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Jungtinės Tautos subversinėje veikloje 
Joje dayvaujanti ir Amerika, pritardama jai ar tylė
dama. Prieš tai pakėlė balsą Dean Achesonas

Prancūzijoje trispalve prieš raudonąją
Ar de Gaulle antru kartu išgelbės Prancūziją nuo chaoso? Tai parodys parlamen
to rinkimai birželio 23. Šiuo metu Prancūzijoje ir Europoje palengvėjo

vėliavą

J. Tautos virto įrankiu bet 
kam — tik ne teisingumui nei 
žmogaus teisėm vykdyti. Padi
dintos iki 123 narių, jos pasi- 

■ juto esanti panašios rūšies jė-
10 CENTŲ ga> kaip ta, kuri kelia smurtą 

■ gatvėse, universitetuose. Ne
svarbu chartos principai ir tai
syklės, o svarbu, kad Azijos- 
Afrikos blokas turi lemiamą 
balsų skaičių; svarbu, kad So
vietam nepritrūksta inspiraci
jos. anam blokui pakurstyti ir

Prancūzijojo, Europoje, Ame
rikoje daugeliui palengvėjo šir
dy po de Gaulle kalbos gegu
žės 30, nes chaosas, kuris buvo 
pagavęs Prancūziją, buvo grės
mė visai vakarinei Europai. 
KĄ NAUJA atneša de Gaulle?

Užsitikrinęs karinės vado-

vybės pritarimą, de Gaulle ge
gužės 30 paskelbė, kad jis iš 
pareigų nesitrauks; kad min. 
pirmininko Pompidou nepaleis, 
tačiau vyriausybę pertvarkys; 
kad parlamentą paleidžia, o 
prieš “subversiją” pavartos vi
sas jam konstitucijos leistas 
priemones.

Pirmas žingsnis po kalbos— 
Pompidou naujoje vyriausybė
je iškrito 8 ministeriai, kurie 
buvo virtę kontroversiniais as
menim. Jų vietoje atėjo nau
ji de Gaulle sąjūdžiui ištikimi. 
Sąjūdį dar sustiprino tuo, kad 
parlamento narį Capitain, ku
ris paskutiniame Pompidou pa
sitikėjimo balsavime atsisakė 
vyriausybę remti, dabar padarė 
teisingumo ministeriu. Svar
biausia atmaina — užsienių mi
nisteris de Murville ir finansų 
ministeris Debrė sukeisti vie
tom.

Antras žingsnis — vyriausy
bės derybos su profesinėm są
jungom. Susitarė pakelti atlygi
nimus, ypačiai mažesniuosius, 
sumažinti darbo valandų kie
kį iki 40, universitetuose dary
ti tam tikras reformas.

o. aaulte sesuM. 30 trijų minu- Trečias žingsnis - rengimą- 
čh# kalbos metu sis rinkimam.

KO LAUKIAMA » rinkimų?
Rinkimai bus birželio 23 ir 30. 

De Gaulle šalininkai tikisi, kad 
visuomenė, nukentėjusi dėl da
bartinio chaoso, trauksis nuo 
to chaoso kurstytojų. De Gaul
le kalba gegužes 30 tiesiais žo
džiais chaoso kaltininkais pa- 

________ _______  _________ skelbė “tarptautinio komuniz- 
ragino garsiau šaukti, kad ir ra0 konspiraciją”. Rinkimai eis 
“jis” išgirstų. —Spauda rodė šūkiu: Prancijzr~ _ ’ 
nustebimą, kad de Gaulle atga
vo savo jėgą ir ryžtą. Le Mon
de priekaištavo, kodėl jis anks
čiau to neparodė. Dalis strei
kuojančių grįžo į darbą. Strei
kuojantieji atsisakė nuo politi
nių reikalavimų (kad pasitrauk
tų Pompidou vyriausybė L 
būtų sudaryta “liaudies vyriau
sybė”). Streikuojantieji tariasi 
tik dėl ūkinių sąlygų. Darbi
ninkų masė nori greičiau grįž
ti į darbą, nes ji labiausiai 
nukentėjo — profesinės sąjun
gos jokios paramos streiko me
tu nemoka. Vyriausybė ir čia 
parodė gestą — pažadėjo mo
kėti pusę atlyginimo už streiko 
dienas. Partijos , priėmė prezi
dento iššūkį, kovoti parlamenti
niu keliu — rinkimais. “Pilie
tinio karo” grėsmė praėjo.

KAIP DE GAULLE ŽYGĮ suti
ko prancūzai?

Bendra nuotaika prasiveržė 
de Gaulle rėmėjų demonstraci
joje gegužės 31. Dalyvavo 300- 
600,000. Pagal N. Y. Times ko
respondento informaciją dauge
lis demonstraciją stebėjo su 
džiaugsmo ašarom; vieni kitus

Post pridėjo apie de Gaulle
“autoritetines priemones”; esą atkaklumo priešingai jėgai su
jos primenančios panašias prie
mones nacių Vokietijoje, Ispa
nijoje, Graikijoje.

(Toks vertinimas visai su
prantamas, atsimenant, kad tai 
spaudai ir Mao Tsetungas te
buvo žemės reformuotojas, o 
Castro nebuvęs komunistas!).

niekinti. Jungtinių Valstybių 
diplomatija atrodo, lyg būtų į- 
sigijus menkavertiškumo ir re
zignacijos pajautimą, kuris reiš
kiasi ar pritarimu daugumai, ar 
tylėjimu bei susilaikymu. Tokia 
Amerikos taktika ypačiai įsiga
lėjo paskutiniu laiku. Amerikos

Dean Acheson

balsas už chartos principus, už 
žmogaus teises vis mažiau turi 
svorio.

Į. tokią Amerikos taktiką J. 
Tautose atkreipė dėmesį ne 
kas kitas kaip Dean Achesonas, 
buvęs valstybės sekretorius, 
esąs Baltųjų Rūmų patarėjas, 
kuriam dabar suėjo 75 metai.

Amerikiečiai netiki derybom Paryžiuje
Pagal Louis Harris opinijos Kad. z komunistam (vįetkon- 

tyrimus 88 proc. amerikiečių gui) būtų suteikta vieta P. Viet- 
nori, kad Paryžiuje būtų susi
tarta dėl Vietnamo. Bet tik 25 
proc. tiki, kad derybos gali 
baigtis taika, 50 proc. tuo neti
ki.

Pasisakymas dėl America l*ik-

Amerikos helikopterio. nykimą yra 2 pusi.

ja naftos turėjo daugiau nei 
Amerika, kuri buvo tik antro-

laikais. H. J. Taylor (N. Y. Dai
ly Column gegužės 15) palygi-

be Ameri- 
be komu- 
60 proc.,

oso priežastis buvo tarptauti- mokesčius pigiai apmokamiem 
nio komunizmo subversija. Tai darbininkam; įtraukti darbinin- 
nesą paremta faktais. O N.Y. kus į įmonių administravimą.

EUROPOJE PRIEŠ 
studentę riaušes

Vokietijos parlamentas gegu-

— Izraelis sumokėjo Ameri
kai 3,323,500 dol. kompensaci
jos šeimom 34 amerikiečių, ku
rie Žuvo Liberty laiu-nuo la

biausiai siekia priterorizuoti 
Saigoną, kad darytų įtakos 
derybom Paryžiuje.

— Ispanijoje studentus, už
ėmusius universitetą, vidaus 
reikalų ministeris gegužės 30 
sutvarkė telefonu: pranešė, kad 
policija nugriaus barikadas, pa

užmušė 6 Saigono svarbiuosius 
gynybos vadus ir 4 sužeidė, 
tarp pastarųjų ir Saigono ma-

nepatenkintas kitiem 160, ku
rie buvo sužeisti.

de

Italijos socialisty partija

Prancūzijos trispalvė 
prieš raudonąją vėliavą, patrio
tizmas prieš ląomunizmą, tvar
ka prieš chaosą.

De Gaulle šalininkai siekia 
gauti iki 300 atstovų iš bend
ro skaičiaus 487 — turėjo 199. 
Komunistai iš karto pasisakė, 

ir kad de Gaulle žodžius priima 
kaip “pilietinio karo skelbimą”, 
bet greitai davė žingsnį atgal, 
atsisakė nuo rinkimų boikoto 
ir sudarė rinkimam bendrą 
frontą su socialistais.
KAIP AMERIKOJE vertino?

Europoje ir Amerikoje bend
ras pasitenkinimas de Gaulle 
žygiui N.Y. Times ir N.Y. Post 
vedamuosiuose betgi kritikavo

DE GAULLE PASIŪLA 
DARBO ŽMONĖM

Derybose su darbininkais 
Gaulle vyriausybė pasiūlė
kius pagerinimus: pakelti ma
žiausią atlyginimą iš 45 cn. va
landai iki 60 cn.; mokėti pusę 
atlyginimo už streikuotą laiką; 
sumažinti darbo valandų skai
čių iš 46 iki 40 su tuo pačiu 
atlyginimu; pensijos amžių pa
keisti iš 65 mėtų į 60; šeimos

Dean Achesonas prabilo apie 
tai gegužės 24 Amerikos ad
vokatų sąjungoje, įspėdamas, 
kad Jungtinės Valstybės daly
vauja “tarptautinėje konspira
cijoje”, vykdančioje agresiją 
prieš Rodeziją. ši konspiracija 
— kalbėjo Achesonas — sie
kia nuversti * vyriausybę ša
lies, kuri mum nieko pikto ne
padarė ir nesirengia daryti. Tai 
konspiracija “sukurstyta Brita
nijos ir palaiminta Jungtinių 
Tautų”. Ta konspiracija bei ag
resija nesanti nei išprovokuo
ta nei jokiais teisiniais ar mo
raliniais principais pateisi-

namo vyriausybėje, tam prita
ria tik 26 proc., priešinasi 52.

Kad P. Vietnamas būtų neu
tralizuotas, paliktas 
kos kariuomenės ir 
nistų, tam pritaria 
priešinasi 20 proc.
- — Paryžiuje derybos tarp
Amerikos ir š. Vietnamo at- 

to- naujinamos birželio 4. Lig šiol
6 pasitarimai tebuvo propagan
da.

— Prancūzijos gamyba dėl 
streikų per porą savaičių turėjo 
nuostolių už 2,5 bilijono dol.

— Prancūzijoje savo gyve
namam miestely su 42,000 gy- narna. Achesonas priminė, kad 
ventojų gegužės 31 8,000. eise
ną už de Gaulle suorgaitizavo 
ir jai vadovavo Josephine Ba
ker, iš Amerikos kilusi negrė 
dainininkė.

Jungtinės Tautos pagal savo 
chartą neturi teisės kištis į 

"Rodezijos vidaus reikalus. Tai 
esąs Rodezijos ir Anglijos san
tykių dalykas.

Taip kalbėdamas, Achesonas 
turėjo galvoje 1966 gruodžio 
mėn. Saugumo Tarybos nutari
mą taikyti Rodezijai ekonomi
nes sankcijas.

GiGnas, eterinėje St. Bara*. Nuotr. V. Maželio

ji pasauly.

Čekoslovakijoje sovietų kariuomenė
Varšuvos pakto narių kariuo- ] 

menė (Sovietų, Lenkijos ir Ven
grijos) gegužės 31 įžygiavo į 
rytinę Slovakiją. Tariamai ma
nevrų. čekoslovakai buvo nu
stebinti, kad tai padaryta taip 
skubiai ir be susitarimo su Če
koslovakijos kariuomene.

Sovietai, matyt, norėjo pasi
skubinti, kad sustiprintų No
votny grupės atsparumą “libe- 
ralizacijai”. Esą partijos centro 
komitetas neturėjęs drąsos pa
šalinti Novotny ir jo šalininkų 
iš komiteto.

Karinis Įžygiavimas gali turė
ti ir kitos prasmės — tokios 
kaip Baltijos kraštuose, kur o-

III:

PAGARBA KONGRESM. 
ROONEY

Pavergtos Europos Seimas 
pagerbė New Yorko kongres- 
maną John J. Rooney, įteikda
mas birželio 5 jam laisvės me-

kupacija pradėta nuo sovieti
nių įgulų.

— Čekoslovakijos gen. Jan 
Sejha, buvęs Novotny apsau
gos ministeris ir pabėgęs į A- 
meriką, kaip dabar išaiškinta, 
rengęs perversmą Novotny 
naudai ir buvęs Maskvos pati
kėtinis. Maskva parūpino jam 
ir užsienio pasą, kuriuo jis din
gęs iš Čekoslovakijos.

Kelios dienos po Achesono 
kalbos, gegužės 29, iškilo nau
jas faktas: Saugumo Taryba 
vieningai nutarė taikyti Rode- 
zijai ne tik prekybos sankcijas, 
bet ir atšaukti visus konsulari- 
nius santykius su ja. Amerikos 
atstovas Goldbergas pastebėjo, 
kad nutarimas nesąs privalo
mas, bet Amerikos vyriausybė 
ji rūpestingai apsvarstys.

Mat, Amerika tebeturi Rode- 
zijoje savo konsulatą su 6 pa
reigūnais.

nutarė pasitraukti iš koalicijos ftLll1,iiri
laivas su 99 Įgulasu kr. demokratais. Ji tik pa- 

remsianti tuos socialinius bei 
ūkinius įstatymus, kurie parti
jai rodysis naudingi. Partija -sti
priai pralaimėjo rinkimuose. 
Laiko, kad pralaimėjo dėl koa
licijos.

Scorpionas 
be vilties
— Scorpion, povandeninis a- 

tominis laivas su 99 įgula, te-
— Gub. Rockefelleris birže- bėra be pėdsakų. Viltys blėsta,

lio 2 aiškino, kad jis būsiąs nors ieškos ligi birželio 7. Yra 
nominuotas ir išrinktas prezi- teorija, kad gegužės 22 laivas 
dentu. buvęs 30 mylių nuo Azorų sa-

— Ouaens birželio 3 prasidė- lų, kur gylis nelygus — nuo 
jo byla, kurioje du negrai eks- 2000 pėdų iki 96; esą Scorpio- 
tremistai kaltinami sąmokslu nas galėjo atsitrenkti ir įsmig- 
nužudyti nuosaikiuosius neg- ti į povandeninį dugną.
rų vadus — Roy Wilkins, Whit- 
ney Young.

— Popiežiau* Jono XXI11 
mirties penkmetis suėjo birže
lio 3.

— Savaitgalio aukos keliuo
se. Žuvo 610, pernai 608. Tik 
New Yorko valstijoje žuvo 1,

RUSIJA—BALTOJI IR RUSIJA—RAUDONOJI šalia JAV
Raudonosios Rusijos propa

ganda kalba apie Rusijos atsi
likimą cariniais laikais ir apie

na kai kuriuos duomenis.
1899 Rusija štate geležinke- Prieškarinė Rusija buvo di

lius greičiausiu pasauly tem- džiausiąs javų- eksportininkas.
Dabar Sovietų žemės ūkis, nors 
jame dirba per 45 proc. visų 
gyventojų, neįstengia išmaitin
ti Rusijos gyventojų.

Palygina ir dabartinės Rusi
jos bei Amerikos duomenis:

Amerikoje uždarbio vidur
kis valandai 2.74 dol., Sovie
tuose 0.55 dol.

Amerikos darbo žmogus už 
vidutinišką automobilį turi mo-

Saigoną birželio 4 komunis
tai puolė sovietinėm raketom 
smarkiau nei bet kada. Naujai 
insifiltravusius komunistų bū
rius | priemiestį Cholon heli
kopteriai apmėtė ne kulkom, ims studentų dokumentus dve- 
bet ašarinėm dujom. Pagal be- jiem metam. O tai reiškia — 
laisvių liudijimą komunistai la- studentai gaus dvejus metus a- 

tostogų. Po trumpo pasitarimo 30 priėmė įstatymą kon- 
studentai iš užimtų patalpų pa- * *""*
sitraukė.

— Belgrade, Jugoslavijoje 
studentai su policija taip pat 
susikovė.

sužeistų 1,039, auto katastrofų — Amerika atnaujino ginklų jorą. Raketa buvusi paleista iš kontroliuoja 118 balsų ir rem- 
pristatymą Jordanijai. Amerikos helikopterio. siąs Humphrey.1962.

stitucijos teisėm apriboti pavo
jaus atveju. Įstatymą dar tu
rės tvirtinti senatas birželio 14. 
Norima apsidrausti nuo riau
šių, kurias organizuoja studen
tai ir dabar. Pažymėtina, kad 
sovietinė spauda kėlė triukš
mą prieš šio įstatymo priėmi
mą.

keti 4-5 mėnesių uždarbį. So
vietuose už mažąją Volgą dar
bo žmogus turi mokėti 12 pro
centų viso savo gyvenimo už
darbio.

Tam pačiam maisto daviniui 
nusipirkti Sovietuose darbo 
žmogus turi dirbti 7 kartus il
giau nei vidutinis amerikietis.

Duonos kepalėlis Jungtinė
se Valstybėse atsieina 5 minu
čių uždarbį, Sovietuose 23 mi
nučių.

Sviesto svarui Sovietuose 
reikia dirbti 163 minutes, Ame
rikoje 18 minučių.

— Hurikanas Abby birže
lio 3 pakilo iŠ Meksikos įlan
kos.

— N. Jorsey pereitos savai
tės potvynis išvietino iš namų 
2,000 gyventojų.

— N. Jorsey potvynio nuo
stolių priskaitoma 140 mil.

J. Tautę ekonominis ir so
cialinis komitetas po diskusijų 
apie Rodeziją, Pietų Afriką, Vo
kietijos naują partiją, kurią 
įtaria esant nacinę, priėmė ge
gužės 31 naują rezoliuciją, ku
rią rekomendavo pilnačiai ■— 
esą tegul bus uždraustos orga
nizacijos, “platinančios propa
gandą už nacizmą, už aparteidų 
politiką ir kitokias rasines ne
tolerancijos formas”.

Komitetas priėmė rezoliuci
ją 50:0 balsų. Amerika ir Ang
lija nuo balsavimo susilaikė.

Spauda nepainformavo, ar 
Amerikos atstovai mėgino re
zoliuciją papildyti siūlymu už
drausti ir tokias organizacijas, 
kurios platina propagandą už 
smurtą bei smurtą praktikuoja, 
kaip tai daro Maskvos ar Pe- 
kingo ar Kubos komunistų įta
koje esančios organizacijos.

Amerikos atstovą A. Gold- 
bergą vargu čia tektų kaltinti 
ir daryti to neveiklumo atper
kamuoju ožiu. Jis jau pasitrau
kia. Spaudoje buvo suminėta, 
kad vienas iš pasitraukimo mo
tyvų esąs tas. kad jis negalėjęs 
parodyti iniciatyvos savo pa
reigose. Jam tekdavę tik vyk
dyti nurodymus, gaunamus iš 
valstybės departamento.



Amerikoje
DARBININKAS 1968 m., birželio 4 d., nr. 40

tos prof. Thomas F. Magnerio 
mintys (atpasakotos Daritinin-

pliuralizmas - nyksta? O gal jis • auga
Svarstymai apie jėzuitų laikraščio America pasisakymus, kad 
Amerikos tautinis (etninis) pliuraltemas nyksta ir io vietoje te ut, nteteas n*Amerikos tautinis (etninis) plluralfemas 
auga amerikines kultūros konfortnlEmas
vėsimo stebėjimu ir didžia da
lim teisingu. Bet kai kuriais at-

a) Prof. Vagnerio minimi

ryn kojom tautinių, rasinių, re- 
ligimų grupių santykius.

AAtTOsb pasaulinis karas btt-

(b) Nettatogįnė kttttis te- 
miliacijos tempui buvo oflčia-

RKAN MVYZDtUn

ita-

mėja. Jte perą ttteų konkre-

can ir Uthuanten -American. 
Kalbėjo, tur būt, ne dėl to, kad 
šiom grupėm turi daugiau sim
patijų ar antipatijų. Greičiau 
dėl to, kad kaip mokslininkas 
tyrinėtojas ir stebėtojas gal 
bus pastebėjęs, jog lenkai ir 
lietuviai ryškiausiai yra išlaikę 
savo "kultūrinį patikimą*', ne
sutirpę “amerikinėje kultūro
je”. Tačiau autorius manda
giai, šaltai įspėja, kad ir prieš 
lenkų bei lietuvių akis stori 
neišvengiama raida — prarasti 
savo tautinio charakterio ženk
lus, įsigyti amerikinius konfor
mistinius ir virsti tuo, ko są
moningai ar nesąmoningai sie
kia vadinamoji tautom virinti 
katilo politika.

2. KO IŠ ŽIOS KATILO POLI
TIKOS LAUKIAMA?

Po antrojo pasaulinio karo 
tautinio virinimo ar tikriau vi
rimo politika buvo gavusi nau
jos paskatos* naujų impulsų. 
Tai buvo ideelogiia, nukreipta 
prieš tautinį individualizmą, 
prieš vadinamus "nacionali
nius” siekimus.

Buvo skelbiamos nuomtmės 
kaip šventa tiesa* kad antrojo 
pdsaulinio karo didžiatBias kal
tininkas esąs nacionalizmas — 
rūpestis nacionaliniais intere
sais labiau nei bendraisiais
žmonijos interesais. Naujiem 
karam ir tarptautiniam kon
fliktam išvengti pirmiausia iš- 
rautinas iš žmonių galvojimo ir 
širdies nacionalizmas. Prieš na
cionalinį žmogų buvo statomas 
naujas idealas — univareali- 
ni* žmogus. Prieš nacionalinę 
kultūrą — universalinė kul
tūra.

Ši pokarinė ideologija buvo 
palanki ir naujam pelitiniam 
idealui — po karo išpopulia-

yra kaip ir taisyklė tautinio su
tūpimo eigai. Tačiau esame pri
pratę pastebėti* kad gyvenime 
šalia taisyklės nurodomos .daž
nai ir "išimtys”. Iš tikrųjų gal 
tai nėra išimtys, tik mūsų ri
botam pastabumui taip atrodo. 
Gal priidauso prie istorijos ei
gos dėsnių faktas, kad taria-

piais octi sukrečiama drebėji-

9 GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldukas savininkas. 
L JaUki Vieta taaloaiM preleteti laikų. I čia vietos lietuviai susina pasikal

bėti, jnhFslMsU. Mtattategtate* ar atvykusieji i Wbterbary, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai 34 Green Street, 

„M.. Watarbuiy, Comu TMaC (303) 754-9995.
rte "'II I

Ulinės teatųps taip pat.

^ARfiteBAltiL YAIS'ŽV IABORATORUA ir oftaMk Plačiai Žinomi vais
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North tiba* PXkteu91Ąk tefcwart^iNXoTl*4.
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910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

ctenaKsNią. Si propaganda var
giai buvo nuoširdi, nes ji buvo 
dviveidiška. Dviveidiška, nes 
nacionalizmas buvo peikiamas 
Vakaruose, kaip karo ir nesan
taikos kurstytojas, bet ta pati

nių grupių tirpimo katilui Ame
rikoje. Karas atbloškė į Ameri
ką daug naujų tautinių ele
mentų. Nepaslaptis, kad šie 
nauji elementai sustiprino blės- propaganda nacionalizmą rėmė 
tantį tautybių gyvenimą ir su
lėtino tirpimą. Tai labai gerai

cans” rūdoje. Tarp jų maža tė
ra tokios spaudos, kaip mini 
prof. Magner, kurioj auga ang
liški skyriai ir siaurėja lieturiš-

fliktą Bdgijoje dėl abetežli- 
nių žymių — dėl kalbos, šian
dien Slovakija siekia atsipalai
duoti ne tik nuo Maskvos, bet 
ir nuo Čežijo*. Airija atkakliai 
tebesispiria prieš Angliją. Pran-

daugiau pretenzijų. Europoje 
politiką ėmė grįsti ne “pašau
ti©” interesais* ne "jungtinės 

koje, Azijoje — kaip kylį prieš Europos” interesais, bet nacio
naliniais interesais 
Sovietuose tautinės 
sąmoningiau mato 

išnaudojimą

• Jungtinėse Valstybėse?

(Bus daugiau)

Rytuose kaip jėgą, kuri komu- 
ništinį kolosą skaldytų. Nacio
nalizmą rėmė ir Sovietai Afri-

amerikiečių, anglų* portugalų 
įtaką. Tai ^politika, išreiškiama 
populiariu žodžiu: ko sau ne-

de Gaulle. 
grupės vis 

"didžiojo

A te. 8HALHŠ8-6ALINSKA8 —- UMMMų direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Ferest P*way Sta.), teoNlhavre, N.Y. 1142L Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 331 Bedford Avenue, Brooklya, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dltioned. A. J. Balton-BaltrOnas, Ucensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

THEODORE WOLINNIN» INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, Nėw York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge Ir Bostoną. TR 6-6434.

spauda apie

asisakymus
trijų kontinentų susirinku- 
iškarpos iŠ lenkų laikraš- 

liUdija, kad lenkų ir lietu- 
išeivijoje, nors ir santū- 

> žingsniais, palaipsniui žen- 
na iš priešiškumo į susi
imu grįstą bendravimą, 
rgentinos lenkų laikraštis 
)S POLSKI (Buenos Aires, 
o 1) rašė apie Argentinos 
ivių surengtas Lietuvos ne- 
lausomybės atstatymo 50 
ų sukakties minėjimo iškil- 
ir nurodė, kad tose iškil-

e dalyvavo taip pat ir Ar
tinos Lenkų Sąjungos pir- 
inkas ir valdybos -nariai, ki- 
enkų veikėjai, ir kad žškil- 

akademijoj lenkų sąjun- 
pirmininkas dr. T. Slodych

FRANK A VOGEL laidotuvių direktorius — MčCuė Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 112U8; 
tek 277-5604.

RlDGEVVOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės Ir Fore* Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui* jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip nkamose esanki pušU)a —atvangai, 
kompetentingas, veikius ir simpatingas Štabas, UŠlrMtiniii VIMssautomooi- 
Mams pastatyti. Ridgevrood, N.Y. 112Ž?> TeL ŽMI4ND.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas auo 1887 motų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinu 847-0300, Wm. H. Sttnon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-06 HiUaide Avenue Btcbmond HiU, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT BTOEKT, NEW

BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių dUektorius. 42S 
Lafayette SL, Nevvark, NJ. 07105; tek MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdlnamae

JUOZO BANDžIUKO BARAS IR RESTORANAS. Cta vaiMnsieri ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu Ir dar Stipresniais; gausi

mond Hill, N. Y. 11418; tri. 846-9286. •
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real katate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04

nusikratyti sovietinio

Tik dabar jau ir vielai Ue- ir tai padaryta pačių dailinta- tų visai naujame mikrorajone*

jungn. ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio
o fkSEI&NNnr pat c naujus .namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 

u&iBnr'Ui rULd- pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba, pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
a (kovo 4) pranešime iŠ Zueri- sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

domų
taitiečių nraagtą nepriklauso-

komunizmo statytojų” stetėjti CHtrlionfo paveikslų apsauga amžtiras

tas ir daroma* bet nuostoliai išspręsta. Paskutiniais metais

xvwvn plėčiau Statoje ties Pavergtųjų

var. biuro direktoriaus Valterio Ba
naičio ten pasakyta kalba —

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

VYTAUTAS BELECKAS, sšv. Winter Garden Tavam. 1883 Madison St^ 
Xti^swood, N.Y. 11227* EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama Įtaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
--------- w — **-------•—----------»-----» —»---------- ----------  - -------—------ » w— r . euTooietiška duona ir nyracai šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. Lit. ir Mano btndradarlNt attekant reikalingos aparatū- statų* primena, kad KMateų rtU terpe tavv ir lietuvių — Dana ir Albertas Rad^^J sav. 36-38-40 stagg sl Brooklyn, n.y. 11206;

rintam (paskui primirštam* da
bar vėl atgaivinamam!) — vie
nai pasaulinei valstybei* vienos 
pasaulinės vyriausybės valdo
mai. Kai kas vaizdavosi, kad J. 
Tautos jau reiškia tokios pasau
linės valstybės parlamentą. Bu
vo entuziastų, kurie atsisakė A- 
merikos pilietybės, tardamiesi

"Ytoa BnkMans Banaičio

LITAS INVESTING CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa- 
Mkkaaos Oš indėliu*. 86-01 U4th Street Richmond Hilį N.Y. 11418, (212) 
441-6796; <785 8. Westem Chicago, UL 60636 (312) 476-2242.

JUOKU ANORU6IO R*Ml tatate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų.

dbrtliš fld 6 V. pp- 87-te AuaMic* Avė-, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOKO MI8IONO OftftlMV KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū-

tyje kai kas kėlė Idėją sudary- <tien. Pavyzdžiui*»Pttro ir Po- kiek tų liaudies kūrinių dingo 
ti "universalini” tikėjimą —mi- vilo bažnyčios zakristijos lubos per mūsų pačių trumparegystę, 
šiių iš įvairių tikėjimų (stokre- kiaurai permirkusios. Su laiku Nekalbant jau apie Mažeikių

State naujais idealais teko gė- kiaurymės, “IUib” aukštyn ir šia raižinių ir kuris sudegė. Bet 
aukštyn. Ką darysime* te tins buvo ir kituose ir dingo be ži-rėtis ir ne vienam lietuviui ar

jos raidoje H naeienaftnfo žmo- tar restauratorius* sudarinėsi- fiM — nemokių primityvios

trijų generacijų laipsniais, ku- teik* kaip Kauno katedras atve- nuostoliai nebepataisomi... 
-— — «Mes bt^Mne jūsų metuose

* darbingesnl. Kai atidarėme
Architektas V. Žemkalnis pa- 8 v*?° J8;

- - •- - * pečkurį, ir susitvarkėme. Ir ne
siskundėme, nors darbo buvo

Kupiškio kraštotyros muzie- tikrų skriaudų priekaištavimo, 
juje gegužės mėnesio vidury a- 
tidaryta daitininko Kazio Šimo
nio paveikslų paroda. Parodą 
atidarant, dalyvavo ir pate K.

pagerbti, jam įžengus į devin-

RBPUBMC «ftRH*V KRAUTUVE 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211,

kraštui, savo tautai ir jos kil- R <a«AI«TOKRAVTVVt.AJM*nasVMtkUB, vedėjas. 84-09 Jamaicą Avė. 
niom tradicijom,—iškelia šį teteteeOt N.E. lMt>* VIMĮWt| 346 Oran* 8t Brootlyn, N.Y. 11211, ST

savo kraite interesus ir ginan-

laikraščio WIADOMOS-
Magner.

Tačiau istorijos eiga nėra to- 

ka sikalbėjime “prie apskrito sta-
10^1X3 Apeitifte ViAUš toto* lo” Kirffvro* B#ni 3 nr Mko* 
MMvsta^lMda^art ten'mS “Musuose tebėra tendendja 
suklysta, kana elgiasi Itoip pro- n®krtiDti dėmesio i soecialistu »®s- 
ettyje Hnterfc, koris soktei, 2? *
kn įspėjimus spaudoje apie daro-
kad jo planuotoje istorijos ei- storos paminklams žalą. LH. ir Meno kitas bendradar- 
goje v»nas iš Mnto ftumtty- pgjįįjjįnjį, • ir architekto bis (bal 30) susirūpinęs rašo

VUntaus apie Kėdainius:
^ !?.rn0. Lvlrinimo J®1" katedrą, dabar Paveikslų gale- , “čia senoji miesto dalis pra-

J>Slte S“ M*0 to' dėta tvarkyti jau praėjusiais
k 2. • terjeru yra taip pat muziejus, metais. Pirmosios chirurginės

SlSi i^ « Todėl labai sVarba’ "“i1 ope«cij<» atliktos Smilgos ra- -r----------- -------- -  -
h etapeftbtai ir senas pastatas tu- jone, kuriame būdingas gatvių dijos spaustuvėje,
ta kroShn P Wl kl" t™ Unktos ^formavo XVI a. vi- “ ‘ -- -----------
ta rypumi. Bernardinų duryje... Išlikę menkaverčiai
3. KAS ASlMlLlACUĄ PRI- bažnyčios, jau daugiau kaip mediniai namukai tikrai miesto
STABDO? dvidešimt metų esančios Vii- nepuošė... Šių namelių vieto-

Teorija, kad mažesnieji su- niaus Dailės instituto žinioje, je dabar statomi tipiniai pen- ...
tirps tarp didesnių, pagrįsta gy- interjeras smarkiai apnaikintas, kiaaukščiai mūrai. Jei jie iškil- atspausdinta trečiame tome. esanti perdėta. (Elta)

į™ ■JUė*L Perni . rUgP!ilČi0 RICHMONO HILL OORAir* FLORIST, tIK. 1»4S Uterty Avenue Rich-
25). Pagerbimo iškilmėse buvo CI POLSKIE (1967 spalio 29) iš- man* tsb, N.Y. 1161% tvl 6414441 - Mi 1-7792. Krautuvė atusra kasdien 
vaidinamos "Kupiškėnų vestu- terps pasėkoje apie pernai spa- t ret ryto tu 9 vai vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. G«ės pa- 
vėc” Tai irai inhilioiinic n4n*.IM.A siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitomJ T*1.™™ irS, 1»O 7 Ashfieido lenkų namuose prtrtatoina į nurodytą vietą arba namus. Savininkai -

taklis. (Ėfta) — lietuvių santykius, kur re- nnsog (R juozo bružin*kv siuntinių įstaiga siunčia dovanų 
ferentas buvo pik. V. šlioge- otunumus į Lietuvą. Knmtuv«jš didelis pasirinkimas geros rūšies prekių

— Prel. dr. Vytautas Bal
čiūną* paruošė Vatikano H Su
sirinkimo dokumentų ir nutari-

gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto

tykių vėliausių lai- vokkt _ Ligruvis ADVOKATAS — 41-40 7«h Street Jackson
kų svarbiausias "nesantaikos o- Heights, n. y. ne 9-6620. - __ 
buolys* diskusijose kovos nesu
kėlė, gal būt todėl, kad prele
gentas pareiškė, jog Lietuvos 
interesas yra, kad Lenkija išlai
kytų dabartine* savo (Oderio- 
Neisės) sienas vakaruose... 
Lenkai diskusijose, tarp ko ki-

DOVANU SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Unian Taura agristuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus net vienus siuntinys netovo grąšnnaa ir mm vienu netuvo. MUų ilgų 
metų patyrimas laldlia mums ir mošų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigus, sudėtas au stautmią ptttmimu. supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Ilmčgtnklte mOsų patarnavimą ir MMte peftankinU. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių riuntunui ir tM pigiau
siomis kainonds; pas mus gausit* Visko, ką tik JOs norėsite siųsti draugams 

....... ir giminėms. Reikalaukite mOsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
gą, komentarus ir dalykinę <to- ta, įtikinėjo, kad lenkų kultū- i nat 38th 8L New YerK N.Y. iooia Aplankykite mteų skyrius: CMeago.

antras tomas jau baigiamas 
spausdinti. Lietuvių. Enciklope- 

, Bostone.
Prel. V. Balčiūnas taip pat bai
gia parengti ir Vatikano n su
sirinkimo dokumentų apžval-
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Žaliakalnyje pastate aukščiausią bažnyčią
Kan. Felikso Kapočiaus kunigystes 50 mėty sukaktis J? ’

LaNcrattj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
araHmmi aotorGna praBaot. Pawrde p—ątratoMdH MbOtlnal

Susiklausymo reikalas
Neseniai buvo paskelbtas A- 

merikos lietuvių sportininkų 
susitarimas, kuriuo atstatyta 
sportininkų organizacinė vieny
bė. Ją buvo suardžius! pernai 
metais krepšininkų grupės iš
vyka Lietuvon. Buvo suardžius! 
tiek, kad atsirado dvi sportinin
kų organizacijos. Laikas, svei
ka nuovoka ir išsiaiškinimas 
privedė prie bendros išvados— 
pasmerkimo anai išvykai — ir 
vienybės kliūtis buvo pašalin
ta.

Kreipiame čia skaitytojų dė
mesį į šį faktą, kurį vertiname 
su pasitenkinimu teigiamai. 
Teigiamai ypačiai šiose aplin- 

~ kybėse, kada veikia išcentrinės 
skaldančios jėgos. Sporto žmo
nių dabar pasiektas susiprati
mas lyg patvirtintų aną bana
lią tiesą, kad sveikame kūne

Sporto susipratimo fakte Vi
sai neliečiamas klausimas, kas pačiu metu norėjo būti ekspo- 
buvo ar yra didesnis patriotas, 
kas toliau pramatantis politi
kas, kas moraliai ar intelektua
liai labiau kvalifikuotas. Liečia
ma tik bendruomeninio gyve
nimo drausmė, susiklausymas.

Drausmė tarp išeivių tegali 
būti pasiekta savanoriškai, lais
vu pagerbimu autoriteto tų in
stitucijų, kurios yra sudarytos 
ar laisvės reikalui ar bendruo
menės organizacinei tvarkai. 
Prieš aną išvyką savo pareiški
mus buvo paskelbę VŪkas, A- 
merikos Lietuvių Bendruome
nės centro valdyba; Chicagos 
naujai išrinktos bendruomenės

Netrukus buvo patirti kai ku
rie to išsijungimo rezultatai pa
čioje bendruomenėje — tos 
bendruomenės apačiose. Juos 
akivaizdžiai pademonstravo 
Bostono kultūros klubas, kada 
klubo susirinkimui buvo mėgin
ta pristatyti pranešėjais kai 
kas iš tų išsijungusių. Daugu
ma atsisakė klausyti tų, kurie per pusę amžiaus, neįmano- 
ignoravo bendruomenės susi
klausymą. Tai buvo ženklas, 
kiek klubo nariuose tebebuvo 
gyvas drausmės reikalo pajau
timas.

Rezultatų būta ir kitokių, 
kaip iliustravo Lituanus žurna
lo pavyzdys. Žurnalo vajus ne
susilaukė iš bendruomenės na
rių piniginės paramos, kada jo 
redakcijoje pasirodė esą kai 
kas iš tų, kurie organizavo aną 
bendruomenės susiklausymo ig
noravimą. Kai kurie iš sporti
ninkų tęsė bendruomenės su
siklausymo ignoravimą, bet tuo

Kai 1918 birželio 3 arkivys
kupas Pr. Karevičius diakonui 
Feliksui Kapočiui suteikė kuni
gystės šventimus, tur būt jis 
pats nesitikėjo sulaukti minė
tinos 50-ties metų kunigavimo be triukšmo ir skardenimosi 
datos.

Darbuotis pradėjo pas žino
mą rašytoją kun. žalvarnį Šė
tos parapijoje, kur siautėjo ne 
tik šiltinės epidemija, bet ir 
gaujos užplūdusių raudonar
miečių. 1920 atkeltas į Kauno 
katedrą vikarauti pas kan. P. 
Dogelį, o 1927 paskirtas Prisi
kėlimo naujai kuriamos parapi
jos klebonu Žaliakalny, čia jis 
darbavosi 17 metų iki antrojo 
bolševikų antplūdžio ir Lietu
vos okupacijos.

Pasekant žmogaus gyvenimą

liakalnio klebono misija — su
kurti naują parapiją. Tą darbą

nuoti tos bendruomenės iškil
mėse, parengimuose. Taip elg
tis jie turėjo laisvę. Tačiau 
bendruomenė turėjo taip pat 
laisvę — laisvę atsisakyti nuo 
dėmesio tiem, kurie jos susi
klausymą ignoruoja. Tai ne tik 
bendruomenės laisvė, bet ir pa
reiga, diktuojama savigarbos ir 
savisaugos. Kitaip pati bendruo
menė atsidurtu tokioje grėsmė
je, kurioje buvo sporto organi
zacija. Tik apdairus elgesys ir 
abipusis išsiaiškinimas galėjo 
grąžinti susipratimą.

ma visko net į knygą surašyt, 
tad gal geriau sustoti ties tais 
neeiliniais darbais, turint gal
voje kunigo darbų nesibaigian
čią eigą.

Kas ilgesnį laiką nuo to me
to, kai Lietuvos vyriausybė pa
sitraukė iš Vilniaus į Kauną, 
gyveno Kaune, gerai prisimena 
Žaliakalnio gyventojus. Lietu
vių tenai mažai tebuvo, gal 
daugiau aplenkintų ar lenkais 
save laikiusių. Nuo 1919 metų 
pradžios, Lietuvos vyriausybei 
besikuriant ir besiplečiant, lie
tuvių skaičius sparčiai augo, 
tad sutilpti žemutiniame mies
te buvo labai sunku. Daugelis 
tad stengėsi kurtis Žaliakalny. 
Po dvidešimties metų jis išau
go i gražų Kauno priemiestį.

Čia ir prasidėjo didžioji Ža-

ėmęs pareigą paaiškinti Cleve- 
lando konferencijos sutarimus, 
bet lig šiol to nepadarė. Būtų 
galėjęs pagreitinti ir bendruo
menės garbės teismas, kurio 
rankose atsidūrė Clevelando 
veikėjų byla, jei greičiau būtų 
įnešęs, aiškumo..

tarybos nariai taip pat kreipė- t.®u pasitenkinimu gaitaa ste- 
si i išvykos organizatorius ir k“P šiemet dalykas, dėl 

. ‘ — - kūno buvo apskaldyta vienybe,
daugiau išsikalbamas, išsiaiški
namas. Esama įspūdžio, kad tas 
išsiaiškinimas duoda pagrindo 
išvadai, jog yra daug daugiau 
bendro galvojimo nei skirtingo.

Išsiaiškinimo eigą būtų galė
jęs pagreitinti Vlikas, kuris 
pernai spalio mėn. Washingto- 
no konferencijoje buvo prisi-

dalyvius. Tai buvo visų organų 
apeliacija. Apeliacija į gerą va
lią-

Tie, į kuriuos buvo apeliuoja
ma,turėjo laisvę “sutikti” su 
bendruomenės noru ar “nesu-
tikti”. Jie pasirinko antrą ke-
lią — bendruomenę ignoravo, 
išsijungė iš bendruomeninės 
drausmės.

IK

kun. F. Kapočius atliko su sa
vo pasirinktais talkininkais 
veik niekeno nepastebėtas.

Vyskupo kurija, tiesa, pasky
rė jį Kauno dekanu ir kiek vė
liau — kapitulos kanauninku, o 
krašto vyriausybė suteikė jam 
Gedimino ordiną.

Pamaldos pradžioje buvo lai
komos viename tų medinių na
mukų, kurių didesnysis buvo 
pašventintas laikine koplytėle, 
antrajam, perpus mažesniame, 
prisiglaudė kunigai, kurių 
skaičius taip pat išaugo net iki 
penkių, nes parapija augo. Sek
madieniais buvo laikomos mi
šios nuo 6:30 vaL ryto iki 1 v. 
popiet Labai populiarios buvo 
paskutinės, pramintos “tingi
nių mišiomis”. Jas ypatingai 
vertino valdininkai; išklausyti 
dažnai ateidavo ir tie, kurie se
niau vis “to laiko nesurasda
vo” laiku ateiti į pamaldas.

Per kiekvienas mišias, kaip 
paprastai, būdavo daromos rin
kliavos, ir visuomet jos būda-

ke- 
ne-

nauja bažnytėlė be jokių praš
matnumų, bet švari ir šviesi, o 
kunigai vis tebegyveno aname, 
geradario su sklypais padova
notame namuke, kuris ir ge
ram vištininkui neimtų buvęs 
“erdvus”’. Kan. F. Kapočius ja
me išgyveno nuo 1927 
1944 vidurvasario.

Darydamas rinkliavas po 
lis kartus, klebonas viešai
pasakojo žmonėm, ką jis galvo
jo. O jis sugalvojo ir įvykdė 
savo didžiausią svajonę: Prisi
kėlimo parapijoje Kaune pasta
tyti Kristaus Prisikėlimo kated
rą, kuri amžius liudytų Lietu
vių tautos prisikėlimą laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui. 
Vertinant tai ne vien religiniu, 
bet ir tautiniu mastu, buvo di
delė retenybė, nes paminkli
nės bažnyčios pastatymas su į- 
rengimais siekė, tris 
litų! Po Vytauto 
vardo muziejaus tai 
ras toks pastatas.

1934 pradėta Prisikėlimo 
bažnyčia su jos toli žvelgiančiu 
bokštu 1940 jau buvo pastaty
ta, tik vidus neįrengtas, nors 

yo gausios, Jfetė žmonės, kad visi paruošiamieji darbai Jau 
vieton mažvao namelio buvo buvo atlikti.
pastatyta tris kartus erdvesnė, Kiekvienas supranta, kad to

kiam sumanymui neužtenka 
drąsos bei pasitikėjimo, bet, 
svarbiausia, reikia ryžto ir ge
ležinės ištvermės tokį projek
tą įvykdyti. Ir įvykdė, pasiek
damas net Ameriką su simbo
linėmis plytelėmis, tik neteko 
nugirsti, kiek jų čionykščiai lie
tuviai išpirko...

Su kan. F. Kapočiaus vardu 
siejasi ir kiti neeiliniai darbai. 
Pirmas tautinis Eucharistinis 
kongresas Kaune įvyko Prisikė
limo parapijos ribose. Lietuva 
tuomet buvo paaukota švenč. 
Jėzaus Širdžiai (1934 liepos 1). 
Nors šitam darbe talkininkavo 
visi Kauno ir artimiausių vie
tovių dvasiškiai, bet didžioji at
sakomybės našta slėgė 
Kaoočiaus pečius.

To istorinio įvykio 
mentą pasirašė Kauno
vyskupas metropolitas Juozapas 
Skvireckas su kitais Lietuvos 
vyskupais ir dvasiškiais ir res
publikos prezidentas Antanas

kan. F.

doku- 
arki-

milijonus
Didžiojo 

buvo ant-

riąjs,. kariuomenės vadovybe, 
V.'D. Universiteto atstovais ir 
kt.

Kan. F. Kapočius pasireiškė 
ir tremties metais visuomeninė
je veikloje. Vatikanas, rūpinda
masis tremtinių dvasinių reika
lų patvarkymu, lietuvių tremti
nių dvasiniam reikalam vado
vauti parinko kan. F. Kapočių. 
Ir čia, kaip anąmet Žaliakalny, 
jis suorganizavo Misijos centrą 
Kirchheim-Tecke, netoli nuo 
Stuttgarto. žmonės grožėjos 
ir sakė, kad jo įstaiga daugiau 
į nunciatūrą panaši negu į mi
siją. Tokios neturėjo nei lat
viai, nei vengrai. Jis susirado 
savo įstaigai reikalingus bend
radarbius ir vykdė jam patikė
tą darbą.

Kan. F. Kapočiaus sunkumai 
prasidėjo atvykus Amerikon, 
kol susirado pastovesnę pasto
gę pas airius — Angelų Kara
lienės vardo parapijoje, River- 
dale, viename Chicagos prie
miesčių.

Dr. Petras Mačiulis

šias nuomones dėl bendruo
menės apačiose jaučiamos 
drausmės, dėl viršūnėse susvy
ravusios drausmės, dėl reikalo 
aiškintis, kol nevėlu, surašėm 
paskatinti pasikalbėjimo su vie
nu iš bendruomenės vadovybės 
narių, kuris teiravosi mūsų 
nuomonės: Ačiū jam, kad tei
ravosi, rinko nuomones iš kitų 
ir tuo keliu kanalizavo reikalą 
susipratimo, ne įtampos, link
me.

KUR GAUTI JUBILIEJINIŲ VOKŲ?
Kaip iš spaudos žinoma, J - 

nis Finansų Komitetas išleido 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo penkiasdešimtmečio su
kakčiai atžymėti vokus ir ženk
lus, kurie šiais metais turėtų 
būti naudojami kiekvieno lais
vajame pasaulyje gyvenančio 
lietuvio koresponduojant.

Šie ir kiti propagandiniai 
JFK leidiniai šių metų pradžio
je išsiuntinėti LB apylinkių v- 
bom bei kai kuriose vietovėse 
susiorganizavusiem JFK sky
riam, kad būtų platinama mū
sų visuomenėje.

Paskutiniame JFK posėdyje, 
kuris įvyko balandžio pabaigo
je, paaiškėjo, kad mūsiškei vi-

kovos metų talką kiekvieną 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čią lietuvišką šeimą, kiekvieną 
lietuvį patriotą, kurio paja
mos neduoda galimybės Lietu
vos laisvinimo reikalam aukoti 
stambesnę sumą.

Reikia pripažinti, tai puikus 
suplanavimas: aukų lapais au
koja labiau pasiturintieji, o 
JFK leidinius įgyja ir vartoja 
kiekvienas lietuvis, tuo prisidė
damas prie Lietuvos laisvini
mo bylos propagavimo laisvaja
me pasaulyje.

Tik atsakingieji asmens pri
valo nugalėti savo nerangumą 
ir rasti galimybės pasiūlyt JFK 
leidinius kiekvienam lietuviui.

suomenei apie JFK leidimus iš-., 
spaudos yra žinoma, kai kas tei
raujasi net laiškais centrinia
me JF Komitete,

kur galima gauti jubiliejinių 
vokų
ir kitų propagandinių leidinių. 
Vadinas, atsakingieji asmens, 
gavę su dail. J. Subačiaus pra
smingu piešiniu atspausdintus 
jubiliejinius vokus, vokam 
ženklus, propagandinius ženk
lus klijuotinus ant automobi
lių, jau bent porą mėnesių lai
ko pas save, neieškodami bū
dų savoj vietovėj juos pateikti 
lietuviškai visuomenei.

Ar tai įvykdyti labai sunku, 
ar tik paprastas apsileidimas? 
Tikriau — tai abejingumas ju
biliejinių metų požiūriu gana 
svarbiam savam reikalui.

Anot JFK pirmininko prel.
J. Balkūno, Komitetas suplana- tų sutelkta. Reikalui esant, ra- 
vo ir išleido čia minimus jubi- šyt adresu: United Lithuanian 
liejinus-propagandinius leidi- Finance Committee, 29 West 
nius todėl, kad mano tuo bū- 57th Street, New York, N.Y. 
du įjungsiąs į Lietuvos laisvės 10019.

Paskutiniame savo posėdyje 
JF Komitetas nutarė pakartoti
nai paraginti atsakinguosius 
vietovių vadovus suaktyvinti 
savo veiklą, o taip pat tirti ga
limybes, kad JFK leidiniai bū
tų pardavinėjami ir per dau
gelyje vietovių esančius spau
dos platintojus.

Posėdyje JFK pirmininko bu
vo pasakyta, jog jis turįs S- 
nių, kad latviai šių jubiliejinių 
metų reikalam jau yra sutelkę 
per 80,000 dol., o tuo tarpu 
JFK kason ligi šiol teįplaukė 
tik vos 15 proc. užplanuotos su
mos.

Užsibrėžtas JFK tikslas dide
lis ir kilnus. Vertėtų visiem at
sakingiesiem sukrusti, kad už
simota mūsų veiksniam Šiem 
metam reikalinga 100.000 dol. 
suma kaip galima greičiau bū-

Tai buvo įspūdingos laidotu- Metai iš metų augo mokinių rius J. Baronas buvo paskirtas 
vės, ir drauge tautiškos de- skaičius. Jau 1919 rudenį ati- švietimo Ministerijos aukštes- 

darytos dvi pirmosios klasės, niųjų mokyklų departamento 
kurias yra baigę pedagogas direktoriumi, o jo vietą užėmė 
Petras Maldeikis ir kalbinio- Kazys Ambraziejus. Po kelerių 
kas Leonardas Dambriūnas. metų pastarajam susikompromi- 
Kiekvienais metais buvo atida tavus dėl neteisėtų išduotų 
romą nauja paralelė klasė, keletas atestatų, direktoriaus 
Gimnazijos patalpose pradėjo pareigom paskirtas buvęs tos 
nebesutilpti klasės, reikėjo gimnazijos mokytojas J. Žu- 

priimtus potvarkius ir į pažy- kraštą priešu dalyvavo ne tik dirbti dviem pamainom arba kas, po metų istorikas Švoba, 
mėjimus surašydavo metų ket- reguliari kariuomenė, kurią ieškoti patalpų už gimnazijos 
virčių pažymius. Auklėjimo pa- daugiausia sudarė savanoriai, r'“ —- ■ *

UKMERGIŠKIS

UKMERGESGIMNAZU4PRISIMINUS
Jos 50 mėty sukakties proga ;

(1918-1968) j

monstracijos, kurios ne vie
nam paliko gilų neišdildomą 
įspūdį. Dar ir šiandien prisi
minus, iškilmingų eisenų vaiz
dai stovi akyse ir graudulingų 
maršų aidai tebeskamba ausy-
se.

(3)
Menininkas buvo įdėjęs daug 
darbo į tų paveikslų parengi
mą.

Kūno kultūra pradėta dėsty
ti antrųjų mokslo metų pabai-

j Kovoje su besiveržiančiu į

_______________ ___ sienų. Patalpų Mausimas buvo
mokų nebuvo, ir metrinių <£e- be* ir kaimuose suorganizuoti išspręstas 1938 pastačius nau-
nynai nebuvo vedami Dau- šauliai. Jų ypatingai nekentė 
giausia iš kaimų susirinkę pa- lenkai, užimtose Lietuvos sri-

jus gimnazijos rūmus. Uk
mergės gimnazija pavadinta 

goję ar trečiųjų pradžioje. Pir- augliai bernai (mergaičių buvo tyse suradę šaulius, juos tuoj prezidento Antano Smetonos 
dar labai mažai, gal koks pat sušaudydavo. Berods, kun. vardu.
10-15 proc.) buvo gana šiurkš- F- Daniusevičiaus iniciatyva ir 1939 pavasarį naujuose gim- 
toko elgesio. Perspėjimų ar Ukmergės gimnazijoje buvo su- nazijos rūmuose vyko visos Lfe- 
patarimų iš mokytojų pusės ne- organizuotas šaulių būrys, kurį tavos gimnazijų varžybos, į 
buvo, tik už netinkamą elge- sudarė vyresnių klasių moki- kurias buvo suvažiavę daug

masis kūno kultūros mokytojas 
buvo Ukmergėje stovėjusios 
Lietuvos kariuomenės pulko ka
rininkas; jis gimnazijos salėje 
mokiniam daugiausia dėstė sa
kalų gimnastiką, bet jis trum
pai tebuvo. Po jo kūno kultū
ros mokė civilis, bene rusas, 
kalbėjęs tik rusiškai. Jo pamo
kos buvo labai menkos: jis su
rikiuodavo mokinius ir nužy- išvijus iš Ukmergės, greitu sas ir Pranas Pauliukoniai nazijų varžybos, kurtos pra- 
giuodavo į kareivines prie ka- laiku miestas tapo lietuvių-len- (1941. Pranas ištremtas į Sibi- džtoje buvo rajoninės, o pas- 
riškų turnikų. Vieni mokiniai kų pafrontės vietove. Vienu me rą ir ten nukankintas), Tuma* kutiniais metais buvo sureng- 
treniruodavosi, kiti šiaip laiką ta lenkų legijonai buvo jau vi- vičius, K Vaidakavičius ir kiti, tos visos Lietuvos bendrai, 
praleisdavo. Baigiantis pamo- sai prisiartinę prie Ukmergės. Dažnai iš ryto atėję į klasę ir Krepšinio komandos, bėgikai, 

pamatę tuščias suoluose vietas, žokėjai į aukštį ir į tolį, tau- 
suprasdavome, kad mūsų drau- tintų šokių grupės, chorai ir 

deklamatoriai rangės dėl pir
mų vietų. Tai buvo didelė 
mokslus einančio jaunimo pa
vasario šventė, kuria domėda
vosi ir vietos visuomenė.

sį buvo baudžiama Tai pašte* uiai- Kazys ir Juozas Blusiai gražaus jaunimo: geriausi gim- 
bėjo naujai atvykęs J. Bertu- (pastarasis vėliau išėjęs į kimi- nazijų sportininkai, tautinių 
lis, ir jis pradėjo mokinius gus, savo pavardę pakeitęs į šokių šokėjai, choristai ir dek- 
“šlifuoti”. Blutis), St Markauskas, Justi- lamatoriai. Tai buvo 1935 Svie-

1919 gegužės 3 bolševikus nas ir M. Mikalojūnai, Alton- tuno Ministerijos įvestos gim-

kai, vėl visi susirikiuodavo ir Kovose kritę savanoriai buvo 
grįždavo į gimnaziją. Pirmas laidojami Ukmergės parapijos 
muzikos mokytojas buvo pa- kapinėse. Laidotuvės dažniau- 
skirtas 1921 vėlai rudenį, jau- šiai vykdavo sekmadienį su 
nas karo valdininkas, jau spė- didelėmis iškilmėmis. Laidotu- 
jęs pasireikšti muzikos kury- vių eisenoje dalyvaudavo orga-

gai yra išvykę atlikti kariškų 
uždavinių. Po painokų šauliai 
mokiniai buvo šaukiami kariš
kiem pratimam. Jų pareigos 

boję Dėdės Juozo slapyvar- nizuotai ir moltiniai. Jų choras buvo nelengvos: reikėjo atlikti
džiu, Juozas Bertulis. giedodavo suplikaciją “Dievas du uždavinius — mokytis ir Laikui slenkant, keitėsi Uk-

Klasių auklėtojai mokiniam mūsų prieglauda ir stiprybė” bu
pranešdavo mokytojų tarybos papunkčiui su karo orkestru, je. ir pati vadovybė. 1926 direkto-

(Inf.)(Bus daugiau)

JM fabriką.
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NUO DARBŠTAUS AUKŠTAIČIO IKI GENOCIDO
Sekmadienio, gegužės 26 d. 

vakare Jaunimo centro didžio
ji salė buvo pilna žmonių. šį 
Kartą juos sutraukė ne išKilus 
koncertas ar vaidinimas, bet 
“Mūsų Lietuvos” keturių tomų 
,veikalo pristatymas ir jo auto
riaus, darbštaus plunksnos vy
ro, Broniaus Kviklio pagerbi
mas. šią daug visuomenės dė
mesio susilaukusią knygos 
šventę rengė Akademinis Skau
tų sąjūdis, kuriam autorius pri
klauso nuo pat jaunystės.

Knygos šventės proga auto
rius buvo pakeltas j ASS gar
bės narius, jis susilaukė dauge
lio sveikinimų, Įteikta eilė do
vanų. Veikalą pristatė svetys 
iš New Yorko — geografas An
tanas Bendoiius, kurio kalbą 
skautai akademikai iliustravo 
išti aukom iš “Mūsų Lietuvos”. 
Sol. Nerija Linkevičiūtė su pia
nistu A. Vasaičiu atliko koncer
tinę šventės programą, o Br. 
Kviklys savo žodyje dėkojo šim
tams bendradarbių, atėjusių Į 
talką ruošiant didžiuli veikalą 
apie Lietuvą.

Į šventę buvo atvykęs ir 
“Mūsų Lietuvos” leidėjas J. Ka
počius, už ši darbą iš visų susi
laukęs daug padėkos kompli
mentų. Įėjimas buvo nemoka
mas, o visi svečiai, kurių susi
rinko keli šimtai, skautų aka
demikų buvo vaišinami kava ir 
pyragais.

Kaip žinome Br. Kviklio “Mū
sų Lietuvos” išėjo keturi to
mai, viso apie 3,000 pusi, ir 
apie tiek pat fotografijų. Ypač 
daug nuotraukų darytų dabarti
niu laiku okup. Lietuvoje. Per
žvelgę visus keturi tomus, ne
rasime kampelio, kuris nebūtų 
aprašytas ar autoriaus aplanky
tas. O kiekvienos Lietuvos vie
tovės aprašyme randi nemažai 
istorinių žinių, dažnai legen
domis ir padavimais apipintų, 
čia tau pro akis praplaukia ne
priklausomybės laikotarpis, pas
kui okupacijų metai, kur 
kruopščiai, kiek tik šaltiniai 
leido, suregistruoti genocido 
momentai, okupantų bolše-

Kultūros židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliau*. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai, bis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek iiorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus
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auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

REPORTA1AS IŠ CHICAGOS

vikų ir nacių įvykdyti aprašo
mose vietovėse. Iš “Mūsų Lietu
vos” puslapių prabyla ir šim
tai kankinių pavardžių, atida
vusių gyvybes už laisvę. Dauge
lis jų yra dokumentais parem
ta. Tai brangi dokumentacija 
pilnai Lietuvos genocido istori
jai, kurios surinkimu yra susi
rūpinęs Vlikas.

Br. Kviklys palengva Įsibėgė
jęs, “Mūsų Lietuvos” veikalo 
paruošimui paskyręs keliolikos 
metų laisvalaikį ir atostogas ži
niom surinkti, už savo ir žmo
nos santaupas pirkęs šimtus lei
dinių, išeinančių čia ir anapus 
geležinės uždangos, iš Vliko ir 
kitų bendrinių organizacijų ne
gavęs nei cento didžiajam už
mojui įvykdyti, pastatė neįkai
nojamos vertės paminklą Lietu
vai ir išeivijai — 3000 ilius
truotų puslapių ilgai ir mūsų ir 
ateinančioms kartoms primins 
Lietuvą, kiekvieną jos vietovę, 
kiekvieną kampelį, kur nuo 
amžių gyveno ir gyvena lietu
vis, vis lankomas ir skaudžių ir 
šviesesnių dienų.

Neįmanoma trumpam rašiny
je aptarti neįkainojamos ver
tės veikalą. Bet valia iškelti ir 
ypač pabrėžti tai, kad tokį ka
pitalinį veikalą, kokio seniai 
mums reikėjo, paruošė ne mū
sų bendrinės organizacijos ar 
fondai, bet privatus asmuo, 
darbštus ir užsispyręs aukštai
tis — abstinentas, toli stovįs 
nuo tuščių triukšmingų balių, 
bet nepaprastai mylįs Lietuvą, 
lietuvišką spaudą ir knygą bei 
rimtus kultūrinius parengimus 
— Bronius Kviklys, pas kurį 
ir šių eilučių autorius kiekvie
ną laisvą trečiadienį skuba pa
sižvalgyti naujos literatūros, 
naujų žinių ir informacijų, nes 
kažin ar daug kas turi sukau
pęs tokias dideles ir įdomias bi
bliotekas bei įvairius archyvus 
ar kolekcijas, kaip “Mūsų Lie
tuvos” autorius. ' Pvz. daugelis 
jau užmiršo Lietuvos pogrin
džio spaudą, ėjusią nacių opu- 

pacijos metais ar vėliau — 
partizanų kovų laikais. Pas Br. 
Kviklį pogrindžio spaudos su
rinkti ištisi komplektai.

Vlikas kviečia rinkti ir siųs
ti jam lietuvių tautos genocido 
medžiagą. Kaip vėlai susipras
ta. Ne paslaptis, kad Br. Kvik
lys jau turi surinkęs dešimtis 
tūkstančių pavardžių Sibiran iš
tremtų ir ten mirusių lietuvių, 
kad pas jį yra milžiniškos kar
totekos žuvusiųjų lietuvių oku
pacijų audrose. Tad medžiaga 
beveik jau surinkta, nors ji vis 
papildoma naujausiomis žinio
mis iš Lietuvos. Man regis, 
kad Vlikui pinigais parėmus 
Br. Kviklį ir tuo įgalinus jį 
keliem mėnesiam ištisai prisės
ti prie veikalo apie genocidą, 
jis veikalą paruoštų tikrai taip 
pat atidžiai, kaip kad paruošė 
“Mūsų Lietuvos” keturis to
mus.

Gink Dieve, nenoriu Br. 
Kviklio apkrauti naujais milži
niškais darbais, kada jam taip 
reikia poilsio, bet tik vadovau
jančių institucijų ir visuome
nės žiniai atveriu tai, ką žinau, 
pats savo rankomis pervertęs 
lapų lapus tos medžiagos, apie 
kurią čia kalbu.

B r. Kviklys eilę kartų bičiu
liškai yra prasitaręs prieš “as
menybės kultą” — nekelti jo 
asmens, o kalbėti tik apie pa
rašytą veikalą. Bet veikalas ne
gimė be jį paruošusio as
mens. Tad ir šiame reportaže 
viena kita užuomina teko su
grįžti prie autoriaus asmens, 
kurį, be abejo, skaitytojas no
ri pažinti prieš pirkdamas kny
gą. Keliolika šimtų “Mūsų Lie
tuvos” prenumeratorių užtik
rino J. Kapočiui veikalo išleidi
mą. Dabar visiems keturiems 
“Mūsų Lietuvos” tomams jau 
pasirodžius, žinau, Chicagoje 
ne vienas atsisako kristalo, por- 
celano ar kitų brangių dovanų, 
bet už 41 dol. dovanoms užsa
ko “Mūsų Lietuvos” visus ke
turis tomus. Nes tai dovana 
ne valandos ar dienos džiaugs
mui, bet metų metam.

VI. Ramojus

ĮKURKIME LIETUVIŲ KAIMĄ KALIFORNIJOJE
Pietų Kalifornijos sausas, 

saulėtas, švelnus ir ramus kli
matas labai vilioja viso pasau
lio turtuolius ir JAV žmones. 
Čia nėra uraganų, nėra vėtrų. 
Labai retomis progomis girdi
mas griaustinis, tačiau ne toks 
rėkiantis ir baisus kaip Flori
doj.

Sakoma, kad Kalifornijoj 
žmonės dešimčia metų ilgiau 
gyvena. Jaunimas Kalifornijoj 
išaugąs gerokai aukštesnis. Se
neliam ir ligoniam net į recep
tus įrašoma pagyventi kuri lai
ką pietų Kalifornijoj, nes čia 
juos gydo klimatas. Yra patir
ta, kad nors vieną mėnesį pa
gyvenę pietų Kalifornijoj jos 
niekada negali užmiršti ir vi
sada stengiasi grįžti, ypač se
natvėje. Juk ne tas pats senes
nio amžiaus žmogui gyventi 
audringame, drėgname ir šilta
me klimate, ar sausame, šilta
me ir ramiame, kur tėra tik du 
metų laikai — pavasaris ir va
sara.

L.B. Los Angeles apylinkės 
valdyba pavedė jos pirminin
kui A. J. Audroniui ir vicepir
mininkui kun. dr. P. Celiešiui 
sudaryti organizacinį komite
tą iš visoje Amerikoje gyve
nančių lietuvių — žinomų, tu

Nashua, N. H.
Kun. Juozas Bucevičius, M. 

S., Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonas, kartu su savo 
broliu Jokūbu gegužės 19 išvy
ko į Kaliforniją praleisti atos
togų.

Chester P. Olshewsky, gyv. 
11 Monroe St., gegužės 18 mi
nėjo savo gimtadienį. Jo žmo
na Ona (Sabaliauskaitė) suruo-
šė šaunų pobūvį. Jis gavo daug 
sveikinimų, linkėjimų ir dova
nų. OIshewsky auklėja ir iš
mokslina tris dukreles. Vyres
nioji duktė Marija Ona jau yra 
pasiruošusi priimti moterystės 
sakramentą birželio 1. Jos pa
sirinktasis yra Stasys Maksalis. 
Chester ir Ona Olshewsky yra 
grožio įstaigos savininkai ir ve
dėjai. O. Olshewsky yra baigus 
Naujosios Anglijos konservato
riją Bostone ir pasižymėjus 
gražiu ir talentingu balsu dai
nininkė ir giesmininkė nuo pat 
jaunų dienų.

Mirė Antanas Jonis, 73 m. 
amžiaus, gyv. 36 Fairmont St. 
Paliko liūdesy žmoną Marcelę 
(Česnulevičiūtė) Jonienę, sū
nų ir dukterį. Priklausė Ame
rikos Lietuvių šv. Kazimiero 
draugijai. A.

— Korespondencijoje iš Wor- 
cesterio, Mass., apie trijų me
nininkų parodą balandžio 27- 
28 buvo parašyta, kad tą pa
rodą ir vaišes suruošė LB \Vor- 
cesterio apyl. Kultūros klubo v- 
ba. o turėjo būti LB VVorces- 
terio apyl. valdyba. 

rinčių pasitikėjimą ir pinigais 
prisidedančių prie lietuviško 
kaimo steigimo bendrovės, 
šiuo metu vadinamos Village 
Lietuva, kad būtų įkurtas tas 
lietuviškas kaimas.

Apie šią idėją esu rašęs 
Draugo dienraštyj gegužės 14 
Nr. 114. Sį kartą tik trumpai 
paliečiu pačius pagrindus.

Village Lietuva (vardas laiki
nis) norima sudaryti akcijų 
(šėrų) pagrindu. Bendrovė nu
pirktų netoli Los Angeles ne
mažiau 100 akrų žemės (atsiei
tų apie 300.000 dol.), pastaty
tų ten namus ar trailerius pen
sininkam, ligoninę sveikstan- 
tiem, įrengtų maudymosi basei
ną pensininkam, ežerėlį jauni
mui ir sportininkam, pirmaei
lį restoraną ir viešbutį (mote
lį) turistam, salę įvairiom kul
tūrinėm pramogom — koncer-

GEGUŽĖS MEN. AIDAI
Straipsniai: P. Teilhard de 

Chardin; kun. dr. P. Celiešius
— Teilhard de Chardino pa
saulėvaizdis; Juozas Jakštas — 
Teilhard de Chardino istorinis 
monizmas; dr. Pranas Skar - 
džius — Lietuvių kalbos dia
lektologija; VI. Jakubėnas — 
Beethoveno “Fidelio”; Adelė 
Abromaitienė — Vaizdinės mo
kymo priemonės; KJK — Ar 
žuvo ir pasyvus pasipriešini
mas? A. G. — Stasys Pilka 70 
metų veidrodyje: Pr. V. — 
Komp. Br. Budriūnas; Adolf. 
Vaičaitis — Vinco Jomanto 
skulptūra: V. Vzg. —Astrausko 
skulptūros ir Juodvalkio foto
grafijos.

Iš grožinės literatūros: Giaco- 
mo Leopardi: Kęstutis Keblys
— Nepoetas Bradūnas. 

Naujoji vienuolyno koplyčia Kennebunkport. Maine. Ekskursija j Kcnnehunkpot ta rengiama bir/cha > 
— visi galės pamatyti naujus pastatus ir dalyvauti *v. Antano gimnazijos i.kr koi.es
vietos, kreiptis j Darbininko administraciją (212) GL 2-2923.

tam, literatūros vakaram, me
no parodom, filmų rodymam, 
minėjimam, pagerbimam, net 
ir šokiam. Būtų ir konfesinis 
patarnavimas.

Į organizacinį Village Lie
tuva komitetą pakviestas prof. 
J. Kuprionis iš Louisianos. Jau 
yra gauta laiškų, kuriuose pa
sisakoma, su kokia pinigų su
ma manoma prisidėti ir ko 
pageidaujama. Sudėjus visų pa
sisakymus, susidaro 120,0 0 0 
dol. Tai geri ženklai pačioje 
pradžioje.

Kas domisi Village Lietuva 
kūrimu bei bizniais, prašomi 
rašyti laiškus šiuo adresu: A. J. 
Audronis, 1835 N. Dillon St., 
Los Angeles, Calif. 90026 Te- 
lef. (213) 662-7864. Prašomi 
parašyti, kokia suma manoma 
prisidėti ir ko pageidaujama.

A. J. Audronis

Apžvalgoje rašo: D. Šatas — 
Lietuvių autorių knygos tech
nikinėje srityje (Ad. Damušio 
ir A. Ketvirčio);

Recenzijos: V. Čižiūnas — 
Bundanti Lietuva (J. Stuko); 
Ig. Malėnas — Elementoriaus 
“E” autoriaus savikritika; R. 
K.S. — Trys biografinės mo
nografijos (M. Jankus, kun. A. 
Staniukynas ir V. Endziulai- 
tis).

Viršelio 1 psl. — J. Joman
tas: Guardant (bronza), šio nu
merio iliustracijos: V. Jomanto 
ir R. Astrausko skulptūros, V. 
Andriušio dekoracijos.

Aidus redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston. 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai. 680 Bushwick Avė.. 
Brooklyn, N. Y. 11221.

— JAV LB VVashingtono a- 
pylinkė vietoj gėlių a.a. Rhani 
O. Puzinauskienei, skulptoriui 
Vytautui Raulinaičiui. Monikai 
Slapšienei, dr. Mykolui Slap- 
šiui pinigus paskyrė K. Done
laičio lituanistinei mokyklai, ku
rioje M. Slapšienė mokytojavo, 
o Rhani Puzinauskienė leido 
tris vaikus ir labai daug darbo 
įdėjo dirbdama šios mokyklos 
tėvų komitete.

— JAV LB centro valdybe 
posėdis įvyko gegužės 24 Jau
nimo centro patalpose Chicago
je-

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, gegužės 26 buvo išvykęs į 
Clevelandą dalyvauti pirmame 
Ohio LB apygardos apylinkių 
atstovų suvažiavime.

— JAV LB centro valdyba 
panašiu būdu kaip ir Vasario
16 minėjimam paruošė anglų 
kalba straipsnių amerikiečių 
spaudai apie Lietuvoje vykdy
tus vežimus ir genocidą. 
Straipsniai, paruošti centro val
dybos pirmininko iniciatyva, 
siuntinėjami LB apylinkėm 
juos patalpinti vietinėje ameri
kiečių spaudoje.

—Albinas Dzirvonas, nuošir
dus Balfo darbuotojas Chicago
je, atostogų buvo išvykęs į Ve- 
necuelą pas savo pusbrolį.

— Stasys Bakanas mirė ir 
palaidotas iš šv. Antano baž
nyčios Bridgeville, Pa. Velionis 
bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje ir buvo žymus Pitts- 
burgho lietuviškų organizacijų 
veikėjas. Daug metų buvo A.L. 
Tarybos Pittsburgho skyriaus 
raštininku.

— Worcester, Mass., Putna- 
mo seselių rėmėjų skyrius bir
želio 9 rengia Nekaltai Pradė
tosios Marijos Seserų vienuoli
jos auksinio jubiliejaus paminė
jimą. 11 vai. iškilmingos mi
šios, kurių metu gieda Putna- 
mo seselės. Prel. P. Juras pasa
kys pamokslą. 12 vai. pietūs, 
kurių metu seselės atliks prog
ramą.

— Magdalena Stankūnas bir
želio 8-27 išstatys savo grafikos, 
aliejaus ir mozaikos darbų pa
rodą Balzeko lietuviškos kultū
ros muziejuje, Chicagoje.

— Provinciolas tėvas G. Ki- 
jauskas, S.J., Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos dvasios vadas, 
sutiko dalyvauti moksleivių atei 
tininkų vasaros stovykloje Ken- 
nebunkporte rugpjūčio 4-18 ir 
būti stovyklos dvasios vadu.

— Tėvynės Mylėtoju drau
gijos seimas šaukiamas birže
lio 29 d.. 10 vai. ryto Pick- 
Congress Hotel. 520 So. Mich- 
igan Avė.. Chicago. III.. 60605. 
Tel. (312) HA 7-3800.
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Mano tikslas yra padėti žmonėm? atgauti sveikatą natūraliu būdu* Daug kartę vienas apsilankymas mano office buvo sprendžiamas posūkis 
ligonio gyvenime ir atidarė jam kelią į sveikatę. SVfiKATA YRA BRANGIAUSIAS JŪSŲ TURTAS — SAUGOKIT LABAI RŪPESTINGAI

Čia yra eile laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą
BENDRAS NUSILPIMAS

Ve ką noriu pranešti savo tau
tiečiams: ilgai sirgau ir gydžiausi 
pas daug daktarų, bet nieko nepa
dėjo. Pagaliau kreipiausi įdr. MH- 
ler. šiandien esu tokia sveika, jog 
viduryje gatvės galėčiau žmonėms 
šaukti, kad eitų gydytis pas dr. 
Miller. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padScą ir ra> 
-giąu visus, kurie sergate, kreiptis į 
jį. Būsite man dėkingi už gerą pa
tarimą.

ROZALIJA KOVVALSKA
Nevrark, N J.

VISA ŠEIMA StKMINGAl PAGYDYTA
Tai retas atitikima*, kad visa šešių as

menų šeima tiek daug manim pasitikėjo, 
kad visi, šeši dėl įvairių negalavimų krei
pėsi į mane ir aš savo natūraliu gydymo 
būdu visus pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriu išvardinti visų tos 
šeimos .narių ligas, -tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, kurį kiek
vienas besidomįs gali patikrinti.

“Aš rašau ŠĮ laišką. Jums norėdamas pa
reikšti didžiausių padėką už taip puikų 
manęs ir mano šeimos pagydymą, kuris, 
mums visiems taip buvo geras, kad mes 
visi be operacijų ir be jokių vaistų pagįjo- 
me ir jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog ne
įmanoma Jums, dr. ^ffiller, tinkamai atsidė
koti, kad Jūs taip greitai mane, mano žmo
ną pagydšte. Reiškiu didžiausią pagarbą 
ir padėką.” . OSCAR ST1LLER

Lebanon, NJ. •

SCIATICA (ĮSIJA)
šį laišką, rašau norėdamas pra

nešti ligoniam, ką gero Dr. Millėris 
man padarė.

Gana jlgą laiką man skaudėjo 
nugarą ir jaučia labai opius skaus
mus ka rėje kojoje.

Daug gydytojų, j kuriuos pasto
viai kreipiausi patarimo ir pagal
bos. neįstengė tų skausmų pašalin
ti, kad nepasikartotų.

Dr. Millėris iš Newarko, pažinęs 
tikrą tų skausmų priežastį, savo na
tūraliu gydymo metodu pas ekė vi
siška mano pasveikimo. Dabar ne
bejaučiu jokio skausmo nei nugaro
je nei kojoje.

Norėčiau, kad mano laiškas pa
siektų tuos, kurie kenčia panaš us 
skausmus, kaip aš kentėjau, kad 
Dr. Millėris galėtų ir Jxm padėti, 
kaip padėjo man.

LUCCIANO PALMUCCI
Newark, New Jersey

GERB. DR. MILLER,
šį laišką rašau po ilgo apgalvojimo.
Tikiu, kad nenustebsite, gavę šį laišką. Jūs mane pažįstate maždaug 20 

metų. Pagaliau, aš nutariau raštu Jums pareikšti savo padėką už Jūsų pagalbą 
mano sveikatoje.

Gal Jūs pamiršote, bet aš atsimenu, kad prieš 20 metų pas Jus atėjau be
veik luošas. Mano kojos buvo silpnos, kentėjo skilvis, ir jaučiau skausmą po 
krūtine. Į Jus, Dr. Miller, kreipiausi turėdamas mažai vilties, nes nė vienas dak
taras New Yorke man nepadėjo. Tačiau po kelių vizitų pas Jus pajutau viltį, 
kad sustiprėsiu. Maųo negalavimai pranyko, skausmai po krūtine baigėsi.

štai neseniai sunegalavo mano petys, aš vėl į Jus kreipiausi. Aš jaučiau 
didelį skausmą petyje ir nugarkaulyje. Ir vėl kiti daktarai New Yorke man 
nepadėjo, bet Jūs vėl grąžinote man sveikatą. Neminėsiu datų, bet per tą dvi
dešimtmetį aš pergyvenau tris krizes, ir Jūs man padėjote iš jų išsisukti.

Rašydamas manau, gal Jūs paskelbsite mano laišką laikrašty su mano 
paveikslu, kad kiti apie Jus sužinotų. Prieš 20 metų man sakydavo, kad aš tu
riu arthritis ir niekas man nepadėjo. Aš sunkiai vaikščiojau, o dabar galiu eiti, 
vaikščioti ilgas distancijas ir gerai jaučiuosi.

Su gilia pagarba
GASPARE TERMINE

1963 m. vasario 22 d. 5618 Third Avė., Brooklyn, N.Y.

Gerbiamas Pone Dr. Miller:
Ilgą laiką kenčiau baisius reumatizmo sopulius. Tie skausmai diena 

iš dienos stiprėjo. Aš sunkiai begalėjau pavaikščioti ir namie apsiruošti. 
Kai niekas jau negelbėjo, beviltiškoje padėtyje pasinaudojau Dr. Millerio 
praktikos geradarybe. Kadangi Dr. Millėris savuoju gydymo metodu su
teikė man neįkainuojamą pagalbą, tai šiuo žodžius rašau niekieno net 
neraginama, kad nuoširdžiai padėkočiu Dr. Milleriui ir atkreipčiau kitų 
.dėmesį, jog nėra reikalo bepasmiškai kentėti, nes su tikru pasitikėjimu 
gali kreiptis į Dr. Millerį-

Gerbiamajam Daktarui reikiant! didžią padėką ir pagarbą
M ra. M. ZAYKOVVSKA

644 18th Avenue, Irvington, N. J.

1960 sausio 5

rangus Dr. Miller,
*r šešis mėnesius kankinausi vi- 
ų negalavimais. Aplamai, mano 
kata buvo menkoka ir dėl to 
iu nustojęs 10 svarų svorio. At- 
i kalbant, mano sveikata buvo 
kai pašlijusi, tačiau nenustojau 
es. bet nežiūrint to, turėjau pa
tukti iš savo darbo. Nors mane 
net gydė net trys gydytojai, pa- 
kti negalėjau.
įgaliau vienas mano prietelis 
įmendavo man Dr. Millerio na- 
lų gydymą, bet atvirai kalbant 
aniau. kad tas man pagelbėtų, 
ieškodamas pagalbos. nutar:au 

Įdėlio jant kreiptis į Dr. Millerį 
o poros savaičių gydymo, jau
si kaip kitas žmogus.
š jaučiu savo pareigą rekomen- 
i Dr. Millerio nepaprastą gydy- 
metodą savo prieteliams, kurie 
tų informacijų apie jo natura- 
gydymo metodus.

i pagarba,
•k, NJ. g. CRUZ"

Kadangi Tamsta, grąžinai man 
sveikatą, jr man prasidėjo naujas 
gyvenimas, aš jaučiu pareigą Tams
tai pareikšti savo dėkingumą šiuo 
laišku. AŠ kentėjau nuo skausmų 
visame kūne, ypač kojose, per dau
gelį metų. Daug daktarų nieko man 
nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 
į jus pagalbos. Tuojau po pirmo 
apsilankymo aš galėjau geriau 
vaikščioti ir skausmai dingo. Dak
tare Millerio aš siūlau, kad Tamsta 
paskelbtum maifb laišką kartu su 
mano nuotrauka, taip kad ir kiti 
sergantieji žmonės gautų pagalbos.

Nuoširdžiai Jūsų,
W. SCHEFFEL 

Lawrence. Mass.

Gerbiamas Pone Dr. Miller:
Mano laiško tikslas nėra tiktai išreikšti gilią padėką Dr. Milleriui, 

bet ir apskelbti žinią sunkiai sergantiems kad yra viltis atgauti sveikatą 
be vaistų ir operacijos. Ilgą laiką kenčiau aštrius skausmus pečiuos, gal
voje ir nervų; tie skausmai buvo priežastimi daugėlio nemigo naktų. 
Mano viltis, kad skausmai praeis, vis mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrybę. Kreipiausi į dugelį gydytojų, bet nė vienas negalėjo man 
padėti net ir geriausiais vaistais. Radęs laikraštyje Dr. Millerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimą nukreipiau į jį.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno spinduliais, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. Miller o pastangų ir 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kelių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuo padėkos laišku .Dr. Milleriui norėčiau jį pri
statyti visiem kenčiantiem.

Su gjia padėka ir didžia pagarba . _
JOHANN ARMER

83 Central ‘Avende, New Brunsvvick, N. J,
—■—j- į ---------------------------- ■— ------------------------- -—

Ilgai džaiugiauti sveikata, nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945 

m. staiga susilpnėjau, pradėjo skaudėti kojos. Susitrukdė darbas, tad 

buvau priverstas ieškoti pagalbos. Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė, 

kad tai artritizmas ir prirašė vaistų. Vėliau pasiuntė pas specialistą 

į New Yorką. šis paguldė mine savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 

visus 1946 m. važinėdavau pas jį į New Yorką. Deja, niekas nepage

rėjo, net priešingai — negalėjau vaikščioti, tad vežiojo mane veži-

. mėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintas
Noriu šia proga Jums pareikšti 

mano padėką už suteiktą man vėl 
galimybę gyventi.

Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:
Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti už stebuklingą ir 

sėkmingą pagydymą, kuris buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operaciją tiem akmenim pašalinti. Labai 
tos operacijos bijodama, o taip pat ir dėl k.tų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdą ir tai, kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė, kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos į Netvarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos pagerėjimą, o šiandien galiu iš naujo, kaip kitada, namie šei
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudoti Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingų skausmų.

Mrs. KATERYNA MUELLER
3406 Kinvood Rd., N.E., Philadelphia, Pa.

širdies dėkoju Dr. Joaeph Mil- 
i už tą stebuklingą būdą, ku-

New Yorką, aš gavau sunkų darbą. 
Kiek padirbėjus, susižeidžiau nuga
rą ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūslės uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš blogėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to, kad negalėjau nei mie
goti, nei valgyti, nei vaikščioti ir 
kentėjau baisius skausmus. Aš ne
tekau vilties kada nors pagyti. Ma
no vyras pamatė Tamstos skalbimą 
lenkų laikrašty ”Nowy Swiat” ir, 
nors aš nenorėja.*., įkalbėjo kreiptis 
į Tamstą. Peršvietus mane X įpint 
dul ais ir ištyrinėjus, bursa, gydo
ma apie mėnesį. Dabar až jausiuosi 
10C procentų gertai ir vH dirbu.

Dėkodama už grąžintą sveikatą, 
aš siunčiu savo nuotrauką, kurią 
galite naudoti vieta, kad km ligo
niai pasektų mano pavyzdį ir kreip
tųsi į.Dr. MUteij.

LEOKADIJA RUDANS

į ligoninę, kurioje gydžiausi 5 njėn. 

Bet mano sveikata blogėjo. Paga
liau mane šeima vėl atsiėmė namo, 
kur lauktai tik Aukščiausiojo pasi
gailėjimo.

1948 metų pradžioje vienos bičiu
lės patariami atvežė mane sūnus 

pas dr. MJHer. Jis mane patikrino 
ir sut'Ikė vilties gyventi. Jo klau
sydamas, jau vasario mėn. pradėjau 
vaikščioti, pasiremdamas ramsčiais, 
o po poros mėnesių ir jų nebereikė
jo. Lygiagrečiai pranyko ir skaus- 
mai. Vasarą jau dirbau- ūkyje.

y įsa nraum obkoju daktarui ir 
siunčiu tris savo fotografijas, kišta 
prašau paskelbti.

jis mane pagydė. Atvažiavus į Long Islsnd City. N. T. „ u , LO««NZO JAHYFrenchtovm, N J

Turėjau daug įvairių skausmų 
nugaroje, kurie privertė mane atsi
sakyti darbo. Vieną dieną išgirdau 
apie Jus ir. Jūsų natūralius gydymo 
metodus. Po šešių sėkmingų vizitų 
aš įsitikinau kad visa tai ką gir
dėjau buvo tiesa. Šiandien aš esu 
visų 100% sveikas.

Čia- pridedu mano nuotrauką su 
šiuo laišku. Jūs galite jį paskelbti 
bet kuriame laikraštyje ar žurnale, 
kad kiti žmonės galėtų pasinaudoti 
ir sugrąžintumėte jiems sveikatą.

Nuoširdžiai Jums dėkingas. *
K. SOTOS

_New York. N. Y.

" Gerbiamas Pone Dr. Miller:
šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėką už stebuklingą gydymą, 

kuris grąžino man sveikatą.
Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pagalba, deja, be jokių 

teigiamų pasekmių. Kad nusikratyčaiu baisių galvos skausmų ir dažno 
apsupimo, sutikau su pečių operacija, kuri vos nesibaigė mano mirtimi. 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje mane 
patiekęs Tamstos šieninis kalendorius, kursime radau šiuos žodžius: 
“Niekada nepraraskite vilties; visada atsiras kas nors ir kur nors, kas 
galės padėti.” Jau po trumpo gydymo pajutau ryškų sveikatos pagerėjimą. 
Už didžią paslaugą būsiu dėkingas Dr. Milleriui iki savo amžiaus galo 
ir karštai jį rekomenduoju kitiem ligoniam.

Su nuoširdžia pagarba
IZYDOR CANTOR

Brome 57, New York

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengi palengvinti 

mano skausmų ir pagydyti mano nugarkaulio, inkstų ir pairusių nervų. 

Naktimis neužmigdavau, o atsikeldavau dar labiau pavargęs. Esu šian

dien dėkingas Aukščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatą ir jau

čiuosi lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreiptis į Dr. Miller, 

nes tikiu, kad jis ir jiems padės.

GEORGE LIZAK

New Brunswick. N. J. *

įmanoma paskelbti visų tų mano pacientų lenkų, kuriuose renkiame padėka uz mono globų ir gorus gydymo rezultatus. Tie laiškai rašyti vyrų ir motery kurie kentėjo įvairiausius skausmus: Įvairius skilvio negalavimus, 

imstramų, krutinės ir kryžiaus, rankų, kojų ir galvos skausmus, širdies, akių ir ausų nusBpimų, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukriną liga, geltlige, inkstų ir pūslės, taip pat ir visokiais kitokiais negalavimais.

Besidomintieji gedi tuos laiškus pamatyti .mano rastinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai.
DR. JOSEPH MILLER, D.CPh.C. 43 metai praktikos Z 90 BROAT) STRI^ET, 1VEWARK, N. J. 07102

arimo valandos 9t3B H 7^30; solanadBoniab Ir hronlndisnlals 9 M11 saftaras. skambinkite arba rašykite pasimatymui (Area €<>de 201) Phone 012-0773
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Dr. Anastazija Goeldnerienė, 
širdinga lietuviškųjų pastangų 
rėmėja ir LB Queens apylin
kės valdybos iždininkė, nepa
miršo ir lituanistinio švietimo 
ir prie gražių sveikinimų pri

jungė $20 savo asmenišką au
ką.

Dail. V. Raulinaičio laidotu
vėse Clevelande iš New Yorko 
dalyvavo: dail. Vytautas Ignas, 
mokytojas Alf. Samušis ir Jo
nyno studijos darbų vedėjas 
Pranckevičius. Taip pat laido
tuvėse dalyvavo ir velionies 
brolis Zigmas Raulinaitis, Ka
rio redaktorius.

riau* visuotinis narių susirin
kimas bus birželio 5 v.v. Ral
fo centro patalpose. Prašomi vi
si nariai ir rėmėjai dalyvauti.

Algimantas Vasiliauskas, ak-i 
tariaus Kazio Vasiliausko su- - j 
nūs, birželio 5 baigė garsią- ] 
ją laivyno akademiją Annapo- 
lyje. Baigimo iškilmės vyko 
net penkias dienas. I iškilmes / 
iš New Yorko buvo nuvykę jo 
tėvai.

Gražinos opera, pakviesta iš 
Chicagos Laisvės žiburio radi
jo, praėjo su dideliu pasise
kimu. Žmonių susirinko apie 
2,000, buvo net 4 autobusai iš 
įvairių tolimesnių miestų. Ope
ra buvo išpildyta koncertiniu 
būdu, palydint simfoniniam or
kestrui. Visi operos dalyviai at-

Peter C. Wytenus (d.) lietuvHkojo kryžiaus globos komiteto pirmininkas, kalbasi su assemMyman Stanley 
J. Prysk, kaip apsaugoti lietuvišką kryžių Flushing Meadow Corona parke. Nuotr. R. Kisieliaus

Anatolijus ir Virginija Bu
tai iš Kew Gardens, N.Y. savo 
.keturių savaičių atsostogose 
automobiliu apvažinėjo gan di
delę dalį Amerikos valstybių. 
Jie buvo nuvažiavę ir į Meksi- skrido šeštadienį popiet, turė-

" kos valstybėje pagarsėjusią A- 
capulco vasarvietę. Padarę virš 
9,000 mylių, pilni labai įdomių 
įspūdžių, laimingai grįžo namo.

jo vieną repeticiją, po spektak- 
lio jų vakarienė buvo Belecko 
restorane. Į Chicagą išskrido 
sekmadienio vakare.

Gegužės 25 dieną Marylande tragiškai žuvus 
A t A 

RHANI ONAI PUZINAUSKIENEI 
skulpt. VYTAUTUI RAULINAIČIUI 

MONIKAI SLAPŠIENEI ir 
Dr. MYKOLUI SLAPŠIUI

jų šeimom ir giminėm reiškiame nuoširdžią užuojautą.

JAV LB Washingtono Apylinkė

Munka Nijolė Ulėnienė, kuri 
dėsto pianiną Hicksville, Long 
Island, aukštesnėje mokykloje, 
kiekvienais metais surengia tos 
mokyklos pianomokinių kon
certą. šiemet koncertas įvyko 
gegužės 9 d. didžiojoje mokyk
los salėje, kurioje telpa 400 
žmonių. Apylinkės visuomenė 
bei tėvai šiuos koncertus re
mia ir rodo didelį susidomėji
mą, nes kiekvienais metais sa
lė būna pilna. Programoje pasi
rodė 40 įvairaus pažangumo 
mokinių, išpildydami solo, due
tus bei kvartetus.

Marcelė škėrienė, New Yor- 
ke gyvenančio dr. A. Skėrio 
motina/gegužės 15 mirė Lietu
voje. Už jos vėlę mišios bus 
aukojamos tėvų pranciškonų 
koplyčioje birželio 8 d. 9 vai. 
ryto. Galį prašomi dalyvauti 
pamaldose.

LB Oueens apylinkės valdy
ba, baigiantis mokslo metam, 
Ped. Lituanistikos kursam pa
remti paskyrė 10 dol. auką.

Giedrė Karetaitė gegužės 25 
ištekėjo už dr. Algirdo Budrec- 
kio iš New Yorko. Juos sutuo
kė kun. J. Klimas.

Živilė Mockutė gegužės 25 
ištekėjo už inž. Robert Groh. 
Juos sutuokė kun. V. Dahušis.

Jaunieji ateitininkai gegužės 
26 suvaidino Alės Rūtos pre
mijuotą veikalą “Nunešk. upe- 
li, žąsų vargus.” Režisavo mo
kytoja Ambraziejienė. Pelnas 
paskirtas “Eglutei” — vaikų 
laikraštėliui.

| Liet. Bendruomenės apy
linkės naują valdybą pakviesti: 
pirm. inž. Jonas Vasys, kiti na
riai — inž. A. Lapšys, stud. A. 
Martišauskas, E. žižniauskienė, 
adv. J.J. Grigalus, St. Augonis 
ir P. Bliumas. Revizijos komisi
jom J. Kapočius, A. Lileikis ir 
V. Stelmokas.

Baltijos valstybių laisvės sa
vaitę Mass. guberhatorius John 
Volpe paskelbė birželio 9-15. Iš
leistoje proklamacijoje pažymi, 
kad Baltijos valstybės okupavo 
Rusija, ragina visus Mass. vals
tybės gyventojus prisiminti 
šias respublikas. Tuo reikalu į 
gubernatorių kreipėsi latviai.

Kultūros klubo pirmininku 
kitais metais bus dr. Bronius 
Mikonis. Apie taPpranėŠė klu
bo pirmininkė Beatričė Kerbe- 
lienė paskutiniame klubo susi
rinkime. Naujasis pirmininkas 
pasikvies kitus valdybos na
rius.

Šv. Petro parapinės mokyk
los mokytojų ir tėvų (PTA) ri
jos ruošiamas vadinamas 
Lawn Pirty bus birželio 8 pa
rapijos aikštėje prie E. 7-tos 
gatvės. Parengimas bus pra
dedamas 12 vai. ir tęsis iki 6 
vai. popiet
■ Kardinolo Cushing vedamas 
aukų rinkimo vajus arkivysku
pijos skolom išmokėti dar te
beeina. Vajui pilnai užbaigti 
dar reikia surinkti apie 10 mi
lijonų dolerių. Nuo birželio 10 
vajaus vadovavimą perima pats 
kardinolas ir jis tiesiogiai ir 
asmeniškai kreipsis į visus ar-

Atostogos Kanadoje kivyskupijos katalikus.
70 mylių nuo Montrealio,

pylinkės metinis susirinkimas 
buvo gegužės 25 Tautinės Są
jungos namuose. Susirinkimui 
pirmininkavo Pr. Mučinskas, 
sekretoriavo Jonas Vasys. Vei- 

. klos apyskaitą padarė pirmi
ninkas A. Matjoška. Apylinkės 
valdyba buvo tikrai veikli, pro- 

> testais reagavo į Anglijos par-
' duotą Lietuvos auksą, dalyva

vo demonstracijose už Vietna
mo karą, surengė birželio išve
žimo minėjimą, prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo, reagavo į sovietų kul
tūrinių mainų parodą Bostono 
kolegijoje, surengė Broniaus 
Murino parodą, rinko pinigus 
Lietuvių Fondui, Vasario 16 
gimnazijai ir kitiem lietuviš
kiem reikalam. Narių turi 600.

Lietuvių Fondo vajaus pir
mininkas inž. A. Škudzinskas 
Lietuvių Bendruomenės susirin
kime supažindino su Fondo 
veikla. Bostonui buvo paskirta 
kvota 20,000 dol. Iki šiol su
rinkta 18,500 dol. Kvotai už
baigti betrūksta 1,500 dol. Fon
do reikalais labai rūpinasi va
jaus pirmininkas.

Baisiojo birželio minėjimas 
bus birželio 16. šv. Petro para
pijos bažnyčioje 10 v. ryto bus 
mišios. Pamokslą pasakys vys
kupas V. Brizgys. Kita minė
jimo dalis bus 3 v ai. Liet. 
Piliečių draugijos salėje.

Dail. V. K. Jonynas gegužės 
27 grižo iš Romos, kur apžiū
rėjo šv. Petro bazilikoje lietu
vių statomą koplyčią, tarėsi su 
bazilikos architektais. Būdamas 
Romoje, buvo globojamas vai
šingų lietuvių kunigų, buvo 
pakviestas kardinolo Samore 
pietų.

Dariaus Girėno paminklo ko
miteto posėdis įvyko gegužės 
.15 Bručo svetainėje. Pirminin
kavo B. Spūdienė. Minutės tyla 
pagerbtas miręs pirmininkas J. 
Šaltis. Iš Lietuvių Tarybos da
lyvavo nauji atstovai: Jonas 
Vilkaitis ir LD kuopos J. Gai
dys. Ir šiemet rengiamasi iškil
mingai pagerbti lakūnų žygį. 
Programa bus liepos 20 Litua- 
nica aikštėje prie paminklo. 
Šiemet sueina 35 metai nuo 
lakūnų skridimo. (P.J.M.)

DAR NEVĖLU UŽSIREGIST
RUOTI | LITUANISTIKOS 

KURSUS'

Fordhamo universitete š. m. 
vasaros semestre bus intensy
vūs 8 savaičių lituanistikos kur
sai. Mokslas pradedamas birže
lio 24 ir baigiamas rugpiūčio vi
duryje. Lietuvių kalbos bus dvi 
grupės — pradedantiėm ir pa- 
žengusiem. Studentai už šį kur
są gauna 6 kreditus, kuriuos 
galima perkelti ir į kitus uni
versitetus.

Formali registracija bus bir
želio 24 nuo 10 vai. ryto iki 
3:30 vai. vak. Paskaitos bus va-

Vale jus BioŠcvas, Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos New Yorko sky
riaus pirmininkas, su žmona 
Marija išvyko į Clevelandą, 
kur dalyvavo devintajame vi
suotiniame Sąjungos suvažiavi
me, vykstančiame gegužės 30, 
31 ir birželio 1, Sheraton-Cle- 
veland viešbutyje. Suvažiavime 
dalyvavo ir darė pranešimus 
šie ALIAS skyriai: Baltimorės, 
Bostono, Chicagos, Clevelando, 
Detroito, Los Angeles, New 
Yorko, Philadelphijos.

PATS LAIKAS PASIRŪPIN
TI kailinių ir jų išdirbinių ap
sauga. Todėl, vasaros karščiam 
artėjant, reikia skubėti juos 
padėti į saugias šaldytas vie
tas, šaldytuvus, o tai būtų ge
riausia pas Alef Dimants Fur 
Co„ 150 W. 28 St., New York, 
N.Y. Ta pačia proga galėsite 
apžiūrėti kailių siuvinių naujus 
modelius.

Jonas llgutis, 88 metų, mirė 
balandžio 8 Skiemonyse, Lie
tuvoje. Palaidotas balandžio 11 
Skiemonyse. Paliko Lietuvoje 
tarpe daug giminių 4 dukros; 
sūnus Alfonsas llgutis gyvena 
čia, Brooklyne, N.Y. Vyresny
sis sūnus Jonas llgutis, privers
tinai vokiečių mobilizuotas, 
paskutiniuose praėjusio karo 
sūkuriuose žuvo Prūsijoje. Ve
lionio sesers Julės Briedienės 
dvi dukros, Stella ir Barbara,

7730
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Tragiškai žuvus

jo broliui Teodorui gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Zaranškitf Ryšiams Palaikyti KomitetaiA. ir A. RŪTAI

Barbora Noreikionė mirė ge-

šv. Jono kapinėse.

priklau- 
draugijai 
bendruo- 
dainuoja 
drenomis

Tragiškai žuvus tauriam lietuviui, buvusiam Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos VVashingtono skyriaus sekretoriui.

Dr. Mykolui SLAPŠIUI su žmona, 
jų giminčrm gilią užuojautą reiškia h- kanu liūdi

JUOSTOS-TAKELIAI — 
Milda Kvedaras, 5 Drum St, 
Iselin, NJ. 08830. Tel. (201)

A t A 

daktarui MYKOLUI SLAPŠIUI su žmona

Af A
Dr. MYKOLUI SLAPŠIUI ir jo žmonai MONIKAI BLAŽY- 
TEI-SLAPŠIENEI tragiškai žuvus, jo brolį Teodorą su šeima 
ir Lietuvoje esančias seseris bei brolį Antaną giliai užjaučia

Petras Žekonis mirė gegužės 
12, palaidotas gegužės 16 Kal
varijos kapinėse.

Skautę tėvę komitetas gegu
žės 25 surengė pavasario ba
lių parapijos salėje.

Tragiškai žuvus

MYKOLUI SLAPŠIUI 
MONIKAI BLAŽYTEI-SLAPŠIENEI 

skulpt. VYTAUTUI RAULINAIČIUI ir
ONAI PUZINAUSKIENEI

jų šeimom ir giminėm gilią užuojautą reiškiame 

Viktorija ir Juozas BAGDONAI

Dailininkui skulptoriui

VYTAUTUI RAULINAIČIUI
tragiškai žuvus, jo brolį, mūsų geriausią bičiulį, Zigmą 
Raulinaitį ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Adolfas ir Stefa DIMAI

Dr. Mykolui SLAPŠIUI ir jo žmonai
tragiškai žuvus, jo broliui Teodorui ir Šeimai gilią 
užuojautą reiškia

Rūta ir Albinas STRAZDŽIAI

Skulptoriui
VYTAUTUI RAULINAIČIUI

tragiškai žuvus, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Liucija ir Vytautas ČĖSNAI

A t A
Dailininkui-skulptoriui

VYTAUTUI RAULINAIČIUI
tragiškai žuvus, liūdesio valandose širdingai užjaučia ve
lionės žmoną Aldoną, vaikus Ingridą ir Andrių, motiną 
ir brolį Zigmą su šeima

V. K. Jonynas ir dukra Giedra
su vyru

šiuo laiku gyvena Richmond 
Hill, N.Y. Tarpe daugelio gi
minių ir pažįstamų Amerikos 
kontinente yra Darbininko ad
ministracijoje dirbąs jo pus
brolis. brolis Antanas Trumpa, 
O.F.M.; dvi pusseserės, Stasė 
Šakėnienė, Delair, N.J., ir Eleo- 
narija Zacharkevicz, Albany, 
N.Y.; pusbrolis Julius Trumpa 

_ ir pusseserė Eleonarija Andrie- 
jauskaitė, Montreal, Que., Ca- 
nada.

Petras Šimonis iš San Paulo, 
Brazilijos, lankydamasis pas 
gimines bei pažįstamus, aplan
kė Darbininką. Ilgiau apsistos 
pas dukras Chicagoj. Šimonis 
daugeliui pažįstamas San Pau
lo apylinkėj kaip daug dirbąs 
lietuviškam reikalui, 
so šv. Juozapo vyrų 

’ ir Lietuvių katalikų 
menės chorui, kur 

—virš 30 metų, šiomis 
su dukra apsistojo pas gerus 
draugus Baltrulionius Jamaico- 
je-

Ekskursija į Kennebunkport, 
Maine, išvyksta birželio 7 d. 2 

i vai. popiet nuo pranciškonų viė- 
, nuolyno, 680 Bushwick Avė., 

Brcoklyn, N.Y. Dalyviai prašo- 
i mi nevėluoti. Dar yra kelios 

laisvos vietos. Kelionė su nak- 
■ vyne ir kitais patogumais —as-

New Yorko Lietuvių Gydyto
jų draugija praneša, kad drau
gijos susirinkimas įvyks dr. A. 
Narvydo rezidencijoje, 409 
Larkfield Rd., East Northport, 
N.Y., birželio 8 d. 5 vai. vak. 
Kadangi sekretorius netikėtai 
turėjo užtrukti Chicagoje, to
dėl kai kas iš gydytojų ar dan
tų gydytojų gali negauti asme- meniui 38 dol. Dėl informaci- 
niško kvietimo (sąrašas pas se- jų skambinti tėvui Petrui Ba- 
kretorių). Maloniai prašome vi- niūnui, GL 2-2923. 
sųnarių.p^ausių šf pra- s ,klkurrija yra vienintelė Mšunų, atvykti .1 susirinkimą. metajs J Mtq nebus To_

— Dr. A. Narvydas, draugijos dėl prašom pasinaudoti dar li- 
iždininkas. r kusiomis vietomis autobuse. Baigsis birželio 15 <L 5 v. r 283-1981.

Adoracija pradedama ir bai
giama mišiomis. Lietuviškos 
pamaldos: mišios, pamokslas ir 
kitos maldos pramatomos 12 
vai. nakties.

Sekmadieniais pirmosios mi
šios nuo birželio 2 laikomos 7 
v.; kitos mišios būna 8, 9, 10, 
11 ir 12:15 v.

Tragiškai žuvus

Dail. VYTAUTUI RAULINAIČIUI
jo mamytę, šeimą, brolį Zigmą su šeima širdingai užjaučia gilaus 
skausmo dienose

SAMUMŲ ŠEIMA

. Gegužinė procesija šv. Petro 
Laurentian kalnuose, prie gra- parapijos bažnyčioje įvyko ge- 
žaus didelio smėlėto ežero, iš
nuomojami vasarnamiai. Pui
ki vieta poilsiui, taip pat gera 
proga aplankyti Expo 1968. 
Prašome užsisakyti iš anksto 
adresu: A. Gaurys, 
Broadway St. La Šalie, Mont
real 32, Que. Canada. Tel. 366- 
8528.

karais nuo 6 vai. iki 9 vai. Baigiantiem mokyklą ar jau- 
Dar yra kelios laisvos stipen- nevodžiam geriausia dovana— 

dijos, kuriomis galima pasinau- tai rašomoji mašinėle, su an- 
doti. Informacijos reikalais 
kreiptis — Lithuanian Pro • 
gram, Fordham University, 
Box AA, Bronx, N.Y. 10458.

Maspetho žinios 
Prel. J. Balkonas N. Y. 

bės katalikų veteranu suvažia
vime Niagara Falls buvo spe
cialiai atžymėtas už jo patrio
tinę veiklą.

Naktinė adoracija, skiriama 
lietuvių, latvių ir estų trėmi
mam į Sibirą prisiminti, pra
dedama birželio 14 d. 9 v.v.

Mari|a Unikauskienė mirė ge
gužės 16, palaidota gegužės 20 
Kalvarijos kapinėse.

Visi palaidoti iš Maspetho 
lietuvių bažnyčios.

glišku ir pilnu lietuvišku raidy
nu. Vokiškos ir vietinės. Rašy
kite: J. L Giedraitis, 10 Bany 
Dr., E. Northport, N.Y. 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

Lietuviškai vasarvietei Cape 
Cod ieškoma vasaros sezonui 
2 mergaitės padavinėti į sta
lą ir tvarkyti kambarius. Kreip
tis: Mis. M. Jansonas, 15 Ro- 
sedale St, Boston, Mass. 02124 
TeL 288-5999.

Agota Kalinauskaitė, 84 m. 
amžiaus, gegužės 24 anksti ry
tą buvo nužudyta savo bute, 
o paskum kūnas numestas į na
mo rūsį. 26 m. žudikas, kuris 
gyveno tik už kelių blokų, bu
vo sugautas, kai jis vienam 
restorane pradėjo dalint ir par
davinėti pasivogtus senutės me- 
dalikėlius ir statulėles.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos pamaldos bus birželio 2 d. 
2:30 vai. popiet Šv. Petro para
pijos bažnyčioje. Po pamaldų 
įvyks draugijos susirinkimas.

Lietuvos Vyčių Bostono kuo
pa šv. Petro parapijai įteikė 
50 dol. auką.
Šv. Petro parapijoj aukos kar

dinolo Cushing fondui kiekvie
ną mėnesį Iras renkamos 3-jį 
sekmadienį. Visi parapiečiai, 
kurie yra pažadėję kiekvieną 
mėnesį aukoti šiam fondui, 
maloniai prašomi tas aukas į- 
teikti rinkliavose bažnyčioje 
arba siųsti paštu, bet tik čekiu.

Inhnirrių-Arehitektų Sąjunga
Washington, D.C.


