pasikeitė. 
Kurie taip karštai buvo už, da
bar staiga prieš. Nuomonė pa
sisuko visu 180 laipsnių: esą 
Jungtinės Tautos įrodė, kad 
jos bejėgės. Pasak N.Y. Times 
birželio 18, “įvykiai vėl parodė.

Dr. K. J. Valiūnas: “Pareiškiame, 
kad Sovietų Sąjunga yra pats pik
čiausias agresorius.”

Nuotr. R. Kisieliaus.

atsisako eiti keliu, kurio reikalau
ja kitiem.” ’ ,

Nuotr. R. Kisieliaus

KRYŽIUS, BIRŽELIS IR KOSYGINAS

Miestu veidai keičiasi
Brooklyne gyventojų skai

čius beveik tas pats kaip 1940 
— 2,700,000. Tačiau gyventojų 
sudėtis keičiasi — mažta bal
tieji, daugėja juodieji; per de
šimtmetį juodieji padvigubėjo. 
1940 buvo 107,000, 1950 bu
vo 208,000, 1960 jau beveik pu
sė milijono.

Brangu mirti, dar brangiau 
sirgti

Pagal Blue Cross apskaity
mą, pacientui viena diena ligo
ninėje 1970 atsieis vidutiniškai 
69.79 dol., tai bus 42.9 proc. 
brangiau nei 1966.

— Negrę riaušės birželio 13 
persimetė į Cincinnati, Ohio. 
Istorija tokia pat kaip Bosto
ne ir Miami: Molotovo koktei
liais padeginėjo namus, plėšė 
krautuves.

— Nixono šalininkai tiria, 
kiek priimtina 1968 rinkimuo
se Nixono-Lindsay kombinaci
ja. Lindsay laikomas liberalu ir 
turi pasitikėjimą žydų, kurių 
New Yorke yra 2.5 mil.

— Kinijoje, Sinkiango pro
vincijoje, birželio 17 susprog
dinta vandenilinė bomba. Pir
ma atominė bomba buvo 1964 
spalio 16. Kinai žengia atomi
nėje srityje greitesniu tempu, 
nei buvo spėjama.

IZRAELIS ir dėl Izraelio po karo
— Izraelis skubiai iš Jorda

no valdytos Jeruzalės dalies iš
keldina arabus ir įkurdina žy
dus. Nori pastatyti opiniją 
prieš įvykusį faktą. Pagal N.Y. 
Times žinias Izraelis norėsiąs 
pasilaikyti ne tik Jeruzalę, bet 
Gazą, Syrijos bei Jordano stra
teginės reikšmės aukštumas. 
N.Y. Times įspėja Izraelį, kad 
būtų santūrus.

— Sinajaus dykumose N. Y’. 
Times korespondentas suskaitė 
sudaužytus 208 arabų tankus, 
112 patrankų, apie 2,000-3.000 
autovežimų.

— Sueso kanalas, kaip pa
skelbė Egiptas, esąs užblokuo
tas 5 nuskandintais laivais.

— Vatikanas birželio 17 pri
statė pirmas pagalbos siuntas 
pabėgėliam arabam Jordane. 
Vatikanas pasisakė už Jeruza
lės internacionalizavimą, kad ji 
būtų laisvai prieinama visų ti
kėjimų žmonėm.

— Vokietijoje jaunimas de
monstravo simpatijas Izrae
liui. Paskirta Izraeliui 1 mil. 
markių. Rytų Vokietijoje ne tik 
valdžia pareiškė simpatijas a- 
rabam. bet ir 10 dailininkų žy
dų pasirašė pasmerkimą Izrae
liui.

— Arabų 13 užsienių reika
lų ministerių negalėjo susitar
ti dėl taktikos, kurias jie tu
rėtų laikytis J. Tautose. Jorda
no karalius Husseinas ėmėsi 
iniciatyvos organizuoti arabų 
vienybę, ragindamas šaukti a- 
rabų konferenciją ateinantį šeš
tadienį Sudano sostinėje Khar- 
toume.

— Libija birželio 15 parei
kalavo, kad Amerika ir Ang
lija panaikintų savo bazes. A- 
rr.erika turi aviacijos bazes 
Wheelus, prie Tripolio. Anglai 
prie Tobruko ir Benghazi. Pati 
sutartis dėl Amerikos bazių bai
giasi tik 1971.

— Jugoslavija patvirtino, 
kad Sovietai pristatė jau Egip
tui 100 lėktuvų po karo. Taip 
pat esą pasiūlyta 50 lėktuvų 
Jordanui. Alžiro prezidentui 
Boumedienne Maskvoje buvo 
užtikrinta parama arabam.

— Anglijos min. pirm. Wilso- 
nas birželio 19 lankėsi pas pre
zidentą de Gaulle. Pastarasis te
besąs santūrus dėl Anglijos 
priėmimo į Europos ūkinę 
bendruomenę.

— Hollywoode kai kurie ak
toriai per vienos valandos pri
ėmimą sudėjo Izraeliui 2.5 mil. 
dol.

STEBĖKITE N.Y. TIMES 
KETVIRTADIENJ

Mums praneša, kad šio ket
virtadienio New York Times 
numery bus apmokamas skel
bimas, kuriame bus klausia - 
mas Kosiginas, kada jis vyk
dys Lietuvoje, Latvijoje, Esti- 
jojųe savo kalboje Jungtinėse 
Tautose birželio 19 paskelbtus 
reikalavimus: pasmerkti agresi
ją, nubausti agresorių, paša
linti agresijos padarinius . . .

— Kom. Kinijos spauda kal
tina Sovietus, kad jie susitarę 
su Amerika, išdavę arabus ir 
toliau rengia sąmokslą jiem iš
davinėti.

— Sovietų parama š. Vietna
mu) didėja. Pagal sovietines ži
nias 30 laivų yra skirti paramai 
pristatyti.

— Nasseris buvo preziden
tas, nuo birželio 19 pasiėmė ir 
min. pirmininko pareigas.

— Amerika tikėjosi, kad So
vietai tarpininkaus ir perduos 
š. Vietnamui derybų siūlymus. 
“Siūlymus?” nustebęs Gromy- 
ko: “Kas jūsų siūlymais dabar 
patikės? ”

— Sovietų rašytojas' Vozne- 
senskij, kuris turėjo dalyvauti 
su savo poezija Lincoln Cen- 
ter birželio 21 festivaly, neiš
leistas — pranešė sergąs.

Lietuviško kryžiaus iškilmės 
birželio 17 Flushing-Meadovvs 
parke sutapo su Sovietų min. 
pirm. Kosygino atvykimu į 
New Yorką ir su metine Sovie
tų įvykdyto Lietuvoje masinio 
genocido sukaktimi. Iškilmių 
kalbose ir giesmėse ir vyravo 
troškimas, maldavimas, reikala
vimas — laisvės pavergtų Bal
tijos valstybių tautom.

Invokaciją skaitė prel. J. Bal- 
kūnas, kalbėjo New Yorko apy
gardos bendruomenės pirmi
ninkas A. Vekselis, konsulas 
A. Simutis, Estijos konsulas A. 
Linkhorst, Vliko pirmininkas 
dr. K.J. Valiūnas, Batuno gen. 
sekr. kun. N. Trepša, kong
resmenas J.P. Addabbo. Baigė 
estų liuteronų bažnyčios kuni
gas Elmar Kuusler palaimini
mu.

Kalbas įvairino ir akį džiugi
no spalvingais tautiniais drabu
žiais jungtinis operetės ir Mas-

petho parapijos choras, solistė 
Vilija Butkutė. Veiksmo, dina
mikos davė Amerikos ir Lietu
vos vėliavų pakėlimas su a- 
biem himnais) vainiko padėji
mas, sargybos prie vėliavų, ku
rias ėjo Brcoklyno Dariaus ir 
Girėno posto lietuviai vetera
nai. Simbolinę nuotaiką dar di
dino tai, kad Amerikos vėlia
va buvo atgabenta iš Kapitelio 
valstijos atstovo Stanley J. Pry- 
or dėka.

Iškilmėse jungėsi ne tik lie
tuviai, latviai bei estai, bet ir 
eilė amerikiečių vietos veikė
jų, kurių pavardes susirinku
siem priminė komiteto pirmi
ninkas P. Wytenus, sumaniai 
vadovavęs iškilmėm ir daugiau
sia rūpesčio skyręs kryžiaus 
reikalui. (Sakoma ir tikima, 
kad tie, kurie negalėjo dalyvau
ti pačiose iškilmėse, bus solida
rūs su ten buvusiais ir prisi
dės bent savo pinigine auka iš
laidom padengti).

Addabbo kirto Sovietam dėl Baltijos
Apie kryžiaus iškilmes tą pat 
dieną kelis kartus skelbė žinią 
radijas. Rytojaus dieną “Long 
Island Press” (birželio 18) įsidė
jo pirmame puslapy šalia infor
macijos apie Kosyginą ir infor
maciją, antrašte “Addabbo smo
gė Sovietam dėl Baltijos valsty
bių”. Rašė:

“Atstovas Joseph P. Addab
bo iš South Ozone Park vakar 
sakė, kad Sovietų premjeras 
Aleksėj N. Kosygin turėtų ati
traukti savo valstybingumą iš 
Baltijos valstybių, prieš reika
laudamas, kad Izraelis paliktų 
savo naujai įsigytas teritori
jas”. Laikraštis citavo Addab
bo žodžius susirinkusiem, ku
rių skaičių laikraštis vertino 
apie tūkstantį, kad “Keliu, ku
riuo Sovietai reikalauja kitus 
eiti, jie patys eiti atsisako. Jie 
turėtų parodyti pavyzdį, prieš

reikalaudami, kad kiti paliktų 
teritorijas, paimtas, kaip tai 
yra su Izraeliu, ne vykdant ag
resiją, bet savo nepriklauso
mybę ginant. Baltijos valstybės 
buvo pagrobtos tiesioginės ag
resijos aktu“.

Citavo laikraštis dar ir Vliko 
pirmininko dr. K. Valiūno žo
džius: "Mes pareiškiame, kad 
Sovietų Sąjunga yra pats pik
čiausias agresorius, ir mes rei
kalaujame, kad Sovietų Sąjun
ga atitrauktų savo kariuome
nes iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos“.

Tas pats laikraštis birželio 
19 įsidėjo kryžiaus iškilmių 
choro, vainiko nuotrauką, kuri 
yra ir šiame Darbininko nr. 
Tą pačią nuotrauką ir aprašy
mą birželio 19 Įsidėjo ir “Long 
Island Star-Journal“.

kad Jungtinės Tautos negali 
efektyviai veikti, kol nėra ly
giagretės Washingtone 
ir Maskvoje”. Tokia dabar 
pažiūra į Jungtines Tautas 
kartojama N.Y. Times, Post, C. 
Sc. Monitor vedamuosiuose.

Painiuosius klausimus tega
lį spręsti ne Jungtinės Tautos, 
bet tik du “super didieji“ su
sitardami — vadinas, Washing- 
tonas ir Maskva. Kosygino atvy
kimo proga minėtų laikraščių 
vedamieji ir ragino, skatino, į- 
kalbinėjo gražiuoju ir su pasi- 
koliojimais, kad Washingtonas 
su Maskva susitartų. Susitartų 
ne tik dėl vidurinių- rytų, bet 
gal ir dėl Vietnamo, gal dėl ki
tų reikalų.

★

Nuo kada tas staigus pasikei
timas? Ir kodėl? Nuo Izraelio 
bei arabų karo. Izraelis ir jo rė
mėjai buvo įtikinti, kad Izraelio 
interesų J. Tautų organizacija 
nesaugoja. Priešingai, J.T. su
darė sąlygas Nasseriui prieiti 
prie Aąabos vandenų ir juos 
uždaryti Izraeliui. Izraelis su
prato, kad savo interesus ap
ginti tegali jis pats — ne per 
Jungtines Tautas. Jis tad at
metė J. Tautų tarpininkavimą 
Izraelio-arabų karo padariniam 
likviduoti. Jis sakėsi norįs tie
sioginių derybų tarp arabų ir 
Izraelio. Jis nepriimsiąs J. Tau
tų sprendimo, nors jis būtu 
121:1.

Ne taip galvoja Sovietai. Jie 
užsimojo panaudoti Jungtines 
Tautas prieš Izraelį ir prieš A- 
meriką. Sovietai mato, kad 
Jungtinės Tautos jau nebe tos, 
kokios jos buvo pradžioje; evo
liucija nuėjo Sovietų naudai.' 
Pradžioje Jungtinėse Tautose 
bė vargo persvarą turėjo Ame
rika. Dabar tą persvarą .paverž
ti pretenzijų turi Sovietai.

Du veiksniai padėjo Sovie
tam. Vienas — tai Jungtinių 
Tautų narių skaičius, padidėjęs 
iš 50 iki 122. Antras — tiem 
seniem ir naujiem nariam didė
janti įtaka Sovietų linijos, ku
rią jie varė neatlaidžiai, be 
kompromisų, kartodami, karto
dami, nors ir būdami mažu
moje. Dabar jie nori rodytis tu
rį daugumą. Ir tai turėtų de
monstruoti ši Jungtinių Tautų 
sesija, sušaukta Sovietų inicia
tyva.

Čia turi būti svarbioji prie
žastis, kad N.Y. Post ėmė skųs
tis padidėjusiu Jungtinėse Tau
tose narių skaičium — narių 
nereikšmingų, nepajėgių, nie
ko neduodančių, bet turinčių 
balsą lygiom su didžiaisiais.

★
N.Y. Times bei kiti minėti 

laikraščiai, siūlydami pagrindi
niais klausimais tartis Washing- 
tonui su Maskva, grįžta prie 
taško, iš kurio buvo prasidėju
sios J. Tautos, t. y. prie ga
lingųjų susitarimo. Tada tie ga
lingieji buvo karo laimėtojai. 
Karo laimėtojai norėjo ir to
liau pasaulį valdyti. Jie, tie 
keturi, sudaro Saugumo Tary
bą, o gražiam fasadui sudaryti 
įsteigė Jungtines Tautas. Dabar 
tie “super galingieji” yra tik 
dalis tų ano meto karo laimėto
jų — atominiai galiūnai, tie du 
iš visų 122.

★

Siūlymas susitarti dviem “su
per didiesiem” gali būti pri
imtinas Izraeliui, jeigu ... Jei
gu jis reikštų susitarimą ne tik 
dėl vidurinių rytų, bet ir dėl 
kitų nesutartų pozicijų. Jeigu 
jis reikštų dėl vidurinių rytų 
susitarimą, priimtiną Izraeliui 
— sovietus už nuolaidas čia 
kompensuojant nuolaidom ki
tose susidūrimo pozicijose — 
gal dėl Vietnamo, gal dėl rytų 
Europos, gal dėl Vokietijos.

Šia prasme dėmesio verti ir 
galimieji Kosygino pasikalbėji
mai su Johnsonu.



Connecticut
kata nebuvo laba tat 
kad jis taip* palygn^i,
mus paliks, buvo tiesiog neįti
kėtina. Užtat ir dabar, po me
tų bako (jis atsiskyrė ai Šiuo

N.V.II73I

sunku susigyventi su ta minti
mi, kad jo nebesutiksime nei 
Putname Lietuvių dienose, nei 
ateitininkų kongresuose, nei 
Katalikų Mokslo Akademijos, 
nei mokytojų' suvažiavimuose, 
nei kitokiuose lietuvių, ypač ka
talikų, susibūrimuose ir pobū
viuose. ’

O buvo malonu jį sutikti, I 
pasvarstyti mūsų šių dienų gy-j 
venimo problemas, kuriom An- į 

' tanas niekuomet nebuvo nusto-d 
jęs rūpintis ir ieškoti atsakymo | 
į įvairius gyvenimo klausimus. 
Antanas buvo ypač gerai pasi
ruošęs savo mokytojo profesi
jai, plačiai apsiskaitęs, buvo j 
principų žmogus su pastovių ir ■ 
tvirtu nusistatymu, ir tokių sa- Į 
vo tvirtumu buvo ne kartą at- j 
rama ir pavyzdys kitiem drau
gams.

Gal pats charakteringiausias 
Antano būdo bruožas buvo jo 
ryžtingumas. Nepakentė stag
nacijos, norėjo judėti vis pir
myn, nesitenkinti tuo, kas pa
siekta. šį jo charakterio bruožą 
paaiškina ta aplinka, kurioje 
jis gimė ir augo.

jis, iSaikąs, stajumosiBs egza
minus, jau tų kursų lankytojas.

Kodėl Antanas pasirenka 
mokytojo profesiją’ G®1 dėl 
to, kad jis mėgo kaimą, ir uo
rėjobūti jo Prometėjas — neš
ti ugnį į kaimą ir šviesti. zontai. Šiuose rėmuose jis 

Pradėjo jis šviesti 1925, baigęs nebesutelpa, jo dvasia nėr 
minėtus kursus, Kidulių valsč. tą.

.pg^adžtas BMksktajn ap. “■ 1927 m.'tatazą. Jta Bajidnu ■ jta bubą -ir palikę
po metų jis perkeliamas į Tau- į.ingfcyfctata mokytoja^ Autą- takto lygto pndMos Btfdytahs 
jėnų(vėfimrprez. Antano Sme
tonos vardo) mokyklą. Anta- 

enkintas šio to pasie- 
jį vilioja platesni hori-

Dr. A. aerUnas, ia» “Amerikos" redakcijoje

SPAUDA

Gimė gi jis 1903’gegužės 27 
kiek gražioje, tiek vargingoje 
Dzūkijoje, Bertašiūnų k., Veisė
jų valse., buvusioje tuo metu 
Seinų, dabar Lazdijų, apskrity-. pastatėme” rašo, kad Cfūcagos 
je. Mokytojas Juozas Žilionis, 
gyvenąs dabar Clevelande, ge
riausias ir artimiausias Antano 
ne tik ankstyvos jaunystės, bet 
ir vėlesnių bendro darbo me
tų draugas  ̂dažnai pas Antaną jų. Bet “iš tų trylikos... pu- 
lankęsis^ prisimena jo sę, jų vargu bebūtų galima va

dinti lietuviškomis”. News...

Draugas birželio 12 vedama
jame “Nepakankamai • vertina
me tai, ką patys sukūrėme ir

arkivyskupijoje “lietuviai suor
ganizavo dešimt parapijų ir 
tiek pat bažnyčių ir mokyklų 
pastatė”. Viso toje arkivysku
pijoje yra 13 lietuvių parapi-

lankęsis^ prisimena jo
tėviškę kaip “pasakiškai”_________ ,__ ____
gražią, atsirėmusią į Trikojį lietuviai kitur išsikelia. Para- 
ežerą, į kurį per jų ūki teka 
skaidrus upelis. Ten Antanas

pijos lieka be lietuvių.
“Pastebima, kad ir tokie di- 

augo su dviem broliais Juozu ^ejj lietuvių centrai, kaip Mar- 
ir Vladu ir seserim Antalia. Vi- quette parkas, Brighton parkas, 
sai smulkiame ūkelyje visi ne- cicero, Bridgeportas ir Rose- 
galėjo sutilpti. Panorus Anta- landas jau pradeda retėti lietu- 

~ ” viais gyventojais... Iš jų pra-
paremia, ir jis, jau būdamas dedama išsikraustyti ten, kur 
16 metų, lanko paskutinį sky
rių Veisėjų pradžios mokyklos,. 
Į kurią kasdien keliauja pės
čias 7 kilometrus. 1920 jis jau 
Veisėjų vidurinės mokyklos mo
kinys, o 1923 atsidarius Lazdi
juose dvimetiniams pradžios 
mokyklos mokytojų kursams,

sai smulkiame ūkelyje visi ne-

nui mokytis, broliai mielai jį

nėra lietuviškų parapijų, lietu
vių mokyklų ir jokio lietuviško 
judėjimo”.

Taip yra Chkagoje, tarp yra 
Brooklyne ir daug kur kitur.

Aiduose Nr. 6 A. Zubras str.

kti nauji lietuviški telkiniai; iš 
kur galėtų sekmadieniais lan
kyti savo lietuviškas pamaldas, 
nes tai padėtų ir parapijai iš
likti ir pačiam lankytojui išlai-

prie lietuviško kryžiaus Ftust»H»g-Meadow parke MrtaRo 17. „•
Nuotr. R. Kisieliaus tavą. Pakruojuje rengtasi stoty-

sisprendimo ir ištesėjimo 'rei
kalas.

Taujėnų, susitinki va
saros atostogų metu ir, būda
mi abu tokių pačių polėkių vy- 

siektį

mokytojai. Antras dalykas, ku
ris verčia šį momentą pabrėž
ti, buvę jų gražus, tauraus 
drąųgiš^no pavyzdys. Net gi-
minės ir tie dažnai nenori kits ' 
kitam padėti, o čia buvo visai ( 
svetimi, tik geri draugai. Atsi
menu, kad ir aš tais pačiais me- i 
tais pradėjau studijuoti Vytąp- ] 
to D. Universitete Kaune, kaip ! 
kiti studentai, kurie apie šį 
draugišką susitarimą ir savitar
pinę dviejų draugų pagalbą ži
nojo, minėjo juos su nuostaba 
ir pagarba. O dar geriau atsi
menu, ir, manau, niekuomet 
neužmiršiu vieno susitikimo

aukštesnio mokslo. Gi tos gali- 
mjrbės visai liūdnos. Alga men-x 
ka, ir tos pa£os dąįį įpučia 
abu namo sunkiai bęsįverčian- 
tiem namiškiam padėti. Sutau-

i pyti nieko aegnanoma. Kol 
taip dirbdamas ir gyvendamas 
susitaupysi, nebus kadą jau nė 
mokytis. Abudu prieina vienin
telę išvadą — mokytis pakai
tomis. J. Žilionis taip man ra
šo apie tą lemtingą susitarimą: 
“Idėja gera. Sutarėm. Atsime-

L mr- kai jis palakė*j žinai Juo- . su Antanu, -rodos, T932 m. pa- 
■ zai, aš vyresnis, tai g a 1 

aš pirmas pradėsiu’. Ir užteko 
to, tik priedo dar paspaudėm 
rankas”. Toliau Juozas taip sa
ko: “.. .dabar skubam pas in- 
spektorius ir prašome, kad ma
ne perkeltų į Taujėnus, j jo vie-

| tą (geresnė mokykla). Pavyko. 
Nuo rudens aš Taujėnų pr. 
mokyklos mokytojas ir siunčiu 
Antanui kas mėndsį po 100 li
tų, bet jau į Kauną, nes jis 
Simono Daukanto mokytojų se-

‘Atropos teięškąfflt’ sųmūų lie
tuvių ąstaMRre
viu ii ĄĮistealįjos ma
sę. Kartoja Pėrtho universiteto 
tyrinėtojo įr. Mpptaįd Tąft iš
vadas ąpię k^ltįęčius imigran
tus. “Jie sudąpo įspūdį, kad asi
miliacijas re$ąlų yra pati pa
syviausią grupė iš visų kitų imi
grantų”. Vadinas, asimiliacijai 
abejingiausia. Autorius sako, 
kad tokįa išvadta^tinkąlri ^yd- 
nejui ir Melboufiiin.

Bet tai liečia daugiau vyres
nę kartą. Apie jaunesnę kartą 
autorius kalba kitaip. Visi 
duomenys sako, kad per miš
rias vedybas niveEuojasi etni
nės skirtybės ir blėsta intere
sai savajai tautybei. Ir mūsuo
se, pav. Australijoje mišrių ve
dybų procentas nepaprastai di-> 
delis. Australijos Common- 
wealth~ Bureau of Census and 
Statistics, Demografy 1964, biu
letenis Nr. 82 pateikia imgiran- 
tų vedybų tokius statistinius 
duomenis. Lietuvių vyrų per 
tuos metus vedė 79, moterų iš
tekėjo 59. Lietuves vedė 20 vy
rų — taigi 25.3 proc., lietuvai
čių ištekėjo už lietuvių vyrų 
33.9 proc.” .

Iš abiejų pranešimų matyti, 
kaip vieni lietuviai bėga, kiti 
teka... Nuo bėgimo nyksta lie
tuviškos parapijos. Nesvarstant 
paties bėgimo priežasčių, tenka 
skaitytis su -bėgimo nesulaiko
mu faktu. Bet norint ištaikyti

1330 tat 
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vasarį. Aš gyvenau tuomet A- 
teitininkų namuose, kuriuose L. 
K. Mokytojų Sąjunga buvo ati
dariusi privatinę pradžios mo
kyklą; joje Antanas buvo pir
masis vedėjas. Grįždamas kar
ta iš universiteto ir praeidamas 
pro salę, išgirdau vaikų krykš
tavimą. Pradarau salės duris— 
ten Antano mokyklos vaikai, 
mokosi tautiškų žaidimų ir šo
kių. Ateina ir Antanas. Išsikal
bam apie studijas. Man tuomet 

minarijos trečiojo kurso moki- teko vakarais dirbti, durstytis 
paskolomis iš visokių fondų ir 
pari. Antanas, ^išgirdęs, kaip ne

lengvai man tenka verstis, ir 
sako: “žinai ką, taip negali to
liau gyventi. Sugadinsi sveika
tą, ir kas iš to. Aš galiu tau be 
jokių procentų duoti draugiš
ką paskolą. Imk pradžiai porą 
šimtų litų (matyt, jis buvo ką 
tik gavęs algą), o jei vėliau dau
giau reikės, nesivaržyk ir pasa- 

- wsrei-.

nys .

“1929 m. Antanas baigia mi
nėtą seminariją,” pasakoja to
liau Juozas. “Vasaros atosto
gos. Vėl mudu tėviškėj. Ir vėl 
kažin kurią dieną jis šneka:, Zi
nai, Juozai, $ąip norėtųsi uni
versitetą užkabinti, bet tu vis 
tiek turi šiaisįjnetais stotį į mo
kytojų semiu 
vom

Mat, bu-

kol aš
ten įvyko, brt jis gavo rąštve-

semjna-

stipendiją, ir išjos gedėjau iš
siversti, bet šitas pavyzįfs pa
rodo, kad tas jojo ir Juozo

rijoje, kurią ųąigė. Taigi 1929 
ag nutraukiu-inokytojo darią, 
ir rudenį ata vykstam į Kau
na. Aš į senfi^ją, o jis — j_________ _
univerait^ą. kartu a?ve- į. jotiems norėjo padėti, 
nain; ir pnedę M- Peauhunas. Taįgi j
Tik dabar Perkūno alėjoje, tad- Vytauto D? Universitetą, kur 
bininko Talmanto oamuose. studijuoja lietuviu kalbą ir lite

ratūrą. Universitetą baigia 
1935, nes kartu dirba ir mo
kytojo darbą. 1942 gauna tame 
pačiame universitete daktaro 
laipsnį už disertaciją “Pedago
ginis santykiavimas klasės ben
druomenėje”. (b.d.)

(Bus daugiau)

tartum, kokią žymę į jo charak
terį. Gavęs iš kito, ji$taiįver- 

1 ' tino ir žinojo, kaip buvo gera,

Taigi jam pašto perlaidomis 
. neteko rūpintis. Gana buvo to, 
kad aš nežinojau, kiek reikėjo 
mokėti nuomas. Tačiau žino
jau, kad duonos, sviesto ar dar

Antano nupirktas. 0 ko dau
giau besimokančiam reikėjo”.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Nauji mokslo vyrai
— Lietuvos žemės ūkio aka

demijoj (jos, kaip ir veterinari
jos akademijos, vardas yra-iš
likęs ligšiol nepaliestas) Vla
das Čaikauskas apgynė diserta
ciją “Cukriniai runkeliai Lietu
voje” ir įgijo žemės ūkio moks
lų daktaro laipsnį. V. čaikaus
kas dirba Joniškėly, žemdirbys
tės instituto filialo direkto- . 
riaus pavaduotojo pareigose.

a - (E)
— Vilniuje-gynė disertaciją 

birželio 13 Vytautas Statulevi- 
čius, matematikos mokslų dak
taro laipsniui. Vilniaus univer
sitete ir kitose aukštosiose mo- 

„ . . , kyklose birželio mėnesį dar bus
Tai jau žmogaus sąmoningo ap- ginamos 22 disertacijos mokslų

lietuviškas parapijas ir lietuviš
kus telkinius, galima būtų 
mėginti bent įtikinti tuos, kurie 
bėga, kad jie savo sąžinę įpa
reigotų dviem pasiryžimais: ra
cionaliai bėgti — bėgti į to
kias vietas, kur galėtų susikur

jų mokslų srities. Tik dvi te
kiai nepriklausomybės mos humanitarinės, tiksliau —

duobkasiam filologinės: Janinos Urbelienės
Susitarę ir bendrai veikda- “Dabartinės fietuvh) literatūri

nu, kraštotyrininkai su gamtos nės kalbos ilgieji balnai” ir A- 
ir paminklų saugotojais šiemet ..................... . 1 ■ ■ ~ "■ ■
rengiasi “papuošti” Lietuvą 
paminklais už okupacinę val
džią žuvusiom ar šiaip bolševiz
mui nusipelniusiem asmenim, 
tiesiogiai ar netiesiogiai veiku
siam prieš nepriklausomą Lie-

lekso — Stanislovo Girdenio 
“Mažeikių tarmės fonologinė 
sistema”. Dvi temos politinės:

Lietuvos karinius teismus, Pei- 
sacho Freidheimo —, apie mark
sistinės literatūros plitimą Lie
tuvoj iki 1940 metų.

Chemijos mokslų daktaro 
laipsnį gegužės 31 įgijo Vi-

centas, jau parašęs apie 60 
mokslo darbų. Jam su bendra
darbiais esą pavykę surasti 
naujų benzodioksano — 1, 4 
darinių, pasižyminčių labai stip
riu biologiniu veikimu. (Elta)

Pinigai iš 16 amžiaus 
kandidato (magistro) laipsniam Trakų pilies papėdėje moks- 
įgyti. Dauguma temą iš tikslių- leivis rodo puodą su apie 400 
jų mokslų srities. Tik dvi te- sidabrinių 16-to amžiaus (Žygi

manto Augusto ir Stepono Ba
toro) laikų monetų. Ant mone
tų žymūs Lietuvos herbas ir 
metai — 1548, arba 1578.

Vertingas esąs ir molinis 
(modas. Manoma kad toks puo
das buvo vartojamas, kaip prieti paminklą K. Požėlai, Biržuo- i 

se — J. Janoniui, Bokiškyje— diržo už ąselės pririšama geirtu- 
E. Tl&ui, Utenoje — Stalino 
stataudytam, dabar nuvalytam, 
generolui J. Uborevičrai.

vė. Radinys perduotas Trakų 
muziejui. Tai pranešta Tiesos 
redakcijai telefonu gegužės 26. 

(Elta) (Elta)

LĄISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto 
WHBI 1054 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69tb PL, Mtddle Village, N.Y. 11379
Vedėjai: ... - - - - -■

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, katnb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39th AVĖ., VVOODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys,.kaip lengva pasiekti jų vietą.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
< TėL Vlrginia 6-1800’

Tbis announcement is neithęr an offer to seH nor a soUcitation of an 
offer to buy these securities.

New Issue Naujos akcijos
; LITAS Inyesting Co^ Ine.

•' 8^21 Umte ' ? > P
One Unit consists of sbare <rf Conunon Stock no par value. and one 
85.00 Debenture. PHce — BIŽjOO per Unit. The offer is made only by. 
the Offering CSrcular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
tained fran the underriąnęd and from such otber dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

86-01 114th Street, RiėDmond Hill, N. Y. Tel. Hl 1-6799

LIUDOS MIKULSKYTES
įvairią moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra dMtils įvatrta gatavų moteriškų drabužių pasirin- 
kbnUš: Meigtote-halinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bKuckutšB, kelnės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritafktntl, įvairioms progoms ir dydriui.
954M JAMAiCA AVĖ. VVoodtaven. N.Y. 11421

Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
RmI Estete • JOSEPH ANDRUSIS •. Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudoa, IncomeTas užpildymas. Mutual Funda — Pi- 
nųy InviĘstiyljoa

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; leitodteniais iki 6 vai. popiet.

WM1B 6ABHM TAVOM

VYTAUTAS BELECKAS

mas maoison otrut 
BROOKLYN 27, M. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA te ALBERTAS RADCTONAS.
86-38-40 STABU STRIKT BROOKLYNįN. Y. 11808

Norite geros meniškos fotografijos
PORTRETO - MDtOB - VAIKU

VYT. MANELIS
T«I.HY«cW
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LIETUVOJE

Svetlanos, kuri pabėgo iš da-
BRONIUS VYTIS
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PRIEŠO UŽNUGARYJE

ir aš gausiu butą, atsakanti šei
mos reikmes”.

Septyneri kovų 
ir vargų metai

peš mėnesi ruošiamas Paverg
tųjų Tautų Savaites. \

NTS kritikams-per laikraštį 
“Latviją”, leidžiamą Toronte, 
1966 lapkričio ’.5 atsakė vienas 
NTS vadų, būtent — Lev 
Rahr. Jam su latviais lengviau

nėję, beždžionės vietoje tupintį 
azijatą, taikantį į mus. Aš jį se
rija iš savo automato “nusodi-

Prieš Vliko pirmininką mobilizuotas 
Drąsutis Šova

nes pagrindinė*programos bū- dabar turime, matome chfiąm pirko NTS radijo siųstuve 40 
davo dar vieną erdu kartns kas panktadaKebsumaMju* Matu- minučių per savaitę savo trans- 
dien kartojamas. Galima buvo 
tvirtinti, jog informacijos bei 
propagandos srityje mūsų rei-

Pirmasis savo programas lie
tuvių kalba nutraukė techniš
kai stipriausia* ir finansiškai 
pajėgiaušas Amerikos Balsas iš 
Miuncheno. Amerikos Balsas iš 
Washingtono nebeturėjo tiek 
laisvės kaip jo miuncheniškis 
dvynas. Programoms lietuvių 
kalba per Romos radiją toly
džio suveržiami kontrolės varž-

organizacijos daliniai 
Latvijoje, bendradar- 
su latvių pogrindžiu

sitiktume su stipriom partizanų viršų ir pamačiau medžio viršū- 
komandom. Mūsų buvo tik sau
jelė tai negalime leistis į kau
tynes.

balsą “prieš kultūrinę priespau
dą, praktikuojamą dabartinio 
sovietinio režimo”, prieš cenzū-

Turėjome labai daug pavojin
gu skridimų ir kautynių priešo 
užnugaryje, kur daugelis žuvo 
nuo kiniečių komunistų arba 
nuo plėšriųjų gyvūnų, jeigu 
kartais per nelaimę pasitaiky
davo atsiskirti nuo bendros gru- vyrų. Atskridus į nurodytą vie
pęs. Nha Trang apylinkėje ypa- tą, buvom išmesti iš lėktuvo. TL 
tingai įvykdavo rimtų ir žiaurių kėjomės, kad šis Žygis pavyks

labiausiai į medžių viršūnes, 
kur būdavo užsimaskavę azija
tų slapukai.

Beklaidžiojant užtikome riet 
minh’u “namuką” su radijo 
siųstuvais. Atrodo, tai buvo jų 
svarbus punktas. Nutariau, kad 
reik ramiai, be šūvio jį sunai
kinti. Aplink namuką budėjo

Mūsų dienom rezistencija iš
garsėjo kaip pasipriešinimas

LATVIŲ MĖGINIMAS
Panašioje padėty kaip lietu

viai yra ir estai su latviais. Ta
čiau pastarieji tuojau sukruto 
dairytis naujų kelių prabilti į 
savo tautiečius anapus geleži
nės uždangos. Žingsnį, kurį il
gai' svarstė, bet nesiryžo ženg
ti vadovaujančios latvių organi
zacijos, žengė privačių asmenų 
grupė. Mūsų Vasario 16-osios 
gimnazijos rėmėjų pavyzdžiu 
susiorganizavo latvių būreliai 
JAV-bėse, Kanadoje ir Europo
je laisvoms radijo programoms 
į tėvynę remti. Iniciatoriai nu-’ 
pirko iš rusę NTS organiza
cijos, turinčios slaptą radijo 
sięstuvą Vokietijoje, keliasde
šimt minučių ir ėmė kasdien 
kalbėti į Latviją. Tikrinimai pa
rodė, jog transliacijos krašte 
girdimos.
, Iš tikrųjų pradžia buvo pa
daryta prieš porą metų. Pradi
ninkė buvo Chicagos latvių gru
pė “Tevzeme”. Lyg nujausda
ma radijo programų Madride 
galą, prieš dvejus metus ji nu-

vię 'irribą. programa* išspindū- *liarijoms. Buvp . transiniojama 
Muoįančię radijo stočię skaičių, du kartus po minučių per kalbėti ir susikalbėti, negu su 
Dėl to ir atsirado balsų, siūlau- sąvaitę be pakartojimų. Nu- 
čių dėti pastangų įsigyti nekon- . traukus transliacijas > Madride, 
traliuojamą radijo valandėlę. pradėta rūpintis latvių progra

mų sustiprinimu per NTS siųs
tuvą. Susiorganizavo rėmėjų 
grupės Europoje. Jos pasivadi
no “Laisvuoju latvių balsu”. 
Tuo pačiu vardu vadinamos ir 
radijo programos, nuo 1966 spa
lio 15 transliuojamos kasdien 
po pusvalandį (10 minučių pa
grindinė programa su dviem 
pakartojimais). Palis programų 
paruošiama JAV-bėse, bet re
dakcija dirba Frankfurte, Vaka
rų Vokietijoje.

Ne visi latviai toms translia
cijoms pritaria. Didžiosios jų 
organizacijos nesutiko užmojo 
paremti. Kodėl? Jokių ginčų ne
kyla nei dėl programų turinio, 
nei dėl jas ruošiančių asmenų. 
Daugeliui nepatinka, kad jas iš
spinduliuoja rusų NTS siųstu
vas. Sako rusai yra okupavę 
Latviją, rusina ją, o mes čia 
per rusų siųstuvą kalbėsime į 
pavergtus brolius. Tokios trans
liacijos gali tik papiktinti klau
sytojus.

Ši tema buvo svarstoma lat
vių spaudoje. NTS buvo pri
kišta, kad ji nėra laisva nuo ru
siškojo imperializmo siekimų. 
Dėl to ji nebendradarbiaujanti 
su Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimu ir yra pakartotinai pasi
sakiusi priąš JAV kasmet lie-

trys ginkluoti azijatai. Įsakiau 
dviem vokiečiams ir Vladui su
doroti sargybinius. Jiem pavy
ko prislinkti nepastebėtiem, ir 
visi trys sargybiniai buvo lik
viduoti.

Tuo momentu mudu su len
ku puolėme į ridų ir durtuvais 
subadėme prie siųstuvo sėdin
čius — kinietį ir japoną kari-

Radijo programos į okupuotą kraštą 
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vienos šalies. Atsakymas tegaU 
būti tik rezistencija, kadangi 
negali būti koegzistencijos ten, 
kur yra prievarta ir nelaisvė. 
Kas su tuo sutiktu, pats save 
naikintu. Tai nriešinga žmogiš
kajai nrigimčiai. Ji kelia pasi
priešinimą ir kovą.

Drąsutis Šova prieš keletą 
metų iš Jungtinių Valstybių grį
žo i Lietuvą. Tiesoje prisistato 
kaip dr. K. J. Valiūno senas 
pažįstamas ir informuoja apie 
save. Esąs dabar mokslinis 
bendradarbis ekonominiame in
stitute, vedęs, turįs du vaiku, 
gyvenąs tam pačiam bute, ku
rį turėjo nevedęs. “Tiesa, šei
mai pagausėjus butas, kuri ga
vau, būdamas viengungis, daro
si ankštokas... Tikiuosi, jog

laimingai ir kad risi gyvi ir 
sveiki pasieksime savo bazę.

Krintant žemyn, mano .vaiz
duotėje prabėgo praleistos Ka
lėdos Vilniuje... rytuose prie 
Leningrado, prie Alpių, Adri
jos pakrančių, Alžyre ir štai da
bar po mėlynuoju Azijos dan
gumi jau antrą kartą...

Bet čia nebuvo laiko senti
mentam. Kai pajutau vėl že-

vės “vystyti savo asmenybę ir 
talentus
Lietuvoje daugiau negu bet ku
rioje kapitalistinėje šalyje”, 
drąsiai šauja Drąsutis Šova. To
kius žodžius paskaitęs, galėtum 
manyti, kad nebuvo tokios

vijos pilietis, tarnavęs nepri
klausomos Latvijos kariuome
nėje, baigęs Rygos universiteto 
inžinerijos fakultetą. Daugeliui 
latvių veikėjų asmeniškai gerai 
pažįstamas. “Latvijoje” Rahr 
nurodė, jog NTS laikosi nusi-' 
statymo, jog subyrėjus Sovie
tų Sąjungai turi būti suteikta 
galimybė vadinamosiom sovietų 
tautom pasisakyti, ar jos nori 
likti sąjungoje su Rusija ar kur
ti savo nepriklausomas valsty
bes. Pabaltijo kraštai jau yra 
pasisakę už nepriklausomybę, 
ir jiem joks referendumas ar 
plebiscitas nebereikalingas.

~NTS turinti klausytis nepa
grįstų priekaištų ne tik iš pa- 
baltiečių, ukrainiečių ir kįtų 
tautybių, bet ir iš pačių rusų. 
Monarchistai kaltiną NTS, kad 
ji išpardavinėjanti Rusijos že
mes. Patį Rahr’ą jie kažkodėl 
vadiną estų separatistu. NTS 
pasisako prieš Pavergtųjų Tau
tų Savaites dėl to, kad jų ren
gėjai pamiršta rusų tautą, ku
ri esanti taip pat komunistų 
pavergta. Lev Rahr tvirtina, 
kad jų 
veikią 
biauja 
krašte.

Įdomu su ta rusų pogrindžio 
organizacija plačiau susipažinti.

(Bus daugiau)

Drąsutis šova, primindamas 
dr. K. J. Valiūno žodžius, jog 
trečdalis lietuvių tautos yra už
sieniuose, tuojau pranašauja: 
“Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad 
jei buržuazinė Lietuva būtų eg
zistavusi dar ilgesnį laikotarpį, 
tai dar didesnė lietuvių tautos 
dalis būtų atsidūrusi užsienyje. 
Tai būtų buvę neišvengiama” 
“Būtų atsidūrusi” — tai pasa
kyta tam, kad nukreiptu akis 
nuo tų, dėl kurių tikrai atsidū-

Vliko pirmininkas dr. K. J. juos palydės su šypsniu ir su 
Valiūnas, lankydamasis Romo- rusišku patarimu: “vri, da 
je, kalbėjo per Vatikano radiją, mieru znai” (meluok, bet susai- 
Tai kalbai pasirodė jautrūs Lie- kul
tuves sovietiniai valdytojai. Tie- Saiką prarado Drąsutis So- 
soje birželio 11 jie paskelbdino ya drąsiai skelbdamas dėl 
atsakymą Drąsučio šovos var- žmogaus išnaudojimo, kad “Lie-

šeimas, atsidūrė 
dūrė sovietinio režimo dėta. Q 
gal tai žodžiai, kuriais kaip tik 
atkreipiamas skaitytojo dėme
sys į tą barbarišką okupacini 
režimą?

Užuojauta Drasučiui šovai, 
kad jam teko būti mobilinio- 
tam toje okupanto kovoje prieš 
savo pažįstamą dr. V. Valiūną, 
vadovaunantį Šiuo metu kovos 
už litavę barui.

ir balsus -— kiniečių patruliai. 
Gulti visiem! — duodu ženklą 
rankos mostu. Nejudėti. Kuo 
arčiau spaudėmės prie žemės ir 
gilyn į krūmus, kad tik nepa
stebėtų ... Ačiū Dievui, pra
ėjo. Peiliais skindami sau kelią 
ėjome toliau. Netikėtai pasigir
do šūvis, žiūriu, kad greta ma
nęs ėjęs lenkiukas gavo kulką 

ninką, ir visus aparatus sunai- galvon. Taip netikėtai užklupti, 
mę po savo kojimis, tada tik kinome. Toliau reikėjo kuo kiek sumišome ir žvalgėmės, iš 
supratau savo kritišką padėtį, greičiau pasitraukti, kad nesu- kur šovė? Tik pakėliau akis į 
— mane vėjas nunešė per toli 
nuo mano draugų. Vargais ne
galais atsipalaidavau nuo para
šiuto.

Kompaso ir plano pagelba ar
tinaus! prie nurodytos vietovės, 
žinodamas, kad esu priešų už
nugaryje. Taip atsargiai klai
džiodamas, pagaliau netikėtai 
sutikau penkis savus parašiuti
ninkus: tris vokiečius, lenką ir 
lietuvį, seržantą Vladą K. Jų vos 
nenušoviau, manydamas, kad 
kiniečiai pasislėpę krūmuose. 
Man, kaip “prityrusiam” teko 

Prisimena man vienos kau- penketukui vadovauti ir išvesti 
tynės įvykusios 1949 metais vyrus iš tragiškos padėties. At- 
prieš Kalėdas, džiunglėse prie sargiai stūmėmės pirmyn per 
Mekong upės. Gauname įsaky- krūmus ir žvalgydamiesi visur, 
ma skubiai ruoštis. Susitvarkę, 
patikrinę savo parašiutus ir au
tomatus, vykstame į Nha Trang 
aerodromą, kur mūsų laukė “se
nas pažįstamas” JU-52 lėktu
vas. Mūsų komanda buvo iš 70

7) mūšių, kada pėstininkai šauk-
Mane karininke, gražiuoju davosi mūsų parašiutininkų pa-

tai. Vatikano radijas anksčiau 
taip pat laisviau lietuviškai pra
bildavo.

Lietuviškas žodis nė kiek ne
buvo varžomas tik per Ispa
nijos radiją iš Madrido iki pat 
jo nutraukimo 1965 gegužės pa
baigoje. Per iį be jokios kon
trolės savo rašiniais į pavergtą 
kraštą galėjo prabilti įvairių po
litinių ir religinių pažiūrų tau
tiečiai ir ių grupės. Tik vieną 
trūkumą tos transliacijos turė
jo — jas išspinduliavo silpna 
radijo stotis. Sovietam pasisek
davo nemenką dali programų 
savo trukdytuvais užslopinti.

Kai palyginame, ką prieš ke
letą metų turėjome su tuo , ką

prašė, kad pratęsčiau bent me- Salbos- 
tams, net vėl sugrąžino 
žanto laipsnį, bet man užteko. 
Nenorėjau daugiau. Pagal sutar
tį jie neturi teisės užlaikyti il-

bartinio sovietinio režimo, 
nes norėjo laisvės sau išsaky
ti. Galėtum taip pat manyti, 
kad nebuvo nė tokio sovietinio 
rašytojo Aleksandro Solčenitci- 
no, kuris prieš porą savaičių 
kreipėsi r rašytojų kongreso na
rius laišku, kviesdamas kelti

Pasisako patyręs apie dr. K. 
J. Valiūno politines pareigas ir 
pažiūras iš jo kalbos per radi
ją. Imasi tos kalbos.pareiški
mus neigti. Tie pareigūnai, ku
riem buvo pavesta surinkti 
Drąsučio šovos raštai argumen
tus, prastai savo darbą atliko rą meno kūriniam.
— per daug jau tie argumen
tai paimti iš archyvo, pasenę, 
priešingi visuotinai žinomiem 
faktam. Jie ne įtikina, bet da
ro priešingą įspūdį; skaitytojas

Koegzistencija ar rezistencija
Gyvenimas reikalauja ir su

gyvenimo ir rezistencijos. 
Niekas negali gyventi vienui 
vienas, nei gyvendamas drauge 
su kitais daryti visa tai, ką tik 
įsigeidžia. ^Gyvenimo tėkmė 
tuoj reikalauja ir pasipriešini
mo arba rezistencijos. Nėra lei
džiama dėl sugyvenimo su ki
tais pakęsti pikta. Koegzisten
cija paremta tik gėrio siekimu, 
rezistencija — kova šū blogiu. 
“Viskam, kas yra blogo kituo
se ir mumyse, galioja ne koeg
zistencija, o rezistencija” (dr. J. 
Girnius).

Koegzistencija buvo ir. yra 
reikalinga tiek atskiriem as
menim bei jų grupėm, tiek ir 
atskirom valstybėm bei tautom. 
Valstybių viduje siekiama at
skiru politinių bei kultūrinių 
grupių deramo santykiavimo, 
kad būtų išlaikyta tvarka ir pa
siekta didesnės gerovės. Tarp
tautiniame gyvenime koegzis
tencija yra pagrįstas atskirų 
valstybių bendradarbiavimas. 
Taip buvo iki šiol ir taip yra 
dabar.

Tik mūsų dienomis koegzis
tencijos sąvoka bandoma iš
kreipti ir ios gerąsias puses pa
naudoti piktam. Sovietų Sąjun
gos propagandoje koegzistenci
ja reiškia sutikimą gyventi bol
ševiku diktuojamom sąlygom. 
Tai jau nebe koegzistencija, 
bet pasidavimas. Koegzistenci
ja reikalauja tam tikrų nuo
laidų. bet los turi būti suteikia
mas iš abie ju pusiu. Gi bolševi
kai tesupranta nuolaidas tik iš

NUO 
VILNIAUS 
IKI 
SAIGONO

tuvoje tikrai nėra jokio išnau
dojimo ir eksploatacijos”, kad 
tai esą tik kapitalistiame pa
sauly.

O dėl asmens laisvės — lais-

liuejamą raAtjo valandėlę kal
bėti į okupuotą kraštą Tūr būt, 
neatsiras nė vieno fietevio, ku- kalavimaibuvo šimtaprocentiš- 
ris neigtų tokios valandos nau- kai patenkinti, f > 
dingimą. Deja, niekas siūlyto
jų nepateikė konkrečių įtaigų, 
kaųrtą naudingą sumanymą į- 
gyvendinti. * •

Jei būtume milijonieriai ir 
tai būtų sunku surasti kraštą, 
kuris leistų mums pasistatyti 
savą radijo stotį ir per ją kal
bėti, ką tik norime. Tačiau tai 
nėra . visiškai neįvykdoma sva
jonė. Tą klausimą turėtum* 
spręsti drauge su latviais ir es
tais.

NETEKOME PENKTADALIO
-. Pirmiausia reikia apsidairyti, 
ką mes radijo informacijos sri
tyje turime. Turėjome labai 
daug. Keletą metų lietuviškas 
žodis garsiai skambėjo per A- 
merikos Balsą iš Washingtono 
ir Miuncheno, per Romos ir 
Vatikano radijus, o nuo 1945 
metų pradžios — ir per Ispani
jos radiją iš Madrido. Okupuo
tos -Lietuvos gyventojai be
veik kiekvienu paros metu ga
lėjo išgirst iš vienos ar kitos ra
dijo stoties kalbant lietuviškai,

užmačiom prievarta kitiem pri
mesti savo santvarką. Tai šū
kis kovos už nepriklausomą 
ir laisvą gyvenimą. Sies pras
mės rezistencija labiausiai išpo
puliarėjo paskutiniojo karo ir 
pokario metais — rezistencija 
prieš vokiečius nacius ir rusus 
bolševikus. Sovietinė tiranija ir 
po karo tebeslegia ir tebežudo 
pavergtas tautas. Pastovi rezis
tencija dėl to yra nuolatinė ko
va už tautos egzistencijos tęsti
numą.

Bolševikų pirmosios okupaci
jos metu rezistencija buvo apė
musi visą lietuvių tautą. Lietu
viai spontaniškai sukilo prieš 
kražto pavergėją kai tik prasi
dėjo Vokietijos karas su Rusi
ja. Lietuvos ištisos vietovės su 
Kaunu buvo išlaisvintos anks
čiau, negu pasiekė pirmieji vo
kiečių daliniai.

Lietuvių tautos sukilimas ne
buvo ruoštas naujam priešui 
pasitikti, o Lietuvai nepriklau
somybę sugrąžinti. Tą uždavi
nį vykdė ir laikinoji Lietuvos 
vyriausybė. Deja, Lietuva lais
vės neatgavo ir toliau turėjo 
kietai kovoti pastovioje rezis
tencijoje su vokiečiais naciais, 
q taip pat ir su nauja bol
ševikų okupacija.

Prisimindami kruvinos rezis
tencijos ir sukilimo sukaktį, 
lenkiam galvas prieš tautos 
didvyrius —kritusius ir tebeko- V- 
vojančius, nukankintus ir tebe- 
kankinamus. Mes karštai tikim 
jų augos pergale ir prasmingu
mu. Kiekviena auka atneša sa
vo vaisių. Jei jaunojoj kartoj 
tautinė sąmonė gyva, ar nebū
tų prasminga šio lietuviško dai
go pradžios ieškoti anų pasiau
kojusių kraujo sėkloje. Kaip 
ano minimo sukilimo dienose, 
taip ir dabar, kol Lietuva bus 
išlaisvinta, belieka tik rezisten
cija, o ne bolševikinė bet ko
kio pavidalo koegzistencija.

atsi-

tos, prievarta atsidūrė, gyvu
liniuose vagonuose, išdraskius
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Gen. konsulas dr. J. Bielskis uždeda laurų vainiką Nadui Rasteniui, atžy
mint Donelaičio “Metų” vertimą j anglų kalbą. Vainiką už poezijos nuopel
nus paskyrė Tarptautinė Poetų Laureatų draugija Maniloje.

MIŠKAI, KUR MEDŽIOJO KUNIGAIKŠČIAI
“Mūsų Lietuvos” III tomas (2)

J. ERVYDIS

Donelaičio “Metų” vertimas j anglų kalbą. Išleido “Lietuvių Dienos”
Nuotr. L. Kačanausko

Kas buvo pirmoji auka?
Pašvitinio vietovėje autorius 

nurodo, kad 1920.1.16. prie 
Rinkūnų dvare buvusios mo
kyklos įvyko kautynės su rau
donaisiais įsibrovėliais, lengvai 
sužeistas milicininkas A. Ma- 
žukna ir mirtinai nukautas mi
licininkas Aleksandras Vainaus
kas. Tai buvo pirmoji Lietuvos 
ginkluotų pajėgų auka kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Kareivis 
Povilas Lukšys žuvo 1920.II.8, 
taigi trimis savaitėmis vėliau. 
Alek. Vainauskas buvo gimęs 
1897, rugsėjo 27, Judiškių 
dvare, Linkuvos vi., mažažemio 
ūkininko šeimoje aštuntuoju 
vaiku. Iš mažų dienų tarnavo 
pas ūkininkus, vežikavo; buvo 
beraštis. Tai pirmoji auka, su
dėta už Lietuvos nepriklauso
mybę, buvo tikras vargšas bei 
proletaras, bolševikų nužudy
tas. Nepriklausomybės laikais 
A. Vainausko mirtis ilgą laiką 
buvo užmiršta; tik 1935 jis bu
vo pavadintas Lietuvos savano- 
riu-kūrėju, ir jo paveikslas bu
vo Karo muziejuje. Jo garbei 
Pašvitinio visuomenė pastatė 
paminklą.

Kelionė Suvalkijoje
Kiek susipažinę su rytinės 

Lietuvos dalimi, persikėliam i 
Sūduvos — Suvalkijos kraštą.

Neseniai redakciją pasiekė 
retas leidinys — K. V. Banai
čio “Lietuviškos idilės" — tri- 
jo smuikui, klarnetui, arfai. Lei
dinys tikrai retas, nes tai gai
dos, kurių šiuo metu labai ma
žai teišeina.

Muzikas Vytautas Rastonis 
dar gyvam kompozitoriui paža
dėjo išleisti šį kūrinį, nes tą 
kūrinį jis didžiai pamėgęs ir di
džiai vertina. Padėjo visas pa
stangas ir štai — storas gaidų 
pluoštas ant stalo. Yra 55 
partitūros puslapiai ir dar at
skirai atspaustos gaidos smui
kui (11 psl.), klarnetui (21 
psl.) Viršelį piešė P. Jurkus.

Darbas didelis, pareikalavęs 
nemaža lėšų. Leidėjas jas rin
ko visokiais būdais. Viso su
rinkta 1695 dol. Spaustuvei su
mokėta 1552 dol. kitos išlai
dos išsėmė visus surinktus pi
nigus.

Viso kompozitoriaus K. V. 
Banaičio muzikinio turto pavel
dėtoja yra Salomėja Nasvytytė 
Valiukienė. Tad šių gaidų lei
dėjas, pasitaręs su ja, nutarė 
kiekvieną egzempliorių parda
vinėti po 4 dol. Šį kūrinių pla
tinimą vykdys per Amerikos 
bibliotekas, siūlydami kartu ir 
kitas prof. K. V. Banaičio iš
leistas gaidas, kaip “100 liau
dies dainų”, “B Minor sonatą". 
Jei šiuo būdu pasiseks surinkti 
pinigų, jie bus panaudoti toli
mesniam prof. K. V. Banaičio 
kūrinių leidimui. O jų dar visa 
eilė: 19 solo dainų “Sutemos 
ir vizijos", opera “Jūratė ir 
Kastytis.”

Atspausdintos “Lietuviškos 
Idilės” yra padėtos pas Mrs. 
Salomėja Nasvytyte-Valiukienė 
71 Stanley St., New Haven, 
Conn., 06511.

I. N.Y., Albertas Bagdonas, Ozo
ne Park, N.Y., prel. J. Balkū- 
nas, Maspeth, N.Y., Donatas 
Banaitis, Brooklyn, N. Y., Juo
zas Baužys, Chicago, III., Vy
tautas Beleckas, Ridgevvood, N. 
Y., dr. G. Čekas, Metuchen, 
N.Y., inž. V. Dabrila, Dorches- 
ter, Mass., Vincas Dubauskas, 
Woodhaven, N.Y., Dariaus ir 
Girėno ‘Aros’ Fondas (Lt. G. Ja
nuta) Worcester, Mass., inž. A. 
Ivaška, Stratford, Conn., dr. P. 
Jaras, Highland, Ind., dr. J. Ka
zickas, New York, N.Y., dr. A. 
Krisiukėnas. Boston, Mass., dr. 
Č. Kuras, Oven Sound.Onta- 
rio, Canada, Justas Lieponis, 
Chicago. III., kun. V. Martin- 
kus, Providence. R.L, Zenonas 
Merkevičius, New Haven, 
Conn., dr. V. P. Rastas, Madi- 
son. Wisc., Eugenija Rastonie- 
nė, Providence,. R.L, inž. J. Ry-

gelis, Monroe, Conn., Zigmas 
Snarskis, Worcester, Mass., inž. 
V. Šakalys, Providence, R. I., 
Bronislava ir Jonas Tamošaus
kai, Worcester, Mass., Alfon
sas Tumas, Los Angeles, Calif., 
kan. M. Vaitkus, Peacedale, R. 
L, Salomėja Valiukienė, New 
Haven, Conn.

Po 25 dol. — Jonas Butkus, 
Bridgeport, Conn., N. N., My
kolas Cibas, Great Neck, N.Y.

15 dol. — Vytautas Maže
lis, Ridgewood, N.Y.

Po 10 dol. — Vytautas Ano- 
nis, Forest Hills, N.Y., inž. A. 
Lapšys, Boston, Mass., inž. J. 
Vasys, Dedham, Mass., dr. P. 
Vygantas, Brooklyn, N.Y. Bro
nius Jonušas, Omaha, Nebr.

Leidėjas visiems nuoširdžiai 
dėkoja už aukas.

Autorius Br. Kviklys, pasirem
damas gilios senovės šaltiniais, 
skaitytojus supažindina su kraš
to papročiais, praeitimi, kalba, 
ir tikyba. Nesilaikydamas Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kais buvusios demarkacijos li
nijos, keliauja po visas vieto
ves, kur žiloje senovėje lietu
viai laisvai gyveno. Sūduva 
nuo senų laikų vaidinama Lie
tuvos aruodu. Nepamirštama ir 
Sūdavos žemės gelmių turtai: 
kur rasta storas druskos sluoks
nis, tinkamo molio, smėlio, dur
pių, net ir naftos.

Kapsai, zanavykai gyvena 
pasiturinčiai gražiai. Trobesiai 
erdvūs, dideli, sodybos gražiai 
aptvertos tvoromis ir dailiai su
tvarkytos; žaliuoja sodai ir me
džiai, galvijai gražūs, pienin
gos karvės, žemė derlinga ir 
gerai įdirbama. Dzūkai gyvena 
daug skurdžiau. Jų krašto gam
ta labai graži, įvairi,bet dir
vožemis menkesnis, mažiau na
šus.

Sūduvos kraštas padalintas. 
Lenkai jėga užgrobė Lietuvos 
dalį. Prievarta pradėjo nutau
tinimą. Ilgus metus valdė už
grobtąsias vietoves. Ypač daug 
aprašomų vietovių suteikta iš 
anapus demarkacijos linijos. 
Aprašymus papildo gausios 
iliustracijos.

1939 vasarą šios knygos au
torius, Br. Kviklys, turėjęs pro
gos lankytis Augustave ir jo 
apylinkėse. Tada lietuviškai jis 
susikalbėjęs ne tik su dauge
lių gyventojų, bot ir su pačiu 
Augustavo miesto burmistru.

Prel. M. Krupavičius viena 
proga pasakoja, kad jis gyven
damas Regensburgo mieste, 
Vokietijoje, pamatęs tris besi
mušančius vyrus. Jis paklau
sęs kodėl jie mušasi ir kurios 
tautybės. “Mes esame du lietu
viai nuo Balstogės, o jis neno
ri prisipažinti lietuviu ir sakos 
esąs lenkas ...”

Baltvydžio girioje
Sustojama Baltvydžio girioje, 

nurodoma, kad ji turi daug aug
menijos ir įvairių žvėrių. Pri
skaičiuojama . net 1337 augalų 
rūšių. Girios plotas siekia 136, 
000 ha; bendras sienų ilgis ap
linkui 500 km. Iš retu medžiu

minėtini: nykštukas berželis, 
žieminis ąžuolas, paprastoji ge
benė, bekotinis ąžuolas,balta
sis kėnis. Girioje yra net 600- 
800 m. amžiaus ąžuolų, 300-400 
m. liepų, pušų. Apskaičiuoja
ma kiek kuriais metais buvo 
stumbrų — pav. 1815 — 300, 
1850 buvo 1850, 1913 — 740. 
1926 visame žemės rutylyje te
buvo 52 stumbrai. I pasaulinio 
karo metu stumbrai visiškai iš
naikinti. Dabartiniais laikais 
stumbrai globoj ąm i. ir apsaugo- 
jąmi. Stumbrai — Baltvyžio 
girios didybė ir garbė, išgarsinę 
šią girią visame pasaulyje.

Kur medžiojo kunigaikščiai
Sustojame ir prie Vygrių 

ežero. Sis ežeras ir prie jo 
esąs miestelis apipintas įdo
miais pasakojimais ir legendo
mis. Keliaujame toliau ir pa
kelyje sustojame Augustave, 
kuris yra gražioje vietoje tarp 
ežerų, miškų ir upių, ši vieto
vė mėgiama turistų. Augustavo 
giria iš seniausių laikų žinoma 
kaip svarbi didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių ir jų didikų me
džioklės vieta, čia veisėsi stum
brai, danieliai, net buvę lauki
nių arklių ir t.t.

Knygą apžvelgiant
Knygoje yra įdėta: apie 900 

nuotraukų, žemėlapių ir planų 
(kariškų vokiškų ir lenkiškų)— 
8, pieštų žemėlapių — 32, pieš
tų planų — 13. Panaudota ga
na daug įvairios medžiagos: 
knygų ir brošiūrų — 138, pe
riodikos — 47; talkino 209 
bendradarbiai.

Knyga didelio formato, 719 
psl., įrišta į kietus viršelius.

“Mūsų Lietuvos” trečiojo 
tomo paskutinį lapą užvertęs, 
jauti, kad keliavai po savo gim
tąjį kraštą, kvėpavai Lietuvos 
oru.

Reikia atsiminti, kad šį di
delės vertės veikalą parašė vie
nas, tik3 retais, ^atsitikimais vię- 
nas kitas patalkininkavo. Kny
ga įvairiomis progomis tinka 
dovanom, o ypač jaunimui bai
giant mokyklas. “Mūsų Lietu
va” galiama užsakyti adresu: J. 
Kapočius, 316 W. Broadway, S. 
Boston, Mass. 02127. Prenume- 

•ratoriam tomas 10 dol., kitiem 
— 15 dol.

Geriausiai pailsėsi! per savo atostogas lietuviškoje 
JANSONŲ vasarvietės Cape Cod viloje 

“AUDRONĖ” |
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

Tel. (Area 617) 428-8425
Vilą Audronė yrą apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekoratyvinių < 
medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams • Erdvūs kamba- > 
riąi, rami ir jauki aplinkuma • Visai arti šiltos srovės, privatus 
atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • Geras lietuviškas maistas >

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUGSĖJO 
M® N. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST. BOSTON, | 
MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 18 D. tiesiai j vilą j 
AUDRONĖ — CAPE COD, MASS. 02655, MARIJA JANSONAS. J 

Visi maloniai kviečiami atvykti i šią gražiausią ir didžiausių > 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

CATSKILL KALNUOSE

Druskonė Hali vasarvietėje
priimami ąvečiąi savaitgaliams ir vasaros atostogoms su 
pilnu išlaikymu. Skambinti nuo birželio 18 d. vakarais: 
telef. (914) 676-4661. Rašyti —

MRS. S. KRAUNAITIS, Druskonė Hali, Andes N.Y. 13731

Vykstantiems į Pasaulinę Parodų 
MONTREALYJE

Išnuomojame 6 kambarius rezidenciniame rajone, netoli 
nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai. Vieta automobiliui.
J. SKUČAS, 6966 441h Avė., Rosemont-Montreal 36, P.Q. Canada 

Tel. (514) 722-6152

r”
;; “AIDAS” Radio-T.V. Lab.

I 94-I7 Jamaiva Avė., Woodhaven, N.Y. Ii42l — Tel. H! I-7747

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 

1 recorder) — taisymas ir pardavimas.
SPAUDOS KIOSKAS

U J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

V. REMISIEV/ICZ

Remis Monument Company
Paminklai ir antkapiai pagaminami 

kapinėse.
69-3 I Metropolitan Avenue

Middle Village, Maspeth, N. Y. • Tel. DA

"Lietuviškom idilėm" išleisti 
aukojo:

104 dol. — Pranas Rastas, 
Fairfield, Conn.

Po 50 dol. — dr. T. Alis, 
Springfield, Mass., dr. K. Amb- 
rozaitis, Chesterton, Ind., And
rius Armonas, Eaton’s Neck, L.

Pacientai

Kalbasi du gydytojai:

— Pusė visų pacientų ateina 
pas mane blogo virėjo dėka.

— O kita pusė?

— Gero virėjo dėka ...

Donelaičio “Metų” pristatyme 
Kazimiero parapijos salėje

kalba Bernardas Brazdžionis gegužės 28 šv. 
Los Angeles.

Birželio įvykių minėjime birželio 11 Los Angeles, Calif., iš d. j k. gen. kon. 
J. Bielskis, Los Angeles burmistro pirmasis padėjėjas E. J. Cornroy, Santa 
Monikos miesto burmistras H. Spurgen — pagrindinis kalbėtojas, ir J. čin- 
ga — minėjimo komiteto pirmininkas. Nuotraukos L. Kančausko

Bern. Brazdžionio poezijos rinktinė 
kas Juozas Andrius su žmona 
savo šimtinę jau yra įteikę iž
dininkui.

Komiteto sąstatas: Juozas 
Andrius — pirmininkas, Pra
nas Lembertas — iždininkas 
(927 — 3 rd. St., Santa Moni- 
ca, Calif. 90403), kurio adresu 
prašoma siųsti čekius; vicepir
mininkai: kun. dr. Petras Ce- 
liešius, Bronys Raila; iždo glo
bėjai: Algis Raulinaitis, Anta
nas Skirius, Ignas Medžiukas; 
komiteto nariai: dr. Elena Tu- 
mienė, Juozas Švaistas-Balčiū- 
nas, Rūta Kulikauskienė, Juo
zas Tininis ir Alė Rūta.

Komitetas, kuris gali būti 
dar papildytas, iš anksto dėko
ja laikraščių redaktoriam už šio 
pareiškimo atspausdinimą ir 
visuomenei už nuoširdų ir sku
bų atsiliepimą.

Čekius prašome rašyti vardu 
“Brazdžionio Rinktinė”, ka
dangi taip pavadinta sąskaita 
banke.

am- 
rink-

Braz-

B. Brazdžionio poezijos rink
tinei leisti komitetas, susitel
kęs Los Angeles, Calif., krei
piasi į viso pasaulio lietuvius, 
komunizmo agresijos atskirtus 
nuo savojo krašto, prašydamas 
pagalbos, leidžiant sukaktuvi
ninko poeto (60 metų 
žiaus ir 40 metų kūrybos) 
tinę.

Lietuvoje poetas B.
džionis okupantų yra niekina
mas, o pavergtų mūsų brolių 
mylimas. Tik pavergtieji nega
li gauti šio autoriaus knygų ir 
draudžiami išreikšti jam pagar
bą. Užtat lietūviai laisvame pa
saulyje turime padaryti tai, kas 
neįmanoma pavergtiem bro
liam.

Kas yra mum Brazdžionis, jo 
poezija? — Tai pačios tėvynės 
balsas, tai garbingo lietuvio 
šauksmas ir ilgesys laisvės, tie
sos ir gyvenimo įprasminimo. 
Kol Brazdžionio kūryba skam
bės laisvame pasauly, tol mūsų 
krašto laisvei atgauti kovotojų 
bus, tol mus gaivins viltis.

Brazdžionio poezijos rinkti
nė bus prasmingiausias poeto 
sukakčių atžymėjimas ir drau
ge nemažas įnašas į mūsų kū
rybos lobyną.

Visi kviečiami būti Brazdžio
nio poezijos rinktinės mecena
tais (paaukojus 25 dol.) ar 
bės mecenatais (paaukojus 
dol., ar daugiau). Knygos 
numerata — 10 dol.

Šios rinktinės leidimo
ciatorius ir komiteto pirminin-

gar- 
100

pre-

ini-

Jean Marchand, Kanados dar
bo jėgos ministeris, pranešė 
jungtinei federacinio parlamen
to ir senato komisijai planus, 
kurie palengvins imigraciją Ka
nados ir imigrantų skaičių padi
dins 25 nuošimčiais. Dėl tau
tinių grupių protesto jis buvo 
priverstas atšaukti anksčiau pa
skelbtus suvaržymus, liečian
čius artimųjų ir giminių atsi- 
kvietimą. 1966 Kanada įsileido 
apie 195,000 imigrantų, o šie
met jų skaičius gali siekti net 
240,000.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

History of the Lithuanian Nation, by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija, 
544 psl. $10.00.

Lithpąnią and Litbųąnians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Baits, by Mariją Gimbutus. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

viršeliais. $7 50.
Litbuanią upj^er the Sp.viets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Greąt—Grąnd Duke of Lithuąnia, by Dr. J. B. Končius. Kie

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00.
Tvyenty Yeąrs’ Struggle for Freedom of Lithuąnia, by J. Audėnas. $2.50.
Tlje War Ągąinst God ip Lithuąnia, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guąrrilla y/arfąrp on the Įnfyr Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Peavp Ypur Tears in Nloąęo^v, by B. Armonas. $4.00.
Tannenbęrg, by Č. B. Jurgėla- The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietąis viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Guartet. Barono, Katiliškio, Landsbergių ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V- Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra- $2-00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istoriją. $2.00.
The Living Testament of Faith and Couragp. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis.W2.00.
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50<.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50<
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 500.
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50e.
English-Lithuanian Oictionary. by V. Baravykas (ca. 30.000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27.000 ž.) $5.00.
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais.
Lithuanian-English A. English-Lithuanain kišeninis žodinėmis.
Photographs / Algimantas Kezys, S.J. — meniškas albumas.
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Strikas. $5.00.
Footbridges and Abysses. a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius
Noon at a Country Inn. by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Defuge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mouniain Doves ind other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Wllloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

$7.00.
$2.00.
$4.00

$5.00.
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Dayton, Ohio
Sėkminga rinkliava religinei 

šalpai Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapija' šiemet religinei šalpai 
jau surinko 551.46 dol. Prie 
daytoniškių dosniai prisidėjo a- 
pylinkių lietuviai. Cincinnati 
arkivyskupas Karolis -J. Al- 
ter, kuris prieš porą metų re
liginei šalpai per Daytono lie
tuvių parapiją paaukojo 1,000 
dol., ir šiemet laiškeliu paragi
no lietuvius aukoti religinei 
šalpai. Jo paraginimą kun. T. 
Narbutas ne tik perdavė šv. 
Kryžiaus parapiečiam, bet iš
siuntė laiškus ir apylinkių lie
tuviam. . -

SIOUX CITY, IOWA

Šiame tolimame JAV kampe
lyje yra maža lietuviška para
pija, nuostabiai vadovaujama 
klebono Simono Morkūno. Ge
gužės 21 čia vyko parap. vaka
rienė, kur dalyvavo 72 asme
nys, daugumoje vyrai su žmo
nomis, keletas nekatalikų. Jie 
visi parap. mokyklos fondo rė
mėjai. Minėtą dieną naujai pa
sižadėjo Įmokėti dar 12,000 dol.
Panašiais pasižadėjimais jau 
turima virš 23,000 dol. Kadan
gi fondas jau turi grynais virš 
120,000 dol., tada dar pora-tre- 
jetas metų ir mokykla bus pa
statyta be skolų, kas šiame 
krašte negirdėtas dalykas. 0 
mokykla juk vienintelė priemo
nė užtikrinti sparčiai mažėjan
čios parapijos ateiti. Užsidarius 
dviem dideliem fabrikam, ne
tekus darbo daugiau nei šim
tui parapiečių, 50-čiai šeimų 
išvykus kitur darbo ieškotis, te
liko 75 šeimos, kurių pusė —se
nieji ateiviai pensininkai.

Dar nuostabiau. Si mažytė 
lietuviška parapija išmokėjo 
virš 20,000 dol. senų skolų, i- 
mokėjo 107,000 dol. centrinės 
aukštesniosios katal. mokyklos 
reikalam, bet to savo parap. iš
laidų turėjo virš 56,000 dol. 
Tad kun. S. Morkūno pastango
mis jau surinkta arti trečdalio 
milijono dolerių, kas iškalbin
gai skelbia jo apaštalavimo įta
ką.

Kai vietos turtingos parapi
jos skęsta skolose, mažytis lie
tuvių lizdelis plušant nepails
tamam klebonui S. Morkūnui, 
daro stačiai neįtikėtiną pažang

F.K.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ DOVANAS Į USSR

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ............................................... HE 5-1654
BALTI MORE, M D. — 1900 Fleet Street ............................................................ Dl 2-4240
BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue ................................................... IN 7-6465
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ......................................................... TX 5-0700
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ..................................  HU 6-2818
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ........................................ PR 1-0696
DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue .................................   TO 8-0293
FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acres ...................................................... 363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue ................................. TO 9-3980
HARTFORD, CONN. — 643-47 Albany Avenue ......................................... CH 7-5164
JERSEY CITY, N.J. — 303 Grove Street ...................................................... HE 5-6368
LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ..................................... DU 5-6550
NEVVARK, N.J. — 250 Market Street ............................................................. Ml 2-2452
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ...................................................... OR 4-1540
PHILADELPHI A, PA. — 631 W. Girard Avenue ......................................... PO 9-4507
RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ...................................................... 381-8997
ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue .................................................... 232-2942
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadvvay ................................................. AN 8-1120
SOUTH RIVER, N.J. — 46 VVhitehead Avenue .............................. CL 7-6320
SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ......................................... 475-9746
TRENTON, N.J. — 1152 Deutz Avenue .......................................................... EX 2-0306
UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ...................................................... RE 2-7476

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licenscd. hy Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. — IN 7-5522
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės: jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

Pakelia Amerikos vėliavą prie lietuviško kryžiaus Flushing Meadovvs — 
Corona parke. Iš k. į d. prel. J. Baikūnas, kongr. Joseph Addabbo, assambl. 
Stanley J. Pryor. Nuotr. R. Kisieliaus

Žymesnieji aukotojai: dr. E. 
Drukteinis 78 dol., dr. R. Gi
neitis ir dr. V. Karoblis po 50 
doL, prof. Vyt. Bieliauskas ir 
dr. Alf. Kisielius po 25 dol., P 
Smulskis 20 dol., dr. Z. Prū
sas ir Pranas Gudelis po 10 
dol., R. Kuprevičius, V. Čepulis, 
R. Steinbrunner, J. Kvietys, J. 
Bulota ir Vyt. Augulis po 5 
dol.. Kiti po mažiau, bet ir jų 
aukos labai svarbios.

Per religinę šalpą paramą ga
vusieji atsiuntė tikrai jaudinan
čių padėkos laiškų. Viename 
rašoma, jog “ašaros byra ra
šant šią padėką. Kas mes esa
me, kad mus taip atsimenate? 
Dėkui, dėkui.”

Nauja koplytėlė šv. Kryžiaus 
parapijos sodyboje. Baigti sta
tyti šv. Jono Krikštytojo kop
lytėlė jau puošia parapijos so
dybą. Ir šiai koplytėlei kaip 
Trijų Kryžių šventovei planus 
darė architektas Alfredas Kul- 
pavičius. Skulptorius G. V. Mus- 
sner Italijoj dirbo šv. Jono sta
tulą, o prie statymo daugiausia 
pasidarbavo Jonas Kvietys, 

Daytono, Ohio, lietuvių šv. Kryžiaus bažnyčia

kuris su keletą kitų talkininkų 
atliko ir pamatų liejimo darbus 
ir pats padarė gražų stogą. Kop
lyčios šventinimas bus birželio 
25 po 10 vai. mišių.

Lietuvos Vyčių Daytono kuo
pos gegužinė — Lietuvių die
na surengta birželio 18 Eint - 
tracht parke.

$v. Kryžiaus parapijos Gar- 
den Party — metinis bazaras 
rengiamas liepos 15-16. Tas pa
rengimas labai mėgiamas ypač 
dėl lietuviškų valgių. Per - 
nai buvo išduota 1,000 pietų. 
Lietuviam gera proga susitikti, 
nes Į tą parengimą suvažiuoja 
Cincinnati, Springfield, Colum- 
bus, Lima, ir net iš Ken- 
tucky ir Indianos lietuviai. Nors 
ir labai sunkus to bazaro pa
rengimo darbas, bet ypatingai 
dėl socialinės svarbos tas baza
ras turi būti remiamas visų lie
tuvių.

Birželio trėmimu dienos Day- 
tone bus paminėtos birželio 25. 
Mišios 10 vai. Po jų trumpas 
kankinių pagerbimas prie Tri
jų Kryžių šventovės.

Daytoniškis

Birželio 17, dedikuojant lietuvišką kryžių, invokaciją Kalba prel. J. Balkūnas. Iš k. j d. Estijos konsulas Aksel 
Linkhorst, Lietuvos konsulas A. Simutis, prel. J. Balk Cinas,■ kryžiaus komiteto pirm. Peter Wytenus, kongres- 
manas Joseph P. Addabbo, assamblyman Stanley J. P ryor. Nuotr. R. Kisieliaus

HARTFORD, CONN.
Baigė mokslo metus

Hartfordo lituanistinė mo
kykla birželio 3 baigė mokslo 
metus. Šiais metais lituanistinę 
mokyklą baigė 5 mokiniai: Lai
ma Dapkutė, Vytas Saiminin- 
kas, Vitutė Šliogerytė, Irutė 
Virkutytė ir Birutė Zdanytė. 
Jiem visiem įteikti baigimo pa
žymėjimai. Įteikti baigimo pa
žymėjimai ir dviem pernai bai
gusiem mokinėm — Danutei

IŠ LIETUVIŲ FONDO VEIKLOS
NARIU ĮRAŠOMAS VYSK. 

K. PALTAROKAS

Brocktone, Mass., šv. Kazi
miero lietuvių parapijos vika
ras kun. Mykolas J. Vembrė 
yra Lietuvių Fondo didelis rė
mėjas. Pradėjus Fondui orga
nizuotis, jis įnešė šimtą dol., 
vėliau savo įnašus pakėlė iki 
1000 dol.

Dabar tas pats kun. M. Vem
brė sumanė nariu Į Lietuviu 
Fondą įrašyti vyskupą K. Palta
roką ir tam reikalui Fondui 
jau atsiuntė ICO dol.

Savo laiške jis rašo:
“Birželio .11 sueina 40 metų, 

kai J. E. Panevėžio vysk. Ka
zimieras Paltarokas šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje tris jau
nuolius: Praną Masilionį. vėliau 
jėzuitą, dabar Saločių altaris
tą, Vladą Kupstą, dabar kanau
ninką Biržuose, ir šias eilutes 
rašantį įšventino į kunigus. Pri
siminimui to įvykio ir pagerb

Šliogerytei ir Aldonai Vitėnai- 
tei. (Pernai pažymėjimų nesu
spėta gauti).

Šių mokslo metų pabaigtuvė
se dalyvavo ir švč. Trejybės lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis. Kun. klebonas, 
tėvų komitetas ir mokytojos S. 
Rūkienė ir K. Nenortienė bai
gusius apdovanojo.

Mokytojos S. Rūkienė ir Re
gina Gataveckaitė pasakė po 

damas vysk. K. Paltaroką, noriu 
įrašyti jo vardą Į milijoninį 
fondą, skirdamas tam reikalui 
100 dol. Užbaigti iki 1000 man 
yra sunku, todėl kreipiuos į ge
ros valios lietuvius.

Vysk. K. Paltarokas buvo 
žymus pamokslininkas, sociolo
gas, veiklus kunigų seminarijos 
inspektorius, visuomenės veikė
jas, Panevėžio vyskupijos orga
nizatorius, drąsus savo linijes 
gynėjas, ypač gynė katalikybę 
1940-58 — sunkiais okupacijos 
laikais. Tad lietuviam priderė
tų įamžinti jo vardą milijoni
niame fonde. Manau, kad atsi
ras daugiau šimtininkų. Jei tai 
būtų sunku, tai ieškau 90 tau
rių asmenų, kad paaukotų po 
dešimt dolerių. Pinigus siųsti 
Lietuvių Fondan, nurodant jų 
paskirtį”.

Lietuvių Fondas dabar ple
čia veiklą ir kuo greičiau nori 
surinkti vieną milijoną dole
riu.

kalbą, linkėdamos baigusiem 
neapsamanoti, bet žengti pir
myn: skaityti lietuviškas kny
gas, laikrąščius, dalyvauti lietu
viškuose parengimuose.

Klebonas kun. J. Matutis pa
sakė kalbą, iškeldamas lietuvių 
kalbos mokymosi reikšmę. Ir 
jis pats, kai kadaise mokėsi lie
tuvių kalbos, nežinojo, kad ka
da jos prireiks. O dabar, žiū
rėk, esant lietuvių parapijoje , 
kaip reikia lietuvių kalbos! ...

Iš mokinių kalbėjo Irutė Vir
kutytė. Ji padėkojo mokyto
jom už didelį darbą ir pasiau
kojimą lietuvybei; padėkojo tė
vų komitetui ir klebonui už glo
bą ir dovanas.

Mokslo metų pabaigtuvė
se buvo iškilminga nuotaika. 
Baigiant ir pasivaišinta.

Tėvų komitetas kitą šeštadie
nį visus mokinius ir mokytojus 
nuvežė nemokamai į New Yor- 
ką, į zoologijos zodą.

J. Bernotas

Eglutes švente O
Putnam, Conn.

Birželio 4 Putname, Conn. 
seserų vienuolyno sodyboje į- 
vyko Eglutės, vaikų laikraštėlio, 
penktoji šventė, į kurią susūin- 
go Eglutės skaitytojai, lėmė
jai, tėvai. Programa pradėta vė
liavų pakėlimu. Vėliau bažny
čioje pamaldos su kun. St. Ylos 
pamokslu, pietūs, spaustuvės 
apžiūrėjimas, darbų parodėlė . 
Kalbėjo ir Eglutės steigėjas 
prel. P. Juras. Gražiai pasirodė 
Bostono vaikai, mokytojos Kai- 
vaitienės parengti, atvaizdavo 
keturis metų laikus Lietuvoje. 
Buvo ir šokių bei dainų pynė. 
New Britaino mokykla, vado
vaujama muz. J. Bendoriaus , 
padainavo tris dainas, o nese
niai suorganizuotas orkestrėlis 
pagrojo keletą dalykų. Mokyto
jo Raškio paruošti du ber
niukai inscenizavo Valančiaus 
Palangos Juzės pasikalbėjimą 
su Vilniaus žydeliu. Vaikam iš
dalintos premijos už rašinius. 
Vėliavų nuleidimu baigta pro
grama. Albina Lipčienė

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką .... statybų fondui ir prašau JraSyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius J:
□ Garbės fundatorius ($1000) (~ Amžinuosius narius ($500)
□. Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (ma*esnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui----- ------- -

ADRESAS ..........................................................................................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

Į IŠ VISUR Į
— Montrealio lietuviai meni

ninkai ruošia meno parodą 
birželio 21 — liepos 20. Jei bus 
galimybė, pratęsime ilgiau. Pa
rodos eksponatai: paveikslai ir 
skulptūros iš medžio šaknų. Ad
resas: 9001 Airlie Str. La Šal
ie — Montreal P. Q. Atidaryta 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. v. 
kasdien, išskiriant pirmadie
nius. Parodoj dalyvauja: R. Bu
kauskas, P. Baltuonis, J. Gra- 
bušas, R. Piesina, V. Remeika, 
O. Sabalauskienė, A. Vazalins- 
kas, A. Zubienė.

— Kunigų Vienybės centro 
valdyba savo pasitarime gegu
žės 23 Dayton, Ohio nutarė Ku
nigų Vienybės seimą kviesti 
rugpiūčio 23 ir 24 New Yorke 
ir įgaliojo Kunigų Vienybės N. 
Y. ir N. J. apskrities valdybą 
rūpintis seimo surengimu. Sei
mo vieta — Statler Hilton vieš
butis. Numatyta Lietuvių kata
likų religinės šalpos metinis su
sirinkimas rugpiūčio 23 d. 10 
vai. ir Kunigų Vienybės seimo 
atidarymas rugpiūčio 23 d. 3 
vai. pį. — KV N.Y.N.J. V-BA.

— Irena Šiltngienė, Leokadija 
Braždienė, Bronė Jameikienė, 
ir Bruno G. Shotas, Lietuvių 
tautinių šokių instituto nariai, 
nustatė programą — repertua
rą III-jai tautinių šokių šven
tei. Repertuaras spausdinamas 
ir bus siuntinėjamas šventėje 
dalyvauti užsiregistravusiems 
rateliams.
— Jonas Jasaitis, </AV Liet. 

Bendruomenės centro val
dybos pirmininkas, gegužės 28 
pasakė pritaikintą kalbą Keno- 
sha—Racine apylinkės 10 metų 
veiklos šventėje, kurios proga 
apylinkės valdyba Kenoshoje 
buvo surengusi banketą. Šven
tėje taip pat dalyvavo Chicagos 
apygardos pirm. Stepas Ingau- 
nis ir sekr. Birutė Vindašienė. 
Banketą pravedė ir išsamų vei
klos pranešimą padarė apylin
kės valdybos pirm. Bronius Juš
ka.

— Lietuvos laisvės pamink
las, ryšiumi su 50-tąja Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo sukaktimi, planuojamas sta
tyti Niagaros pusiasalyje, vie
name iš St. Catharines miesto 
parkų. Tas klausimas buvo 
svarstomas specialiame veikėjų 
posėdy birželio 3 St. Catherines 
mieste. Dalyvavo KLB St. Ca
tharines ir Wellando apylinkių 
valdybos, tėv. Barnabas Mika
lauskas, O.F.M., tėv. Benediktas 
Bagdonas, O.F.M., vietos orga
nizacijų pirmininkai bei veikė
jai ir iš Toronto — krašto 
valdybos pirmininkas Antanas 
Rinkūnas su architektu dr. A. 
Kulpavičium.

— S. Praurimė- Petrauskai
tė, studentė ir Darbininko skai
tytoja, pradėjo dirbti valstybi
nių parkų tvarkymo įstaigoje, 
VVashington, D.C. Ji paruošia 
korespondencijas ir statistinius 
davinius laikraščiam ir tyrinė
tojam. Laisvalaikiu lanko isto
rines vietas, gamtos ir meno 
muziejus.
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Dr. Adolfas Damušis, LFB vyr. tarybos 
gūžės 27 LFB suvažiavime Brooklyne.

rmininkas (Detroit), kalba ge- 
Nuotr. V. Mrželio

Salvinija Gedvilaitė skaito A. Vai
čiulaičio “Gluosnių dainą” gegužės 
28 kovotojų minėjime LFB suva
žiavime. Nuotr. V. Maželio

Kas norėtų skelbtis Darbininl 
prašomas skambinti:

GLenmore 2 7923

RFPUBIJC I St'>re fn*
Union Avenne RrooUyn 11 N v 

PV 7.208°
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 
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A. A. LIGIJOS

A t A

m’rtias metimų proga, Lietuvių 
Moterų Klubų Federac“a vi'us 
kv:eč’a j gedulingas mišias, Vo
ros bus aukojamos birželio 25 
d., seVmadleni, 9 vai. pranciškonų 
konlyč’ojc Broo'čy-ie, (Ju-'n- 
w ck Avė. Po pamaldų vyksime į 
Yonkers katalikų kapines aplan
kyti Ligijos kapo.

V7ATERBURY. CONN.
1967 Alto pravestame Vasa

rio 16 minėjime, Lietuvos lais
vinimo reikalams aukojo:

50 dol. Brooklyn Baking Co. 
sav. A. Staskevičius.

Po 25 dol.: A. K. ir G. Cam- 
pės.

Po 20 dol.: Kleb. kun. A. E. 
Gradeckas, Levanų šeima, J. 
E. Slivinskai.

Po 15 dol. Liet. Fronto Bi
čiuliai, J. O. Pagareckai. J. M. 
Taruskai.

6.25 dol. Lituanistikos mo
kyklos mokiniai.

Po 10 dol. A. Aleksis, E. O. 
Bažėnai, A. Bernotas, C. E. Bo- 
gusai, J.A. Brazauskai, A. O. 
Dirgėlai, P. J. Gaižučiai, M.E. 
Gureckai, J.G. Kazlauskai, A.O. 
Keniausiai. K. E. Kiauniai, E.L. 
Krasauskai, V. Krasauskas, Ig. 
Kriaučiūnas, M. Kudirkienė, S. 
S. Kuzminskai, V. Liaudinskie- 
nė. M.A. Lisauskai, S. Liutkaus 
šeima, dr. J. A. Madeikiai, P.
M. Marunai, A. J. Melninkai, B. 
E. Melninkaičiai, A. M. Pesiai,
J. Puodžiūnas, J. A. Raugaliai,
K. T. Seliokai, J. Skladaitis, J. 
Skruzdis, J. Stapulionis, P. 
Stuopelių šeima. J. Svarplaitis iš
N. Y., Suz. Tamošaitienė, J. To- 
leikis. M. O. Tonkūnai, K. S. 
Urb'šaičiai. V. Vaitkaus šeima, 
E. E. Valioniai, V. G. Valiuliai, 
A.T. Varkalai. P. G. Valūnai, 
J. A. Žemaitaičiai. Bevardis. Or
ganizacijos: Liet. Moterų Klu
bas. S.L.A. 11 kuopa. Liet. Tau
tinė S-ga, Liet. Vyčiai 7 kp.

Po 5 dol. J. Ambrozaitis. M. 
Andrikytė. S. Auųaitis. A. Aukš
tuolis, J. S. Baiorinai, M. Bo- 
guza, V. U. Bradūnai. A. Braz
džionis. J. Eiduks, J.A. Gyliai.

BIELIUKIENES

Per brangi mums buvo Ligiia, 

kad ge'ėtume jq pamiršti. Mūsų 

dalyvavimas šiose pamaldose te

primena, kad liūdime Ligi’os 

kartu su jos mylima motina, vyru 

ir tetule.
L M K F

“Grįžkime į gamtą” 
(Rousseau) 

Jauno vaiko prisiminimas
Kas gali suprasti augančia 

vaiko vaizduotę? Freudas ban
dė ... Deja. Kažkodėl man liko 
atmin.yje ana birže.io 24 die
na. Ga.eįo būti 1932. Šv. Jono 
atlaidai mano gimtinėje Šačių 
miestelyje. Mano mama ir aš 
dalyvavome. Po sumos, pamoks
lo, mišparų, graudžių verks
mų ir rožančiaus sušilę, minios 
nešami, grūdomės laukan.

Lauke klevų pavėsyje stovė
jo nemaža minia. Jos viduryje 
kažkoks žmogus labai gyvai 
kažką aiškino.
. — Mama, — tariau jai, — 
ekem pasiklausyte, gal ons dy- 
vus ruoda.

— Ka to tep ve Inas zbetkas! 
— atkirto motina, — bet je 
tep baise osegeide, ek. Paskou 
atek pas bagamaza. Ąš no- 
perkso medauninka. Nosešlous- 
tyk nuosi...

Priėjęs pamačiau žmogų, ap-

B. Grušaitienė, A. Igaunis, V. 
Janušauskas, V. L. Jasiulevičiai, 
A.G. Jezukaičiai, J. Jezukaitis, 
P. Jokubauskas, A. Kazlaus - 
kienė, M.L K 1 e i n a i č i a i, C. 
Kondrašienė, P. D. Kūrai, A. 
Kuslis, V.V. Kuzmickai, L. Kuz
mickas, A. Lapinskas, Latvėnas, 
R. Lenktaitienė, J. Liaudinskas, 
Sofija Lusas, B.V. Mačiulaičiai, 
V.O. Mačiokai, A. L Malakaus
kai. A.L. Matoniai, B. G. Mau
ručiai, A. Norkeliunas, A. Nor
kus, V. E. Norkai, A. Paliulis, 
J. Paliulis, K. A. Paliuliai, J. 
Paulius, Petruškevičiai, N. Rau- 
bienė, J. Samoska, K. Sapetka, 
A. O. Saulaičiai, V. Skladaitis, 
J. E. Šatai. J. Šidlauskienė, P. 
Šikšnius, G. Slapkunas, A. D. 
Uogintai, E. Uogintienė, A. 
Vaišnys, P. Valantiejus, J. Val
kauskas, V.A. Varneckai, B. 
Vasinauskas, V. Vaškelis, J.N. 
Veličkai, J. Zutkus, L Žukaus
kas, Našlė iš Ansonijos, Orga
nizacijos: ALRK Moterų s - ga 
43 kuopa, Liet. Karių Ramovė, 
Liet. Tremtinių d-ja, Maž. Liet. 
Bičiulių d-ja., šv. Juozapo 
par. choras.
J 4 dol. A. Urcinas.

Po 2 doL: prel. dr. V. Balčiū
nas. H. Barkauskas, Z. Dielin- 
inkaitis, J. Kanapka, B. U. Kri- 
siunai. A. Kudirka, J. Kurienė, 
V. Paliulienė, J. Ciplys, E. Puo- 
džiūnaitė, R. Pakalnis, J. Šatas, 
J. Slvzys, J. Sluoksnaitienė. Ma- 
rv Stankus. A. Šiugždienė, K. 
Valuckas. Bevardis.

Po 1 dol. M. Karinauskienė, 
N. Valaitis, D. Smolskis.

50 c. P. Navadauskas.
Waterbuno Alto valdyba 

reiškia mm širdžių padėką kiek
vienam aukotojui, o taipgi ir vi
siem kitiem, prisidėjusiem bet 
koi-ia nemokama parama bei 
darbu.

Waterburio Alto valdyba

FILATELISTAI!
S*”nč>^me 1 J^vvos ds'Ic 

f-nkluc n3tirink'm*'<. Ra-
Bapir ° O. BoX

1?7. Toronto, 19, Ont., Canada.

DARBININKAS

ŠVIESIOSIOS LIETUVOS NAKTYS
sirengusį kitaip nei kad žemai
čiai rengiasi. Gerai prisimenu 
jo blizgančius kalošius. Kalbė
damas žmogus spardė akmenė
lius, matyt, kad visi jo kalošius 
matytų. Girdėjau moterėles 
kalbant:
— Ons amerikuons .. pane- 

berns.. .so kaliui ūes.... ešbo- 
ves keturis metus Amerike ...

Žmogus pasakojo smalsuo
liam savo nuotykius JAV-ėse. 
Kas keli žodžiai jis vis kartojo 
mum dar negirdėtą ir, kaip 
mum atrodė, biaurų keiksmą:.. 
š.irr.. .yes .. .šurr ... Kažko
dėl man liko atmintyje vienas 
sakinys:

— Amerikuo ka sotemst ta 
kap i maiša — sakė pilietis. 
(Tai reiškia išvertus: Amerikos 
naktys tamsios, palyginus su že 
maitijos naktimis).

— Vot gera lenciūgų i ves
tų vagims! — kažkas išsišoko 
minioje.
Žemaitija turi tai, ko JAV 
neturi

Tas žmogelis pasakė tiesą. 
Jis per savo trumpą apsigyve
nimą JAV pastebėjo, kad ten 
nebuvo tokių šviesių, romantiš
kų naktų kaip Lietuvoje. Lietu
voje gyvenę prisimena, kad va
sarą, saulei nusileidus, kažko
kia paslaptinga šviesa šviečia 
per visą naktį iki saulėtekio.

Iš kur ta paslaptinga šviesa? 
Kodėl tik vasarą? Kodėl jos ne
simato JAV?

Lietuvoje pradedant gegužės 
5, tikros nakties nebėra, net 
iki rugpiūčio 7. Po to vėl tam
sios naktys. Tas galioja ant 56 
paralelės, kuri eina per Lietu
vą ir apjuosia žemę. Kraštai že
miau 48 paralelės į pietus ne
turi šviesių vasaros naktų. Juo 
toliau i šiaurę nuo 48 paralelės, 
juo vasarą naktys šviesesnės. 
Pagaliau ant speigračio, 66 pa
ralelė, birželio 21 saulė visiš
kai nebenusileidžia, tik palie
čia horrontą vidurnaktį ir vėl 
kyla aukštyn.

Gyveną JAV ar Kanadoje 
gali ši puikų gamtos reiškinį 
pamatyti, nuvažiavę į Kanadą 
bet kur virš 48 paralelės. Tas 
gali būti Gander, Nevvfound - 
land, Seven Islands, Q u e b ec, 
Winipeg, Manitoba, Calga- 
ry, Alberta etc. Siaura li
nija JAV teritorijoje pagal Ka
nados sieną nuo Lake Superi- 
or iki Pacifiko dar yra švie
sios nakties zonoje. Bet čia e- 
fektas nėra toks viliojantis kaip 
Lietuvoje. Visos minėtos vieto
vės yra per arti 48 paralelės. 
Kas norėtų tas vietoves šia va
sarą aplankyti ir pasigrožėti 
šiaurine naktimi, turi ten būti 
tarp birželio 14 ir 29. Tikros 
lietuviškos šviesios naktys ma
tosi tik iš Labradoro pmv. i 
šiaurę nuo Grose Eay ir iš 

NAUJI VADOVĖLIAI MOKYKLOMS
JAV LB Kultūros Fondas S. Sližys — LIETUVIŲ KAL-

išleido visą eilę vadovėlių skir
tų mūsų lietuviškom šeštadie
ninėm mokyklom. Vadovėliai 
pritaikyti įvairiom klasėm, taip 
parengti, kad galima jais naudo
tis ir namie.

E. RUZGIENĖ — LIETU
VIU KALBOS PRATIMAI I sky
riui, 135 psl., kaina 1.75 dol.

G. Česienė — LIETUVIU 
KALBOS PRATIMAI II skyriui, 
98 psl., kaina 1.75 dol.

J. Juozevičienė ir E. Narutie- 
nė—LIETUVIŲ KALBOS PRA
TIMAI III skyriui, 115 psl. kai
na 175 dol.

S. Jonynienė — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI IV sky
riui, 118 pis., kaina 1.75 dol.

Z. Grvbinas — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI V sky
riui — 47 psl., kaina 1.25 dol.

J. Plačas — LIETUVIŲ KAL
BOS PRATIMAI VI skyriui. 151 
psl.. kaina 2 dol.

J. Kreivėnas — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI VII sky
riui, 64 psl., kaina 1.25 dol.

Aliaskos. Anglijoje, Londone, 
naktys yra šviesios nuo gegu
žes 25 iki liepos 24.
Kaip tą keistą reiškinį išaiškin
ti?

Vasarą žemės ašis yra pakry
pusi į saulę. Todėl nakčia saulė 
pasilieka arti akiračio per visą 
naktį. Juo vieta arčiau ašigalio, 
juo naktksaulutė arčiau hori - 
zonto. Tada ir naktys švieses
nės. Saulės spinduliai atsimuša 
Į atmosferą ir, lūždami, apšvie
čia mūsų vasaros nakties lau
kus. Ant pusiaujo naktys yra 
visados labai tamsios, nes nusi
leidusi saulė slenka giliai po 
horizontu. Tik ten naktys yra 
šviesios, kur saulė nakčiai ne- 
nuslenka daugiau kaip 18 
laipsnių žemiau akyračio.
Kalėdos liepos mėnesy?!

Žemės ašis daro dar kitą, la
bai Įdomų judėjimą: ji svyruo
ja Į šonus ir tuomi per 26,800 
metų apibrėžia apskritimą tarp 
žvaigždžių. Pirmas tą keistą 
reiškinį pastebėjo Hipparchus, 
graikų išminčius, VI amž. pr. 
Kr. Šis ašies svyravimas per 
tūkstančius metų sumaišys mū
sų kalendorius ir metų laikus. 
Ateis laikas, už maždaug 15, 
000 metu, kada Kalėdos bus va
sarą. Šilčiausias metų laikas 
bus gruodžio mėnuo. Liepos 
mėnesį žmonės kas sniegą! Tuo
met šiaurės žvaigždė bus Vega, 
ir mūsų šiaurės pusrutylyje va
karais matysis Pietų Kryžius.

Vasarą Lietuvos dienos ilgesnės
Amerikoje vasara šiemet pra

sidės birželio 21, 10:23 v. v. 
(EDST). Lietuvoje vasaros pra
džia birželio 22, 5:23 v. ryto 
Maskvos laiku. Mūsų pusrutuly
je tą dieną diena yra ilgiausia 
ir naktis trumpiausia metuose. 
New Yorke saulė tekės tą die
ną (birželio 21) 5:27 r. ir leisis 
8:28 v.v. EDST. Dienos ilgu
mas — 15 vai. 01 min. (Die
nos ilgumas skaitomas nuo sau
lėtekio iki saulėlydžio). Lietu 
vos pajūryje, nuo Šventosios 
uosto iki Palangos, saulė tekės 
pirma vasaros dieną 4:48 v.r. 
ir leisis 10:25 v.v. Maskvos lai
ku. Dienos ilgumas 17 vai. 37 
min. Newyorkiečiam diena bus 
2 vai. 36 min. trumpesnė negu 
Lietuvos pajūryje. Visa tai pri
klauso nuo 16 laipsnių geografi
nio pločio skirtumo. Ant pa
ties pusiaujo dienos ir nakties 
ilgumas beveik nesikeičia. Yra 
tik apie 16 min. svyravimas. 
Diena ir naktis visada 12 vai. 
ilgumo.

Rousseau kvietimas
Grįžti į gamtą skamba keis

tai mūsų ausims. Nenuostabu. 
Volteras bandė ii, Rousseau, 
pašiepti, laiške jam pareikšda
mas. kad “jis ne^abs priimti io 
kvietimo, nes nebenorįs vaikš-

BOS PRATIMAI VIII skyriui, 
83 psl., kaina 1.75 dol.

J. Ambraška ir J. Žiugžda— 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, I dalis — fonetika ir 
morfologija, 181 psl., kaina
2.50 dol.

J. Plačas — TĖVIŠKES SO
DYBA, vadovėlis trečiam sky
riui, 171 psl., kaina 3 dol.

Visi lietuvių kalbos pratimai 
atspausti rotatoriumi, išleisti di
delio sąsiuvinio, formato, ilius
truoti piešiniais. Kitos dvi kny
gos spausdintos spaustuvėje, 
ypač gausiai iliustruota “Tėviš
kės sodyba”, iliustracijos Zitos 
Sodeikienės.

Vadovėlių galima gauti 
ir Darbininko administracijo
je.

— San Francisco balandžio 
30 nuo Golden Gate tilto iš 238 
pėdų aukščio nušoko 21 melų 
studentas G.A. Robens ir liko 
gyvas, veik nesužeistas. Istori
ja žinojo tik du tokius šokikus 
iš 317 atsitikimų, kuriuose vi
si kiti užsimušė.

1967 m., birželio 20 d., nr. 43.

Lake George, N.Y. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų BLUE WATER 
vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsrti vykstant i 
Montrealio parodą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway 
Exit 24, j Northvvay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. i 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Bluc Water Manor, Diamond Point, N. Y 
Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželic

čioti ant visų keturių kaip 
vaikščiojo jo pro-pro-tėviai.. .” 
Volteras buvo neurastenikas 
par excellence. Kaip tik jam 
reikėjo kuo daugiau gamtos.

Žmogus yra gamtos atomas. 
Jo šaknys yra gamtoje. Jeigu 
jis nuo jos nutolsta, ją panie
kina, perkerpa šaknis jį jun
giančias su motina gamta, tuo
met ji jam keršija, jį nubau
džia ...

Ar daug kas šiandien susto
ja pasigrožėti besileidžiančia 
saule, tekančiu Sietynu, pava
sarį sprogstančia obelimi. Ar 
daug kas susimąsto, išgirdęs 
kūdikio verksmą, nepaliaujantį

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šie* 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
ios adresu: Mrs. M. Šveikauskas, A+- 
torney at Law, 8 Belgrade Avenue. 
Roslindale, Boston, Mass. 02 13 L

AR SUMOKĖTŲ LAIDOTU
VIŲ IŠLAIDAS? 

Klausimas
Man tesilankant Europoj ir 

būnant Lenkijoje, mano toli-
mas giminaitis prašė mane pa
siteirauti šiuo reikalu:

Jo motina gavo iš Amerikos 
valdžios pinigus, tik nežinau už 
ką, — ar tai buvo jos vyro pa
likimas, ar kokia kita pensija.
Berods, jos vyras buvo žuvęs 
kažkur kasyklose. Ta pensija 
buvo jai pripažinta tcl, kcl ji 
bus gyva. Dabar ji numirė, ir 
pinigai nustojo ėję. Sūnus, ku
ris ją globojo iki mirties ir ją 
palaidojo, dabar norėtų, kad 
jam būtų sumokėta nors laido
tuvių išlaidos. Ar jis galėtu iš 
ko nors ieškoti ir ar tai jam 
pavyktų?

Jei galėtumėte man į šį klau
simą atsakvti. būčiau dėkingas. 
Siunčiu šiek tiek duomenų: Mo
tinos vardas ir pavardė. Pi
nigus gaudavo iš Department 
of Health, Education and Wel- 
fare. Sočiai Securitv Administ- 
ration. Siunčiu ir File numerį 
ir jos vyro vardą.

V.P., Ontario, Canada

Atsakymas
Tamstos giminaičio motina 

marių ošimą, ir . . .paslaptingą 
sąžinės balsą viduje? Tai yra 
na poezija. Žmogus, matąs, ir 
girdįs visa. Tai yra ne "poe
tas" bet realistas, matąs gyve
nimą tokį, koks jis yra.

Mūsų miestai (megapeliai) 
yra pilni LSD kulto fanatikų, 
narkotikų aukų pilnos kolegi
jos, universitetai ir net žemo
sios mokyklos. Alkoholizmas . . 
Beviltiškumas .. gyvenimo tiks
lo stoka ... Augantis skaičius 
savižudybių visame pasaulyje. 
Grįžkime į gamtą... Jos pami- 
limas atves mus prie Amžino
sios Išminties pažinimo.

Kostas Sietynas

gaudavo “survivor’s benefits” 
savo mirusio vyro socialinio 
draudimo sąskaitom žinoma, 
jai mirus, tie mokėjimai su
stojo. Pačiam apdraustajam as- 
meniui mirštant, jo našlė arba 
kiti giminės, kurie iį palaidoja, 
gauna tam tikrą sumą (lump 
sum) laidojimo išlaidom pa
dengti. Ta suma yra maždaug 
ta suma, kurią jis gaudavo kas
mėnesį, išėjęs į pensiją, padau
ginta iš trijų kartų. Tačiau šis 
mokėjimas nėra numatytas 
apdraustojo asmens šeimos na
riam mirus. Taigi, jei Tamstos 
giminaičio motina būtu miru
si Amerikoj, jai nepriklausytų 
jokia suma laidojimo išlaidom 
padengti. Todėl ir ios sūnus ne
turi teisės gauti pinigų lai
dotuvių išlaidom padengti.

J.S., Ckveland, Ch:o
Pabarčiau tokiu priemonių 

nesiimti. Iš tokio elgesio Tams
ta susilauksi nemalonumų, o 
gal ir rimtesniu pasekmių. Pa
tarčiau palaukti kurį laiką. Kai 
Tamstai praeis pyktis, ir suge
bėsi i š: reikalą nažiūrėti šal
tai ir logiškai. tada bus pri
brendęs laikas imtis priemonių. 
Tik ne tekių, kokias Tamsta 
mini.
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statome įvairaus dydžio 
naujas namas, kuriuos 
galim* tuoj Įsigyti. Pri-

HAYDEE’S 
BRIDAL SHOP

VAITKUS 
FUUERAL HOME 

197 Webster Avenue

taraia’s Nairowsburg NY Win-£Jan 
family resort. Beautiful rms, private 
baths, pool, outdoor sportą, DeMware 
River 5 min3 meals daily, TV rm, 
near churches, your car at your door. 
Write Mrs. Martin Larais, Bot 331 
Narrovsbuig; (914) 252-3385. Make 
reservations early.

VW Ouality Auto Repairs, special
iais in Volkswagens and Porsche. 
Trained mechanics, complete equip- 
ment at reasonable prices. Try us 
and be pleased! 9129 Remsen Aye„ 
Brooklyn; 949-5850. Open Šaturdays 
all day.

0AMHHNK1M

Accountant Jr. Interesting diversi- 
fied work in the accounting dept. of 
a GM mfg plant. Excellent salary 4 
benefits program, room for advance- 
ment Degree preferred, exper. not 
essential. Delco Remy Div. General 
Motors Corp. — Jersey Avė. New 
Brunswick, NJ; 201-247-8900, ext735

4 Notary Public 
M0 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

(ARMAKAUBKAS) 
Cteahųctat • Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
’ Breddya. M. Y.

, CARMEL’S 
BRIDAL SHOPPE

SOGESLO MOTEI.
Oxljf 4 imie» frvm Ezpo!

Sogeslo hąs 400 rooms, furnished 
with Twin Doubie Beda Baby cribs 
are furnished free upon reųuest 
Twentyfive Express Buses leave So- 
geslo for Ezpo. (50f romai trip). 
Restaurant, Snack bars, Boutiąues, 
Swimming pool, Playground, Nur- 
sery. etc. Rate for 2 persona 822.00 
per day; each addftfonal person 4.00 
per day; 3 persona per room per 
day 826.00. For reservations wrfte: 
SOClEStC Ine. 4567 Blvd. Lanrier. 
Route 9 St Hubert, P. Que^ (514) 
866-1981 OfTl member of Logecpo.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM,1590 banga

CENTERLES8 GRINDER 
Experiencad in in-feed grinding 

Day shift steady, top rate. 
Call or apply 8 AM to 12 Noon 

QUA-DEL CORP.
433 Central Avė. (Bear) Orange NJ 

201-674-2026

Breeze ways 
Clark St 4 Highway 35 

Keyport, N. J. 
201-264-3685

BUYUS 
FUNEBAL HOME 
' Mario Tebeeita, Jr. 
LaMotuvių direktorius 
42ILafayet£e Street 
Newark, NJ.07109 

ucĖanjos garbingos laido-

— Jūs per savaitę septynis 
kartus įsilaužėte į butus...

— Ką gi darysi — dirbu be

Ūsed Travel Trailers — *66 Hilltop 
Camper, *65 Shasta (fully contain- 
ed), ’63 Scotty 15 ft., Cardinal 16 ft 
New Trailers and Campers.Bellows 
4 May 257 Highland Avė., Middle- 
town, N. Y. DI2-3951. Open Eves. 
Mon_-Fri. to -7:30; open all day 
Saturday. Call for Sunday appt

ROOMS 8124)0 PER DAY 
with meals 820.00 per day 

Trafter A Camp Sites 83.00 per day 
Pool, bus Service, 15 min. from Ebcpo 
Metro. Reserve now, limited num- 
ber. Write for free brochures and 
Information or call Montrcal 625 - 
9534 for reservations

STEVETS CORNER HOTEL 
3172 Dagenais Blvd., Fabreville,

Provincę ofJOuebec, Canada

tyti pagal pirHjo pagei
davimus ant m&sų arba 
pirkSjo tan&L Statybą 
^UMuun sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri-

12 Midnite to 8 AM, salary open. 
Retired person consideted, Prospect 
Park YMCA, 357 9th Street Brook
lyn — SO 8-7100

GEABORIUS
BALSAMUOT0JAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

KODIS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 

pairta 1941 metais 
Jautriai patarnaujame liūdesio 
valandoje. Koplyčios naujai įreng
tos, jos vėsinamos.

Ą. W. KODIS ir E. A. RODIS 
63-06 Fiushing Avė.

Maspetb, N.Y. 11378 • DA 6-1658 
Tmi laŪojinio direkt. leidimus.

187 ORCHARD ST„ N. Y. C.
- DIDMENŲ IB 
— DIDELIS PASIRII

BAVARIAN MANOR 
Famous for German American Food 
Get Away—Ręst and Piay. Olympic 
style pool, athletics and planned ac- 
tivities, dance to our popular band 
in the fabulous Bavarian “Alpine 
Gardens Cabaret”, enjoy profession; 
ai acts every nite.' Romp, play in 
our 100 aere playland, fishing and 
boating in our well stocked lake. 
Send for colorful brochure—rates 
and sample menu. LOW June rates.

Dial 518 - 622-3261
Bill & Johanna Bauer—Hosts 
Purling 12, N.Y. Zą> 12470

DARBHHIUCAS 
910 Avė,
Braita, ĮĮ Y. pįil

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

Laidoja Bromce, New Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios koplyčios nemokamai. 
Kontroiiuojaiiia t empera fftm.

PETER JAREMA
129 East 7th Street 

NevrYork, N.Y. 10009 
ORegon 4-2568

BOSTON, MASS.
Vedėjas 

PETRAS VISGINIS, 
173 Arthur St.

Brockton, Mass. 62402
Tek 586-7209

WHIL-1430kH. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 Iki 12 vidl

PHILADELPHIA, PA. - 
WTEL 860 kilocycies 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 GreenSL Pūna, PA 19123 

PO 5-0932 
ilci 2«30 P^P1*

UIKNOOfNINK^

LUMČHEMNpra STATIOMERY

Long leaaė Mušt heli due to ifiness 
Call 516 -732-8581

rujef ,swrręH bqard opėr- 
ATOR, iteayy iūdustri&l bdard, fil- 
ing, typing, etcl Good salary and 
benefits.
WHIPPANY PAPER BOARD CO., 

Ine. '

GETSOS FU R CORP.
363 7th Avenue, N.Y.C.

Furs Mink Stoles and Jackets
50 year old factory 
Save A Lot Money 

Call 524-4814

HARTFORD, CONM.
Ved. ALG. DRAGONAVICIUS 

WBMI- FM 9L7
273 Victoria Rcl, Hartford 14, Conn.

TeL: 249 - 4502
Sekmadieni —■ nuo 12 iki 1 p^.

NURSE, REGISTERED 
Position available on Ist Shift 
Large Modern Nursing Home 

Salary open, exceilent working con- 
ditions, many' benefits. For inter- 
view, call 201 - 743-7772.

PHmim
Gaisrininku komandos sket 

himas*
“Nerūkykite lovoje. Pelenai, 

kuriuos po to teks surinkti, ga-‘ 
Ii būti jūsų pačių pelenais”.

We make to you the Bridal Gown 
Ūke you ptease. ,We make too dres- 
ses for ladaes and suits for gentle- 
men.

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia- Airconditionad 

A. J.ęALTtMf-EALTRONAS

Papigintomis kainomis priimame užsakymus' 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

'Pristatome į namus lietuvižkus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties.

VVANTED SOMEONE WITH 
A BACKGROUND 
OF ACCOUNTING

to work on inventory controli A cost 
Good at f

Steady work niče working conditions 
WHIPPANY PAPER 

BOARD CO Ine
CaU 201 - 887-3300 Ext 288

EXPO 57
Modern apartments near beautiful 
Mohtreal Botanical Garden, 15 mi
nutes by bus and Metro (Montreal 
subway) to Expo 67 site — direct 
eonneetions. Brochures and reserva- 
tkm sHps on reąuest. — MILOT 
APARTMENTS (1963) Ine. 3990 
East Sherbrooke Street Montreal, 
Canada; Tek (514) 259-9346.

kalate kreiptte paa staty
bininką Andrių Aruodą 

M SN AN1-88H

Vyrų ir moterų eflutąm, 
Anrfiniai angližiBO* ir vieį 
SpecitMai žemog kaino* 
Mes padidinome savo 
patarnauti Įdąjantama B

Main Street, Crėenport.
516-407-0800 / 0627

NURSE, L. P. H, or 
NURSE’S AIDE 

for general floor duty in large mod
ern Nursing Home; many benefits, 
excellent working conditions. For 
interview, call —

201 - 743-7772

Pkynen. Technician mušt bave tech- 
nidan’s Ucense. Helpers will train 
for oxygen 4 ■embulaūce wprk. Qua- 
lified mėn vrith chauffeurą Ucense 
ąnd min of 2 yrs H$, neat appear- 
ance, 5 d&ys 40 hr week. Hospital, 
health A welfare plan. Šcully Wal- 
ton, 505 E 116th Street NYC.

ęANCKL 0B ępĮUiOl

SAL CARUHO 
contractor,

Everytiring for your Homę — New 
work ąpd 'ąlterations all work done 
at reasonable rates— 170-17 67th 
gtręet Vtustūng CaU IN 1-3322

LIETUVIŠKŲ MELIODUŲ
; RADIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadieni 3-4 p.p. 
iŠ Detroito stoties WJLB-AM -1400 
falo. Pranešėją!: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedė jas — Ralph 
Valatka, 15756 Lėsure, Detroit, Mich. 
48227; tek 273-2224.

Tek 542-4043 
We Rent Also 

FORMAL GOWNS 
During June month we wfll gift 

a bouquet to the bride.

Kas pirmesnis
Vyras tenonai:
— šios begalinės sąskaitos 

mane kada nors pribaigs. Tie
siog nebežinau, kam pirma mo
kėti: gydytojui ar elektros 
kompanijai?

žmona;
— žinoma, 

dytojas, šiaip 
išjungti mūsų kraujo apytakos.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Mam 
Tek JU6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iŠ WKOX, Framingham, Mass 

Sekmadieniais 8 - 9 vaL ryte

K JOSEPH Z1SROWSKI 
Lfadotuvfaj direktorius 

ModariUa koplyčia su 
Air CouStiosi

WLYN —1360 kilocycies 
ir FM 101.7 banga 

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. pų>.

ųuąąiStf REMOVAU 
and 

DEMOUITION WORK
Reasonable Rates 

Call Ray Farrell or Mike Daly 
Call 255-3448

Greenport’s superb restaurant and 
marina. One of LTs favorite for 
seafood-steaks and Continental food 
since 1873. Suįerb view, 500' deep 
water pier, all facilities. Foot of

Capt Cod kurorte.
MEŠKA ir MEŠKIUKAS pąsari&Įns, kad vasarotojų atos
togos butų jaukios, linkyąns ir Įdomios. Savininkai petys 
svečius priima, pilnai aprūpiną ir lietuvišku nuojlirdurau 
globoja. Vakare, tėvams Hryykus, prižiūrimi vajiuū.
SEZONO PRADŽIA birželto 18 d. Užsisakyti galima pgi: 
Maria Lūšys, 96-01 104th 8tra*L Blakmin* HM, N-Y. 11418; tat 
212-949-1193 • Irena Veltai 72 Caaanm Street, Braiutree, Mae*. 
02185; tei. 617- 943-2146 • VILIĄ MEŠKA, « Eeadi St, Monu- 
mant Beach, Cape Ced, Mm, 02563; tai. 617 - 756-8251.

iiii! vuvui imi to ui*
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, škaityiiiais u shady’st w *-p^ 
ir žodynėliai* Tekstas ir paaiš- Tek 563-2754 ’
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai prandHconri 
Brooklyne. 479 psl, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti: T

ftfa> banko direktorių tsijteįĮĮn 
O. shallna ir adv. Jonas X Gh 
Ema suaikalMtl ir ErimtiMai.

\ Current .^vidend 4^4% <m

Dabar moka 4%% už visų rŪšĮt)


