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Sudaryta antra P. Vietnamo vyriausybė 
sujaukė Washingtono-Saigono planus

JAV - Lotynų Amerika: pietiečiai atvežė maišą skundų
Abiejų Amerikų ūkinis bendravimas išgyvena didelę krizęWashingtonas. — “Kaip to

kia maža valstybė kaip Peru 
gali padaryti tiek nemalonumų 
ir rūpesčių Amerikai?1” —lyg žinimo tų kliūčių, kurias JAV dant privačių investavimų re- 
klausdamas lyg priekaištauda- yra įvedusi Lotynų Amerikos patrijuojamas pelnas kasmet 
mas kalbėjo vieno departamen-eksportui į JAV. Labai apgai- pradėjo viršyti metinius inves- 
to sekretorius, kuriam JAV-L. 
Amerikos ūkiniai santykiai ir 
juos supančios nuotaikos turėtų 
būti geriau žinomos negu toji 
jo kalba galėtų liudyti. Iš tikrų
jų gi, abiejų Amerikų ūkinis 
santykiavimas išgyvena didelę 
krizę. Tai jau pirštu prikišamai 
parodė ir su Rockefellerio ke
lione surišti įvykiai. Nepatogu 
dabar tą kelionę atšaukti, to
dėl šį mėnesį dar jis mano ap
lankyti Braziliją ir porą ma
žesnių valstybių, kurioms toji 
kelionė yra tik didelis vargas 
ir išlaidos. Tuo labiau, kad ji 
yra ne studijinė kelionė, bet 
maskaradas.

Ji tuo labiau nereikalinga, 
kad visa, ką L Amerika norėjo 
pasakyti naujajai Washingtono 
administracijai, yra surašyta do
kumente, kurį pasirašė ir suta
rė 21 valstybės užsienio reika- 
lų ministeriai ir ūkio žinovai, 
posėdžiavę kelias dienas Čilėje 
gegužės mėn. Jį atvežti į Wash- 
ingtoną buvo įgaliotas Čilės už-

lestaujama ir tai, kad pagal
bos davimą lydi politinės bei ka- buvo daugiau išvežta negu in- 
rinės sąlygos. Ypatingai prašo
ma pagalbos tarptautinei preky
bai plėsti, finansinėms ir inves
tavimo sąlygoms stabilizuoti, 
transportacijai gerinti, moksli
niams tyrimams ir technologi
jai.

“Privataus kapitalo investavi
mas L. Amerikoje reiškė pra
eity ir dabar tebereiškia, kad 
iš mūsų kontinento išvežamos 
sumos kelis kartus viršija tas, 
kurios yra įvežamos. L. Ameri
kos vadai yra įsitikinę, kad L. 
Amerika daugiau duoda negu 
gauna, šitokia realybe negali čių investavimų uždarbių kraš- 
būti paremtas joks solidaru
mas,”?— pareiškė čilietis dr. 
Valdės, įteikdamas dokumentą 
prez. Nixonui. Jis dar pridėjo, 
kad jame yra viskas pasakyta, 
ką dabar reikėjo pasakyti. Da
bar reikia tik veiksmų. Tai, 4i- kraštui.'-Pradėtina, kad- priga
noma, buvo minkštinimas ne
malonaus fakto, kad Čilė nega
lėjo priimti gub. Rockefellerio

tavimus. Taip antai, 1962 m.

vestuota naujų pinigų 751 mil. 
dol., 1963 išvežta daugiau ne
gu investuota 801 mil. dol., 
1964 — išvežimas viršijo inves
tavimus 895 mil., 1965 — 965 
mil. dol., 1967 — 1 bilijoną 22 
milijonus dol. Pelno repatrijaci- 
jos didėjimas ir investavimų 
mažėjimas aiškinamas tuo, kad 
investavimai pradėjo nešti pel
ną, nes jau suvežtos mašinos, 
apmokyti darbininkai ir suras
tos rinkos, todėl naujų pinigų 
dėjimas į įmones ar kasyklas 
yra žymiai sumažėjęs. Iš tų pa-

te dar lieka nemaža suma ki
tuose pavidaluose, kaip antai at
vežta moderni technologija, 
apmokyti darbininkų, technikų 
ir administracijos kadrai, kurių 
taip reikia ūkiškai atsilikusiam

sienio reikalų ministeris, ką jis numatytu laiku, bet prašė apsi- 
ir padarė birželio 11, įteikda- lankymą atidėti kitam kartui, 
mas dokumentą prez. Nixonui. Tas kitas kartas reiškia, tur-

Ten yra daugybė skundų dėl būt, niekad. ,

taus amerikietiško kapitalo in
vestavimai L. Amerikoj siekia 
apie 12 bil. dolerių.

Čilės užsienio reikalų mi- 
nisterio parinkimas atvežti vi
sos L,- - Amerikos (21 valstybė) 
skundkis-pageidavimus prez.

JAV ūkinių ekspertų jau yra 
pasirengęs vykti į Trinidad-To- 
bago sostinę, kur birželio 14-23 
vyks visų L. Amerikos ūkio eks
pertų konferencija svarstyti 
kaip tik toms problemoms, ku
rios ką tik atvežtos į Washing- 
toną. čia bus pirmoji proga 
Washingtonui rimtai atsiliepti 
į L. Amerikos memorandumą. 
Jas pradėti nagrinėti rimtai 
Washingtonas dar nėra pasi
rengęs, bet teigiama, kad bus

parodyta iniciatyva bent vie
noj srity — kaip tas problemas 
pradėti nagrinėti. Šis pasitari
mas gal vieną ar kitą klausimą 
galės ir giliau pajudinti, bet 
kitoms, labai susipainiojusiom 
problemom bus reikalingos spe
cialios komisijos ir daug lai
ko.

Taip prez. Nixono adminis
tracija turės pradėti tvarkyti 
dar vieną labai ilgai apleistą sri
tį, kurioje ikšiol gerai šiena
vo privatus kapitalas, sujaukęs 
viso žemės pusrutulio santy
kius.

MIRĖ KUN. ALEKSANDRAS NORIUS
Great Falls, Montana, birže

lio 12 staiga mirė kun. dr. 
Aleksandras Norius. Tą savaitę 
jis buvo kunigų rekolekcijose. 
Trečiadienį pajuto didelius gal
vos skausmus. Gydytojas tuoj 
nugabeno į ligoninę. Ketvirta- 
dienic rytą jis buvo rastas ne
gyvas. Mirties priežastis — 
kraujc įsiliejimas į galvą.

Palaidotas antradienį, birže-' 
lio 17, iš Gisat Falls kate- 
drcs vietinėse kunigų kapinė
se. Velionis Amerikoje artimes
nių giminių neturėjo, Lietuvoje 
liko motina, trys broliai ir se
suo.

JAV prekybos santykių su L. _ _____ . __ _______ ___
Amerikos kraštais ir dėl vadi- išsivystę kraštai (be JAV jis tu- delįįspūdį. Prezidentas jį pri- 
namos ūkinės pagalbos davimo, rėjo galvoj ir kai kurias V. Eu- ėmė ne vieną, bet su visais 
Prašoma visą buvusią praktiką ropos valstybes) ne tiek remia Washingtone esančiais tų vals- 

’ * * r tybių ambasadoriais, išklausė
santraukinį pranešimą ir paža
dėjo atkreipti į visą reikalą la
bai didelį dėmesį. Juk L. Ame
rika yra pati svarbiausia šalis 
šiaurės Amerikai. Ją prarasti 
būtų neįsivaizduojamai didelis 
pralaimėjimas.

Nors prez. Nixonas ir pasa
kė, kad reikalas bus pradėtas 
judinti gub. Rockefelleriui į- 
teikus savo pranešimą, tačiau riką, studijavo Kolumbijos uni
tai buvo tik politiniai -diplomą- versitete, kur mokslus taip pat 
tinė maniera, nes didelis būrys baigė daktaro laipsniu.

peržiūrėti, nes prez. Kennedy L. Ameriką, kiek L. Amerika Te
duotas pažadas iškilmingu Al- mia juos. Sumos neminėda- 
liance for Progress vardu prak- mas jis tvirtino, kad 1968 m. 
tikoj nebuvo tai, ko buvo tikė- privatus kapitalas išvežė iš L. 
tąsi. Amerikos uždarbio penkis kar-

Įteikdamas skundų - prašy- tus daugiau negu per tuos me- 
mų sąrašą, Čilės užs. reik, mi- tus buvo įvežta investuoti. To- 
nisteris pažymėjo, kad JAV ūki- kia padėtis esanti nebepakelia

ma. Todėl pasirinktas toks kad 
ir nevisai įprastas, bet labai 
rimtas būdas kolektyviai nu
šviesti problemą ir prašyti nau
jo priėjimo prie JAV ir L. Ame
rikos ūkinių santykių tvarky-

nė pagalba buvo linkusi eiti į 
tas vietas, kurios buvo ūkiškai 
pajėgesnės, bet ne ten, kur ji 
buvo labiausiai reikalinga, kad 
būtų pasiektas tas tikslas, ku
riam toji Alliance for Progress 
turėjo tarnauti.

Velionis buvo gimęs 1926 
rugpiūčio 7 prie Kėdainių. Ten 
ėjo pradinius mokslus, Kėdai
niuose lankė gimnaziją. Karo 
audrų buvo išblokštas iš Lietu
vos. Į kunigu seminariją įstojo 
išeivijoje, kunigu įšventintas 
1953 vasario 28 Romoje.

Mėgo mokslą ir mokslui sky
rė visą savo gyvenimą. Romo
je gavo filosofijos daktaro laips
nį, teologijos ir šv. Rašto licen
ciato laipsnius. Atvykęs į Ame-

Kai Midway pasitarimuose 
Washingtonas turėjo galvoje 
priemones laikui laimėti, o Sai- 
gonas kovojo už savo vyriau
sybės teisę pasilikti P. Vietna
mo šeimininku ir taikos metui 
atėjus, priešas tuo pat metu su
rado labai efektyvią (bent jau 
propagandai remti) priemonę 
savo politinei pozicijai sustip
rinti. Toji priemonė yra antro
sios- P. Vietnamo vyriausybės 
sudarymas. Jos vardas — P. 
Vietnamo Laikinoji revoliucinė 
vyriausybė. Ją jau pripažino 
eilė valstybių, jų tarpe kom. 
Rusija, kom. Kinija, Š. Vietna
mas, Kambodija, Alžyras ir ki
tos.

Antros vyriausybės sudary
mas reiškia, kad Saigono prie
šas savo karinį frontą sustipri
no ir politiniu priedu. Ir jau at
virai paskelbė, kad jis valdys 
P. Vietnamą, todėl tegul nie
kas nemano, kad Paryžiaus de
rybose lauktina tam tikslui 
prieštaraujančių nuolaidų. Bus 
tik tokia taika, kokią numatė 
jau Vietkongo Paryžiuje pa
skelbta 10 punktų programa. 
Ten siekiamieji tikslai dar bu
vo užmaskuoti nedasakymais ir 
bendrybėmis, bet naujosios vy
riausybės deklaracija tokių iš
sisukinėjimų, nebenaudoja — 
— aiškiai ir visiems supranta
mai pasakyta, kad taikos sąly
gos yra tik dvi: Amerikos be
sąlyginis pasitraukimas ir Saigo
no vyriausybės bei visos jos 
sukurtos konstitucinės struktū
ros sunaikinimas. Jokios koali
cinės vyriausybės su Saigono 
vyriausybės vadovais. Jei to
kia ir būtų, tai tik su “liau
dies” grupių atstovais. Kas tos 
“liaudies” grupės, žinome iš 
Maskvos "mums parodytos prak
tikos 1940 m. Lietuvoje.

laracija, pareiškimai Paryžiuje 
ir frontas.

Prieš Midway pasitarimus 
komunistai žymiai sumažino ka
rinę veiklą, bet tuoj po pasi
tarimų vėl puldinėja dar pik
čiau, ir tai ne vietnamiečių, 
bet amerikiečių atramos taškus. 
Tikslas aiškus — kuo skau
džiau badyti karo nenorėju
sią laimėti Ameriką ir pasakyti 
prez. Nixonui, kad 25,000 ka
rių išvežimas taikos durų nė Sai- 
gonui nė Washingtonui neatida
rė.

Tai jau pasakyta ir pereitos 
savaitės taikos derybų posėdy 
Paryžiuje. Vietkongo delegaci
jos vadovybę perėmė naujosios 
vyriausybės užs. reik, ministe- 
rė Nguyen Thi Binh, kurios 
pareiškimai nedavė jokios vil
ties, kad taikos derybos galės 
pajudėti Washingtono ir Saigo
no norėta kryptim. Midway sa
loj sutarta siūlyti kaina buvo 
sutikta su panieka.

Taigi bus gal jau gavusi dau
giau svorio kita nuomonė, kuri 
sako, kad antros P. Vietnamo 
vyriausybės atsiradimas tai
kos derybų iš mirties taško 
neišjudins, priešingai, komu
nistai vėl apsikas ir lauks nau
jų Washingtono nuolaidų. Tai 
liudijąs ir faktas, kad P. Viet
namo antrąją vyriausybę pripa
žino Maskva.

Vienas Saigono-Washingtono 
pusę palaikąs diplomatas Pary
žiuje taip nusakęs susidariu
sią padėtį: “Kodėl jie turėtų 
skubėti pradėti rimtas derybas? 
Juk' Midway komunikatas 5 a-.. 
ko, kad Amerika pradėjo trauk
tis iš Vietnamo, nes pirmasis 
atsitraukimo ratas jau įvykęs 
faktas. Kietai laikydamiesi Pa
ryžiuje ir didindami Amerikos

- aukų skaičių Vietname, jie tiki-. 
P- si savo tikslą pasiekti”.

Vietnamo vyriausybės atsiradi
mą Saigonas ir Washingtonas 
sutiko be panikos — girdi, neį
vyko nieko naujo, tik tas pats ’‘ , .’ .. . pradėti tartis su Sa gonu dėl po-
Islaisvmimo Frontas pavadintas ° f

. . v , linnoc bloneimA micnc
Baigęs profesoriavo sv. Jono kitu vardu. Deja, tikrai kas 

universitete, dėstydamas įvai- nors daugiau įvyko. Tai liudi- 
rius dalykus — filosofiją, rusų 
kalbą ir k.

Nuo praeitų metų rudens jis 
buvo persikėlęs į Great Falls, 
Montana, kur kolegijoje taip 
pat profesoriavo ir buvo pirmi
ninku kelių klubų — Montana 
International Leamed Literary 
Society, Great Falls Chapter ir 
Montana Association for the 
Advancement of Foreign Lan- 
guages. Kaip klubo pirminin
kas ne kartą pasirodė televizi-

mo.
Prašoma daugiau bendradar- JAV atitinkamos institucijos 

biavimo ir pašalinimo ar suma- patvirtino, kad 1962 m. prade-

Italų kompartija pasirodė drąsiausia
Maskva. — Italijos komparti- privalomos' elgsenos linijos ne

jos delegacijos vadovas Enrico gali būti, todėl kiekviena parti- 
Berlinguer komunistų suvažia- ja turi būti laisva turėti savo 
vimui pareiškė, kad nepasirašys skirtingą nuomonę ir elgseną, 
deklaracijos, kurią Maskvos Niekas neturi teisės prieš ją 
kompartija siūlo visiems pasira- pavartoti prievartos, ją smerk- 
šyti suvažiavimą baigiant Italų ti ar kritikuoti. Jeigu rusai su 
kompartija negalinti pritarti kinais susipyko, tai kitos parti- 
Rusijos kompartijos nuomonei jos galėtų jiems padėti ginčus 
dėl komunistų sąjūdžio vieny
bės ir dėl teorijų, kurios skel
biamos ryšium su Čekoslovaki
jos okupacijos pateisinimu.

Pagal italą, vienos visiems

išnarpHoti, bet nuo jų priklau
so, ar tokia paslauga joms pri
imtina. “Monolitinė komunistų 
sąjūdžio vienybė yra ne tik 
klaida, bet ir utopija”, deklara
vo italas.

Pasirėmęs tąja Italijos kom
partijos pažiūra, Berlinguer pa
smerkė Čekoslovakijos okupa
ciją, kurią įvykdė penkios ko
munistų valdomos valstybės.
Po tos kalbos teko ir Husą-

kui ginti Čekoslovakijos okupa- I 
ciją. Bet jiš ją gynė atbula ran- | 
ka: girdi, Čekoslovakijos inte- ] 
resai to reikalavę (Bet ar Če
koslovakija prašė okupacijos?), 
o reformų šalininkai buvę naL 

i vūs ir romantikai. Kas suvažia- Į 
' vime kritikavo Čekoslovakijos 

Į okupaciją, tuos Husakas apšau- 
> kė esant su byla nesusipatinu- 

siais ir todėl nežinančiais ką 
i darą. Ir iš Afrikos džiunglių at

vykusiam komunistui buvo aiš
ku, kad Husakas buvo labai blo
gas Rusijos gynėjas.

ja naujosios vyriausybės dek-

joje, o gegužės 17 buvo suren
gęs didelį tarptautinį vakarą, 
kuriame dainavo, skaitė ir dek
lamavo bei šoko įvairių tautų 
atstovai. Jų tarpe buvo ir lietu
vių kalba įtraukta. Jis pats ir 
vadovavo tam vakarui.

Anksčiau jis vadinosi Nekra- 
šius, bet, baigdamas mokslus 
Amerikoje, jis pakeitė savo pa
vardę ir pasivadino Norius.

JAV delegacijoj Paryžiuje 
tvirtinama, kad komunistai nuo
laidų nesusilauks, todėl turės

litinės klausimo pusės sutvarky
mo. Ir čia būsianti proga Ame
rikai ištrūkti iš Vietnamo karo. 
Bet jau kitas klausimas, kas po 
to pasitraukimo šeimininkaus P. 
Vietname. Argi tokia gėda galė
tų būti suteptos Amerikos in- 

■ tencijos sulaikyti komunistų žy
giavimą Azijoj?

De Gaulle įpėdiniu 
tampa Pompidou

Kazachijos - Sinkiango pasienis neramus
Hong Kongas. — Kai kom

partijų suvažiavimas Maskvoje 
pradėjo posėdžius, Kinija bir
želio 10 paskelbė per visas pa
saulio žinių agentūras, kad So
vietų kariuomenės dalinys iš 
Kazachstano vėl įsibrovė į jos 
teritoriją Sinkiange. Brežne
vas tuojau visiem pranešė, kad 
tai melas. Dabar jau aišku, kad 
toks įvykis buvo, tik Maskva sa
vo notoje teigia, kad jos kariai 
peržengė sieną vydamiesi ki
nus.

Įvykis buvo Barlykų kalnų 
vakarinėje daly prie Tasty
upės, kuri prasideda Kinijoje ir kurie yra tie patys kazachai-ui- 
įteka į Alakolo ežerą Sovietų 
pusėj. Ten netoli yra ir Džun- 

“ garų vartai, per kuriuos rusų 
Kazachstanas turėjo būti su
jungtas geležinkeliu su kinų 
Sinkiango geležinkelių tinklu.

su rusais, kurie atidarę ugnį ir 
dideliu būriu įsiveržę į Kiniją. 
Rusai atvykę net su tankais.

Incidentas mažas, bet blogu 
laiku ir negeroj vietoj.

cūzijos prezidentas

gurai, kurie gyvena už sienos 
Rusijos pusėj. Juos kelis kar
tus per parą pasiekia radijo 
transliacijos gimtąja kalba su 
įvairiausiom žiniom ir propa- 

„ „ . ganda. Jų tikslas labai aiškus
Rusai savo dalį geležinkelio — kurstyti juos prieš kinus ir 
greitai pastatė iki sienos ir pas- pamažu lenkti prie minties, kad 
kutinę stotį pavadino Družba geriau atsiskirti nuo Kinijos ir 
(draugystė), bet kinai, matyt 
supratę to geležinkelio tikslus, 
projekto neįvykdė.

Kaip gi dabar jaustis Brež
nevui, kurs prieš savaitę komu
nistų vadų suvažiavime melavo, 
kai sakė, jog rusų-kinų pasie
nyje nieko neįvyko?

Gi Sinkiango — Kazachsta
no pasienis kinams labai jaut
rus politfškai-etniškai, nes va- Pompidou. Vidutinio ūkininko 
kariniame Sinkiange klajoja sūnus, pradėjęs gyvenimą mo- 
apie 500,000 kazachų ir uigurų, kytoju, prasimušęs i bankinin

kus, prisijungęs prie de Gaulle 
šalininkų ir šešis metus buvęs 
penktosios respublikos ministe- 
riu pirmininku, bet de GauHc 
1968 pastumtas į šalį po to, ka
da jau buvo sulaužęs mažos stu
dentų grupės sąmokslą paskan
dinti kraštą brolžudiškose ko
vose.

G. Pompidou valdys tą pa
čią penktąją respubliką, kurią 
savo reformomis prigydė gen. 
de Gaulle, bet bus lankstesnis

pamažu lenkti prie minties, kad

Paryžius. — Prancūzijos pre
zidentu išrinktas gaulistas G.

prisijungti prie Kazachijos. Ki
nijos vadovybei tai primena ca
rų Rusiją, kuri išnaudojo vi- _____ r _______

Pagal kinus, rusai pasienyje sokias progas ir panaudojo vi- ir modemiškesnis. Su Pompi- 
pagrobę kinų avių bandos va- sas priemones, kad gabalas dou Prancūzija vėl sugrįš i Eu- 

_____, dovą. Kinų pasienio sargyba po gabalo pasigrobtų buvusias ropos šeimą ne diktuojančiu, 
Naotr. R. KMeiiaua nuėjusi jo reikalu pasikalbėti kinų žemes. bet kartu dirbančiu nariu
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Maskva steige Lietuvai partiją ir valdžią
kaip po Voldemaro vyriausy
bės buvo pavesta vyriausybę 
sudaryti Mykolui Sleževičiui. 
-Toliau jis pereina prie Mask
vos rolės Vilniaus istorijoje.

Vilniuje prieš 50mėty lenkę akimis (3)

tesusisiedamas su ja lengvais 
ryšiais.

Jis nebuvo dalyvis posėdžio, 
kurį KC KPLaB (Lietuvos u* Bal
tarusijos komunistų partijos 
centro komitetą*. Red.) tarėjo 
Vilniuje gruodžio d dieną ir ku
riame nutarta sudaryti Lietuvos 
sovietinę valdžią su Mkkevi- 
čhtm Kapsuku prieky; jis veikė 
savo ruožtu tarp žydų proleta
riato, agituodamas už sovietinę 
santvarką ir tardamasis su ra
dikaliom Bando, žydų anarchis
tų ir pan. grupėm.
(Revkomas ir Darbininkų Ta
ryba):

Tų pasitarimų rezultatas — 
lapkričio 1 buvo sukurtas vadi
namas Vilniaus “revkomas” 
(revoliucinis komitetas) ir sy
kiu numatyti rinkimai fabrikų 
darbininkų atstovų į Vilniaus 
Darbininkų atstovų tarybą 
gruodžio 15. Sudaryta iš 200 
asmenų, didesne dalim žydų, 
šioji taryba paskelbė paimanti 
‘Visą vietos valdžią’, ėmėsi or
ganizuot darbininkų miliciją, or
ganizuot politines demonstraci
jas ir streikus; pagrasino rep
resijom vietiniam darbininkam, 
kurie pripažino “Beiratą”, ir 
pan.

Susitarimo su _ Bundu dėka 
komunistai, nors neturėjo aiš
kios daugumos taip. “Darbinin
kų delegatų”, pirmame susi
rinkime laimėjo sau persvarą 
prezidiume. Tarybos ir prezi
diumo pirmininkų tapo Eidnker 
vičius, sekretorium Rozin ši- 
melevičitts, ir nuo to laiko jie

—1 F

veju”*, iki tilo kralto delegatų dyti formalų pritMimą pasiftty- 
tarybos suvažiavimo “visa vai- mui, kad būtų pakeista prezi- 
džia” priklauso Vilniaus tary- diumo sudėtis, ir jame savo ran- 
baL koše jie pasilaikė daugumą, to-

Pasijutę esą mažuma, komu- liau veikdami visos tarybos var- 
nistai vis dėlto sugebėjo sukliu- du.

koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brookiyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

taVMk

kvos):
Maskvoje bolševikai nuo se

no sekė, kas vyksta Vilniuje, ir 
stengėsi jame palaikyti bei plės
ti savo įtaką. Jų veikla buvo nu
kreipta tiek į gyventojus krikš
čionis, tiek į žydus, bet ne vi
sada geriu suderinta. Pirmą bol
ševikų jačeiką Vilniuje įsteigė 
1918 balandžio mėn. Maskvos 
emisare Anna Drobowicz. Ji 
patraukė į save seną darbinin
kų veikėją radikalą Pranciškų 
Eidukevičių ir keletą jaunų žy
dų amatininkų. 1918 spalio. 
18 jie nuvyko nelegaliai į Mas
kvą, padarė pranešimą apie sa
vo ligtolinę veiklą ir gavo in
strukcijų ateičiai... Jie ten 
tikino turį suorganizavę Vil
niuje ir apylinkėse 16 grupių 
su 200 narių (“paskiros gru
pės egzistuojančios ir kitos vie
tose, o taip pat tarp mokslei
vių”); nelegaliame tų grupių at
stovų Suvažiavime, kuris įvy
kęs Vilniuje spalio 1-3, jie for
maliai Įsteigę “Lietuvos ir Bal
tarusijos komunistų partiją”.

Maskva su pasitenkinimu 
priėmė ši pranešimą ir naujai 
sukurtos partijos vadais pasky
rė senus lietuvių socialdemokra
tus Vincą Kapsuką Mickevičių 
bei Zigmantą Aleksą AngarietĮ, 
kurie revoliucijos metu buvojo 
Rusijoje ir vadovavo vadina
mam “Lietuvių komisariatui”, 

^sudarytam Stalino valdomo 
“Tautybių komisariato” rėmuo
se. Pasinaudodami formaliais ------- , — — —------ ,—
diplomatiniais santykiais tarp vejkė Tarybos vardu, retai te-

< Maskvos ir Berlyno, apsirūpinę ^i^dami jos pilną susirinki- : Rašytojas J 
diplomatiniais pasais, jie kelia- ’ savo Jėptyri
vo į Berlyną ‘ keletą sykių, (Darbininku Taryba prieš Kap- ’ , - - . ,
grįždami pakeliui sustojo Vii- suko vaklžiąh Man© šm. 9 nr. taip kalbėjo
niuje ir dalyvavo naujai sukur- dabartinį jaunimą Lietuvo-

Tuo laiku, veikiant “delega
tų tarybai’’ Vilniuje, raudono
sios armijos užimtose srityse 
.pasiskardena “Laikinoji Lietu
vos sovietu valdžia” su V. Kap
suku Mickevičium prieky. Ma
nifestas, kuris skelbė visos val
džios perėmimą, buvo falsifikuo
tas — datuotas gruodžio 16 iš 
apskrities miesto Vileikos, o iš 
tikrųjų “valdžia” tebebuvo 
Daugpily, iš kur planavo su 
raudonąja armija traukti Į Vil
nių. Žinia apie tą “valdfią” su
kėlė dideli nepasitenkinimą Vil
niaus “darbininkų” delegatų 
taryboje’’, ir gruodžio 22 daugu
ma balsu ji atsisakė pripažinti 
tos “valdžios” autoritetą, pa
reikšdama, kad “kiekvienu at-

Mykolas Šleževičius
‘ , k__ -i, : ■

j. PAUKŠTELIS APffi OKtPliOTOS 
LIETUVOS JAUNIMU

tos ‘partijos” centro komite-

(Dar ir šimelovič iš Maskvos):
Nepriklausomai nuo jų (Kap

suko partijos. Red.) veikė va
dinamas “Žydų komisariatas“ 
bendrame tautybių komisariate 
(Maskvoje). Jis taip pat išklau
sė vilniškių delegatų praneši
mo ir, kadangi jie grižo namo, 
tai su jais pasiuntė dar Jago- 
dą Julių šimelovičių, gimusi 
1890 metais Rygoje. Tai buvo 
įžymus komunistų veikėjas tarp 
žydu, neseniai paskirtas Žydų 
komisariato Maskvoje vadovo 
pavaduotoju. Pasivadinęs “Rei- 
zinu”, Simelovičius apsigyveno 
Vilniuje ir organizavo pogrin-

ginkluoti "Soldatesratas” atsi
sakė išduoti 800 šautuvų ir 10 
kulkosvydžių. Tada prezidiumas 
(tos Darbininkų tarybos. Red.) 
kreipėsi į Daugpilį su prašymu 
atsiųsti jo dispozicijai šimtą 
ginkluotų raudonarmiečių. Tą 
prašymą Kapsuko valdžia iš
sprendė gruodžio 22, ir, jos 
nutarimu, apie Kalėdas šimtinė 
raudonosios armijos kareivių 
slaptai atvyko į Vilnių ir buvo 
įkurdinti tiek pačiame mieste, 
tiek Porubanko priemiesty.

Šalia vokiečių vienintelė tik
ra jėga buvo lenkai. Tačiau ji 
nebuvo tokia didelė, kaip skel
bė bolševikų ir lietuvių propa
ganda, kalbėdama apie šimtus 
ir tūkstančius ginkluotų legio
nierių, susitelkusių Vilniuje.

(Toliau — apie lenkų ginkluo
tas jėgas ir jų pastangas Vil
niuje).

MATTHEW F. BALLA8 FUNKRAL. HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN AROMISKI8 (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Arame Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
Lafayette SU Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar-

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas j Lietuvą. Greitas patarnavimas — Žemos kainos. 370 Union 
Ava, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estete. Namų pirkimo, par. 
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų jstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamalca Ave^ Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMON AS, statybininkas — Long Islande stato {vairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

PET Seimo atstovai 
Europoje

Pavergtųjų Europos Tautų • VYTAUTAS BELECKAS, «av. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Seimo atstovai gegužės 20 iš 
Paryžiaus nuvyko i Romą. Ten 
turėjo pasitarimų su vyriausy- - 
bės bei parlamento įvairių gru
pių atstovais. Jų apsilankymas 
Italijoje buvo vaisingas,ne
paisant ten juntamos politinės 
Įtampos, gresiančios virsti rim
ta krize.

Delegacijos kelionės tvarka
raštis neleido jai sulaukti spe
cialios audiencijos pas popie
žių. Tačiau gegužės 27 ilgiau 
Romoj pasilikęs delegacijos na
rys V. Sidzikauskas buvo priim
tas Msgr. Montalgo, kurs priė- 

į dalytes, kai mė seimo mėmorandunją, išsa- 
■ •—" miai pasikalbėjo ^airiė keliamais 

klausimais ir prižadėjo visa tai 
perteikti popiežiui.

V. Sidzikauskas, be to, kal
bėjo per Vatikano radiją į Lie
tuvą, aplankė nesveikuojantį 
min. S. Girdvainį, informavosi 
bei aiškinosi lietuviškosios 
veiklos reikalais pas Lietuvos 
pasiuntinybės Vatikane sekre
torių S. Lozoraitį, Jr. (Elta)

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

Ridgewood» N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938, ________ ____ ____________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta- 

m 6 y, gp, 87-09 Jamalca Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S & G MAISTO KRAUTUVĄ Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamalca Avė. 
Woodboven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Fristatom į namus liet skilandžius, sūrius. We take all orders apecial price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ava, Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

žinoma;
tie ieško"

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

ipozi- 
tačbenio proga Uferatūro* h- tyvia kryptimi. į Tiesa, yra ir to

kių, kuriems ttteko nereikia — 
tik gero buto, mašinos. Tie 
daug graudžiau atrodo už besi
blaškančius. Mes, kai buvome 
jauni, tai negalime skųstis, turė
jome tikslų irHdealų — siekė
me šviesos, Iflbkslo* norėjome 
padaryti ką riors gera -savo 
kraštai, savo .žemei; tokias min
tis stengėmės reikšti it savo 
kūryboje. Bet iš viso to, ką šne
kėjau, tragedijų daryti nerei
kia. Dar kartą sakau — yra 
daug supratingų, puikių žmo
nių, ir, be abejo, ateitis jų 
rankose.. .Dar, man rodos, vie
nas nelinksmas dalykas yra šei
mų netvirtumas. O kai netvirta 
šeima, netvirti darosi ir kiti 
dalykai”.

Apie kūrybos socialumą J. 
Paukštelis sakė:

“Matot, socialinės problemos 
visada buvo gyvos ir svarbios. 
Be to, grubiai tariant,ne vien 
pavalgymas žmogui rūpi. Man 
atrodo, kad mes perdaug esam 
prišnekėję ir tiar tėbešnekame 
apie materialinius dalykus. Ne
supraskite, kad aš neigiu jų 
svarbu. Bet susitikdamas su 
žmonėmis — senesniais ir jau
nesniais — aiškiai pajuntu, kad 
dvasinių problemų jie (literatū
roje) yra labai išsiilgę. Siame 
smarkiai komplikuotame pasau
lyje. kai. žmogui tenka pajusti 
dvasinių vertybių krizę, jo psi
chikos, jo ieškojimų, jo gėrio, 
tiesos siekimo atskleidimas kū
ryboje — labai svarbu. Aš ne
noriu pastigti, kad šiuos klau
sima galima kelti atsietai nuo 
socialinės dirvos, bet vtsttėk jie 
turėtų būti keliami daug ryš
kiau. Pažįstu daug jaunų žmo
nių, žinau, kad jie domisi tokia 
literatūra. Beje, ir grynesnių 
socialinių problemų gana daug. 
Socialiniai žmonių santykiai 
kartais įgauna, pasakyčiau, sa
votiškai užmaskuotą, gal net pa
gražintą formą. Jie dažnai ga
na sudėtingi, todėl juos paro
dyti neužtenka tik įžvalgumo, 
reikia dar ir didelio talento”

(Elta)

LIETUVIS ADVOKATAS — 41*49 74tk Street Jackaoo

kad jaunimo 
abejingumas.

ne tik darbui, 
gėriui, moralei.

je:
“Apie mūsų jaunąją inteli

gentiją galiu pasakyti daug ge
ru žodžių — kiek puikių archi
tektų, gydytojų, gabių literatu. 
Ir negaliu iškęsti neužsimi
nęs — blogai, 
tarpe iškerojo 
Daug abejingų 
bet ir grožiui,
Galvoji, kuo čia tą dalyką pa
aiškinti, ir prieini išvadą, kad 
neigiamą. darbą čia daro pats 
laikas, visame pasaulyje pasė
jęs abejingumo, skepticizmo, 
nihilizmo sėklas, tam tikrą dva
sinę krizę pergyvena visa žmo
nija. Pritrūkę didesnių idealų, 
žmonės ima blaškytis, ieškoti 
nauju; nerami ieškojimu dvasia,

Pagerbti 
kurstytojai 
prieš Lietuvą

Rytprūsių “Landsmann- 
schaft” (vokiškųjų pabėgėlių iš 
Rytų Prūsijos vyriausioji orga
nizacija Vakarų Vokietijoje) 
paskyrė aukštus pasižymėjimo 
ženklus "Preussenschild” (“Prū
sų skydus”) dviem vokiškiems 
“memeHenderiams: Richardui 
Meyeriui ir Pauliui Brockui.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamalca Ava, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 ▼.)

Alfa Jeweler
A ŪSELIS

Garantuotas laikrodžių taisymas
Ankan, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio Įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs pap * ’-* —*—*—

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSEUEN9 — Tel. 487-8865

Planką dažymas

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N J. 07205; tel. 201 - 289-6878.

DEXTER PARK 
ra pharmacy |a 

Wm. Anastasl, B. S.

TeL (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY
77-81 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER 
Mlchigan 2^130

TRAVBL AGENCY
Kelionės plačiame pasauly 

WILLIAM R. BEST 
84-14A Jamalca Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

banga 1460 oekmadicntal!' 5-5.30 v. p.p.

BOSTON. MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH. — Lietuvitkų melodiją raSle vataMta WJT>8 stotis, ban
ga 1400 Šeštadieniais nuo 3-4 pp. VedtjM Ralptl J. Valatka. 15756 Lesune 
Detroit, Mich. 48227, telef. 273-2224.

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. VUtlnfA 173 
Arthur St.. Brockton. Mass.. tel. JU 6-7208; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vM.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105.9 FM banga. Vedėjas Romas Kežvs, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Vlllage, N.Y. 11379.

PITTSBURGH. PA. — WZUM. 1590 banga wkmadfonk»ts 12 Iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yuciu*. 52 Shady St. W. PRlatargA Pa. 1522*. tel. M3-2TM.

HARTFORD. CONN. — ved. Alg. DrafBlMvNtat, WBM1 - FM 86.7 srkma- 
dienj nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Vfctoria Rd., Hartford, Conn.. telef. 248-4582.

PHTLADELPHIA, PA. — BendruomeMa BMMA WTRL. 888 Mtacyrlo 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1281 Grten St., Fhiladetphta, Fa 18123; 
PO 5-0932.

RTTM

nas aršiausių vokietininkų gy- 
nėjų Klaipėocs krašte ir neato- 
datrinis kurstytojas prieš Lietu
vos valstybę ir lietuvių tautą. 
Tą pačią pragaištingą politiką 
Meyeris varė ir po antrojo pa
saulinio karo, ilgus metus va
dovaudamas “memellenderių” 
organizacijai Vaklrų Vokietijo
je. Menkai žinomas rašytojas 
Paul Brock veikia kaipo anos 
organizacijos spaudos referen-

Kaip r»šo “Memeter Dampf- 
boot”. Hitlerio laikais pavirtęs 
nacių organu, pasižymėjimo 
ženklai buvę paskirti aniem 
kurstytojam prieš Lietuvą “Ju- 
biliejiftaiis metais”,t.y. Klaipė
dos krašto atplėšimo nno Lietu
vos 30 metų sukakties proga.

Aukštų žymeniu suteikimą 
Meyeriui ir Brockui tenka lai
kyti piktu akibrokštu, nukreip
tu prieš Lietuvą ir lietuvių tau
tą. Tuo pačiu Maskvai duotas 
naujas argumentas kaltinti Va-
karu Vokietiją revanšistiniais ROCHESTER. N.Y. — Kultūrinė lietuvKka vakmMM sekmadieniais 8-9:30

, vai ryto per WCMF-FM. 88.5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas. 5SO
kėslais. VVilkins St. Rochester. N.Y. H621.



DARBININKAS 196$ m., birželio 17 d., r. 42

Šešiolika kančių ir skriaudos metų
HARTFORDO LIETUVIŲ "TĖVYNĖS GARSŲ" RADIJO VA
LANDOS VEDĖJO ALGIMANTO DRAGŪNEVIČIAUS PASI
KALBĖJIMAS SU KNYGOS "VERGIJOS KRYŽKELIUOSE 
AUTORE STEFANIJA ROKIENE

Kas jus paskatino parašyti 
savo ir daugelio tūkstančiu to 
paties likimo broliu košmariš
ku išgyvenimu knygą?

Didelis vargas, žiaurūs per
gyvenimai, begalinės kančios ir 
nekaltų lietuvių mirtys skati
no mane išlieti tą skausmą, 
pasiskųsti ir viską išsakyti lais
vėje gyvenantiems savo bro
liams.

Per šešiolika metų sieloje 
prisirinko labai daug skriau
dos. Žinojimas, kad esi nužmo
gintas, paskirtas lėtai ir baisiai 
bado mirčiai, išspaudžiant pas
kutines jėgas komunistų gero
vei kelti.

Tada visi tremtiniai norėjo
me šaukti pasauliui: išgirski
te, užtarkite ir mums padėkite.

Ypač buvo skaudu savo ran
komis pilti vis naują ir naują 
lietuvio kapą. Tada taip užvir
davo kraujas ir pravirkdavo 
širdis, kad Antanas, Marija ar 
mažasis Vytukas daugiau jau 
niekam nepasiguos savo vargais 
ir nepapasakos apie baisiai sun
kią bado mirtį.

Tokiais momentais jausda
vau pareigą kalbėti, šaukte 
šaukti už tuos tūkstančius miru
siųjų. Bet kada prakalbėsiu, ka
da pasiguosiu ir ar pati išliksiu 
gyva, tada nežinojau.

Grįžau į vergaujančią Lietu
vą. Braidau po kraujuotas ra
sas, ieškau žuvusių laisvės ko
votojų pagiriais išsimėčiusių

Knygynėlio likimas
(atkelta iš 3 psl. J

gene išleisti Tremties metai ir 
kelios kitos.

Amerikos lietuvių kultūros 
istorijai būtų įdomūs daugelio 
kolonijų veiklių ir neveiklių 
mūsų knygų skyrių duomenys. 
Brooklyne. Maujer gatvėje, bu
vo gana gausi lietuviškų knygų 
lentyna. Ar tebėra? Ar kas nau
doja? Ipolitas 

MAIRONIO MOKYKLOS ŠIŲ 
METŲ ABITURIENTAI

Visos nuotraukos R. Kisieliaus

Ligija Birutytė

Algis Oštapas

kauburėlių, siūlausi motinoms 
talkon juos atkasti ir sūnelių 
kaulelius slaptai palaidoti ka - 
puošė.

Ir tėvynėje girdžiu žmonių 
skundus apie bolševikų padary
tas neužgydomas sielos ir šir
dies žaizdas ir neatlyginamas 
medžiagines skriaudas. Išvažiuo
jant į Ameriką, jie mane prašė: 
“Pasakykite jiems, kaip mes čia 
gyvename”.

Išpildžiau visas man pažįsta
mų žmonių pavestas misijas ir 
nedrąsiai pabandžiau pasisaky
ti spaudoje, kaip Lietuvoje gy
vena mūsų broliai. Ačiū! Šio 
krašto lietuviai skaitė, domėjo
si ir daug paskatinančių laiš
kų parašė. Buvo atvažiavęs am
žinos atminties Kipras Bielinis, 
paragino parašyti atsiminimus 
ir pažadėjo išleisti. Taip ir pra
dėjau eilutė po eilutės austi 
savo užrašus.

Noriu, kad tie mano užrašai 
išjudintų kai kurių išeivių ap
snūdimą. blaškymąsi, išsklaidy
tų nesutarimus ir primintų ne
tolimą, bet labai skaudžią mū
sų tautos praeitį. Tuo pačiu no
riu priminti ir įsakmiai pabrėž
ti, kad komunizmas nepasikeitė 
ir savo tjkslų atkakliai siekia ir 
sieks. Visi privalome atsiminti, 
kad šiandien kiekvienas lietu
vis yra reikalingas vergaujan
čiai tautai ir šventai turime at
likti pareigas savo gimtajai že
mei.

Be to, sąžinė man neleido 
nusinešti į kapus matytą rusų 
komunistų vykdomą tautų nai
kinimą.

Jei buvo teisiamas nacizmas 
ir fašizmas, tai tikiu, kad bus 
teisiamas ir komunizmas. O gal 
ir mano užrašai tada atsiras 
ant pasaulinio teisingumo tri
bunolo stalo?

Tamstos knygą skaitant, tie
siog sunku suprasti, kokiose 
baisiose sąlygose jums teko, o 
kitiems dar ir dabar tenka gy

Vytis Snieška Audrė Staknytė Edvardas Ūselis

Stefanijos Rokienės knygos "Vergijos kryžkeliuose“ viršelis

venti. Ar numatote šią kny
gą, gal sutrumpintoje ir ameri
kiečiams pritaikintoje formoje, 
išversti Į angly kalbą?

Skaitytojai, kun. dr. S. Matu
lis, Pranas Narvydas, Vladas 
Venckus ir daugybė kitu, pri
taria knygą versti i svetimas 
kalbas ir net žada materialiai 
paremti.

Tačiau reikia palaukti išei
nančio antrojo užrašų tomo 
“Grįžimas į gyvenimą". Rank
raštis jau paruoštas ir išsiųstas 
Vilties leidyklai. Knyga turėtų 
pasirodyti prieš Kalėdas. Ver
čiant užrašus reikėtų trumpin
ti ir iš dviejų tomų sudaryti 
vieną, nes tūkstantis puslapių 
skaitytojus gali baidyti. Juo la
biau, kad mano užrašai yra tai
kyti saviesiems, lietuviams. 
Vertimui atlikti reikės didelės 
talkos. Tai ateities projektai ir 
ketinimai.

Kaip knygą vertina skaityto
jai?

Sprendžiant iš recenzijų ir iš 
skaitytojų gaunamų laiškų, kny
ga vertinama gerai. Paskaitysiu 
iš laiškų keletą ištraukų.

Profesorius kun. Stasys Yla 
rašo:

“Negaliu atsistebėti iš kur 
Jūsų tos jėgos po tiekos kan
čių ir išgyvenimu dar parašyti 
veikalą -— monumentalini. Kar
tą vienas jaunas inžinierius pa
sakė: Lietuva yra Europos 

meisteris išlikimo prasme. Tai 
tinka ir Jums asmeniškai.

Skaitau pamažu, kad geriau 
isijausciau tą tautos brolių — 
sesių dramą. Juoba dėl to, kad 
ii mano brolis su šeima ėjo 
tS'S pačiais keliais ir liko ten 
palaidotas. Su Jūsų knyga pra
turtėja mūsų literatūra nauju 
įrašu, nauja dokumentacija to 
istorinio tarpsnio, kuris nepa

Baigimo pažymėjimą Įteikia Vyčiui Snieškai abiturientų išleistuvėse birže
lio 7 Maspetho lietuvių parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

kartojamas savo šiurpumu. Jūs 
prabilote už daugelį, kurių lū
pos dar užčiauptos. Ši knyga 
yra kartu ir kaltinamasis aktas 
Sovietų sistemai, kuri vykdo 
tautų genocidą.”

A. Paulius iš Hamiltono sa
ko:

“Perskaičiau Jūsų “Vergijos 
kryžkelius” ryte rydamas. Tai 
lietuvių kančių Odisėja, kuri 
beskaitantįjį sukrečia iki sielos 
gelmių. Tikrai Jūs aprašėte si- 
birinį mūsų tautiečių gyveni
mą su visom smulkmenom — 
tiesiog nuogą, žiaurų, brutalų. 
Daug vietų grįždavau dar kar
tą perskaityti, kad galėčiau ge
riau suprasti, įsijausti ir pergy
venti.”

Dr. Balys Matulionis iš Wal- 
lum Lake rašo:

“Knyga parašyta kankinamos 
ir žudomos tautos ašaromis ir 
krauju: ją galima skaityti tik 
lapas po lapo, kad galėtum įsi
gilinti į mūsų tautos kruvinas 
kančias. Tai ilgiems laikams pa
minklas žuvusiems ir rūstus pa
smerkimas sugyvulėjusiam Lie
tuvos pavergėjui.”

Skaitytojai užvažiuoja asme
niškai susipažinti, pasveikinti 
ir padėkoti už knygos parašy
mą.

O kaip su knygos pristaty
mais visuomenei?

Knygos pristatymai buvo su
ruošti Detroite, Chicagoje ir 
Philadelphijoje.

Įspūdingiausias pristatymas 
buvo suruoštas Chicagos Lietu
viu Tautinio Akademinio Sam
būrio, Jaunimo centro salėje.

Šarūnas Zikaras

Profesorė Aldona Augusti- 
navičienė iškėlė knygos ryškią
sias savybes ir ją teigiamai į- 
vertino.

Pedagoginio Lituanistikos In
stituto studentai atliko iš kny
gos “Vergijos kryžkeliuose” 
instituto direktoriaus Domo Ve
ličkos sukurtą montažą “Mažų
jų brolių baladė”.

Vaidybinę ir meninę dalį api
pavidalino aktorius J. Valen
tinas.

Bendrai imant, knyga perka
ma gerai. Kietais viršeliais vi
sos kopijos jau išparduotos.

Juokas
(atkelta iš 3 psl.) 

muose, kai jūsų tėvynės atgaus 
laisvę.

Kaip? — nori šaukti žmo
gus, ir jis žino, kad su juo ‘šauk
tų visi kurie laukia teisybės— 
kaip? Kaip gali tapti kraštas 
laisvas, jeigu niekas nekariau
ja dėl jo? O kas kariaus, jeigu 
tie, kurie gali, nepadeda, o ku
rie trokšta, yra bejėgiai? Kaip 
gali girti tuos kovotojus, iš
siųstus su pažadu, ir atgautus 
su pinigu — jeigu leidai taip 
įvykti? Ir šimtus tūkstančių kar
tų gali garbinti laisvės var
dą, ir jei nieko nedarai užtvir
tinti žodį — tai testamentas pa
rašytas ant nukritusio medžių 
lapo.

— Mes nekovosime dėl jūsų, 
nė dėl kitų pavergtųjų — bet 
jūs būsite laisvi.

— Mes nieko nepadėsim, kad 
diktatūros sugriūtų, bet jūs ži
note, kad gali taip atsitikti ir 
jūs būsite laisvi.

— Jūs būsite laisvi.
- Kaip?
Kaip — žmogus juto, jog pro 

visą šios akimirkos džiaugsmą, 
žmonių širdyse, uždangstytas 
gražiais kalbėjimais ir viltimis, 
yra šaltas žinojimas ir klausi
mas:

Kaip? — jeigu niekas nedaro 
nieko, kas išgelbėtų.

Reiktų paklausti mokslinin
kus, kurie taria, jog kažkada, 
kažkaip, be Priežasties — atsi
rado žaibas, trenkė, ir prasidė
jo visata.

žmogus iš šiaurės tylėjo.

Ir staiga jis išgirdo juoką ir 
nusigando: argi jis pats nepa
juto, kaip įvykdė savo ketini
mą? Tačiau jis negalėjo juoktis 
taip grasinamai, pergalingai ir 
biauriai — žinojo jis, nes kogi 
jo širdis drebėjo? Ir nesijuokė 
niekas kitas šiame žmonių su
plaukime — tai yra didžiojo 
priešo juokas.

O kas protarpiais prasimuša 
pro juoką? Kas ūkauja taip 
gailiai, taip silpnai, slopina
mai, bet tvirtai, kad turi skilti 
kalnai? Ar Vėliava atiduota ga
lingojo Vyro globai, ar šimtai 
vėliavų daugelyje kraštų, vals
tybių vėliavos, Bažnyčių vėlia
vos — kas kovoja su baisiuoju 
juoku?

Tačiau laimingieji, tvirto, di
delio, turtingo krašto žmonės 
tegirdėjo sulankstomos medžia
gos šlamėjimą, ir jiem daugiau 
rūpi nušalusios citrinos žiedla
pis negu viso pasaulio vėliavos.

Gal būt ir jų pačių.

N. B. Po keleriu metų žmo
gus iš šiaurės skaito laikraščiuo
se. kaip Castro šnipai Ameriko
je patys praneša valdžios agen
tūroms apie antikomunistinių 
pabėgėlių pianus kovai. Šimtai 
Amerikos įvairių sričių agentų 
specialiai yra skiriami įsiskverb
ti į tas anti-Castrines grupes, 
kad iš anksto sužinotų jų pla
nus ir sunaikintų juos. —

Juokas darosi vis garsesnis.

O kraujas dar neišbluko

Jei "EGLUTĘ" užsakyti, 

Vaikui džiaugsmą padarysi — 

Valandos pavirs minutėm. 

Skaitant nuotykius Pupučl®,

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her- 
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Iš
leido Montrealio liet, radio va
landos vedėjas L. Stankevičius. 
Kaina 5 dol.

Sol. Antanas Pavasaris, teno
ras. Dainų ir arijų rečitalis. 
Šauksmas, Nemunėlis, Tušti pa
liktieji namai, Ten mano tėvy
nė, Lietuvos laukai, Tykiai, ty
kiai, Dainos, muzika ir gėlės. 
Arijos iš operų: Eugenijus Onie- 
ginas — Čaikovskio, L ‘Arle- 
siana — Cilea, Pajacai —Le- 
oncovallo, Meilės eleksyras — 
Donizetti, Tosca — Puccini. 
Perlų ieškotojai — G. Bizet. 
Žydė — Halvey. Kaina 5 dol.

NAUJAI KLEISTOS 
KNYGOS

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu- 
zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 dol. Liepsnas ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol.

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 dol., kietais virš. 
6 dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui. 2-oji Alg. Trinkūno 
iliustruota laida. 528 psl. 
minkštais viršeliais 4 dol., kie
tais — 5 dol. Labai graži do
vana ypač jaunimui. Išleido dr. 
Vydūno fondas Chicagoj.

R. Spalio anksčiau išleista 
Alma Mater, kurios kaina kie
tais viršeliais 5 dol. Taip pat 
Užsienio Lietuvių Spaudos Met
raštis — kaina 2 dol. Lietuvos 
Geografijos Vadovėlis, Z. Ašok
lio, kaina 1.50 dol.

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-lnstruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

PAPIGINTOS KNYGOS

"Atsiminimai iš Balto veik- 
lot". Prel. dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balfo Įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem
tyje, naujakurių būklę Ameriko
je. 144 iliustracijos. Tinkama ir 
naujakuriam pasiskaityt ir kvie
tėjam padovanoti. Kaina 3 dol. 
Kietais viršeliais 4 dol.

"Vytautas the Great". Prel 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei
kalas apie didįjį Lietuvos kuni
gaikštį anglų kalba. Graži do
vana angliškai kalbantiem. Kai
na 2 dol. Kietais virš. 3 dol.

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

šios bei kitos knygos ir plokš 
teles gaunamos: Darbininkas. 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn. N. Y. H 221.
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Dvidešimt metų bendruomenei
1949 panaikinus didelę Gees- 

thaehtoSpakenhergo lietuvių 
stovyklą, dalis lietuvių, negalė-

HAMBURGO LIETUVIAI retas kuris įstoja į bendruome
nės narius.

Hamburge lietuviai gyvena

po stovyklas. Dalis Spakenber- 
go gyventojų pateko į Hambur
go ribose esančias stovyklas. 
Tokių stovyklų Hamburge bu
vo šešios. Vieniem pasisekė ge
riau ir patogiau apsigyventi, o 
kitiem — labai blogai.

Lietuvių Hamburge gyventa 
ir anksčiau. Kiekviena stovyk
la turėjo savo atskirą komitetą. 
Ryšiai buvo palaikomi per apy
gardų įgaliotinius. Atvykę iš 
Spakenbergo ir apsigyvenę įvai
riose stovyklose lietuviai susi
organizavo į vieną Hamburgo 
apkės bendruomenę, per ku-

informacijos.
Nors ir sunkus buvo stovyk-

veikla gal buvo didesnė, kaip 
šiandieną. Dabar visi turi mi- 
nimalinį pragyvenimo šaltinį, 
bet moraliai yra pavargę ir dau-

go stovyklose nebėra nė vieno 
lietuvio. Paskutiniai viengun
giai gavo butus 1966 metais. 
Stovykloje apsigyvena tik tie, 
kurie grįžta iš Lietuvos kaip 
vokiečių piliečiai, bet ir jie gim
tai apsigyvena privačiai. Dau
gelis grįžusių iš Lietuvos palšu-____ __ ___  ____

rią buvo gaunama Balfo para- ko ryšius su bendruomene, bet dėdavo ir persikraustyti?

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

PANAIKINTA "SUTARTIS" 
Klausimas

Didėjant infliacijai ir kainom 
nuolat kylant, su broliu nu
tarėme pirkti nekilnojamojo 
turto “for investment” (inves- 
tacijai). Gretimame mieste suži
nojome, kad vieni mūriniai na
mai parduodami pačiame mies
to centre. Keletą savaičių su 
savininku vedėme derybas ir 
galų gale susitarėme dėl kai-

Gal Tamsta mum parašytum, 
ar yra priemonių, kurių mūsų 
advokatas galėtų imtis namam 
pirkti pagal minėtą ankstyves
nį susitarimą?

Broliai D.P., Illinois

Maironto mokyklos abiturientų išleistuvėse kalba rytų apygardos inspektorius A. Masionis. Prie stalo iš k. 
į d. mokyklos vedėjas A. Samušis, mokytoja J. Kregždienė, kapelionas kun. J. Pakalniškis, A. Masionis, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. R. Kisieliaus

— Danutė Brazytė-Bindokie- 
nė laimėjo JAV Lietuvių Bend
ruomenės Švietimo tarybos pa
skelbtą jaunimo literatūros kon
kursą, kuriam buvo viso at
siųsta 5 apysakos ir 5 dramos. 
Vertinimo komisiją sudarė pir- 
min. Vincas Ramonas, sekr. Ju
lija Švabaitė-Gylienė, nariai— 
Saulė Jautokaitė, Algimantas Di- 
kinis ir Mykolas Dranga. Ko
misija birželio 12 d. 'posėdy nu
tarė pirmos premijos neskirti, 
o antrąją 500 dol. premiją pa
skyrė D. Brazytei-Bindokienei 
už apysaką “Mieste nesaugu”. 
Premijos įteikimo iškilmės į-, 
vyks spalio 11 Jaunimo centre, 
Chicagoje.

— Kun. Pranas A. Dauss, bu
vęs klebonu šv. Patriko bažny
čioje Sheffiėld, III., neseniai 
perkeltas klebono pareigom į 
Šv. Patriko bažnyčią Camp 
Grove, III. Kun. Dauss yra ki
lęs iš Scranton, Pa.

— Liūdnųjų birželio įvykių 
minėjimas įvyks penktadienį, 
birželio 20 d., 7:30 v.v. Jauni
mo centre. Iškilmės prasidės a- 
peigomis prie aukuro, kur bus 
padedamas vainikas žuvusiem. 
Tolimesnė programa vyks salė
je. Prelegentas — Ignas An- 
drašiūnas. Meninę dalį atliks 
Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto studentai: Rimas Černius, 
Birutė Lieponytė ir Ramutė Plio- 
plytė, atlikdami Domo Velič
kos “Mažųjų brolių baladę”. Tai 
yra tremties atminimų etiudas. 
Stud. Antanas Rauchas tvarkys 
apšvietimą ir garsinius pritaiky
mus. Minėjimą ruošia Amerikos 
Tarybos Chicagos skyrius.

— Vysk. V. Brizgys yra su
tikęs būti garbės komiteto pir
mininku vysk. A. Deksnio iškil
mingam priėmimui Chicagoje. 
Pontifikalinės mišios bus bir
želio 29 d. 3 vai. popiet Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčio
je. Jų metu giedos ir solistai St. 
Baras ir J. Vaznelis.

vieno ir antro susidaro net 
apie 60 kilometrų. Miesto cent
re gyvena tik kelios šeimos. 
Bendruomenės centre yra mū
sų dekanas kun. V. šarka, ku
ris palaiko glaudžius ryšius
šv. Teresės parapijos klebonu. 
Klebonas karo metu yra buvęs 
Lietuvoje. Jo dėka galima nau
dotis parapijos sale, kurioje 
yra ruošiami minėjimai ir kito
kį parengimai.

Kun. V. šarka yra didelis lie
tuvis. Jis neskirsto žmonių kon
fesijom. Ypatingai globoja lie
tuvius, nesvarbu, kokių jie bū
tų pažiūrų. Padėjo jiem gauti 
butus. Esant reikalui, pats pa-

• Jo 
dėka šiandieną visi gyvena pa
togiai ir jau yra užmiršę sto
vyklų gyvenimą, kartais pa
miršdami net ir lietuviškas pa
maldas.

Motinos dienos minėjimas 
___ Gegužės 11 susirinkome į 

Šv. Teresės bažnyčią pasimels
ti už mūsų mirusias ir gyvas 
motinas. Tuo pačiu atiduot pa
garbą Marijai. Dekanas kun. 
V. Šarka atlaikė pamaldas ir pa
sakė tai dienai skirtą pamoks
lą.

Po pamaldų susirinkome į gė
lėmis išpuoštą salę, kur laukė 
jaunimas su kun. Br. Liubino 
paruoštu montažu. Susėdus mo
tinom prie stalų, jas pasveikino 
Bendruomenės pirmininkas. 
Kun. V. šarka skaitė paskaitą. 
Montažą, su . dainomis ir dekla
macijomis atliko Angelika, I- 
lona, Cecilija ir Ramona Gaide- 
lytės, Edita Masidlauskaitė, 
Manuela Tenikaitytė, Aurelija 
Lipšytė, Irena ir Bernardas Pa- 
vilioniai, Sibilė ir Gabrielė Sa- 
džiūtės, Kristė Malinauskaitė.

MOKSLEIVIU ATEITININKŲ STOVYKLA DAINAVOJE

Atsakymas
Visų vargų ir neaiškumų ga

lima buvo išvengti, tinkamai 
suredagavus • pirkimo-pardavi
mo sutartį. Namų savininkas, 
kuris yra studijavęs teisę, ima- 

____ ___________________  si rizikos, atstovaudamas sau 
lui, kad turime savoė'dvokata, pačiam. Tačiau Tamstos, kurie, - • «
kuris viską surašys. O jis mum matyti, esate biznieriai, turėtu- močiutJ augau”. K^tažm ė 

mėt suprasti, kad jo “teisės vadovavo aktorius A. Gedvilą, 
žinojimas" Tamstų interesų ne- “ T " 
apgins. Kodėl žmonės perka 
brangius namus ir gailisi po
ros šimtų su namų pirkimu su
rištiems reikalams sutvarkyti, 
— yra itin sunku suprasti.

Nepaskaičius! “rašto”, kuris 
buvo namų savininko sureda
guotas, negaliu Tamstom pasa
kyti, kas yra darytina Tamstų 
atveju. Be to, Tamstos turite 
savo advokatą, kuris yra su tuo 
raštu “susipažinęs” ir todėl ži
no, ką galima ir ko negalima 
padaryti.

Dėl vadinamojo "tiHe" (na
mų nuosavybės stovio): atrodo, 
keista, kad bankas duoda

nos.
Sakėme tam savininkui ita-

sakė, kad jam jokių advokatų 
nereikia, jis pats studijavęs 
“law” (teisę) ir viską surašy
siąs. Jis parašė ant paprasto la
po, kad sutinkąs mum namus 
parduoti už 38,0 0 0 dolerių, 
“subjėct” (su sąlyga), jei mes 
gausime 20,000 dolerių banko 
paskolos (mortgage). Taip pat 
parašė, kad, jei mum nepasi
sektų gauti paskolos, jis mum 
grąžins “deposit” (rankpini
gius). Mes visai nepasirašėme.

Teiravomės bankuose, ir pa
sakė, kad truks mažiausia mė
nesį, kol jie galės mum pasa
kyti, ar mes gausime paskolą. 
Tuo tarpu rašte buvo pažymė
ta, kad turim paskolą gauti ir 
namus pirkti per vieną mėne
sį. Bankas neapsiėmė viso rei
kalo sutvarkyti per vieną mė
nesį. Tuo tarpu mes sužinojo
me, kad namai yra labai verti 
sutartų pinigų ir gal dar žymiai 
daugiau.

Rašte nurodytą datą mum pa
skambino italas namų savinin
kas ir pranešė, kad nebenorįs 
namų parduoti. Kadangi mum 
paskolos nepasisekė gauti, jis 
panaikinąs “sutartį”.

Mes tada jau nuėjome pas 
savo advokatą. Jis perskaitė 
raštą ir pasakė, kad nežinia, 
kas dabar bus. Mes jam pasa
kėme, kad sutinkame namus 
pirkti grynais pinigais, pasisko
linę pinigų privačiai. Advoka
tas aiškino, kad nežinąs, ar dar 
nėra vėlu, bet sakė dėsiąs pa
stangų. Mum atrodė, kad jis ne
turi daug vilčių reikalui sutvar- sios “time is of the essence” 
kyti. klauzulės ir jei Tamstų advo-

Po savaitės advokatas mus katui pasiseks sutvarkyti su 
pasišaukė ir pranešė, kad tiem 
namam yra 43,000 dol. mort
gage (banko paskola) ir “par
davėjo” žmonos uždėtas “at- 
tachment” (areštas) 25,000 do
lerių vertės. Patarė mum atsi
imti savo rankpinigius ir už- ties suredagavimo. Jos nepa- niją ir pooėdžiavo. Per 3.0 0 0
miršti visą šį reikalą. Bet mes skaitęs, niekas negalėtų Tams- doi. išskirstyta lietuvių šelpi- lo mišių šv. Kazimiero bažny-
labai nenorėtume atsisakyti ge- tom atsakyti į specifinį Tams- mui Sibire, Lietuvoj, Vak. Eu- čioje velionis palaidotas šv.

kurie parduodami už 38,0 0 0

skola, pasaky&au/kad yra “už
dėtas” fiktyvus “mortgage”,

pravedė L. Narkus.
Labai gražiai pašoko dides

nės mergaitės, vadovaujamos 
Elenos ir Tomo Mikulskių. Ele
na ir Tomas yra gimę ir augę 
Amerikoj. Hamburge apsisto
jo prieš dvejus metus laikinai,

ruomenei ir nepriklausė, bet jų 
bendradarbiavimas ir lietuviš
kas nuoširdumas mus sužavė
jo. Gaila, kad greitu laiku jie 
žada mus palikti.

Po oficialiosios dalies visos 
motinos buvo apdalintos gėlė
mis ir sugiedota jom “Ilgiau
sių metų”.

Vykdami į stovyklą Dainavo
je birželio 22, nepamirškite pa
siimti registracijos blankų, jei 
dar jų neišsiuntėt, o svarbiau
sia — sveikatos blankų, nes be 
jų būsite grąžinami atgal.

Taip pat nepamirškite atsi
vežti sąrašo žmonių, kurie rems 
Ateities žurnalą. Jį turėsite pri
statyti per žygį Ateičiai parem
ti.

Atsivežkite visas išplatintas 
loterijos knygutes. Nesiųskite 
paštu. Traukimai įvyks liepos 
5, stovyklavimui baigiantis.

Į stovyklą draudžiama vežti: 
radijo aparatus, ginklinius į- 
rankius, šaudmenis (firecrack- 
ers), ilgus peilius, komiksus, 
angliškas knygas ir t.t. Stovyk
loje draudžiama rūkyti.

Turėkite dvi paklodes, du 
užvalkalus, drabužius maudy
muisi, sportui, šaltiem vaka
ram prie laužo.. Taip pat pasi
imkite gerą porą batų ilgam 
ėjimui

Stovyklautojai patys apsirū
pina dantų pasta, muilu, rank
šluosčiais ir Lt Valgymui indų 
į Dainavą vežtis nereikia.

Atsivežkite ateitininkų uni
formą: mergaitės baltas bliu- 
ziukes, tamsius sijonus ir juos
teles (jei jau turite), berniukai 
— baltus marškinius su tam
siom kelnėm ir juostelėm.

MASCV

Pasivaišinę kavute ir parapi
jos seselių skaniai iškeptais py
ragaičiais, su geriausiais prisi
minimais išsiskirstėme.

Dalyvis

Albaay, New Yorko ir New Jer- 
sey provincijos balandžio 17 

kad būtų išvengta atsakomybės Provjdeoce lietuvių parapijos 
pardavėjo žmonos atžvilgiu. klebonijoj turėjo pusmetinį supardavėjo žmonos

kad žmona yra “uždėjusi’ na- yj lietuviai kunigai. Po susirin- 
mam areštą. Tačiau bankai to- kimo, vaišių metu, 60 metų am
inais dalykais neužsiima. žiaus proga buvo pagerbtas kle-

Tamstų advokatas bus susi- bonas kun. V. Martiniai*

jęs, kiek “tikros” skolos yra 
bankui Jis taip pat susisieks 
ir su pardavėjo žmones advo
katu ir sužinos, kokia yra jų 
tarpusavio “teisinė” padėtis.

Tamstos man nerašote, kie
no vardu “yra” namai. Abiejų 
(vyro ir žmonos), ar jo vieno 
vardu. Tai taip pat yra svarbi 
aplinkybė (factor).

Jei “raštas” neturi vadinamo-

VBOVIDENCE, B. L
Parapijos mokyklai pereitais 

metais dėl mokinių stokos už
sidarius, klebonas suorganiza
vo šeštadieninę mokyklą; jai pa
talpas gavo Šv. Patriko mokyk
loj ir pakvietė N. Pr. seseris 
mokytojauti. Mokyklą lankė 
17 mokinių. Iš jų pusė buvo 
trečios kartos, čia gimusių.

Muz. Vytautas Rastenis bai
gė Rhode Island universitetą ir 
įgijo mokytojo teises. Tą patį 
universitetą baigė ir Alvyda 
Guobytė, studijavusi 
Sveikiname.

Kazys Cironka, ilgametis pa-

ruošė šeštadieninės mokyklos 
seselės mokytojos Viktorija ir

istoriją.
ros Kairienės ir Reg. Braslaus-
kaitės. Be meninės programos, 
turiningą žodį tarė Aid. Kairie- rapijos trustistas, Darbininko 
nė.

parapijai, 25 metų kunigystės 
jubiliejus birželio 1 praėjo la-

SVARBUS PAKEITIMAS
Dainavos moksleivių ir jaunu

čių stovyklose
Moksleivių ateitininkų cent

ro valdyba paskutiniame posė
dyje patikslino stovyklų Daina
voje kainas. Moksleiviam ir 
jaunučiam stovyklautojam Dai
navoje nustatytas toks mokes
tis:

už dvi savaites — vienam iš 
šeimos 55 dol., dviem iš tos pa
čios šeimos 90 dol., trim iš vie
nos šeimos 130 dol.;

už vieną savaitę — vienam 
iš šeimos 35 dol., dviem iš tos 
pačios šeimos 50 dol., trim iš 4 
vienos šeimos 70 dol.

Visur kylant kainom, MAS 
centro valdyba mano, kad šios 
kainos bus tiksliausios ir pri
imtiniausios leidžiantiem vai
kus į stovyklas. Kartojame: čia 
pažymėtos kainos yra teisingo
sios.

Pakartojame, kad Dainavos ir Leonas Narbutis. šių direkto- 
moksleivių stovykla prasideda 
sekmadienį, birželio 22, ir bai
giasi šeštadienį, liepos 5. Jaunu
čių stovykla prasideda sekma
dienį, liepos 6, ir baigiasi šeš
tadienį, liepos 19.

Jaunučių stovyklos metu, pir-

mąją savaitę, Dainavoje ruošia
mi globėjų kursai. Visi, kurie 
globojate jaunučius, prašomi į 
tai atkreipt dėmesį ir pasisteng
ti atvažiuoti. Kursai vyks sto
vyklos metu dėl to, kad atvykę 
globėjai galėtų stebėti jaunu- 
čius sovyklinėje veikloje ir 
kad patys turėtų progos įvyk
dyti tai, kas bus paskaitose nu
rodyta.

Moksleivių at-kų sąjunga ir 
visi sukviestieji vadovai bei kur
sų rengėjai laukia Jūsų, globė
jai, jaunučiai ir moksleiviai, at
vykstant Dainavon. Iki greito 
pasimatymo! MASCV

— Amerikos Lietuvių Mon- 
tessori Draugijos metiniame su
sirinkime, įvykusiame Vaikų 
Namuose, Chicagoje, 2743 W. 
69th St., gegužės 8 į draugijos 
direktorius buvo išrinkti Nijolė
Mackevičienė, Aušra Šaulienė

rių kadencijos tęsis tris metus 
ir dirbs su patyrusiais direkto-
riais: Irena Kriaučeliūniene, 
Ramune Bartuškiene, Vytautu 
Germanu, Dalia Dundziliene, 
Rita Sadauskiene ir Joana Gry- 
bauskiene.

WATERBURY, CONN.
Arūnas Povilas Paliulis ge

gužės 29 baigė Sacred Heart 
gimnaziją vienu iš pirmųjų mo
kinių. Visą mokymosi laiką iš
buvęs mokyklos garbės sąra
šuose, lengvai laimėjo Con- 
neetieut valstijos stipendiją. 
Yra priimtas į keletą geriausių 
universitetų. Pasirinko Harvar
dą ir rengiasi studijuoti aero
nautiką. Priklausė visai eilei 
mokyklos klubų. Nesunkiai var
žėsi ir dėl pirmųjų vietų fut
bole, krepšiny, lengvojoj at- | 

of 
Fame jį pripažino net scholar 
athlete. Pati mokykla jį prisky
rė prie labiausiai pasižymėju
sių auklėtinių ir įrašė į mokyk- I 
los garbės lentą.

sertaciją “Senoji vokiečių lite
ratūra.”

Arūno ir Reginos tėvai Jad
vyga ir Juozas Paliuliai gyvena 
Oakville, Conn., yra aktyvūs 
Balfo rėmėjai ir Lietuvių Fondo 
nariai. Sėkmės visai jų šeimai.

lėti ko j. N.F.F. and Hali

Pora dienų vėliau Arūno se
sutė Regina Paliulytė-Simonai- j 
tienė Bridgeporto universitete į- S 
gijo magistro laipsnį iš psicho
logijos. Jos vyras Martynas 
ten pat jau yra bebaigiąs di- 
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— Kard. J. Cody, Chicagos 
arkivyskupas, pranešė komite
tui, kad birželio 29 dalyvaus iš
kilmingose naujojo Europos lie
tuvių vyskupo A. Deksnio laiko
mose pamaldose Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mar- 
ųuette Parke ir taip pat priėmi
me Martiniųue salėje.

— Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo delegatūra Vokietijo
je savo visuotiniame susirinki
me perrinko Elmarą Reiscnber- 
gą, estą, pirmininko pareigoms. 
Vicepirmininkas išrinktas dr. 
D.C. Amzaras, rumunas, o sek
retorium Jordanas Raičevas, 
bulgaras. PET Seimo biuro Bon- 
noje direktorium yra Valteris 
Banaitis. (E.)

— Arvydas Barzdukas, Aidų 
bendradarbis, kaip vestuvinę 
dovanėlę, užprenumeravo tre- 
jiem metam kultūros žurnalą 
Aidus jaunavedžiam Arūnui ir 
Vidai Dailydžiam, gyvenantiem 
Toronte, Kanadoje. Jau nebe 
pirmas ir sektinas toks kultū
rininkų pavyzdys, vienokiu ar 
kitokiu būdu palaikant lietuvy
bės jausmą jaunose šeimose.

— Žvilgsnis į ateitį Lietuvos 
laisvinimo darbe bus giliai iš
nagrinėtas Detroite Įvyksian
čiame Amerikos Lietuvių Kon
grese. šiam klausimui pristaty
ti kviečiama eilė prelegentų. 
Klausimas bus nagrinėjamas 
realiose sąlygose.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, birželio 4, lydimas 
Lietuvos atstovo 
lankėsi Valstybės 
te. VVashingtone.
Baltijos skyriaus
Barclay Ward. Pakartotinai kal
bėtasi apie sovietinių muitų do- 
vaniniam siuntiniam klausimą. 
Su ypatingu dėmesiu buvo pri
imta Vliko pirmininko pateik
toji informacija, liečianti padė-

skaitytojas ir lietuviškų vienuo
lynų rėmėjas, sulaukęs 86 m. 
amžiaus, mirė balandžio 11. Ve
lionis buvo gimęs Vilniuje. 40 
metų vyresniuoju prižiūrėtoju 
išdirbo Bird and Son Roofing 
bendrovėje rytiniame Provi- 
dence. Išėjo Į pensiją 1949. Pri
klausė Amerikos Lietuvių Kata
likų Susivienijimui, Gedimino 
draugijai, šv. Jono draugijai. 
Nuliūdime liko sūnus ir dvi 
dukterys. 14 vaikaičių ir 11 pro
vaikaičių bei sesuo okupuotoje 
Lietuvoje. Po iškilmingų gedu-

nuosavybės stoviu surištas pro
blemas (encumbrances), — ad
vokatas galės nutarti, ar yra 
pagrindo vadinamam “specific

bai sėkmingai: per pamaldas 
bažnyčia buvo pilna žmonių, o 
taip pat per 200 asmenų susi
rinko į jo pagerbimo pobūvį.

dienos savaitgaliui buvo persi- 
performance”. kėlęs į Providence. Centro vai-

Viskas priklauso nuo sutar- dyfios nariai “okupavo” klebo-

Mielas lietuvi, paremk lietuviu pranciš
konų pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatų 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vienuolynui 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

J. Kajecko. 
Depą rt amen - 
ir matėsi su 

viršininku

ro pirkinio. tų klausimą. ropoj ir Šiame krašte. Onos kapinėse. K.VM HiiimHiHimnniiiHiiiiimiimnimNni tį Lietuvoje. (E).
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ŠV. JURGIO SUEIGA NEW YORKE
Gegužės 18 New Yorko skau

tai-ės atšventė dvigubą šventę. 
Tą dieną iškilmingoje sueigo
je Neringos ir Tauro tuntų 
skautai pagerbė šv. Jurgi ir pa
minėjo Motinos dieną.

Skautai-ės 11 v.r. organizuo
tai dalyvavo mišiose V. Atsi-

d-vės adjutantas psl. Saulius 
Siemaška ir psL Gintaras Mik- 
las. I paskiltininkio laipsnį pa
kelti broliai: Andrius Osmols-
kis, Tadas Osmolskis, Tomas 
Dičpinigaitis, Algimantas Bru
žinskas, Rimas Labutis ir Sau
lius Alilionis.

tent: psl. Lina čerkeliūnaitė ir 
psl. Virginija šeibytė. Sėkmės 
joms!

Po oficialios sueigos dalies 
buvo pašnekesys, kurį pra
vedė s. kun. Jonas Pakalniškis. 
Jis savo žodyje vaizdžiai pabrė
žė skautų globėjo šv. Jurgio ri
teriškumą ir kovą dėl tikėjimo 
ir ragino visus skautus sekti jo 
pavyzdžiu. Taip pat jautriais 
žodžiais kalbėjo apie motinas, 
jų pasišventimą ir meilę savo 
vaikams. Sueigos dalyviai jo žo
džius palydėjo sutartiniais 
plojimais.

Tėvų k-to pirmininkė A. Bu
lotienė nuoširdžiai padėkojo 
visiems skautams-ėms, židinie- 
tėms ir skautų tėveliams, kurie 
visokeriopai prisidėjo, ruo-
šiant pavasario balių, pietus 
Kaziuko mugės metu, ir už pa-
galbą, ruošiant posueiginius 
pusryčius.

Toliau visi skautai-ės ir tė
veliai susėdo bendriems pusry
čiams. B.K.

SUVAŽIAVIMAS KENNEBUNKPORTE
Ketvirtasis skautų-čių suva

žiavimas Kennebunkporte, šv. 
Antano gimnazijoje, šiemet bu
vo balandžio 26-27. Šių me
tų suvažiavimas buvo pats gau
siausias.

Labai didelis įvykis skautų 
šeimai tai burinis laivas, be
veik naujas, 24 pėdų ilgumo, ku
rį p. Martinoniai padovanojo 
Atlanto rajonui. Laivą atpluk
dė pats šeimininkas V. Martino- 
nis su palydovu A. Matulaičiu 
suvažiavimo atidarymo metu. 
Laivą globos šv. Antano gim
nazijos jūrų skautai, pats di
džiausias vienetas visame rajo
ne. Šis laivas yra pati stambiau
sia dovana mūsų rajonui, už ku
rį Atlanto pakraščio skautai, o 
ypač Kretingos tuntas nuošir
džiai dėkoja.

Be jaunimo suvažiavime daly
vavo ir nemaža garbės svečių:

LSS-gos Tarybos Pirmininkas 
v.s. A. Saulaitis, v.s. O. Saulai- 
tienė su sesute, p. Martinoniai, 
rajono vadeivos ir visa eilė 
skautininkų bei vadovų.

Suvažiavimo programą paruo
šė ir pravedė s. kun. A. Sau
laitis, S. J., ir s. R. Lora. Tuo 
pačiu metu, kai jaunimas tobu
linosi užsiėmimuose, vadovai 
posėdžiavo. Posėdžius vedė Atl 
raj. vadeivos s. L. Milukienė ir 
s. A. Bobelis.

Nepamirškime, kad 1970 me
tais balandžio mėn. paskutinį 
savaitgalį vėl susitinkame šv. 
Antano gimnazijoje. Ateinan
tis suvažiavimas bus ypatingas 
tuo, kad švęsime penkerių me
tų Kretingos tunto jubiliejų ir 
penktą pavasario šventę.

Iki pasimatymo kitą pavasarį 
Kennebunkport, Maine!

M.S., Tunf įninkąs
mainymo s bažnyčioje Mas 
pethe. Po pamaldų tos pačios 
parapijos salėje įvyko abiejų 
tuntų iškilminga sueiga.

šv. Jurgio šventės proga, 
LSS-jos Vyr. Skautininkės įsa
kymu, Neringos tunto t-kės pa
vaduotoja ps. G. Stankūnienė 
apdovanota Tėvynės Dukros 
žymeniu. Visa eilė brolių ir se
sių šia proga pakelti j vy
resniškumo laipsnius. į vyr. 
skiltininkės laipsnį: vyr. sk. si. 
Eugenija Garunkštytė, vyr. sk. 
si. Aldona Kidolytė ir vyr. sk. 
si. Gražina Siemaškaitė. Į skil- 
tininko-ės laipsnį: psl. Rasa Mi- 
lukaitė, psl. Rūta Noreikaitė, 
Tauro tunto sporto vadovas psl. 
Rimantas Rauba, Geležinio Vil
ko d-vės draugininkas psl. Ge
diminas Mikalauskas, d-vės ad
jutantas psl. Robertas Šilbajo
ris,- vilkiukų d-vės drauginin
kas psl. Algis Kidolis, Šarūno

SI. Algis Kidolis ir si. Ge
diminas Mikalauskas įsigijo I- 
jį skautų patyrimo laipsnį, Vy
tautas Mikalauskas II-rą patyri
mo laipsnį.

Visa eilė brolių ir sesių šio
je sueigoje davė įžodį. Geleži
nio Vilko d-vės broliai Stepo- 
nas-Rimas Bulota ir Eimutis 
Karmazinas davė skauto įžodį. 
Skautės įžodį davė Rasa Vilga- 
lytė. Neatsiliko ir paukštytės su 
vilkiukais. Pirmą kartą raudo
nais kaklaraiščiais pasipuošė 
Lyda Kiaunytė, Gediminas Bi- 
vainis ir Arūnas Gudaitis. Tė
vynės ilgesio mazgelį užrišo 
broliams — s. A. Gudaitis, se
sėms — s. kun. J. Pakalniškis, 
gerojo darbelio mazgelius užri
šo įžodį davusiųjų tėveliai.

Negalime pamiršti ir dviejų 
naujų vyr. skaučių, kurios vyr. 
skautės įžodį davė Gatskill kal
nuose įvykusioje iškyloje, bū-

NEW YORKO VYR. SKAUČIŲ AUŠROS D-VĖS SUEIGA
Vieną saulėtą sekmadienio 

popietę, gegužės 4, susibūrėme 
visos pas V. Jonuškaitę-Leskai- 
tienę, kuri mus gražiai pri
ėmė savo namuose, Jamaica, N.

Y. Ten turėjome progos pasi
klausyti jos paskaitos apie tau
todailę, mūsų liaudies kūrybą.

Iš pradžių ji mus apšvietė 
chronologiniu pasakojimu apie

NAUJAS KUNIGAS
Gegužės 17 Waterburyje į- 

šventintas į kunigus mums vi
siems gerai žinomas jėzuitas s. 
Antanas Saulaitis, Jr. Į jam pa
gerbti suruoštą vakarienę susi
rinko daugybė kunigų skauti
ninkų iš viso Atlanto Rajono, 
taip pat ir minios jo draugų, 
pažįstamų ir jų bendradarbių 
skautų tarpe. Daugelis iš jų da
lyvavo kun. Antano ^primicijo
se Waterburio šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje gegužės 18.

SKAUTŲ TARPE
lę paruošė N. Y. vyr. skautės 
ir vyr. skaučių židinys. Kun. 
Antanas žada aplankyti visą 
eilę lietuvių kolonijų ir aukoti 
mišias, ypač ten, kur yra jo 
bendraminčių skautų.

Atlanto Rajono skautiškoji 
šeima, kartu su naujojo kunigo 
tėveliais A. ir O. Saulai- 
čialsir josesute Sesele M. Jur
gita, džiaugiasi broliui Antanui 
užbaigus mokslą, džiaugiasi 
turėdama savo tarpe darbš-

liaudies dainų išsivystymą, to
liau suskirstė dainas į jų rū
šis, pvz., sezonines, švenčių, 
šeimos įvykių ir darbo. Taip 
pat buvo įdomu išgirsti tas pa
čias dainas dainuotas keliese 
tarmėse. Ypatingai žavėtina 
yra, kad galima ne tik pasi
klausyti paskaitos bet kai vi
sos dainos yra ir pademonstruo
jamos savo skirtingais skambe
siais.

Čia mums V. Leskaitienė su
tiko išdainuoti šias įvairias 
liaudies dainų pynes, kurios jai 
sudaro didelę dalį jos asmeni
nio džiaugsmo. Buvo malonu, 
kad netikėtai atvyko pianistė 
Aldona Kepalaitė, kuri pianinu 
palydėjo šias dainas, šioje su
eigoje taip pat dalyvavo mūsų 
tuntininkė sesė Jankauskienė,

Suvažiavimo metu skautai džiaugiasi padovanotu laivu.
Nuotr. Tėv. J. Bacevičiaus, O.F.M.

Artėja Atlanto rajono sporto švente
Tradicinė Atlanto rajono 

skautų-čių sporto šventė Įvyks 
birželio 21-22 Maironio Parke; 
Shrevvsbury, Mass. šioji sporto 
šventė jau bus XIV-ji Atlanto 
rajone.

Vienetai prašomi nedelsiant 
registruotis ir prisiųsti savo 
sportininkų sąrašus. Visi spor- 
tininkai-ės atsiveža tvarkingas

dviejose salėse jaunimui su 
jiems pritaikinta muzika.

Tikimasi, kad nei vienas 
sportininkas-ė skautas-ė ne - 
liks namuose, nes sporto šven
tėj ebu s progos ne tik dalyvau
ti nuotaikingose rungtynėseir 
gal būt vieną kitą taurę į savo 
vienetą persivežti, bet ir pa
bendrauti su viso rajono ir net

___  Gegužės 25 s. kun. A. Sau-

ATLANTO RAJ. VASAROS STOVYKLA *viXSr aJ1aukojo misiąs Viešpaties Atsi -
šiais metais Atlanto rajonų kates pažymėjimą ir tėvų pasi- mainymo bažnyčioje Maspethe. 

skautų-čių stovykla įvyks rug- rašytą pareiškimą, atpalaiduo- Po mišių jam buvo suruošta ar- 
pjūčio 24-30 4-H Camp, Spen- jantį stovyklos vadovus ir Liet, batėlė parapijos salėje. Arbatė- 
cer, Mass. ši stovyklavietė yra Skautų Sąjungą nuo atsakomy- --------- ----------------------------- ,___

tų, jauną kunigą ir linki jam 
šviesios ateities ir dar ilgai 
bendrauti su broliais ir sesėm 
skautais, kurių tarpe jis nuo 
pat jaunų dienų kartu budi Die
vo, Tėvynės ir Artimo sargy
boje. B.K.

daugeliui jau žinoma, nes bes.
prieš keletą metų ten vyko Pagrindiniai stovyklos vado- 
“Vilniaus” stovykla. Tikimasi, vai: DĖMESIO VIENETŲ VADOVAMS
kad ir šių metų ‘Trakų” stovyk
loje stovyklaus didelis skaičius 
skautiška jaunimo.

Vilkiukai ir paukštytės bus 
apgyvendinti nameliubse, o vi
si kiti stovyklautojai atsiveža 
savo palapines. Maistas bus ga
minamas bendroje virtuvėje ir 
visi valgys ten esančioje val
gykloje. Kai kuriomis stovyk
los dienomis atskiri vienetai 
maistą gaminsis patys, todėl 
prašoma nepamiršti virimui tin
kamų indų. Stovyklos mokestis 
— 25 dol. vienam asmeniui. 
Tiems, kurių tėvai aukojo 100 
dol. stovyklavietei, mokestis bus 
sumažintas 2 dol. už pirmą sto
vyklautoją. Stovyklautojai atsi
veža gydytojo pasirašytą svei-

stovyklos viršininkas — v.s. 
P. Molis, stovyklos sekretorė— 
ps. D. Marcinkevičiūtė, stovyk
los komendantas ir iždininkas 
— ps. A. Glodas, skaučių sto
vyklos viršininkė — ps. G. Stan
kūnienė, paukštyčių pastovyk- 
lės viršininkas — s. č. Kiliu
lis, vilkiukų pastovyklės virši
ninkas — ps. R. Jakubauskas.

Vienetų vadovai prašomi re
gistruoti savo stovyklautojus 
iki liepos 15 pas stovyklos iž
dininką ps. A. Glodą, 15 Ayr- 
shire Rd., Worcester, Mass. 
01604, prisiunčiant po 5 dol. 
registracijos mokesčio už kiek
vieną stovyklautoją. Tie pini
gai bus įskaityti į stovyklos 
mokestį. Iki pasimatymo stovyk
loje! P.M.

Kaip ir praėjusiais metais, 
taip ir šiemet norima ir vėl pa
gerbti mūsų šauniuosius skau
tus, šiais metais baigiančius mo
kyklas ar aukštesnį mokslą. 
Vienetų vadovai prašomi su
rinkti ir prisiųsti asmens žinias 
ir nuotraukas apie savo viene
to skaut’js-es, kurie:

1. Baigia universitetus - kole
gijas ar įsigyja aukštesnį 
mokslo laipsnį,

2. Baigia aukštesnes mokyk
las ir gauna valdines ar priva
čias stipendijas arba apdova- 
jami medaliu už mokslą,

3. Baigia pradžios mokyklas 
ir gauna stipendijas arba ap
dovanojami medaliu už moks
lą

Pageidaujama šių žinių: pa

vardė, vardas, kada ir kur gi
mė, kokią mokyklą (aukštesnę 
mokyklą) baigė; baigiantiem 
aukšt. mokyklas: kur studijuos, 
ką studijuos, kokioje profesijo
je žada specializuotis; baigian
tiem kolegijas ar įsigyjantiem 
aukštesnį mokslo laipsnį: kur ir 
ką studijavo, kokioje profesijo
je dirbs-dirba, šeimyninė padė
tis, paminėti jau baigtas pra
džios ir aukštesnes mokyklas. 
Paminėti visas bet kurioje mo
kykloje gautas stipendijas ar 
medalius už mokslą, kokiam 
skautiškam vienetui priklauso, 
nuo kada, einamos pareigos, 
vyresniškumo laipsnis. Prie vi
sų žinių pridėti nuotrauką, pa
geidaujama mažesnė. Visas ži
nias siųsti ps. B. Kidolienei iki

kuri padėjo mums diskutuoti 
pagrindinę dainos ir liaudies 
meno prasmę.

Toliau buvom pervestos į 
kitą sritį, kurioje stebėjomės 
tautodailės raštų paslaptimis. 
Sunku patikėti, kiek kantrybės 
ir sumanumo turėjo mūsų seno
vės moterys, kurios išaudė to
kius nuostabius ir nepaprastai 
spalvingus audeklus! Visi turė
jome progos pamatyti nese
nai gautus iš Lietuvos tauti
nius rūbus, bet retai tenka pa
matyti tokius, kurie turi per du 
šimtus metų. Matėme ne tik 
priejuostes ir sijonus, bet taip 
pat ir rankšluoščius, pagal
ves, takelius ir staltieses. Su
eigą užbaigėme kavute ir links
mu pašnekesiu.

Reikia stebėtis, kiek pasi-

sportines ir skautiškas unifor
mas. Šioje šventėje dalyvaus ir 
vilkiukai, taip pat žada atvykti 
sesių sportininkių komandos iš 
Chicagos ir brolių komanda iš- 
Detroito.

Birželio 21 vakarą tame pa
čiame Maironio parke įvyks tra
dicinis Joninių laužas su prog
rama. Programoje pasirodys 
“Dainuojančios Rūtos” iš Wa- 
terburio ir Worcesterio Nerin
gos ir Nevėžio tuntų skautai-ės 
su P. Račiukaičio parašytu vai
dinimu “Paparčio žiedui pražy
dus”. Po laužo bus šokiai net

iš toliau atvykusiais broliais 
ir sesėmis. P-M.

vertingus turtus, kurie primena 
ir iškelia mūsų tautos vertę. Šir
dinga padėka jai už šias kelias 
naudingai ir prasmingai pra
leistas valandėles;

Skauty akademiky 
pastogėje

1969 metai žymi 45-tą Korp! 
Vytis ir Akademikių Skaučių 
D-vės sukaktį. Šia proga Aka
deminio Skautų Sąjūdžio vadija 
ruošiasi visuotinam narių suva
žiavimui, kuris bus vykdomas 
korespondenciniu būdu. Suva
žiavimas svarstys dalyvių min
tis jas sutelkdamas savu biule
teniuose. Metų pabaigoje bus 
vykdomi Korp! Vytis ir ASD 
bei FSS valdybų rinkimai, šia
me suvažiavime galės dalyvauti 
visi pilnateisiai nariai (senjorai, 
tikrosios narės ir filisteriai), ku
rie yra ar bus registruoti, mo-
ka nario mokesčius ir kurie at
siųs 1 dol. suvažiavimo dalyvio

Kennebunkporte Mrvatlavtme vaftvM ir •veCfart. M fc- J d. p*. Tėv. Augustina*. A. Matulaiti*. J.V.*.
I. Petniūnas, V. Martlnontai, kurii padovanojo laivg, Ir s. M. Sukati*.

- ' HmkA-t. Tėv. J. Bacevičiaus, O.F.M.

liepos 1 d., 94-08 Jamaica avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Dėl prašomos informacijos 
apie savo vienetų skautus, vie
netų vadovai dar gaus specia
lius pranešimus iš Atl. raj. va
deivų. Prašoma nesivėluoti, 
siunčiant pageidaujamas žinias.

LSS-JOS VYR. SKAUTININKE 
LANKO ATLANTO RAJONĄ

Liet. Skaučių Seserijos V. 
Skautininke v.s. Malvina Joni
kienė šiemis dienomis aplan
kė ir lanko visą eilę Atlanto 
Rajono vienetų. Per keletą die
nų ji spėjo aplankyti Washing- 
tono “Pušyno” d-vę, “žemai
tės” d-vę Philadelphijoje, “Pa
langos” v-ją Elizabeth N. J., o 
birželio 9 aplankė ir New Yor
ko “Neringcs” tunto seses.

Dar žada aplankyti sekan
čias vietoves: VVaterbury, Hart
ford. Putnam, Worcester, Bos
ton ir Rochester.

Smulkesnis jos viešnagės ap
rašymas New Vorke bus patal
pintas liepos mėn. “Skautų Pa
stogėje”. B.K.

vyr. sk. v. si. A. Samušytė, 
draugininke

šventimo ir darbo sudeda V. 
Leskaitienė berinkdama šiuos

mokestį.
Nors skautų akademikų re

gistracija jau buvo spaudoje 
skelbta, pravartu pakartoti, kad 
neužsiregistravę akademikai tu
ri registruotis siųsdami mokes
čius pas fil. s. Liūtą Grinių, 
3879 Castleman St, Riverside, 
Calif. 92503. Mintys suvažiavi
mo biuleteniams kreiptinos į 
ASS suvažiavimo komisiją fij. 
s. Vladą Pažiūra, 1284 Live Oak 
Dr., Anaheim, Calif. 92805.

L.G.

VALIO NAUJIEM NEW 
YORKO SKAUTAM VYČIAM!

Vainikų dienos ilgajame sa
vaitgalyje Atlanto rajonu sto
vyklavietėje įvyko jaunųjų va
dovų lavinimo kursų iškyla. .

Astuoni New Yorko broliai 
kartu su savo tuntininku s. V. 
Kidoliu i, yko šien ž'kylon. 
o grįždami galėjo didžiuotis, 
kad iš astuonių. net trys grižu 
su violetiniais kaklaraiščiais.

Sveikiname s. v. v. si. An
taną Mikla. s v si. GcdimiH? Mi
kalauską ir s.v.sl. Rimantą Rau
ką ir linkime jiems dar ilgai 
darbuotis skautų eilėse ir dar il
gai tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui’ Teki palys linkėjimai 
priklauso ir dviem New Bri- 
tainu vyčiams psl. Leonui Zda
niui ir p»d. Juozui Dlngaus- 
kui.



pabbiHinkai

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

uiė-j.
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nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite: '

Large Owner-Buiider has need of 
dependable people who will serve 
In capacity as Porters, Doormen, 
Handymen, Gardeners. Steady, good 
working conditions. Union. Located 
throughout Queens. Please call — 
(516) 747-7927 ask for Mr. Lockhart

AUTO MECHANICS A-l worklng 
conditions all fringe benefits plūs 
uniforms good salary — Manhattan 
Imported Cars — 284 Main Street 
Hempstead L.I. Contact Mr. Galt!

Call (516) 538-2888
B patamauto^Ma g^ 
U) vM $138,600,000

Current divtaiend5&% on all eccouDts.

GUARDk 
fuuj or part raoi 

High Starting Salary 
Many benefits - Uniforms furnished

C61 
"(212) WH 4-1476 / (281) 718-1171

: k
Sioux City, lova.

17 doi. — Msgr. J. Kučin
gis, Los Angeles, Calif.

12 doi. — W. Šimts, Forest 
Hills, N. Y.

Po 10 doL — kun. J. Schar- 
nus, Newark, N. J., kun. A. Kar
das, N. Y., J. šušienė, High- 
land Pk. N. J.

8 dol. — A. Petkevičius, N. 
Wash., Pa.

7 dol. — A. Jankevičius, N.

Po 5 <M. — Š. Kamaitis, C. 
Johnson, B’klyn, N.Y., S. Če
pas, Woodhaven, N.Y, A. Dič- 
mofias, Miami, Fla., M. Mocka- 
petris, Dorchester, Mass., J. Ro- 
lan, San Frandsco, Calif., A. 
Pateckis, Hartford, Conn., V. 
Juozaitis, Vincenttown, N. J., L 
Nonnatas, _E. Hiram, Me., Dr. 
A. Martus, Cleveland, (Mūo.

Po 4 dol. — Dr. A. Duajews- 
ki, Ozone Pk., N. Y., V. Biru
tis, Woodhaven, N. Y., J. Žilio
nis, Cleveland, Ohio, A. Wish- 
ner, E. Clevelzand, Ohio, A. 
Kamantauskas, S. Boston, 
Mass., J. Radas, Livonia, Mi- 
chigan, Z. Veclauskas, L A. Ca
lif., S. Everlin, Avenel, N. J., 
G. Gutmanas, Jersey City, N.J., 
V. Satkus, Rockledge, Fla.

Po 3 dol. — J. Norvilą, B* 
klyn, N.Y., J. Dailyda, Wood- 
haven, N. Y., L. Sledzaus, Ma- 
tawan, N. J., P. Ivaškai, Eliz. 
N. J.,- O. Jozaitis, S. Boston, 
Mass., G. Žilionienė, N. Y. Ci* 
ty.

Po 2 dol.—A. Blechertaitė, 
~ Maspeth, N.Y., A. Grigaliūnas, 

L. I. City, K. Balsys, Rego 
Pk., N.Y., A. Butas, Kew Gar
delis, N. Y., S. Jesaitis, A Ja* 
sinskas, V. Radauskas, C. Sė- iiiiiiuiiiiniiitiiiHiiiiiiiiiiitie

EHzabeth. H. J.
Balto 24 sk. aukotojų 

sąrašas 1968 m.

40 doi.: St. Petrauskas.

zaunikteriė, U'
Neck, Ns Y., E. Burdulio SMr- 
ley, N. Y., B. Masiokas, Far- 
nūngdafei, N. Y., A. Vikrikas, St 
James, N. Y., J. Baltus, Smith* 
town, N. Y., J. Simaitis, M. Ri
dikas, J. Gote, E. Usėlytė, N. 
Umbrasaitė, .L. Jankauskaitė, 
R Povėli, T. Liveikia, V. Čes-
navičius, A Sniečkus, U. Šar
kos, J. Lukošius, S. Ruginis, A. 
Stripeikis, S. ŠUkte, B’klyn, 
N. Y., T. Klimas, Otone Pk.,

25 dol.: Lietuvių Tautinė Są
junga, 15 sk.

Po 20 dol.: P. Kupinskas, A. 
Norusis, L Šimkus, L. Bagdas, 
A. Bražėnas, kun. J. Pragul- 
bickas.

Po 10 dol.: B. Lokis, U. Ma 
ceikonis, A. Mąckelis, V. Bud
nikas, A. Vengraitis, P. Dami
jonaitis, Katalikių Moterų s-ga, 
P. Kaspariūnas, J. Švedas, P. 
Ivaška, J. Miežaitis, V. Misiū
nas, F. Jankupas, K čiurlys, 
K Valužis, J. Strimaitis, K. Kas- 
ipariunas, K Bartys, P. Lanys, 
H. Bitėnas, A .Gurskis, K. Jan
kūnas.

7 dol.: M. Gapšis.

Po 5 dol.: S. Dobilas, J. Le
vickas, M. Wycosky, A. Naiva, 
V. Lakasky, W. Drescher, J. 
Linkevičius, S.
M. Zabarauskas,
V. Kirvelevičienė, B. Vyliaudas, 
P. Vaitekūnas, J. AHen, P. Ku- 
dūlis, J. Ramanauskas, Eliza- 
betho vyčiai, k. 52, J. Kasparui- 
nas, E. Jasiukaitis, H. Navic
kas, A. Davis, A. Žindžius, A. 
Matunas, M. Sikora, A. Valai
tis, J. Garbačiauskas, M. 
riek, J. Grigaliūnas.

3 dol.: V. Mickus
2 dol.: B. Bernet.

Lukoševičius,
V. Budris,

D. Vizbaras, J. Navickas, M. Pū
kas, Dr. J. Dičptnigaitis, P. Ro 
zevičius, A. Pestinick, Dr. R 
Saldaitis, V. Savukynas, A. Re- j 
ventas, L Karmazinas, Wood- § 
haven, N. Y., J. Maurukas, K | 
Aleksandravič, A. Budraitienė, E 
A. Kralikas, E. Urbelis, Rich. = 
HilL N. Y., Dr. K Žymantienė, =
W. Žlioba, N. Y., J. Andrijaus- = _
kas, A. Žadvydas, Bronx, N.Y., 5nnm»iniHinHRimiiimiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiii»»HiiiwiiMiiiiiiiiiiiiMin 
V. Staškus, I. Povilavičius, Yon- 
kers, N. Y., Dr. V. Slavinskas, 
Monticello, N.Y., M. Biliūnas, 
PL Chester, N.Y., N. Šlapelytė, 
G. Stukas, M. Yončius, Roch- 
ester, N. Y., Kun. E. Krancevi- 
čius, Utica. N. Y., M. Kazlaus
kas, M. Kerbelis, Amsterdam, 
N. Y., B. Sarkenis, Newark, N.

Pat-

D^augsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie

LAKE GEORGF N. Y
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

ĮVAIRENYBES
Į teismą

Viename Urugvajaus teisme 
į kaltinamųjų suolą turėjo at 
sisėsti kalėjimo viršininkas, jo 
padėjėjas ir policininkas. Jie 
buvo pakaltinti tuo, kad sodin
davo kuo nors jiems nusikaltu
sius ant skruzdėlyno.

Tigras laive
Bengalijos tigras privertė 

danų prekybini laivą siųsti pa
galbos signalus. Jis išsilaužė iš 
narvo, ir visi įgulos nariai išsi
gandę subėgo Į kajutes.

Kai atvyko pagalba, tada pa
vyko žvėrį nuvilioti atgal į nar
vą.

Užsukamas dviratis pagamin
tas Olandijoje. Jis turi 20 met
rų ilgio spyruoklę. Užsukta spy
ruoklė varo dviratį maždaug 
25 kilometrų per valandą grei
čiu keturis kilometrus.

OMo,

SOUIH BOSTON SAVINOS BANK

A Uote. Greien Brook,* N. J., 
B. Raugas, Dalran, N. J., A. 
Rugys, Paterson, N. J., K Ku
lys, Englewood, N. J., V. Atarai- m
tis, Fords, N. J.

CfeRĮHfUMK*

Gyvybės, ligoninės, automobilių, bdddų, namų ir visos ki-

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 
Tol. 212-847-5522

arba

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

"Kur Kuštančiai taupo fhmjonus 
dLFRRD JRCHIRdlJ)

dedamas Įte lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa*

Darbtttžftkdž, 910 WiUougMį Ane., Brooklyn, N. Y. 11221
Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas ------------------------------------------------------------------
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą

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

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už__ m. $■

L

L

Berniuką stovykla prie Atlanto
Vidl bėTNlttkei mrtf 8 mėtų iki 15 metų kviečiami atsigav- 
Had fcdft* ir riete, natiprinti savo patriotinę dvasią Pran- 
ciŽkOną Dedamoje rido^tlbje Kennebunkport, Maine. — 
Stovykla veikAa Hito birželio 27 d. iki liepos 25 d. Atlanto 
bangos ir erdves baseinas laukia jaunimo!

Dėl re^istftt^jot ir informacijų kreiptis: 
FRAliClSCAN MON'ASTERY

Kritneteml^art, Me. 04046 Tek (207) 967-2011

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

T

GERIAUSIAI PAR5ĖSIT PER SAVO. ATOSTOGAS 
CAPE; COD - OSTERVILLE

KURORTE RRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONU VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE

Graži ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St, Wor- 
cester, Mass. 01604.

DISPLAY

T«l. (Area 617) 428-8425

• Vila AuOrehė yra apsupta <fidelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvės kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Ypsi MU MRob sroves, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės

Ali types of Painting and Spraying. 
Accoustical ceilings, Multi-color, ete 
graining, glazing and marbelizing. 
Factories Sc offices, completed over 
■week-ends. Airless eųuipment, rea- 
sonable rates. 231-6900 527 E 233rd 
Street Bronx

• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. ir 
jau dabar priimami užsakymai.
Kreipris: Dr. ED. JANSONAS, 15 Rosedale St., Boston, Mass. 02124. 
Tel. 288-5999; o po birželio 22 d. tiesiai j vilų AUDRONE — Cape 
Cod, Mass., Marija Jansonas.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šių gražiausių ir didžiausių 
Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų pajūrio vilų.

WE HAVE THE TRUCKS (3) for 
Commercial, Industrial & Factories 
We handle anything in the Great 
Metropolitan area and L.I. — Call 
516 -822-2090 8 AM to 5 PM ask 
for Mr. Tony DiMarco.

CRAIG - NIWEL 
PHOTO STUDIO

We take Pictures at Low Rates.
Weddings, Parties. Showers, Family
Pictures—86 W 167th Street N.Y.C.

Call 588-220

BUS OFERATORS

MAKOK
vienoje pirmaujančią visame Lake George rajone 

KALNŲ orasK nuostabi gamta — ežerus vienM iŽ gražiau*

ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniaine pastatė. 
Tenisas, ping-pong, kroketas Ir tt Vakarais salėje kon>

If you have the ability to carry out company policy and 
if you enjoy meeting people and serving the public irith 
a corteous and friendly altitude.

TRA1LVAYS
wants you to drive one of their Intercity coaches in the 
New York City - New England Arės. - 

Ebccellent pay plūs liberal benefits 
Oualificatlons for entering driver’s training school:

At least 25 yetfs of age 
Height 5'8" to IF3" 
Weight in proportion to height 
Hi#i School Graduate 
20/20 Vision vithout correction 
Good physical condltion.

Apply in person at Holiday Inn, Datiėn, Connėcticut,, 
50 Ledge Rd.. exit 10 oft Connecticut Tpke. at Y:WPM 
Wednesday, June 18, 1989.

All appfuximately 3 hours for interview and tests. _ 

NO PHONE CALLS.
An Eąual Opportsmity Emptoger.

PATOGIOS patalpos, geras mdrtu.

Salia vasarvietės išnuomojamos patalpos be maisto (su 
įrengtam virtuvėm).

Rezervacijų m informacijų reikalu kreiptis:

BUTE WATCB SANOB 
TM, (818) RM 4-8071DIAKONO POINT, N.Y. 12824

YOUBAD 
CANCEL OB CMANGB 

Tel.: GL2-2923

H. W. FEMALE

BOOKKEEPER & SECRETARY
On Burroughs 1500 Operator part 
time. Mušt type accurately and be 
able to handle customers on tele- 
phone. 35 hours, air-cond.. salary 
open. ALPHA INDUSTRIES — 235 
Lynch St., Brooklyn. Call 387-0900

MALE - FEMALE

Secty's and Typists
_ Full and Part Time

PRATT

have a variety of interestingWe 
positiong. HS grads with eleetrie 
typewriter skills preferred. Most 
secretary jobs require shorthand. 
Many benefits including unusual 
vacation and free tuition.

CALL 
PERSONNEL DEPT.

622-2200, Ext458
For More Information

BILLER-Friden Computyper

Some experience necessary, 
near midtown area, 
OR 9-6460 ext. 25-

H Al R STYLISTS
Wanted for hairweaving seminar 
on Tuesday and Thursday evenings.

CALL
(212) MU 4-6427-8

OPERATORS
Experience in regular needle Com- 
plete Dress or semi-section. Perma- 
nent, year round work — SAAD 
DRESS CORP. 1004 Westchester 
Avė. Bronx, N.Y.C. — 542-8070

i
OPERATORS, EXP.

On SINGER Sewing Machines
Union Shop. Benefits.
MR. LEATHER BAG

520 22nd Street, Union City, NJ.
(201) UN 4-4446

SERVICE

CONTRACT W0RK WANTED 
Woodworking Metai and Plastics 

Travers Wood Prod Corp. 
226 E 144th Street N.Y.C. 

Call 665-8155 Place of Business 
Home Phone — 993-3683

JIMMY’S FURNITURE 
REFINISHING & REPAIR 
We Make your Fumiture 

Look Likę New 
We go to the Home 

Call 857-4888

STATION TAXI — 791 Fairview 
Avė Ridgewood Bklyn 24 hour Ser
vice for airports and hospitals for 
vceddings and parties for prompt 
courteous service local A long dis- 
tance call 497-9888

CYPRESS OUTDOOR 
swimMing POOL 
Open 7 days a vreek 

A Family Place 
852 Jamaica Avė Bklyn N.Y.

Call AP 7-0788

JOVALITY DOG GROOMING 
$7.50 and up Mon. to Sun. 10 AM 
to 8 PM. Local pick up and delivery 
by appointment only. Also boarding 
daily. Call 212-776-0889 — Hollis 
Queens.

CONTRACT W0RK WANTED

Woodworking Metai and Plastics 
Travers Wood Prod Corp. 
226 E 144th Street. N.Y.C.

Call 665-8155 Place of Business 
Home Phone — 993-3683

H. W. MALĖ

TAILORS,
COAT MAKERS. MENS DEPT. 

HAND SEWERS. LADIES DEPT.
5 Day Weefc. Setery Open

151 West 46th Street. N.Y.C.
6th Floor — See Tony

Excellent opportuntty for #2 and 
#4 Otl Bumer Men. Ucenaed pre
ferred. Paid vacatlons and other ex- 
ccllcnt beneflG. progresai™
company. Coanecticut Refining Co. 
105 Water St. WeM Haven. Conn. 
(2O3» 988-2511.

WANTED
DISHWASHERS - WAITERS 

for Italian and Continental Cuislne. 
Good salary. Call Chef — 914 WO 
7-1757 PLAYLAND PARK RES- 
TAURANT, Playland Park, Rye, 
N. Y.

W ANT E D! COOK 
for Italian and Continental Cuislne.

Good Salary 
Call Cheff 914 WO 7-1757 
Playland Park Restaurant 
Playland Park, Rye, N. Y.

INVENTORY CONTROL
Knowledge shipping, receiving, ware- 
housing. Bright beginner considered. 
Draft deferred, typing a mušt, good 
at figures. Good starting salary, full 
benefits, profit sharing.— Call H. 
Green 383-8351.

DRIVERS wanted ROUTEMEN 
Guaranteed 40 hour week. Starting 
rate $2.50 per hour. Call between 
9 AM and 5PM 212 ST 4-7880 — 

Ask for JIM.

GENERAL FACTORY HELP
Union benefits, steady work, quick 
advancement, mušt speak and write 
some English. GRAFCO ROLLER 
CO. 300 Lodi St., Hackensack, NJ.

(201) 342-1012

SERVICE MECHANICS 

eųuipment

Call 687-5030 for appointment

M ETA L MEN — POLISHERS
AND PAINTERS

Experienced only. Good wages good 
working conditions — JEFFERSON 
AUTO BODY 46 Central Avenue, 
Orange N J. Call 201-672-9811 ask 
for Tony Marino

MEN
Expanding new Corporation is look- 
ing for men to fili the followiag 
positions:

MATERIAL HANDLERS 2nd and 
3rd shifts. Supplies machines and 
operators with raw moteriais and 
work, A takes away flnished goods.

SERVICE OPERATOR Žnd shift, 
provides maintenanee and 
of plant and grounds.

PLASTICS FORMAN 2nd 
shifts. Overseas operation 
tie injection and rubber 
operations.
Paid hoUdays and vacation, shift 
premiums and educational assist- 
ance program. Appointments to be 
made through our feeeptionist, Call

and 3rd

molding

Subsidfary of Corning Gtess Works 
60 Fourth St., Somerville, N J. —

Maintenanee Men (2) — Janitorial 
work for Ist and 2nd shifts. Mušt

Good starting salary, eacellent «om- 
pany benefits. — GENTRY CORP. 
17-01 Nevtas Rd., Fair Lavm. Mrs. 
Competiele (201) 791-7100 for ap
pointment.

RHEIS CHEMICAL COMPANY 
Immediate employment with oppor- 
tunity for advancement. Good sala
ry and working conditions. Begin 
as B man and work up to Chemical 
operator. — An Eųual opportunity 
employer — Call 201 - 464-1500

DRIVERS WANTE0 
with <wn car «nly

Full or part Ūme. Elderty or retifed 
g'man — OK Safeway Car Service 

212 - 769-6050

STOCK CLERK
Needed in Hcating Department <rf 
lar’e Progressive cofnpuny. PaM 
vacation* and other excellent bene
fits. CONNECTICUT REFINING 
CO. 105 Water St. West Haven. 
Conn. — (203 > 933-2511
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Vysk. A. Deksniui pagerbti 
komitetas birželio 13 pas prel. 
J. Balkūną turėjo posėdį, ku
riame smulkiai aptarti pagerbi
mo programos, vakarienės, kvie
timo, bilietų platinimo ir kiti 
reikalai. Vyskupo pagerbimo 
mintį remia ir su rengime komi
tetu bendradarbiauja Kunigų 
vienybė, Rytų pakraščio L. B. 
apygardos, parapijos or organi
zacijos. Vyskupo paskyrimas 
Europos lietuviam yra labai 
svarbus įvykis ne tik religiniu, 
bet ir tautiniu požiūriu. Todėl 
ir Rytų pakraščio lietuviai tu
rėtų pasinaudoti reta proga pa
gerbti naujai paskirtą mūsj,’ 
tautietį tokiom garbingom ir 
svarbiom pareigom Europoje.

Prel. J. Balkonas sumokėjo 
visas birželio 15 dienos Lais
vės žiburio perdavimo išlaidas. 
Radijo vadovybė nuoširdžiai dė
koja.

Vyrų choras, kuriam vado
vauja Vytautas Strolia, baigė 
šių metų sezoną ir pradėjo va
saros atostogas, šiais metais 
choras turėjo dvi išvykas — į 
Elizabethą ir Philadelphiją. Ru
denį choras vėl dirbs visu in
tensyvumu. Choro koncertas 
numatomas ankstyvą rudenį.

John V. Lindsay, New Yorko 
burmistras praneša, kad visi 
New Yorko gyventojai, sulau
kę 65 m. amžiaus ir neturi pil
nos tarnybos, nuo 1969 liepos 
1 galės važinėti miesto autobu
sais ir požeminiais traukiniais 
už pusę kainos, kai naudosis to
mis susisiekimo priemonėmis 
šeštadieniais ir darbo dienų 
laisvesnėm valandom. Iki liėpos 
1 tuo tikslu reikia užsiregist
ruoti taupymo ar komerciniuo
se bankuose.

Kun. dr. Stasys Valiušaitis 
paskirtas vikaru į Guardian 
Angel parapiją Brooklyne.

Atlanto Rajono Skauty-čiu 
sporto šventė įvyks birželio 21- 
22, Shrevvsbury, Mass. Mairo
nio Parke. Pradžia — registra
cija 10 vai. ryto. 11 vai. prasi
deda rungtynės. įvyks tinkli
nio, krepšinio, plaukimo ir 
lengvosios atletikos rungtynės. 
Dalyvauja: jaunučiai nuo 11-14 
m. imtinai, jauniai nuo 15-18 
m. imtinai ir senjorai 19 m. (tik
tai tinkliniui ir krepšiniui). Da
lyvaus ir vilkiukai jiem specia
liai paruoštoje lengvoje atleti
koje. Visi dalyviai turi kuo 
anksčiausiai užsiregistruoti, kad 
rengėjai galėtų parūpinti nak
vynes. Kviečiame visus vado
vus vietovėse raginti jaunimą j 
šią sporto šventę, šeštadienio 
vakarą bus Joninių laužas ir šo
kiai. Visi vežasi tvarkingas uni
formas.

Operetės choro vadovybė 
savo padėkoje, kuri buvo pa
skelbta Darbininke, per neapsi
žiūrėjimą praleido prof. J. Žile
vičiaus pavardę. Jis parašė 
straipsnį apie Operetės chorą į 
koncerto programą ir atsiuntė 
sveikinimus raštu. Už straips
nį ir sveikinimus Operetės cho
ras nuoširdžiai dėkoja.
L. Bendruomenės N.Y. l-os 
apylinkės metinis narių susirin
kimas šaukiamas birželio 22 d. 
12:30 vai. Apreiškimo parapi
jos mokyklos patalpose (259 N. 
5th St. Brooklyn. N. Y. 11211).

Mielam dvasios vadui
A t A

kun. dr. prof. ALEKSANDRUI NORIUI 
netikėtai mirus, jo gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

New Yorko Moksleivių Ateitininkų
Marijos Pečkauskaitės kuopa

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

Petras Wytenus, Lietuviško 
kryžiaus komiteto pirmininkas, 
pasirūpino, kad New Yorko 
Daily News dienraštis birželio 
13 patalpino straipsnį apie 
Queens Borough prezidento 
Sidney Leviss paskelbtą prokla
maciją, pagal kurią birž. 15 ski
riama Lietuvos-Latvijos-Esti jos 
ištremtiesiem prisimint. Straips
ny minimos iškilmės prie lie
tuviško kryžiaus, adoracijos 
naktis V. Atsimainymo' bažny
čioje Maspethe ir prel. J. Bal- 
kūno kreipimasis į visus 
Queens bažnyčių dvasiškius, 
prašant į tikinčiųjų maldas į- 
jungti taip pat maldą ir už iš
tremtuosius bei Pabaltijo tautų 
laisvę. Prie straipsnio pridėta 
nuotrauka, kuri buvo Darbinin
ko birželio 6 d. laidos 1 pusla- 
py-

Paulius Pocius, jau Amerikoj 
gimęs ir bręstas jaunuolis (jo 
tėvas iš Lietuvos, o motina iš 
Anglijos) savo mokyklos pa
triotiniam laikrašty “The Pa- 
triot” (Young Americans for 
Freedom — St. John’s Prep. 
Chapter) paskelbė straipsnį apie 
Lietuvą. Trumpai apžvelgus 
geografinius ir istorinius bruo
žus, ilgiau sustojama prie oku
puotos Lietuvos dabartinės 
padėties. Paulius ir jo sesuo 
Monika priklauso Lietuvos 
vyčiam ir tautinių šokių gru
pei. Monika priklauso ir Ap
reiškimo parapijos Brooklyne 
chorui.

Jonas Rūtenis baigė Cashina 
Master Artist School ir gavo 
tos mokyklos diplomą. Studija
vo tapybą, šį savaitgalį jis su 
žmona savaitės atostogų išvyks
ta pas savo sūnų į St. Louis.

Labai derėtų, kad minėdami 
Baisųjį Birželį. prisimintume 
dar gyvas, išlikusias bolševikų 
teroro aukas Sibire ar okupuo
toje Lietuvoje ir joms šelpti pa
siųstume auką per Balfą. Če
kius išrašyti: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
105 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
11211.

ATEITININKŲ ĮSKYLA
Jau tradicija virto, kad bir

želio mėnesį ateitininkai su
rengia iškylą į Sunken Meadow 
parką, paskui vakare susirenka 
pas Giedraičius Northporte. To
kia iškyla šiemet buvo birželio 
8. Iš parko visi susirinko į Gied
raičių namus, kur visi buvo 
pavaišinti. Jaunimas turėjo pro
gos pašokti, gi sendraugiai ta 
proga padarė susirinkimą. Mal
dą sukalbėjo kun. S. Raila. Jis 
prisiminė ir mirusius ateitinin
kus sendraugius — pirmininką 
jAntaną Benderių, Kęstutį 
Kudžmą ir praeitais metais žu
vusį Antaną Vainių. Susirinki
mui pirmininkavo A. Masionis, 
sekretoriavo Joana Pumputie
nė. Turėjo būti dr. D. Jasaičio 
paskaita apie Antaną Bende
rių, bet prelegentas dėl susidė
jusių aplinkybių negalėjo at
vykti. Išrinkta kitiem metam 
nauja valdyba, į kurią įeina: A. 
Sabalis, Stasė Aldona škėrienė, 
Stasys Dzikas, Bronius Bobelis, 
Vytautas Radzivanas. Kandida
tas į valdybą — A. Vedeckas. 
Revizijos komisijon išrinkta: 
Stasys Lūšys, Kęstas Norvilą, 
Monika Navickienė.

Prie lietuviško kryžiaus Flushing Meadow parke birželio 15 paminėti trėmimai iš Pabaltijo kraštu. Nuotrau
koje — giedamas Amerikos himnas, iš k. j d. kun. No rbert Trepša — latvių kunigas, solistė Louise Senken, 
Joana Mažeikaitė, Peter VVytenus — kryžiaus globos komiteto pirm., Liet. gen. konsulas A. Simutis, Helen 
Kulber. • Nuotr. R. Kisieliais

DAIL ALEKS. VITKAUSKAITĖS-MERKER VEIKLA
Pervažiavus didįjį Washingto- 

no tiltą New Yorke, netoliese 
gyvena dail. Aleksandra Vit- 
kauskaitė-Merker, prisiglaudusi 
Teaneck, N. J., miestelyje.

Dailininkė yra labai kūrybin
ga ir veikli, — dalyvauja dau
gelyje parodų, skaito paskaitas. 
Anksčiau ji buvo tik tapytoja, 
bet paskutiniu metu susidomė
jo skulptūra ir dirba su labai 
sunkiem medžiagom — su ge
ležim, cementu.

Daug dėmesio ji skiria lietu
viškiem liaudies kryžiam. Jų 
motyvais yra nutapiusi eilę pa
veikslų. Pradėjusi dirbti skulp
tūras, sau temų pasiieškojo tuo
se pačiuose lietuviškuose kry
žiuose. Ji sukūrė visą eilę skulp
tūrų, kur dominuoja lietuviškų 
kryžių motyvai.

Šį pavasarį dail. Aleksandra 
buvo ypatingai veikli — daly
vavo aštuoniose parodose: Tea
neck miesto bibliotekos pa
rodoje buvo išstačius! skulptū
rą, Central Unitarian Church, 
Paramus, N. J., lietuviškais mo
tyvais padarytas koplytėles — 
skulptūrą; vienuoliktoje metinė-

Pceto Prano Lemberto po
mirtinis eilių rinkinys atspaus
dintas pranciškonų spaustuvė
je ir atiduotas rišyklom Knyga 
turi 269 puslapius ir 20 pusla
pių iliustracijų. Pirmoje dalyje 
įdėta Alės Rūtos apžvalginis 
straipsnis, toliau kan. M. Vait
kaus prisiminimai, Br. Railos 
straipsnis, Bern. Brazdžionio 
žodis, J. Švaisto žodis. B. Rai
los atsisveikinimo kalba. A.M. 
Devenių atsisveikinimo žodis, 
Edm. Arbo atsisveikinimo žo
dis, paties Pr. Lemberto kalba, 
pasakyta dailiųjų menų klube 
Los Angeles, rankraščių faksi
milės ir eilėraščių rinkiniai: 
Saulėtekiai, Baltija šaukia, Pa
lūžę dienos. Knygą leidžia 
poeto šeima ir specialus komi
tetas. 

Vilko surengtame jaunimo simpoziume Nuotr. P. Sandanaviėiaus

je Bergen Mali pavasarinėje 
parodoje. Šioje parodoje daly
vavo 17 meno sąjungų. A. Mer- 
ker laimėjo mėlyną kaspiną ir 
pagyrimo lapą už tapybos dar
bą. Toliau dalyvavo Fair Lavvn 
miesto bibliotekos parodoje su 
skulptūromis, Temple Shalom 
Paramus, N. J., su trim alieji
niais darbais ir dviem skulptū
rom.

Pradedant birželio mėn. dalyr- 
vavo Ridgefield miesto biblio
tekos parodoje, kuri tęsis visą 
birželio mėnesį. New Yorko 
Filharmonijos salėje surengta 
grupinė paroda, kuri vyko nuo 
gegužės 21 iki birželio 14. 
Šioj parodoje dalyvavo Moderr, 
Artists Build dailininkai. Jų 
tarpe ir A. Merker-Vitkauskai- 
tė. Paroda bus perkelta į vieną 
Nevv Yorko galeriją.

Rugsėjo mėn. dalyvaus Tren- 
tono muziejaus parodoje.

Gegužės 7 dalyvavo Clifton

MASPETHO ŽINIOS
Baisiojo birželio minėjimas 

praėjo sėkmingai, nors žmo
nių buvo mažiau nei pernai. 
Kun. A. Petrauskas atlaikė mi
šias už išvežtuosius, kun. P. 
Geisčiūnas pasakė pamokslą, 
šventąją valandą pravedė kun- 
J. Pakalniškis. Nakties budėji
mui vadovavo pranciškonas T. 
Arkangelas.

Prel. J. Balkonas pasakys pa
nieksią per naujojo vyskupo A. 
Dek-nio mišias Maiąuette par
ko bažnyčioje Chicagoje birže
lio 29.

Vysk. A. Deksnys mūsų baž
nyčioje mišias laikys liepos 6d. 
5 v. popiet. Po mišių bus vys
kupo pagerbimo vakarienė sa
lėje. Vyskupas po to tuoj vyks 
Europon.

Joana Sperauskaitė susituo
kė su Ričardu Kižiku birželio 
15. Sutuokė kun. K. J. Wicks. 

Camera Club jury komisijoje, 
kuri paskyrė premijas už ge
riausias nuotraukas.

Domisi ji ir psichologija ir 
Psi-society Hackensack, N. J., 
skaitė paskaitą “Extiasensory 
perception”.

BAYONNE, N. J.

26-tas metinis piknikas ir ba- 
zaras, ruošiamas parapijos nau
dai, įvyks sekmadienį, birželio 
22, gražiajam parapijos sode. 
East 23rd Street, Bayonne, N. 
J., pradedant 2 vai. p.p.

Šiemet klebono priežiūroj 
bus įvairūs lošimai, dovanos ir 
laimėjimai visiem dalyviam. 
Gros puikus lietuviškas orkest
ras. ir bus įvairių užkandžių 
bei gėrimų. Įėjimas suaugusiom 
— 1 dol., o vaikam su tėvais 
įėjimas veltui. Klebonas kun. 
Vincentas Svirnelis maloniai 
kviečia visus parapiečius bei 
apylinkės kaimynus dalyvau
ti ir praleisti malonią dieną gra
žioje nuotaikoje.

Visokiom progom, vietos ir 
užsienio geriausių firmų rašo
mosios mašinėlės nuo mažiau
sios iki Standard 92 ž., liet.- 
angl. raidynu, taip pat Radio, 
TV ir biznio mašinos. Reikalau
kite katalogėlių iš: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, N. Y. 11731 arba tel.: 
(516) 757-0055.
Centereach, Long Island 

parduodama nuosavybė: akeris 
žemės su namu iš 4 kambarių 
ir dideliu garažu. Parduodama 
už gerą kainą dėl senatvės. 
Graži apylinkė. Informacijai te- 
lef. 366-3512.

Ieško buto, laikinai atvykęs 
studentas su žmona ir 2 vaiku
čiais. Kas galėtų padėti studi
juojančiam Fordham universi
tete, prašom skambinti tel. GL 
22923.

Iškilmes prie lietuviško kryžiaus
vainiko ir vyko visos iškilmės,Prie lietuviško kryžiaus Flush

ing Meadovvs parke sekmadie
nį, birželio 15, paminėta pa- 
baltiečių trėmimai į Sibirą. 
Šį minėjimą surengė kryžiaus 
glebes komitetas, kuriam vado
vauja energingas Peter Wyte- 
mis. Jo rūpesčiu šis įvykis bu
vo paminėtas ir amerikiečių 
spaudoje.

Lietuviškas kryžius šį pava
sarį vėl buvo vandalų apnaikin
tas. Buvo ir jo dažai nusilupę. 
Praeitą savaitę kryžių pagrin
dinai atremontavo. Buvo pada
rytos visos nudaužytos dalys, 
nuvalyti seni dažai ir visas nau
jai perdažytas. Dabar cementi
niai laiptai nudažyti baltai, pats 
kryžiaus liemuo — tamsiai ru
dai, viršutiniai ornamentai — 
šviesiai ruda spalva, gi skulptū
ros — baltai. Aptvarkytos tvo
relės. Taip dabar kryžius atro
do gana gražiai. Visa aplinka ir
gi graži — prisodinta berželių 
ir pušaičių.

Prie kryžiaus ant laiptų bu
vo padėtas didelis vainikas vi
sų trijų tautų vardu. Prie to

Prie lietuviško kryžiaus Flushing Meadow parke. Kalba Peter VVytenus, 
kryžiaus globos komiteto pirm., dešinėje stovi skautai, gilumoje Latvijos 
ir Estijos vėliavos. Nuotr. R. Kisieliaus

Bendruomene anapus 
Bendruomenės ribų

Birželio 8, sekmadienį, teko 
nukeliauti į LB Queens apylin
kės susirinkimą. Tai buvo savo
tiška egzotika, nes dauguma lie
tuvių gyvena Woodhavene. 
Richmond Hill, Jamaicos rajo
nuose. Pasirodo, kad LB apylin
kė yra suorganizuota už tų 
bendruomenių ribų — Queens.

Šią apylinkę kadaise suorga
nizavo Lietuvos gen. konsulas 
J. Budrys. Pradžioje buvo vos 
keletas, bet paskui vis dau
giau ir daugiau įsijungė. Taip 
dabar Bendruomenės sąrašuose 
tikriausiai yra apie 100. Žmo
nės išsibarstę plačiai, gyvena 
vieni Manhattane, kiti — salos 
tolumoje.

Jie bent karta metuose visi 
susirenka pabendrauti, pabu
voti drauge, aptarti bendruo
meninių reikalu, išsirinkti val
dybos. šalia tokio darbo susi
rinkimas skiria dėmesio ir kul
tūriniam reikalam, visada pa
sikviečia koki kultūrininką, ku
ris paskaito ir pakalba kokia 
nors tema Taip susirinkimas 
nepasidaro sausas ir nuobodus 

šis susirinkimas buvo su
kviestas mielos ir vaišingos dr. 
A Goeldnerienės bute, žmonių 
susirinko kokia 35-40. Susinti 
kiniui pirmininkavo A Ošlapas 

kuriom vadovavo Peter Wyte- 
nus ir Helen Kulber. Pradžioje 
solistė Louise Senken. pasipuo
šusi lietuvišku tautiniu kostiu
mu, sugiedojo Amerikos himną. 
Invokaciją sukalbėjo latvių ku
nigas Trepša.

Komitetas buvo išrūpinęs iš 
Queens Borough prezidento Sid
ney Leviss proklamaciją, kurio
je prisimenami didieji birželio 
trėmimai, šią proklamaciją per
skaitė Peter Wytenus.

Pritaikytą kalbą pasakė Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis, 
gi Louise Senken sugiedojo 
“Marija Marija" giesmę.

Pabaigai P. VVytenus paskai
tė, kas aukojo kryžiaus išlai
kymui. Tuo ir buvo baigta ofi
cialioji dalis.

Su vėliavom dalyvavo latvių 
ir estų atstovai, lietuviai skau
tai. Prie kryžiaus yra du gra
žūs metaliniai stiebai. Prie vie
no plevėsavo Amerikos vėliava, 
prie antro — Lietuvos.

Žmonių atsilankė apie šimti
nė, dauguma jų buvo lietuviai.

Pirma padaryti valdybes pra
nešimai, kontrolės komisijos 
pranešimai, paskui išrinkta 
nauja valdyba.

Susirinkimas perrinko tą pa
čią valdyba naujai kadencijai: 
pirmininkas A. Ošlapas. vice- 
pirm. J. Zabielskis. ižd. dr. A. 
Gceldnerienė. sekretorius A. 
Milaševičius, narė — Rožė Mai
nelytė.

Po susirinkimą buvo vaišės 
ir bendras pokalbis. Visus pa
vaišino šeimininkė — dr. A. 
Goeldnerienė.

Antroji susirinkuno dalis bu
vo skirta kultūriniam reikalam. 
Rašytojas Paulius Jurkus kal
bėjo apie dabartinės Lietuvos 
mena ir ekrane parodė 80 vaiz
du. Daugiausia buvo paliesta ta
pyba ir grafika, išryškintas to 
meno glaudus ry šys su lietuviu 
liaudies menu Klausytojai do
mėjosi paskaita, nes daugumai 
tai buvo mažai žinoma sritis.

šiai apv linkės valdybai ar 
ehitektas Jurgis Okunis buvo 
padovanojęs paveikslą. kuris iš 
leistas loterijos būdu. Laimėm 
M Karečkienė Valdyba iš sa 
vo pusės dėkota arch Okuniui 
už paveikslą. dėkoja ir visiem, 
kurie atsilankė i susirinkimą

(T.)


