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Dvynukai Bukareštan nevyko, reikalą ramiai sutvarkė
Paskdbus apie prez. Nixono 

kelionę į Rumuniją, iš Rytų Eu
ropos tuoj prasimušė gandai, 
kad Maskvai tas reikalas labai 
nepatikęs. Spėliota net, kad 
Maskva savo nepasitenkinimą 
galinti parodyti atšaukimu lie

pos vidury numatytos Brežnevo 
ir Kosygino kelionės į Rumu- 

r niją. Dabar tas klausimas jau 
oficialiai išryškintas. Tai padarė 
Rumunijos ambasadorius Vie
noje, paskelbęs tuo reikalu pa
reiškimą spaudos atstovams.

Rumunija kalba oficialiai
------- Anot jo, nesą jokio ryšio 

tarp prez. Nixono vizito ir lai
ko bei vietos Rumunijos-Rusi- 
jos draugystės sutarčiai pasira
šyti. Jis tvirtina, kad toji su
tartis šiemet dar nebus pasira
šyta, dar nežinomas nė jos 
pasirašymo laikas nė vieta. Iš to 
aišku, kad Maskva savo politi
nių dvynukų kelionę atšaukė, 
bet tai padarė be triukšmo ir 
padėjo surasti Bukarešto va
dams diplomatinę formulę vi
sam reikalui dailiai sutvarkyti. 
Rumunijai iš to jokio nuosto
lio, nes toji sutartis tai ne Var
šuvos paktas, kuris suriša na
rius įsipareigojimais. Ir nuo jos 
nė Rumunijai nebus lengva at
sikabinti, nors ji jau bandė ją 
taisyti. Draugiškumo sutartis 
tėra tik platoniška draugystės 
deklaracija.

Rumunijos ambasadorius pa
darė ir kitų reikšmingų pasta-

Savo nelaimę minėdamas, čekas prisiminė Lietuvos likimą

Nixonas buvęs pakviestas to
dėl, kad abu su Ceausescu galė
tų aptarti Rumunijos -JAV 
santykius ir pasidalinti minti
mis apie tarptautines proble
mas. Iš JAV prezidento kelio
nės Rumunijon laukiama Ry
tų-Vakarų politinio oro pragie
drėjimo ir tarptautinio įsitem
pimo sumažėjimo. Taip kalba 
oficialioji Rumunija.
Kas kalbama privačiai?

O ką sako Rumunija priva
čiai? Vienas iš intelektualų va
kariečiui taip pasakęs: “Jeigu 
Ceausescu savo diplomatinį per
versmą (prez. Nixono pakvieti
mą) dabar užsimanytų apvaini
kuoti Vakarų tipo demokrati
niais rinkimais, tai jo sąrašas 
laimėtų didžiausią balsų daugu
mą. Bet tada jau mes greičiau
siai susilauktume rusų”.

Pokalbį sekęs čekas ta proga 
taip padejavo: “Jeigu mes pa- 
norėtumėm pasikviesti prez. R. 
Nixoną į Čekoslovakiją, tai se
kančią dieną tikriausiai būtu
me inkorporuoti į Sovietų Ru
siją kaip autonominė respubli
ka, pavyzdžiui, kaip dabar yra 
Lietuva. Kodėl Rumunija išlie
ka nepaliesta, nors vienas po 
kitu atidarinėja duris į Vaka
rus?”

Rumunas tą reikalą jam pa-

lakavo, kad Rumunija palaiko 
su Rusija draugiškus santykius, 
todėl suprantama, bet nebūtina 
kad su tokiais kraštais galima 
pasitarti ir apie kai kuriuos su
manymus bei planus. Bet ka
dangi Rumunija yra suvereni
nė valstybė, todėl neturi parei
gos iš anksto tartis, kad ir apie 
JAV prezidento pakvietimą ap
lankyti Rumuniją. To iš jos nie
kas ir nereikalavęs. Prez. Nixo- 
no vizitas nesąs nukreiptas nė 
prieš vieną valstybę.

JAV prezidento pakvietimas 
į Rumuniją sutinkąs su pagrin
dine Rumunijos užsienio politi
kos linija — ieškojimas gero su
gyvenimo su visais kraštais be 
jokios diskriminacijos. Prez.

Cekislovakijos prezidentas Svobo- 
da su jam gėlių įteikusiu slovakų 
berniuku. Svoboda pereitą savait
galį buvo Tatrų kalnuose Slovaki
jos pusėje, kad susitiktų su Lenki
jos Gomulka rimtam pasikalbėji
mui.

aiškino taip: “Matai, draugas 
Ceausescu nėra čekas. Jis per
daug gudrus, kad pradėtų žais
ti su demokratiniais papuoša
lais ir vidaus politikos liberali- 
zacija”.

Sėkmingai balansuoja
Tarp Vakarų ir Maskvos Ru

munijai padeda balansuoti dvi 
aplinkybės: jos geografinė pa
dėtis ir ortodoksinis komuniz
mas krašto viduje. 1

Ūkiškai tas žaidimas Rumuni
jai labai apsimoka, gi ortodok
sinių komunizmo formų išlaiky
mas krašto viduje apgina ją nuo 
Maskvos priekaištų, kad Ru
munija šalinasi iš socialistinės 
sandraugos. Rumunų spauda, 
radijas ir televizija nekalba nė 
apie politinės opozicijos, nė 
apie kitų politinių partijų le
galizavimą, nė apie ūkio tvar
kymo sistemos pakeitimą, bet 
Bukarešto viešbučiai esą pilni 
Vakarų kraštų ūkio specialistų, 
Rumunijos prekyba su Vaka
rais vis plečiasi, Vakarų tech
nologija nors atsargiai, bet jau 
slenka į Rumuniją. Paskui tech
nologiją pamažu slenka ir 
sienio kapitalas. Naujausias 
pavyzdys: rumunų ekspertai 
šiuo metu labai užimti tirdami 
Kanados, V. Vokietijos ir Šve
dijos pasiūlymus-del atominės 
elektros stoties pastatymo, bet 
naują penkmečio planą (1976- 
80) rumunai sudarinėja pagal 
Rusijoj dar praktikuojamas or
todoksinio “socializmo” dogmas.

Palyginus su Vengrija ir Če
koslovakija, Rumunija turi il
gesnę sieną su Rusija, bet jos 
geografinė padėtis yra daug ge
resnė todėl, kad ji neprieina 
prie V. Vokietijos. Todėl Rumu
nijai leista užmegzti diplomati
nius santykius su V. Vokietija, 
bet to neleista padaryti nė 
Vengrijai nė Čekoslovakijai, 
kurios to norėjo ir bandė, bet 
iš Maskvos leidimo negavo. Če
koslovakija pabandė nepaklau
syti ir buvo okupuota. Rusijos 
problema čia yra Ukraina, ku
ri Vokietijos “revanšistų” leng
vai pasiekiama per čekoslovaki-

ją. Maskvai žinomos ukrainie
čių aspiracijos turėti nepriklau
somą Ukrainą, todėl kokio 
nors sąmyšio atveju Rusijai la
bai paranku turėti savo kontro
lėje ir Čekoslovakiją ir Veng
riją.

Rumunams tuo tarpu sekasi

Italijoje pabiro vyriausybes koalicija —
suskilo koalicijos partijų kairieji sparnai

Roma. — Suskilo Italijos so
cialistai, todėl nebetekusi dau
gumos pabiro Italijos vyriausy
bė. Socialistai ir krikšč. demo
kratai buvo didžiosios koalici
jos grupės, bet nė viena nė 
kita neturi pakankamai atstovų 
parlamente, kad galėtų pati 
viena kraštą valdyti. Pasitrau
kusi vyriausybė buvo ilgai lip
doma, nes kairysis socialistų 
sparnas vis spaudė dešinįjį grįž
ti į bendradarbiavimo sąjungą 
su komunistais. Ne visi socialis
tų ministrai iš vyriausybės pasi
braukė, nes pasilikę nepritaria 
skilimui, bando atstatyti vie-

munistais (ne tik su Maskva, bet 
ir su kinais, Tito ir kitais atska
lūnais) ir kartu atidarinėti du
ris į Vakarus. Bet viduje ikšiol 
'šeimininkauja tik viena parti- ___  _
ja, cenzūra ir saugumo poli- nybę įr sudaryti kitą vyriausy- 
cija. Bet valdomieji džiaugiasi, su nauja programa, 
kad Ceausescu tiek pasisekė iš
silaisvinti iš Maskvos, kad jau Krizė blogu laiku 
gali pasikviesti net Amerikos 
prezidentą, Maskvos

la- 
su-

Vyriausybės krizė įvyko 
labiau- bai negeru laiku, nes yra 

santykiauti sdi visų spalvų ko- šiai keikiamo krašto simbolį. . sitelkęs krašte labai didelis tri-
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RUSUOS ĮTAKON PATEKO VISA IRAKO NAFTA
Įsikabinti užteko 142 mil. doleriu paskolų

PARYŽIUS NEBENAUDOS VETO PRIEŠ ANGLIJĄ
Paryžius. — Belgijos užsie

nio reik, ministras skelbia, kad 
Europos Ūkinė Bendruomenė 
(Bendroji rinka) jau pradėjo ar
tintis prie naujo laikotarpio, ku
riam busiąs charakteringas na
rių skaičiaus padidėjimas. Toji 
gera žinia ateina iš Paryžiaus, 
iš kur ją parvežė V. Vokietijos 
užs. reik, ministras W. Brandt, 
kuris ką tik pusiau oficialiai 
vizitavo naująją Prancūzijos vy
riausybę ir matėsi su pačiu 
prez. Pompidou.

Visi šeši Bendrosios Rinkos 
nariai ir Anglija rengiasi nau
jiems pasitarimams dėl Ang- 
Ijios priėmimo, bet tai dar ne
reiškia, kad taip sklandžiai vis
kas ir 1 
ėmimas į Rinką nėra vien tik 
ūkinis, bet ir politinis reikalas, 
liečiąs politinių jėgų pusiausvy
rą pačioje Europos Ūkio 
Bendruomėje, todėl nėra ko 
tikėtis, kad pirmasis pasitari
mas birtus automatiškai įvestų. 
Bet dabar nors tiek žinoma, 
kad Prancūzija atsisakė tuo 
reikalu veto teisės, kuria du 
kartus (1963 ir 1967) pasinau- Todėl ypač kritikuojamas Clark cijos ir artilerijos paramą. Tik 
dojo de Gaulle vyriausybė bri- M. Clifford pasiūlymas tuojau taip jie priprastą savim pasi- 

paskeibti, kad visi armijos ko- tikėti.

Prancūzijos dabartinė esmi
nė pažiūra tuo reikalu yra iš
reikšta naujosios vyriausybės 
deklaracijoj tokiais žodžiais: 
“Anglijos priėmimas į Bendrą
ją Rinką jokiu būdu neturi su-

struktūrų (tokią vieną jau de 
Gaulle yra anglų ambasadoriui 
dėstęs), jeigu būtų įsitikinta, 
kad Anglijos įėjimas į Rinką 
galėtų sudaryti prancūzų intere
sams nepalankią padėtį. Turės 

silpninti jau sustiprėjusią jos labiau įsigilinti į tą reikalą ne 
struktūrą, bet tik patarnauti jos 
sustiprinimui. Visų pažiūros ir 
interesai turi būti suderinti gi
liai iš naujo viską persvarstant 
Labai svarbu žiūrėti, kad bri
tų atėjimas į Bendrąją Rinką 
nepraskiestų Europos idėjos”.
Sis pareiškimas palieka Pran- kričio mėn. Bet prieš tai patar- 
cūzijai laisvas rankas ieškoti ta Anglijai išlyginti savo susi- 
naujų kontinento apsijungimo pykimus su Prancūzija.

tik Prancūzija, bet ir Vokieti
ja bei kiti, kurie ikšiol rėmė 
Anglijos kandidatūrą.

Visų šešių ir Anglijos pasita
rimai tuo reikalu esą numatyti 
kada nors po V. Vokietijos par
lamento rinkimų, vėliausiai lap-

Bagdadas. — Didelėmis pa
skolomis Sovietai paėmė sa
vo įtakon visus Irako turtin
gus naftos laukus. Ir tai yra 
mirties smūgis Iraq Petroleum 
Co., kuri ikšiol yra vienintelis 
Irako pramonės vystytojas. Ira
ko iždas gauna iš tos bendro
vės 400 mil. dol. per metus, kas 
sudaro 70 proc. visų krašto 
pajamų.

Irau Petroleum veikia sudė
tiniu britų, amerikiečių, prancū
zų ir olandų kapitalu. Irakie
čiai pasididžiuodami paskelbė, 
kad tai yra galas Vakarų naf
tos monopoliui. Tik ateitis pa
rodys, ar nuo vieno vilko bė
gant nebus susitikta su dar pik
tesniu plėšresniu.

Per dvi savaites Maskvoje ir 
Bagdade buvo pasirašytos dvi 
sutartys. Viena sutartim Irakas 
gauna iš Rusijos 72 mil. dol. pa
skolą, už kurią perka Rusijo
je visus įrengimus ir mašinas

savo naftos pramonei suorgani
zuoti. Antrąja sutartimi skoli
nama Irakui 70 mil. dol. naf
tos pramonei vystyti, ypač nau
jų naftos laukų eksploatacijai. 
Seniau tų laukų eksploatacija 
buvo perduota Irau Petroleum, 
bet vėliau sutartis nutrauk
ta, bet už įdėta darbą ir įrengi
mus atlyginti atsisakyta. Jų la
bai norėjo ir Prancūzija, bet 
negavo.

Dalis tų paskolų yra skirta ir 
užtvankai per Eufrato upę sta
tyti. Čia irgi ateis Maskvos

už- 
bet

jų gyventojų grupių nepasiten
kinimas. Studentai kėlė riaušes 
(nors ne tokias kaip Paryžiuje 
ar Amerikoje), prašydami geres
nių mokslo sąlygų universite
tuose. Darbininkai ir valsty
bės tarnautojai pasikartojan
čiais trumpalaikiais streikais 
reikalauja didesnių atlygini
mų ir išbujojusios infliacijcs 
sutramdymo. Iš visų pusių 
šaukte šaukiama, kad Italijoj 
reikia gilių švietimo ir sociali
nių reformų, bet krikščionių de
mokratų vadovybė šiam kabine
tui primininkauti paskyrė asme
nį iš sukietėjusios dešinės, ku
ri nelinkusi eiti radikalesnių 
reformų keliu.

Ir socialistai seniai turi dvi 
grupes — kairiuosius ir deši- 
nesnius. Kairieji senokai ilgisi 
nutraukto bendradarbiavimo su 
komunistais. Kai dabar paaštrė
jo reformų reikalavimas, tas 
klausimas vėl buvo atnaujintas 
partijos vyr. vadovybės posė
dy. Taip ir atsirado dvi rezo
liucijos ir dvi nuomonės. Parti
jos pirmininkas ir Italijos užsie
nio reikalų ministras Nenni, 
karštas Nato ir Europos vie
nijimo šalininkas, ragino suras
ti bendrą kalbą ir nesiskaldyti. 
Jo rezoliucija buvo atmesta, bet 
praėjo kairiojo sparno rezoliu
cija, rekomenduojanti ieškoti 
ryšių su komunistais. Nenni ta
da pasitraukė iš partijos pirmi
ninko pareigų, bet ne iš vyriau
sybės, o dešiniojo sparno va
das su savo šalininkais apleido 
posėdį ir pradėjo organizuoti 
naują partiją. Nugalėjusi grupė 
nesijaučia laiminga, bet nė so
cialistų susitaikymas, nė nau
jos vyriausybės sudarymas ne
bus nė lengvas nė trumpas, ka
dangi dėl naujų idėjų bus mū
šių ir pas krikščionis demokra
tus.
Paguoda tik Luigi Lengvi

Įvykiai suteikė šiokios tokios 
paguodos tik komunistų vadui 
Luigi Longo, kurio emisarai jau 
seniai dirba, kad socialistų ir 
krikščionių demokratų kairie
ji sparnai atsiribotų nuo savo 
konservatorių ir pasitelkę ko
munistus atidarytų kelią nau
jai reformų vyriausybei. Parti
nių virtuvių kvapus žiną tei
gia, kad ir krikšč. dem. kairie
ji esą nuomonės, jog nebesą 
reikalo taip griežtai atsiskirti 
nuo komunistų, nes sunku Ita
lijoj būsią pravesti reformas be 
pritarimo komunistų, kurie at
stovauja didelį būrį darbininkų.

Sudarinėjant naują vyriausy
bę, būsiąs didelis spaudimas į 
socialistus ir krikšč. dem. duoti 
daugiau įtakos savo kairiesiem
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Karininkai vienaip, politikieriai kitaip
Soigono*. — JAV karininkai viniai daliniai išvedami iš Viet- 

Vietname nepritaria pasiūly- namo iki 1970 m. galo.
mams iš anksto paskelbti kiek Su vietnamiečiais dirbą ka- 
ir kada JAV karių manoma iš- riškiai siūlo pirmiausiai paimti 
traukti iš Vietnamo, nes tokia tuos amerikiečių dalinius, ku- 
taktika visai palaužtų P. Viet
namo kariuomenės pasitikėji
mą savim ir padarytų ją visai 
netinkamą grumtis su priešu.

rie veikia kartu su geriausiais 
vietnamiečių daliniais. Ūku - 
siems vieniems vietnamiečiams 
pataria duoti labai stiprią avia-

Argentinos prezMentos Ongania, 
sutelkęs sostinėn 144X10 policinin
kų gub. Rokefelleriui saugoti. Sve
čias niekur negalėjo vietai pasiro
dyti, nes veik be pertraukos kur 
nors vyko nedraugiikos demonst
racijos.

ministras
Nairobi. — Kenijos ūkio mi

nistrą Tomą Mboya dienos me
tu sostinės gatvėje nužudė dar 
nesurasti piktadariai. Manoma, 
kad tai galėjęs būti politinis ir 
genties kerštas, nes Mboya bu
vo atsitolinęs nuo savo Luo 
genties ir skelbė, kad reikia pa
miršti genčių skirtumus ir vi
siems jaustis Kenijos valstybės 
patriotais. Įvykį matę liudija, 
kad trys atentato vykdytojai at
rodę kaip Luo genties žmonės.

Turėjęs Mboya ir politinių 
priešų, nes susidėjo su Komo 
Kenyatta, dabartiniu Kenijos 
prezidentu, priklausančiu kraš
tą ir politiką dominuojančiai 
Kikuyu genčiai. Tarp tų dvie
jų genčių gero sugyvenimo nė
ra, nes ir Afrikoj yra taip, kaip 
visur — didysis skriaudžia ma
žąjį ir silpnąjį.

Mboya buvo populiarus, nes 
gabus ir išsimokslinęs, dažnai 
minimas kaip senstančio Keny- 
attos įpėdinis. Dažnas svečias 
tarptautinėse konferencijose,
kasmet vadovavo Kenijos dele- nyae. Manoma, kad tai yra at- 
gacijai metinėje J. Tautų gen. sakymas Waahmgtonui ui 
asamblėjos sesijoje. ridento kobong j Rumuniją.

technikinė pagalba. Antrą 
tvankos galą stato Sirija, 
darbams vadovaus sovietų per
sonalas. Jei ką reikės pirkti už
sieniuose, bus perkama tik iš 
Rusijos. Taigi su 142 milijonais 
dolerių Rusija pajėgė stipriai 
įsikabinti Irake.

Nesakoma kokia suma, bet 
Rusijos technikine pagalba bus 
padedama Irakui ištirti geležies 
rūdos klodus ir natūraliųjų du
jų telkinius.

Už paskolas Irakas atsilygins sparnam. Taip vėl numatomas 
ne pinigais, bet nevalyta naf
ta.

Tuo pačiu laiku R. Vokieti
ja sutiko paskolinti Irakui 80 
mil. dol. trylikai projektų įvyk
dyti. Ir jai bus atsilyginta naf
ta bei tais produktais, kurie 
bus gaminami tais pinigais pa
statytuose fabrikuose.

gurios ant pastovo besirengiant 
kažką iššauti į erdves. Mano
ma, kad projektas buvo suriš-, 
tas su pasirengimais skristi į 
Mėnulį. Norėta, matyt, ką nors 
žymesnio padaryti prieš ameri
kiečių jau parengtą skridimą 
nuleisti ant Mėnulio du astro
nautus.

— Dr. W. Gropius, modernio
sios architektūros tėvas, mirė 
Bostone sulaukęs 86 metų. Gi
męs Vokietijoj, Amerikoj apsi
gyvenęs nuo 1937 metų. Vokie
tijoj įkūrė garsiąją Bauhaus ar
chitektūros mokyklą, šiek tiek 
panašų dalyką yra suorganiza
vęs Chicagoje.

— Maskvos karo laivę gru
pė Kopos vidury lankyt Kubą. 
Dabar įie po keli* telkiasi tojo

iškilimas bv. premjero Aldo Mo
ro, kuris “išrado” centro-kairės 
bazę ir ja paremta vyriausybe 
valdė Italiją nuo 1963 iki 1968 
m.

Komunistai jau pasiūlė krikš. 
demokratams ir juos priimti į 
vyriausybę. Nežinia, kaip dar 
bus su komunistų priėmimu, 
bet kiekviena nauja vyriausybė 
savo programa turės būti žy
miai kairesnė už pasitraukusią
ja-

g«4 užtrukti.tams į Rinką duris užkirsti.
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DARBININKAS

Prūsą žemė yra mano tėvų- palikimas, ir ai jos reikalausiu...
‘Deutsche National Zeitung”

kraštą gretinom su Lietuvių 
Enciklopedijos informacija, kad 
skaitytojas pats darytų išvadas. 
Baigdami sugretinimą, sustoja
me dar prie trejeto klausimų:

ARE K. K. OKINĮ NUOSMŪKĮ 
IR GEROVĘ:

DNZ: Esą po 1939 sutarties, 
kuria K. k. priskirtas vėl prie 
Vokietijos, baigėsi “ūkinis nuo
smukis”, vyravęs “svetimųjų 
priespaudoje”.

LE kalba faktais: “K. k. su
sijungus su Nepriklausoma Lie
tuva, ekonominis krašto gyveni
mas labai pakilo, svarbiausia 
dėl to, kad kraštas dabar buvo 
sujungtas su savo natūraliu už
nugariu — D. Lietuva. Vienas 
iš svarbiausių faktorių ekonomi
nio gyvenimo sužydėjimui, buvo 
tas, kad Lietuvos vyriausybė žy
mią Lietuvos eksporto ir impor
to dalį - nukreipė per Klaipė
dos uostą, eliminuodama seniau 
tiek daug kenkusią Karaliau
čiaus konkurenciją. Tam tiks
lui buvo įsteigta visa eilė įmo
nių, jų tarpe Maisto fabrikas, 
ir šaldytuvai, Pienocentro sky
riai, Lietūkio sandėliai, laivinin
kystės įmonė Lietuvos Lloydas; 
įsisteigė ir pradėjo augti Lietu
vos prekybos laivynas, 1939 me
tais turėjęs jau penkis laivus.

“Turim atsižadėti savo teisiu į Klaipėdą?” (21
-—----------- •' * i f ■ i ------- - ------------- ------------

tuo nesutiko.' Torunės taikoje 
1411, pa Žalgirio kovos, Vytau
tas reikalavo sau Klaipėdos pi
lies bei teritorijos. Jo argumen
tas: “Prūsai yra taip pat mano 
protėvių žemė, ir aš jos rei
kalausiu iki Uosos, nes tai yra 
mano tėvų palikimas”. Byla bu
vo perkelta spręsti Romos im
peratoriui Zigmantui, popie
žiui (panašiai kaip naujais lai
kais Tautų Sąjungai ir J. Tau- 
ton)!)- Buvo išspręsta tik 1422 
Melno ežero taika, kurioje pa
siekta kompromiso — Vytautui 
pąiiko priėjimas prie jūros ties

Visa ta ryškiai kėlė ne tik K. 
miesto, bet ir viso krašto eko-

ARE NEAPYKANTĄ BEI 
KERBTĄ:

DNZ: Po 1939 sutarties, ku
ria Vokietija parodžius Lietu
vos interesam didelio “rtirižia. 
dvasiškumo”, “Šilutės apskrity 
tarp 55,000 gyventojų pasiliko 
800 lietuvių, daugiausia atvy
kėlių. Nebeliko neapykantos ir 
resentimento, susiklostė tuojau 
geri kaimyniški santykiai su 
Lietuva, kaip šimtus metų bu
vo prieš tai. Tai pasirodė po ' 
1945 metų, kada lietuviai taip 
dažnai pagelbėdavo vokiečių 
pabėgėliam”. ;.

Tiesa, kad lietuviai antros 
bolševikų okupacijas metu šel 
pė vokiečius, ąt^lydųsįųs į Lie
tuvą duonas ieškoti. Bet ne s® 
tokia pat artimo meile elgė
si vokiečiai, paėmę Klaipėdą 
Neapykantos ir keršto veiksmus 
rodo iš dalies ta pati LE.

LE: “Vokiečių okupacijoje pa
siliko 6 lietuviai kunigai, tik 5 
jų išvengė kalėjimo”. “Direkto

smurtu taip pat buvo Klaipė
dos kraštas 1939 prijungtas 
prie Vokietijos.

Jei smurtas bei prievarta yra 
teisė, tai tokia pat teise So
vietai prisijungė ir Karaliau
čiaus sritį...

Į DNZ rašinį atkreipėm skai
tytojo dėmesį ne ginčą dėl pra
eities atnaujinti norėdami, bet 
kad matytų, kokios kreivos in
formacijos, kokio slidaus gal
vojimo dar esama ir dabar Vo
kietijoje. Tai lyg tęsinys to gal
vojimo, kuris sujungė Ribben- 
tropą ir Molotovą bendram są
mokslui prieš savo kaimynus,

k. Bet tokia pat prievarta buvo Laimė, kad tai nėra daugumos 
pavartota ir Melno taikoje; galvojimas

VAITKUS FUNRMAL HOME. Notary Public. 197 W«tater Ava. Cambridga 
Mana. Pranas Vaitkuj taMatnvių dteafctorius ir baieamuotojaa. Modemiška 
koptyBa šermantmp <yitąL Apt«nĮĮĮų|a CamtaMg* te Bostonų. TR 6-6434.

Palanga, taigi jis galėjo perkirs
ti vokiečių jėgas, sukliudyti Li
vonijos ir Prūsijos teritorijų 
susijungimą, o ordinui paliko 
Klaipėda, ši Melno taikos nu
statyta siena pasiliko apie 500 
metų, iki ji buvo sulaužyta Ver
salio sutarties 1919, kur Vokie
tija Klaipėdos krašto atsižadė
jo--

DNZ gali aiškinti, kad Ver
salio taikoje vokiečiai buvo pri
versti atsižadėti; aiškina, kad 
lietuviai “smurtu” prisijungė K.

JOSEPH GAR&ZVA — GBABGBUJS, BALSAMUOTOJAS. 3 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-0770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teuceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, 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.

Prof. Z. žemaitis

Mirė prof. L Žemaifis
Prof. Zigmas Žemaitis, ilga

metis Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto, gamtos-matemati
kos fakulteto dekanas, mirė Vil
niuje birželio 24, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Daugelis lietu
vių jį gyvai prisimena kaip 
mokslininką ir visuomenės vei
kėją.

Velionis gimė 1884 Tvere
čiaus valsčiuje, Švenčionių ap
skrityje. 1908 baigė Odesos 
universitetą, kur studijavo ma
tematiką. Jau tada veikė lietu
vių organizacijose. Trejus me
tus vadovavo chorui, kurį pats 
suorganizavo. 1909 Vilniuje mo
kytojavo mergaičių gimnazijo
je. Buvo veiklus Lietuvių Moks
lo Draugijos narys, Lietuvių 
Dailės Draugijos sekretorius ii 
pirmųjų dailės parodų organi
zavimo talkininkas. Pirmojo Pa 
saulinio karo metu mokytoja 
vo Voroneže. Ten buvo bolše 
vikų suimtas ir kalintas. Iš ka 
Įėjimo paleistas, grįžęs į Lietu 
vą, buvo Švenčionių lietuvii 
gimnazijos direktorium. Kauni 
įsikūrus universitetui, — mate 
matikos katedros vedėjas, < 
nuo 1922 ligi 1940 — gan 
matematikos fakulteto dėka 
1940 persikėlė į Vilnių, 
profesoriavo ir okupacijų 
tais. 1946-49 buvo Vilniaus 
versiteto rektorium.

Prof. Z. žemaitis yra 
skelbęs mokslo darbų. Bi 
populiarus ir visų mėgstar 
ne tik universitete, bet ir 
universiteto ribų. Neprikiši 
mybės metais veikė įvairiose 
ganizacijose. Tarp kitko, i 
Uetuva tada žinojo, kad jis 
Acro klubo ilgametis ir gal 
pamainomas pirmininkas.

Velionis palaidotas Rasų ka
puose, Vilniuje.

Reizgys .ir Eduardas Sūnaitis už 
savo veiklą buvo nukankinti vo 
kiškose koncentracijos stovyk
lose, o E. Simonaitis (po kou 
centracijos stovyklos) išliko gy 
vas”.

(Čia tenka pridėti, kad ir ei
lė kitų veikėjų turėjo pakelt 
nacių neapykantą. Tarp jų žur
nalistas Jonas Grigolaitis iš ką- 
cefo išėjo su palaužta sveik^a. 
Net pokarinėje Vokietijoje ne 
jis nei Simonaitis negavo kom- 
pensatos. Netgi V. Sidzikatsskas, 
bufręs Vokietijoje Lietuvos at- 
etovaš,' už tok kad jis dalyva
vo derybose dėl konvencijos, 
byloje dėl klaipėdiečių skun
do, taip pat dėl to, kad jis bu
vo Lietuvos Vakarų s-gos pir
mininkas, kai nuo bolševikų 
perėjo Vokietijos sieną, susilau
kė ne globos, o koncentracijos 
stovyklos).

ARE TEISĘ IR SMURTĄ:
DNZ kalba apie vokiečių “tei

ses” Į Klaipėdą; kalba apie lie
tuvių “smurtą”, K. k. prijun
giant prie Lietuvos.

LE plačiai kalba taip pat 
apie lietuvių ir vokiečių teisę 
į Klaipėdą, Pateikiam iš daugy
bės . tokius sutrauktus faktus:

— Vokiečių ekspansija prasi
dėjo XH-XIII šimtmety. Kai ka
lavijuočių ordinas įsteigė savo 
bazę Rygoje 1202 ir kalavijuo
čiai su kryžiuočiais 1233 susi
jungė, kilo jiem interesas turė
ti savo žinioje -visą Baltijos pa
kraštį, gyvenamą lietuvių gi
minių. Jie užėmė dabartinę 
Klaipėdos teritoriją ir 1275 pa
sistatė IDaipėdos pilį-

— Lietuvos kunigaikščiai su

muz. sr. saariunas su jo suorgamzuotu nauju vieneTuynonerp nptiao programą Dirželio jvyKtų minėjime sv. 
Kazimiero salėje Los Angeles, Cafif. Iš k. j d. muz. Br. Budriūrias, D. Mackialienė, O. Deveikienė, Šakienė, 

-Cekanauskienė ir B. Dabštenė. Antroje eilėje: R. Dabšys,. A. Polikartis, Butkus ir Seliukas. Nuotr. L. Kanto __ i__ : ■ - -t - ■ A < r _ ;_______

Drauge birželio 27 Juozas 
Viekšnys pratęsė svarstymus 
apie informacijos centro reika
lą. Jis mano, kad konkrečiam 
informacijos reikalui būtų įma
noma suorganizuoti 50,000 dol.; 
kad reiktų organizuoti ne vienų 
lietuvių, o visų baltiečių infor
macijos centrą. Mano taip pat, 
kad centras turėtų būti Wash- 
ingtone; kad kiekvienos tauty
bės turėtų būti jame po vieną 
gerai apmokamą tarnautoją.

Marijonų vienuolija svarsto ir 
renka

Drauge birželio 28 vedamaja
me informuojama, kad Romoje 
vyksta Marijonų vienuolijos at- 
stovų visuotinis susirinkimas^ 
Jis turės nustatyti veiklos gai
res pagal “laiko dvasią”, turės 
išrinkti naujas vadovybes — 
renkamos kas šeši metai. Laik
raštis mano, kad veiklos atmai
nų netenka laukti, nes arkiv. 
Matulaitis, atnaujindamas 1913 
vienuoliją, davė kryptį, ku-

SPAUDA

Ten 
me
trai*

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Incorne Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond HiU, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Gardai Tavern. 1883 Madison SU, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaldotuviniai 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 ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477.
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT, 4-8319 Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausioe 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruoši ant pakietus j 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. SAVELSKI8 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 y.)džiaugiasi išaugusiom intelek

tualinėm mokslinėm pajėgom ir 
jų rengiamom mokslo bei kūry
bos dienom Chicagoje lapkri- patarnavimai. 422 Menahaii SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677. 
čio 26-30, remiant Bendruo
menės c. valdybai.

Tenka tik priminti, kad moks
linio bendravimo idėja nebe-

_____ _______ _____ ___ r____ nauja. Jos vedami buvo Įvykę 
nė, kad nevertintų tautinių sa- L. K. Mokslo Akademijos suva- 
vitumų. Vienuolija gerbia ir ver
tina jų tautinius bruožus, pasi
reiškiančius tautiniu charakte
riu, bet pirmoj eilėj įsako my
lėti ir gerbti savo tautą, jai dar
buotis ir stengtis jai būti nau
dingiem”.

jįjeka pridėti, kad šią kryp-
tačiai populiarino buvęs Ma

rijonų vienuolijos vicegenero- 
las a.a. vyskupas Pranas Bra
zys. Ir netenka abejoti, kad šios 
krypties laikysis pirmoj eilėj 
Marijonų provincija Amerikoje.

Mokslininkę susibūrimai
Draugo kultūriniame priede 

k. brd. birželio 28 pagristai

ri atitinka ir Vatikano II susi
rinkimo dvasią. “Marijonų vie
nuolija tarptautinė savo apim
timi — jai priklauso lietuvių, 
gudų, portugalų, anglų, ameri
kiečių ir kitokių tautų žmonių. 
Tačiau ji nėra tokia tarptauti-

žiavimai Romoje, New Yorke, 
Vokietijoje, o ateinančiais me
tais toks suvažiavimas rengia
mas Toronte.

Čilės turtai imami 
valstybės gfobon

Čilės vyriausybė nutarė pa
imti savo priežiūron amerikie
čių bendrovę Anacondą, kuri 
valdo dalį Čilės vario kasyk
lų, parengia tą metalą pardavi
mui ir pardavinėja pasaulio rin
koje.

Čilės prez. E. Frei Montalva 
buvo spaudžiamas visą vario 
pramonę nacionalizuoti, bet nu
tarė tuo tarpu eiti vidurio ke- 

i — vario pramonę sučilinti. 
is sučilinimas taip sutartas: 
lė gauna 51 proc. akcijų, 49 
oc. lieka Anacondos žinioje, 
?t Čilės vyriausybė jas galės 
pirkti per 10 metų, jei to pa
iręs. Antroji amerikiečių 
indrovė esanti irgi jau susita
ri tomis pačiomis sąlygomis. 
Bendrovių vadovybės pasl
ika su tomis pačiomis teiše
is ir pareigomis, tą pramonės 
ką tvarkydamos, tik vyriau- 
bė dabar jau turės teisę Įši
lti, jei to reikalaus valstybės

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto

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, NJ. 07205; tel. 201 - 289-6878.
NEW YORK r— Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.rodžiai

Chanu Beauty Shoppe
REGINA OSKLIENB — Tel. 407-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St Niekotas Ave^ Bidgewood, N.Y.

DEXTER PARKBĮ PHARMACY |g|
NF Wm. Anastad, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y, 11421
WE DELIVER 

Mldagan 2-4130

TeL (212) 441-3110 / 896-7743

TRAVEL AGENCY
Kelionės plačiame pasauly 

WHXIAM R- BEST 
84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421

ĮĮiiiiniiiHmfmiiiiiiiiiiiiiifiiiinnnmniiiiiniiiiimiiiMmiiminiiiimnmniimniit:

GERIAUSIAI PA1LSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD-OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE

New York© lietuvių gydytojų draugija mvo •mitinkime birželio 2D. H k. j d. I eilėje 
Regina SaMaltienš, Birut* Paprockien*. 9. Kiauniene, Marija KregMienė. Elena Viieini 
Stae* BebeHenė, Stefa Otanient, Filomena Ignaitien*, S. Kentienė, A. Radzivamenė. Jai 
lagija Leveckienė, Janina Maurutien*. EIM* narių trūksta. ■ N

Katalikais besivadinančiu 
tsauliečių draugija savo suva- 
ivirne Clevelande nutarė reko- 
enduoti. kad ir moterim bū- 
leista būti kunigais, kad bū- 
naikinamos katalikų parapi- 

■s pradžios ir vidurines mu- 
rklos. kad vyskupai būtų ne 
įpiežiaus skiriami, bet žmo- 
ų renkami. Toji draugija netu- 

stefa Sirutienė. ri episkopato pripažinimo, bet 
- narių tarpe yra kunigu ir sese- 2, JanIn? SmeškienL Fe- ~ r ° • S

• Nuotr. L. Tamošaičio rū vienuolių.

87 Eest Bay Rd., Osterville C«pe Cod, Ma$s. 02655
Tel. (Area 617) 428-8425 f

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kL dekoratyvi- = 
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. E
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės E

pėsčiom*. ' \ '
• Geras lietuviškas maistas. E
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius. Kreiptis E 
tiesiai į vilą AUDRON?. Osterville, Capc Cod, Mass. E 
02655; telef. 423-8425 — Mrs. Marija Jansonas. B

Visi maloniai kviečiami atvykti } ši« gražiausiu ir didžiausią. E
Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų • pajūrio rik|.



AMERIKOS POLITIKA stiprina

910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

- uamraM) tearia fflEOAKCIHS KOMISIJA.

Jau dvidešimt penkeri metai
Ši nauja generacija suspėjo į- 
sitvirtinti ir kai kurie iškiliai 
pasireikšti gyvenamojo krašto 
kūryboje.

nėra linksmi. Neužmirštamas 
yra tas liepos mėnuo, kada pra
dėtas lietuvių tautos genocidas 
—1940 liepos 7 saugumo de
partamento direktorius ir par
tijos sekretorius A. Sniečkus 
pasirašė NKVD paruoštą įsaky
mą suimti vadovaujančius asme
nis Lietuvoje. Pagal tą įsaky
mu liepos 11-12 suimta ir po ei-

į sovietinius kacetus 2,000' vei
kėjų.

Neužmirštama tų metų liepos 
16, kada J. Paleckis ir M. Ged
vilas pasirašė pirmą deportaci
jų įsakymą, kuriuo buvo išsiųs
tas iš Lietuvos min. pirm. A. 
Merkys.

Neužmirštama yra liepos 14 
ciniška apgaulė — tariamieji 
rinkimai “liaudies seimo”, ku
ris liepos 21-22 “nutarė” įvesti 
Lietuvoje “socialistinę santvar
ką” ir Lietuvą įjungti į Sovie
tų Sąjungą.

Tai vis padaryta lietuvių ran
kom pagal svetimųjų įsakymą ir 
interesą.

DARBININKAS

Berlyno siena galėtų sugriūti per vieną savaitę
Šen. Everett M. Dirksen Rea- 

der’s Digest (birželio nr.) ra
šo, kad jo vadovaujama komi
sija jau prieš septyneris me
tus rado, jog Amerika ir jos są
jungininkai tiesiogiai stiprina 
komunistinio bloko karinį bei 
pramoninį pajėgumą. Dabar jis 
skelbia naujus tos paramos fak
tus.

— Nuo 1962 Amerikos eks
portas į sovietinį bloką padidė
jo 56 proc., o Amerikos sąjun
gininkų eksportas 68 proc. — 

. viso iki 3.9 bilijonų doL me
tam.

Pažymi, kad išgabenami kari-

Jei vakarai vieningai vartotu ekonominį ginklą, 
sako šen. Dirksenas

tas Lend-Lease skolas gali rei
kalauti Sovietų garantijos lais
vai susisiekti su Berlynu, ati
traukti rankas nuo lotynų Ame
rikos ir vidurinių rytų.

Tokiai politikai ' didžiausia 
kliūtis — Vakarų nevieningu
mas. Turėtų būti sudaryta lais
vojo pasaulio prekybos orga
nizacija, kuri prižiūrėtų mainus 
su sovietiniu bloku, apsau
gotų laisvuosius kraštus nuo ko
munistų ekonominių sankcijų 
ir pritaikytų reikalingas kontra- 
priemones.
PREZIDENTAS NIXONAS -—ar 
už Dirkseno siūlymus?

Naujos politikos reikalą — 
sako Dirksenas — buvo supra
tęs prezidentas Nixonas. Dar 
1962 jis reikalavo sudaryti Va
karų solidų ekonominį frontą 
prieš komunizmą. Berlyno šie- 
na galėtų sugriūti per savaitę, 
jei mes pagrasintume visišku 
embargo rytų Vokietijai. Dėl 
Sovietų paramos Vietnamo par
tizanam galėtų būti deramasi 
už Vakarų kompensaciją ūki
nėm gėrybėm. Tai esąs geriau
sias ginklas. Jį turėtume pavar
toti šaltajam kare. Tai buvo tie
sa anksčiau. Dabar tai yra dar 
didesnė tiesa — baigia šen. 
Dirksenas.

Senatorius nekelia klausimo, 
kodėl J. Valstybės šio ginklo 
nepavartoja. O atsakymas labai 
arti tiesos būtų toks: Ameriko
je ir Europoje politikai turi di
delės įtakos kapitalistai magna
tai, kurie nori su komunistais 
daryti biznį bet kuria kaina. 
Jie nenori, kad apie tai žinotų 
visuomenė. Dėl to viešumon tą 
biznį varančių firmų vardai 
neskelbiami. _ _

Tai yra viena jėga, stipri jė- 
ga, veikianti tiesiogiai savo nau
dai, netiesiogiai Sovietų nau
dai; jai pasipriešinti ir prezi
dentui Nixonui nebūtų lengva.

technologinės pagalbos. Jie pri
pažįsta, kad gamyboje jų dar
bininkas padaro ketvirtadalį to, 
ką padaro J. Valstybių darbi
ninkas, žemės ūkyje — dvylik
tą dalį. Sovietų tekstilės gamy
ba yra didžioje krizėje. Jai 
fabrikus gamina vakariečiai. Ga
lėtų gaminti patys Sovietai, bet 
“Foreign Policy Research Insti
tute” pripažino, kad tada jie ati
trauktų savo geriausius inžinie
rius nuo darbų, kuriuos Sovie
tai laiko svarbesniais.

Dirksenas — kalba priešingai. 
Vokietija ir Rusija varė preky
bą, iki nacių tankai persirito 
per sieną 1941. Amerikos ge
ležies* laužas buvo pristatomas 
Japonijai, iki ji paleido bom
bas į Pearl Harbor.

Skleidžiamas argumentas, 
kad Amerikos pagalba padidins 
liberalizaciją. Ar tai padarė 
Lenkijoje? Lenkijai davė Ame
rika už 550 milijonų; ją pripa
žino viena iš “palankiausiai 
traktuojamų valstybių” muitų 
atžvilgiu. Amerikos parama, bu
vo tikima, pagerins gyventojų 
būvį ir padarys Lenkiją mažiau 
priklausomą nuo Maskvos. Tuo 
tarpu iš tikrųjų Lenkijoje su
stiprėjo režimas ir priklauso
mybė nuo Maskvos; savo ka
riuomenę ji padidino iki 250, 
000; patrigubino savo rake
tų skaičių; paketurgubino šar
vuotąsias divizijas; eksportą į 
šiaurės Vietnamą padidino; pa
siuntė savo specialistus į šiau
rės Vietnamą sustiprinti prieš
lėktuvinėm baterijom, kurios 
numušė 40 Amerikos lėktuvų. 
Lenkijos kariuomenė ne tik žy
giavo su Sovietais į Čekoslova
kiją, bet Varšuva pažadėjo sa
vanorius Ho Chi Minh kovai 
prieš “imperialistinį agresorių”.

Kita iliuzija — prekyba "ne- 
strateginėm prekėm" nesanti

jokis pavojus Jungtinėm Valsty
bėm. Senatorius pavyzdžiais 
nurodo, kaip tariamos “nestra- 
teginės” prekės galėjo būti pa
naudotos karinei pramonei.

DIRKSENO IŠVADA — vartoti 
tokias pat priemones kaip ir 
Sovietai:

Nutraukti strateginių prekių 
pristatymą nepakanka. Amerika 
turi pavartoti tokį ginklą kaip 
ir jos priešininkas. Sovietai sa
ko, kad “prekybos politika yra 
integralinė užsienių politikos 
dalis”. Stalinas 1932 griežtai 
nutraukė importą iš Vakarų 
(nors tai buvo didelė kaina So
vietų ūkiui), kad padidintų pa
sauly ūkinę depresiją. Kai 1949 
Australija susekė Sovietų šni
pų tinklą, Sovietai nutraukė 
Australijos vilnų importą. Kai 
Jugoslavija pasisuko nepriklau
somybės nuo Maskvos keliu, So
vietai nutraukė sutartis ir pa
skelbė embargo visai Rusijos- 
Jugoslavijos prekybai. 1958 Ru
sija nutraukė naftos žaliavos 
pristatymą Suomijai, nutraukė 
prekybos derybas, iki iš Suo
mijos vyriausybės pasitraukė 
kai kurie nariai konservatoriai.

Daugiau kaip visas dešimtme
tis Sovietai vykdo “naftos ofen
zyvą”. Kremliaus strategai aiš
kina, kad Amerikos įtaka Vaka
ruose remiasi naftos pramone; 
jei ši pramonė bus pakirsta, 
sugriūsianti visa Amerikos įta
ka. Tam tikslui Sovietai palei
do į Vakarų rinką naftą juokin
gai pigia kaina. Kai Čekoslova
kija yra priversta mokėti už to
ną 18 rublių, Italijai toną par
duoda už 8 rublius. Rezultatas 
— Sovietai gauna jiem labai 
reikalingą Vakarų valiutą ir 
virsta grėsme Amerikos naftos 
pramonei To nepaisydamas, 
Washingtonas daug sykių lei
do išvežti į Sovietų bloką naf
tos gręžimo reikmenis ir net 
ištisus rafinerijos įrengimus.

DIRKSENAS DAR — už ekono
mines gėrybes reikalauti politi
niu nuolaidę:

Laikas — sako Dirksenas—, 
kad Jungtinės Valstybės preky
bą su komunistais varytų lygy
bės principu — quid pro quo. 
Už ekonominę paramą gali rei
kalauti politinių nuolaidų —li- 
beralizacijos. Už seniai uždels-

Po 25 metę matyt, kad se
nosios ir jaunosios kartos dalis 
dingo iš lietuviško bendruome
ninio gyvenimo. Nuskendo as
meninėje karjeroje — pana
šiai kaip nutiko su dalim lie- nės reikšmės dalykai Tuo me- 
tuvių inteligentijos caro Rusi- tu, kai Sovietai ir satelitai rė
joje. Jaunesniųjų dalis dingo mia Vietnamo karą, Johnsono 
lietuviškai galvosenai — pana- vyriausybė išbraukė 500 prekių 
šiai kaip anoje Rusijoje dalis » s^r^io dr®Mdži*mYiy 
lietuvių studentų nuskendo ru
sų nihilistinėje, anarchistinėje 
srovėje.

Tačiau tautinės bendruome
nės išlikimą ir pažangą lemia 
tie, kurie nedingo ir nenutru
pėjo. 0 pažanga per 25 metus 
didelė: sutvirtino tarp savęs 
bendruomeninį solidarumą; pa
sireiškė tautine kūryba ir jos 
manifestacija; pateisino savo 
buvimą užsieniuose kaip vie
šas balsas ir jautri širdis tėvy
nėje likusių pagalbai.

Po 25 metų matyt, kaip vy
resnių ir jaunesnių skirtumai

strateginės reikšmės. Dabar jas 
paskelbė “nebestrateginėm”.

Washingtonas nusprendė iš
vežti mašinų įrankių už 35 mil. 
dol. automobilių fabrikam. Se
natoriai protestavo, nurodyda
mi, kad Kremlius tuos įrankius 
panaudos kariniam automobi
liam gaminti.

Kai Sovietai ir jų Varšuvos 
blokas pernai užpuolė Čekoslo
vakiją, Dirksenas siūlė vyriau
sybei paskelbti embargo Sovie
tam. “Aš tebesu įsitikinęs, kad 
Sovietai turi pagrindo šio gink
lo baimintis”. Nes Sovietai rei- 

neišvengiami — juo labiau, ka- kalingi desperatiškai Vakarų 
da vyresnioji karta buvo degra
duota iš intelektualinės profe
sijos į fizinį darbą ir kada lai
kas jos eiles retina. Tačiau neat
rodo. kad naujoji karta būtų 
nutolusi nuo tėvų tiek, kiek tuo 
skundžiasi patys amerikiečiai 
savo jaunąja karta.

Tegul jie mažai dalyvauja or
ganizacijose, kurias vyresnieji 
atgaivino pagal nepriklausomos 
Lietuvos tradicijas. Tegul jie 
gimtojo krašto netekimą kitaip 
pergyvena. Tačiau tiek vyres
nieji, tiek jaunesnieji neprara
do valios išlaikyti savyje tauti
nę dvasią; neprarado ryšio su 
tautos praeitimi; neprarado no- 

giausia teko J. Valstybėm— ro palaikyti ryšį su viso pasau- 
30,000 ir Kanadai — 15,000. 
Negalėjusieji ar nenorėjusieji 
liko Vokietijoje ir kt. Europos 
kraštuose.

Išvietintųjų daugumas per 
tuos 25 ‘metus įsikūrė naujose 
gyvenvietėse, o svarbiausia — 
savo vaikus išleido į mokslus.

Liepos mėnesiui tenka ir lie
tuvių egzodo į Vakarus sukak
tis.. Kai 1944 liepos 12 bolševi
kai užėmė Vilnių, prasidėjo ma
sinis civilinių gyventojų trauki- 
masis į Vakarus.

Tada buvo tikima, kad pasi- 
_ traukimas tetruks — ikt karas 

pasibaigs. Tačiau gyvenimas ėjo 
ne ta kryptimi, kurią garsino 
busimieji karo laimėtojai Atlan
to chartoje. To rezultatas — 
jau 25 metai pasitraukusieji iš 
Lietuvos yra išbarstyti po visą 
pasaulį. Anglijon nuvyko 5,000, 
Venezuelon 2,000, Argentinon 
800, Brazilijon 700, Kolumbi- 
jon 500, Naujojon Zelandijon 
250, Australijon 10,000. Dau-

lio kitais lietuviais; neprarado 
mėginimų kurt, organizuot tau
tinę kultūrą; neprarado pasiry
žimo kelti balsą prieš tėvynė
je esančių pavergimą ir perse
kiojimą.
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tos” salę suleido savo arklius 
ir rekvizuotas žąsis, o į Kated
ros bažnyčią rioglino su šau
tuvais ir kepurėmis, atžūliai 
stumdydami besimeldžiančius 
žmones. Taip pat nieks nebe- 
abejojo, kad vokiečiai pribaigią 
rusų sužeistuosius, nes niekas 
jų nematė vežant į ligonines. 
Šitas dalykas ypatingai krito vi
siem į akis rugsėjo 25-7 d., kai

JOHNSONO TILTAI ir depar
tamento iliuzijos:

Paskutiniais metais preziden
tas Johnsonas pakartotinai kal
bėjo apie “tiltus”, žadėdamas 
ekonominę paramą. Prekybos 
delegacijos buvo pasiųstos į 
U.S.S.R., Lenkiją, Rumuniją ir 
Bulgariją. Garantuodamas jom 
kreditus, Amerikos firmas pa
skatino prekiauti, nes tai suma
žinsią įtampą. To rezultatas — 
Italijos viena firma komunistus 
aprūpino komputeriais ir kalku
liatoriais už 90 mil. Bonna ti
kisi iki 1975 padidinti preky
bą 150 proc.
Kritikuodamas tokią valstybės 

departamento politiką, Dirk
senas sako, kad departamentas 
remiasi iliuzijom. Viena jų — 
kad prekyba padidins draugiš
kus ryšius. Istorija sako

Vy»k. A. Oeksnys Chicagoje lydimas į Marquette Parko lietuvių bažnyčią iškilmingom pamaldom. Priekyje 
eina vysk. V. Brizgys. Nuotr. A. Gulbinsko

— Elta-Pressedienst Vokieti- 
Mjoj patyrė, kad viena vakarų

Vokietijos įmonė (Die Industrie- 
planungsgesellschaft mbH, 
Landau, Oberpfalz) apsiėmė pa
statyti Vilniuje medžio perdir
bimo kombinatą, kuriame būsią 
gaminami standartiniai langai, 
durys ir parketas grindims. Sta
tybos vertė esanti apie 30 mi
lijonų markių (7.5 ,miL dole
rių). Statybos reikalų aptarti 
balandžio mėnesi į Landau bu
vo atvykę ketini lietuviai inži
nieriai iš Vilniaus. (E.)

(5)
Vilniuje daugelis krautuvių vie
toj pinigų gaudavo korteles su 
pajuokiamais įrašais. Valstie
čiai, važinėję rusus, dabar dar 
skaudžiau pajuto vokiškas 
“stuikas”. Kai kurie pritrūkę 
kantrybės net griebėsi keršto, 
bet vokiečiai juokų nedarė. Kai 
vienas vaikinas norėjo “nutėkš- 
ti” intendantą, kurs per dienas 
vaikščiojo po sodžius ir šaudė miestas buvo užkimštas tūks- 
žmonių kiaules, kaip kokioj tančiais sužeistųjų vokiečių ir 
miško medžioklėje Šernus, — 
tuojau atvyko būrys kareivių, 
sušaudė pasislėpusio vaikino 
brolį ir visą kaimą sudegi
na Tokių žinių rinkosi krūvų 
krūvos be jokių laikraščių. 
Ypač piktino kai kurie nekul
tūringumai, kurių, rodos, nieks 
nesitikėjo iš išdidusių “kultū
ros nešėjų”. Tai čia, tai ten 
vokiečiai pribiaurojo bažnyčią, 
nugrobstė žvakes nuo altorių mergaičių gimnazijos ir kitų pa- 
net mišių metu, į žydų sinago
gą suvedė arklius. 0 tikėti to
mis žiniomis jau buvo nesunku, 
nes kiekvienas ir pats panašių 
dalykų prityrė. Bent mes visi

lei pamirkyti, nes mazgoti lavo
nai buvo griežtai uždrausta. 
Taip pat į kapines nebuvo leis
ta lydėti, išėmus vieną žmogų 
su kryžium ir du su žvakėmis 
grabo pryšakyje ... Pagaliau 
ištyrinėjo ir užregistravo pros
titutes ir uždraudė kilnotis iš 
buto į butą.

Komitetas darė pastangų su
sisiekti su anapus fronto, nu
matydamas greitą lėšų ištuštėji
mą, taip pat su garsiąja Rokfe
lerio organizacija. Drebėjo ir 
dėl savo sandėlių, ypačiai ka
da (rugsėjo 28 d.) buvo paskelb
ta, kad visi gyventojai turi tei
sės sau pasilikti tik po 3 pūdus 
produktų, o pašalpos įstaigos

taisant rusų apgriautą Lentva- nes jau rugsėjo 29 dieną ober- 
ro tunelį ir dažnai vietoj trūks- burgermeisteris panaikino tuos 
tarnų arklių traukiant vežimus, skrajojamus būrius ir paaūlė 
Patiems vilniečiams toks spėk- visus narsuolius ištikimai pasi- 
taklis nepadarė perdaug didi n- duoti vokiečių valdžiai. Miesto 
go įspūdžio, kai jie matydavo Valdyba taip ir padarė.
tuos belaisvius malkų vežiman “Ponai bajorai” taip pat la- 
įkinkytus ir kokio pasipūtusi© patenkinti, patapę
feldfebetio su špieruta genamus, “beįratais” prie komendanto, 
lyg pasityčiojimui, miesto gat- Rūpindamiesi palengvinti nau- 
vėmis. Musų nekultūringas sko- j^g administracijos darbą, jie 
nis nemėgo tokių kultūringų pinniaūSiai pasifflė ištraukti
vėmis. Mūsų nekultūringas sko-

manifestacijų!

Tomis dienomis krito į akis 
dar vienas spektaklis, kitos ir
gi pasididžiuojančios, tik pu
siau vietinės ‘kultūros’ sujauk
tas. Tie, kurie už falšyvą “per
lą” visą savo sarmatą paklojo 
po pakaustytais batais, jų pa
čių gėlėmis apibarstytais, dabar 
per bado prigąsdintas davatkas 
savo gėdą vertė ant lietuvių: 
jie tat bučiavę prie Žaliojo til
to naujų ponų pasagas, jie mei
linęs! vokiečiams, šit kokie jie 
nevidonai! O drauge, užtūpę sa
vo bajoriškomis pažibomis vi
sus “vonus”, zaglobiškai ža
dėjo sutrinti maskolius, jei tik 
jiems leistų daryti legionus iš 
miesto skrajojamųjų milicijos 
būrių. To narsumo, berods, jau 
pasiskubino parodyti vienas iš 
jųjų, atkasęs Muravjovo pa
kartų kankintinių lavonus ir iš
kilmingai juos palaidojęs būsi
mų “perlinių” legionininkų 
dvasiai sustiprinti. Bet naujie
ji sąjungininkai, matyti, šaltai 

matėme" kaip vokiečiai į “Rū- vakarus. Daug kas matė juos vertino tą savarankišką karštį.

galybe belaisvių, bet niekas 
tarp jų nepamatė sužeisto ruso. 
Tik rugsėjo 29 d. lyg parodai

tarytum kulkų neįkandami, tik 
visai sveiki atsidurdavo šiapus 
fronto... O minia jų buvo 
tiesiog neapmatoma. Rugsėjo 
28 d., kai visus juos surankio
jo iš Antakalnio kalėjimo, iš

tą, bet ir Antakalnio gatvę. Iš
badėję, ištižę ir pažaliavę jie 
išvilnijo iš miesto kažin kur j

valams: tik vokiečių ir lenkų 
kalbos tesančios “perlinės”.

Visi tie “šuns uodegos suka
liojimai” nors ir erzino lietu
vius, bet neatėmė jiem žemai-

daryta pastangų pirmajai lietu
viškai gimnazijai įkurti. Iš Vil
niaus turėjo Beiti nauja atgim
stančios valstybės šviesa ir tie 
kuklūs, bet pasišventę jos nešė
jai, kurie pirmi skubėjo ją pa
skleisti nuniokotame, priblokš
tame, lyg pastirusiame krašte..

Tie pirmieji lietuviškos mo
kyklos žingsniai buvo apsun
kinti ir kitų kliūčių. Mes tada 
neturėjome nė lietuviškų vado
vėlių, reikalingų naujajai mo
kyklai Ir čia tad, Komiteto pa
dedami, via kas tik galėjome, 
puolėmės kas versti, ims saviš
kai rašyti. Tam tikra Komisija 
prie lietuvių Mokslo Draugi*

pacijos laiką. Turint galvoj 
skaičių Vilniuj pasilikusių inte
ligentų ir sunkias materialinės 
būties sąlygas — * tatai buvo

jos, tuomet beišliko evakuaci
jos bangų nenuneštas į Rusi
ją, su kuria troškome amžinai 
atsisveikinti. Berods, džiaugia
mės matydami pulkų pulkus 
mūsų ūkininkų, nors ir suvar
gintų, sunykusių miškų ir ba
lų landynėse, o dabar grįžtan
čių į savo sodybas. Bet taip pat 
liūdėjome, kad tokia galybė 
mūsų inteligentų ir mokslo jau
nuomenės nuslinko į Rusijos 
pelkyną.

Komitetas tad nutarė pasiųs
ti žvalgų į įvairias Lietuvos da
lis, kad jie kuoskubiausiai ap
žiūrėtų naują “vidaus frontą”. 
Tam reikalui buvo nuskirti trys 
barai: vienas Pietinėn Suvalki-

griebėsi, nepaisydami visų tų 
sąlygų, mokyklos darbo. Reikia 
atminti, kad tuomet šitas da
lykas nebuvo toks prastas. 
Prieš karą Lietuva neturėjo 
lietuviškos mokyklos. Tuo bū
du Lietuvių Komitetas Vilniuje 
mūsų istorijoje įgyja kūrėjo 
garbės ir šitoj srity. Jau rug
sėjo 28 d. prasidėjo pirmieji 
kvotimai į priruošiamuosius mo
kytojų kursus visiems jaunik
liams, kurie tik pasiliko Vilnių- užtenka Vilniuj Briano susibur- o vokiečiai tų ligų begalo bijo
ję ir buvo brigę mažiausiai 4-5 ti. Reikėjo visos Lietuvos sąjū- jo. Vilniuje jie visur ant durų 
rusų gimnazijos klases. Tie kur- džk>. Bet kas buvo tuomet toji įy vartų lipdė įspėjimus, kur at- 
sai, berods, buvo labai trum- Lietuva, kuri ’buvo jau beveik sirasdavo ligonių. Uždraudė gat- 
pi, vos vieno mėnesio, bet truk- per visus metus nuo mūsų at vėse pardavinėti valgius; ver

Žemaitijon. Ruožas nuo Ukmer
gės ligi Vilniaus aptirti pasise
kė ir be ypatingos žvalgybos. 
Vienas iš Komitetų įgaliotinių 
čia net parodė visai nepapras
tų susisiekimo gabumų: kadan
gi vokiečiai arklius atiminėjo, 
jisai | vežimą guldydavo savo 
mažą bendradarbį, ir kai tik už
klysdavo ekzekutoriai, šaukda-

vo atsargas. Oberbuergermeiste- 
ris prižadėjo Komiteto sandė
lių nerekvizuoti, jeigu juose ne
bus daugiau maisto kaip dviem 
mėnesiams, skaitant, žinoma, 
vokiečių nustatytą “civilinę” 
(bado) porciją kiekvienam šel
piamajam. Lengva suprasti, kad 
tokiose apystovose sandėliuose 
visada buvo tik ta legalinė por
cija — visa kita atsidūrė sau
giuose podėliuose, vingiuotuo
se požemiuose ir net bažnyčių 
rūsyse. Dėl tos priežasties kai
nos tuojau ėmė kilti, duonos ir 
gauti nebebuvo galima, o spa- 

r_________ tių 10 d. jau ir patys vokiečiai
ti nebuvo kada. Salia buvo į- skirta ugnies ir kraujo siena? tė valyti krautuves, i^ie kiek- turėjo nustatyt priverstinas kai- 
steigti kiti kursai sodžiaus da- Mes tik spėliojome iŠ to, ką pa- vieną numirėlį reikėjo ne vė- nas: titrui pieno — 18 kapei-
rektoriams” ruošti. Netrukus tys pajutome pirmomis trimis liau kaip per valandą pranešti kų, sv. sviesto — 1 rublį, kiau-
pradėjo dirbti buhalterijos- kur- savaitėm!*. Nežinojome net, komendantūrai, kuri tuo Sniui — 6 kep. ir tt
sai ir pagaliau energingų pa- kas iš šviesuomenės, ir ne tik jau išduodavo krenizolo drobu- (Bus daugiau)

viai, užsispyrę toj savo prog
ramoj, tada negaišino laiko spė

ar “anie sugriš”. Ir vienu ir

tis į naują vagą, į tavąją.

Tačiau visi jautėme, kad ne- krečiama liga sergantį vaiką.
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Lietuvių literatūra svetur 1945 - 1967
Literatūriniai matai, kurie gali virsti 

Prokrusto lova ir knygos, 
apie kurias nekalbama

rėjai vertinti reikia taikyti ki-

(Tąsa iš pereito numerio)

Po bendro knygos visumos 
įspūdžio tenka kritiškiau pažiū
rėti į kai kurias detales. Jei, 
palyginti, mažiau kontraversi- 
nė gali rodytis geriausių 
knygų atranka, tai tos atran
kos teoriniai motyvai vietomis 
rodosi abejotino teisingumo. 
Savo teorines pažiūras labiau 
dėsto jaunesnės kartos auto
riai. Pažiūras, kurios yra jų ma
tai konkretiem kūriniam ir gai
rės literatūrinės kūrybos pažan
gai.

1. Tarp K. Keblio pažiūrų Į 
romaną dažniausiai kartojamas 
romanui uždavinys — "žmogiš
kosios tikrovės atskleidimas" ir 
"naujosios Vakaru literatūros 
Įtakos" prisiėmimas. Jo žo
džiais: romano uždavinys ‘'be
tarpiškai atskleisti žmogiškosios 
tikrovės prasmingumą ”; “roma
nas bus vertingas tiek, kiek to
bulai jis pajėgs atskleisti žmo
gų”. Savo matus taikydamas 
konkretiems veikalam, pvz. apie 
Alės Rūtos “Trumpą dieną”’ 
nuvertinamai kalba, kad ji ne
ieško “prasmingo žmogaus at
skleidimo” (138 p.); tokia pat 
prasme taiko antrą matą Ra
mono "Kryžiam”: juose “nesi
matė naujosios vakarų literatū
ros įtakos” (110 p.). Ir priešin
gai tais metais teigiamai ma
tuoja Škėmos noveles, kurios 
mėgino “atverti mūsų literatū
rai langus dabarties reikalavi
mam” (148 p.); teigiamai ver
tina to paties autoriaus “Baltą 
drobulę’’, kuri atveria “betar
pišką mūsų chaotinių laikų žmo
gaus pažinimą”' (150 p.k teigia
mai matuoja Landsbergio “Ke
lionę”, kuri atneša “vakarietiš
ką romano koncepciją” (124 p.) 
ir vartoja visas priemones “ro
mano tikslui, žmogaus atskleidi
mui prasmingos tikrovės ribo
se" (125 p.).

Turi pagrindo, kurie suabejo
ja čia minėtais matais, nes 
"žmogaus atskleidimo" matas

BIRŽELIO MĖNESIO AIDAI
Straipsniai: Studentų maištas 

(anketinis simpoziumas — B. 
Ciplijauskaitė. I. Gražytė, R. 
Kriaučiūnas, A. Liulevičius, J. 
Navickas, A. Paskųs, R. Sealey, 
K. Skrupskelis, A. Sužiedėlis, 
V. Vardys); Zenonas Ivinskis — 
Lietuvos ir Sov. S-gos santy
kių dvidešimtmetis (1919-39); 
dr. Jonas Grinius — Lietuvių li
teratūros perspektyvos; Leonar
das Dangis — Naujoji ekonomi
ka ir jos kūrėjas Keynes.

Iš grožinės literatūros: Pra
nas Visvydas — Eilėraščiai.

Apžvalgoje rašo: A. Paškus— 
O vis dėlto ir jie kuria tobu
lesnę ateitį! K.K.G. — Herbert 
Marcuse: Mikalojus Ivanaus
kas — Mikas Šileikis ir jo kū
ryba: dr. P. Rėklaitis — Kur bu- 

nėra jokis specifinis matas ro
manui — matas romanui per 
plačios prasmės, “žmogų at
skleidžia” ir visi kiti literatū
riniai žanrai ir visos kitos me
no rūšys. Ir architektūros kū
rinys “atskleidžia” savo kūrėją.

2. Kai kalbama apie antrą 
matą, apie “naujosios Vakarų li
teratūros įtakos”’ prisiėmimą, 
apie “modernumą”, “pažangą”, 
“dabarties žmogų”, “dabarties 
reikalavimus”, aiškėja, kad fak
tiškai tie vardai čia vartojami 
susiaurinta prasme, reiškiančia 
tik vieną literatūrinę filosofinę 
srovę, grįstą egzistencialistų pa
žiūrom.

“Mūsų chaotiškų laikų ken
čiantį žmogų”’, “žmogų be Die
vo”, “žmogų ieškantį ir grįžtan
tį į save” — toki žmogų suvi
suotinti ir juo riboti “mūsų lai
kus”, mūsų žmones ir moder
numą bei pažangą reiškia tik
rovės susiaurinimą, griežčiau 
tariant, gal net išimties paver
timą taisykle. Gyvenimo tikro
vės plotas yra daug didesnis; 
jame yra ne vienos krypties 
žmonės, kurie taip pat reiškia 
modernumą, pažangą, mūsų lai
kus.

Galima grožėtis tokių žmo
nių iškėlimu ir forminiu jų api
pavidalinimu, bet tai nereiškia, 
kad mūsų moderniuose laikuo
se nėra ir ne “chaotiško vi
daus” žmonių, anot R. Šilbajo- 
rio, ne “Dievo ieškančių”’, bet 
“vykdančių Dievo valią", ku
rių buvimą literatūroje taip pat 
vertiname pagal tai, kiek jie 
yra parodyti meniniu pavidalu.

“Žmogiškos tikrovės prasmin
gumo” matas jau nėra taip ak
centuojamas ir suvisuotinamas 
R. Šilbajorio matų eilėje, kai 
jis kalba, jog Škėmai “kaip kū- 

vo Dainava? Leonardas Dargis
— Amerikinė infliacija.

Recenzijos; J. B. — Mono
grafija apie Maironį (V. Zabors- 
kaitės); Ramunė Stanelytė —
— Egzodo literatūros skerspiū- 
vis: dr. Tomas Žiūraitis, O.P.— 
Iš veikalų svetimomis kalbo
mis.

Viršelio 1 psl. Vyt. Valius: 
Lietuvių liaudies motyvais.

Šis numeris iliustruotas M. 
šileikio tapybos darbų nuo
traukomis. darytomis M. Iva
nausko.

Aidus leidžia lietuviai pran
ciškonai: redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton, Mass., 02122; administruo
ja T. Benvenutas Ramanaus
kas, O. F. M., 680 Bushwick 
Avė., Brcoklyn, N. Y., 11221. 

toki išmatavimai, negu tie, ku
rie tinka daugumai” (226 p.j. 
Ir Keblys sutinka, kad Krėvės 
“Dangaus ir žemės sūnūs” yra 
aukštos meninės vertės, nors 
negalima “šio veikalo griežtai 
įsprausti į šiandieninės literatū
ros reikalavimų ribas” (171 
P-)-

Pažymėtina, kad savo matą 
taikęs; liaudies gyvenimą vaiz
duojančiai “Trumpai dienai” 
(138 p.), jau nebetaiko jo to
kio pat liaudies gyvenimo vei
kalui Katiliškio “Miškais atei
na ruduo” ir tą netaikymą ima
si pateisinti. Būtų neteisinga 
manyti autorių vertinant čia 
pagal kokias “simpatijas'”. Tei
singiau būtų manyti, kad kon
krečių veikalų analizėje jis pa
sidarė išvadą, jog prie kiekvie
no kūrinio tenka prieiti indivi
dualiai ir kad prokrusto lova 
netinka net tos pačios epochos 
kūriniam.

Susiaurintą romano uždavinį 
Į “žmogiškosios tikrovės pras
mingumo atskleidimą”, susiau
rintus “mūsų laikų reikalavi
mus” galima būtų laikyti vie
na puse pinigo, kurio antroj pu
sėj yra atitikmuo — socialisti
nės tikrovės atskleidimas, rei
kalaujamas socialistiniame rea
lizme.

J. Girnius “Visumos žvilgs
ny . .”, atrodo, netiesiogiai mė
gina atitiesti savo bendradar
bio formulę: vietoj “žmogiško
sios tikrovės prasmingumo at
skleidimo” sakydamas, kad “da
bartinių rašytojų kūrybos ver
tę sudaro ne primestos ar pri
siimtos tezės, o meninis dabar
tinės lietuviškos tikrovės at
skleidimas” (526 p.). Kas do
mėsis literatūrinės paskirties 
klausimais, atkreips dėmesį į tų 
dviejų formulių skirtumą; jis 
duoda tiksliau apibrėžtas gai
res lietuviškos kūrybos pažan
gai.

*

3. Gali būti dėmesio verta ki
ta eilė matų — neigiamų, kū
rybos vertę menkinančių. Tarp 
jų čia dažnokai kalbama apie 
"tezinius" ir netezinius veika
lus. “Tezės”’ vardas, siejamas 
dar su “pasaulėžiūriniu veikalo 
pamušalu”, vartojamas literatū
rinio nuvertinimo prasme. To
kia prasme jis vartojamas prie 
Ramono “Kryžių”, Jankaus, 
Dovydėno, Alanto. Jis nevarto
jamas prie kitų rašytojų veika
lų. Lyg jų kūriniai apsieina be 
“tezės” ir be “pasaulėžiūrinio 
pamušalo”.

Neigiama prasme vartojamas, 
tas terminas gali daryti klai
dinantį įspūdį, nes “Tezės”,

“pasaulėžiūros” reiškiasi ir Krė
vės, ir Landsbergio, ir Škėmos, 
ir visuose kūriniuose. Lygiai 
klaidinantį įspūdį gali daryti 
neigiamas atsiliepimas apie 
“epochinius” ar “etninius šar
vus”, nes visa tai yra žmogiš
ka ir autoriui ir jo vaizduoja- 
miem asmenim.

Veikalą daro nepriimtina ne 
pasaulėžiūros, tezės, epochi
niai ar kitoki šarvai, bet ne
mokėjimas duoti tiem visiem 
žmogiškiem dalykam meninio 
pavidalo.

4. Gal būt, tais pačiais matais 
vertinama ir nepriklausomoj Li 
tuvoj kilusi kūryba, kaip sako
ma “atsineštinis kraitis”. Verti
nimas gali atrodyti kontraversi- 
nis, kada “Lietuvių literatūro
je svetur” taip kalbama apie to 
nepriklausomo laikotarpio ro
mano kaimo žmogų: “dažnai bu
vo vaizduojamas kaimas, bet la
bai retai atskleidžiamas kaimo 
žmogus”’ (94 p.). Kurie prisi
mena literatūrinius kaimo 
žmones, pradedant nuo Lazdy
nų Pelėdos. Krėvės, Vaižganto 
ir baigiant Grušu, Vaičiulaičiu, 
turi laisvę sakyti, kad toks ver
tinimas yra tiek teisingas, kaip 
“vaikų” vertinimas “tėvam” — 
esą jie “atsilikę nuo gyveni
mo"; esą jie "old-fashioned ".

5. Su neslepiamu nepalanku
mu Keblys, Šilbajoris žiūri ir 
į savo laikų lietuvišką visuome
nę, kurioje dabartiniam rašy
tojui teko išaugti ir tenka savo 
kūrybai atramos ieškoti. Ta 
visuomenė esanti atsilikusi, at
bukusi literatūriniam jautru-

mai, nukultūrėjusi, izoliavusis 
praeityje, nesuvokianti tikrovės, 
gyvenanti iliuzijose, užsidariusi 
nuo Vakarų pažangos, neap
kenčianti naujų ieškojimų ir 
juos laikanti tėvynės išdavimu, 
nepritarianti literatūriniam a- 
vangardui (žr. Keblys 98, 177, 
203, 204, 207 p., Šilbajoris 
215, 277, 279 p.).

Tenkinantis tuo neigiamu 
žvilgsniu, nemėginta įžvelgti 
tremties visuomenės raidos li
teratūriniuose pomėgiuose. O 
raida būtų specifiška čia ap
žvelgiamam laikotarpiui —DP 
lageriai bei prisiminimai apie 
bėgimus, emigracijos bei įsi
kūrimo didžioji banga, su pir
maisiais ryšininkais iš Lietuvos 
kilęs partizaninio kulto sąjūdis; 
su antruoju dešimtmečiu emi
gracijoje išaugęs naujas inte
lektualinis profesionalinis eli
tas. Pirmame tarpe žymėtinas 
visuomenės entuziazmas bet ko
kiai lietuviškai knygai, paskiau 
jautrumas literatūrinėm 
meninėm manifestacijom 
(daugiau nei politinėm!) 
— literatūrinėm vaka
ram, šventėm. Be anketos sun
kiau pasakyti kiek ir kokiai 
knygai rodė dėmesio naujasis 
elitas: senajam būdingas ato
kus laikymasis nuo tokios kū
rybos kaip absurdo teatro mė
ginimai, bet nukrypimas i kny
ga. susietą su netolima istori
ne tikrove — konkrečiai į me
muarinę knygą. Tos rūšies kny
gos tucjau buvo išpirktos. Tos 

■ mėgstamos memuarinės knygos 
žymėtinos trejopos — nepri
klausomos Lietuvos laikus vaiz
duojanti, kacetinė (vokiško ir 
sovietiško kaceto) literatūra, 
partizaninė literatūra. Tai spe- 

Santa Monica, Galit., birželio 29 buvo surengta jaunimo dainų ir tautinių šokių šventė. Nuotr. L. Kanto

KINKĄ BRONIŲ DAGILI PRISIMENANT
šių metų liepos 9 d. suėjo 

vieneri metai nuo kunigo Da
gilio mirties. 1968 m. liepos 9 
d. didelėje judėjimo nelaimėje 
— jo vairuojamai mašinai su
sidūrus su benzino sunkveži
miu — žuvo vienas ir ryškiau
sių Detroito lietuvių veikėjų 
kun. Br. Dagilis, jam dar ne
sulaukus 60 m. amžiaus. Nors 
jis ėjo kapeliono pareigas veng
rų kilmės vienuolėms, jis buvo 
sutinkamas visoje plačioje De
troito lietuvių veikloje. Dažnai 
jį kvietė jaunimas, vyresnieji, 
viena organizacija po kitos, ir 
jis niekam neatsakydavo. Dar 
dažniau jis lankė ligonius ir ne
laimėn patekusius.

Metų metais kun. Dagilis bu
vo lituanistinės mokyklos ka
pelionas. taip pat moksleivių ir 
studentų ateitininku kapelio
nas. Tai buvo reto tobulu ui > 
žmogus ir dvasiškis. Tad ir ne- 
sistebėtina. kad moksleiviai a- 
teitininkai budė jo prie jo kars
to. kad apie 50 jaunuoliu atvy
ko iš jubiliejinės MAS stovyk
los Dainavoje.

atveždami jam iš lauko galiu 
supintą vainiką.

Jaunimas liūdėjo prie jo kars
to. Kun. Dagilio laidotuvėse da

lyvavo vysk. V. Brizgys, vysk. 
T. Gumbleton, daug kunigų, vie
nuolių ir kupina bažnyčia žmo
nių.

Giliai suprasdamas jaunimo 
auklėjimo darbą,

kun. Dagilis ieškojo ir atrado 
dabartinę Dainavos stovyklą;

jos užpirkimą darant, sudėjo 
savąsias santaupas ir. ją pasta
čius, dažnai ten laikė mišias Į- 
vairių stovyklų metu.

Nuo 1962 iki 1965 m. jis bu
vo ASS dvasios vadas, daug va
žinėjo. organizavo uždaras re
kolekcijas ir vis vien nepamir
šo visų detroiticčių, ypač jų 
nelaimių dienose. 35 metų lai
kotarpyje jis buvo sacerdos Dei 
— pilnai atsidavęs Dievo ir ar
timo tarnybai — šluostė ir ma
žino nelaimingųjų ašaras, labai 
brangino lietuviškąjį jaunimą, 
aukštai vertino lietuviškąsias or
ganizacijas ir rėmė jų pastan
gas kovoje už lietuvybę ir Lie
tuves laisvę.

Artimo meilės darbams jo 
energija buvo neišsenkama, ly- 
gai kaip ir pasišventimas vi
siems Detroito lietuviams.

Nežiūrint daugelio pastangų, 
neteko švęsti nei jo 50 m. nei 

cifinė tremties laikotarpio ap
raiška.

Jei neskaitysim “Lietuvių li
teratūroje svetur” suminėtų 
Vaitkaus memuarų, Daunoro re
portažinio “Duonos beieškant”, 
Katiliškio “Bėjusiems negrįžti”, 
visa kita memuarinė literatūra 
apeita tylom. Galima aiškinti, 
kad knyga teturėjo tikslą ro
dyti grožinę literatūrą. Bet to
kioje St. Ylos kacetinių memua
rų knygoje kaip “Žmonės ir 
žvėrys” yra itin apstu to gilini- 
mosi į žmogų kacetinėse situaci
jose. O J. Daumanto memuari
niuose “Partizanuose” yra ne 
tik kūrybinių žiežirbų. Iš tos ty
lom apeitos knygos sėmėsi me
džiagos eilė rašytojų savo vei
kalam (tik Santvaras jos var
dą suminėjo ryšium su Stepono 
Vykinto rotatoriniu vaidini
mu). Į Laisvę leidykla (įsteigta

LIETUOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
Lietuvos atstovas J. Kajec- 

kas su žmona gegužės 16, mi
rus našlei John Foster Dulles, 
pareiškė užuojautą jos dukrai 
ir sūnui. Gegužės 17 jie daly
vavo pamaldose už velionę 
Georgetovvn presbiterijonų baž
nyčioje. Velionės dukra laišku 
padėkojo už atsilankymą į pa
maldas ir pareikštą užuojautą.

Gegužės 23 Lietuvos atsto
vas su žmona dalyvavo Gabo
no ambasadoriaus priėmime, k 
ri surengė tos šalies preziden
to žmonos atsilankymo proga. 
Gegužės 25 dalyvavo Argenti
nos ambasadoriaus priėmime 
tautinės šventės proga. 
Birželio 13 dalyvavo Kolumbi
jos ambasadoriaus priėmime,

25 m. kunigystės jubiliejų, — 
jis buvo per kuklus, kad tai 
leistų. Kun. Br. Dagilio neteki
mą gyvai pajuto visa Detroito 
lietuvių visuomenė. Nėra kito 
kunigo, kuris galėtų jį pilnai pa
keisti.

Gausiai ir stropiai surinktos 
kun. Dagilio knygos labai pra
turtino Dainavos stovyklos kny
gyną. Tragiška jo mirtį išgyve
nant, buvo mesta daug minčių 
kaip jį pagerbti.

Gal pati reikšmingiausia iš jų 
— sudaryti kun. Broniaus Da
gilio vardo stipendijų fondą 
remti tuos moksleivius ir stu
dentus, kurie dėl finansinės 
stokos negali lankyti studijų sa
vaičių Dainavoje, ar vasaros 
kursų Fordhame ar kitur ir jie- 
tuo pačiu negali pilnai pasiruoš
ti lietuvybės tarnybai savose 
bendruomenėse.

Kad ir metams praėjus, ši 
jaunimo fondo įsteigimo idėja 
nėra pavėluota. Kuogi geriau 
galėtų jo giminės, draugai ir 
pažįstamieji prisiminti ir pa
gerbti lą taurų lietuvi ir gilu 
krikščioniškojo humanizmo ir 
pasiaukojimo artimui pavyzdi.

(JP) 

kaip tik pagerbti vardui parti
zanų Lukšos ir Būtėno!) gal 
būt, dėl to neturės pretenzijų, 
bet memuarinės knygos apskri
tai nutylėjimas J. Girniaus mini
mą šio laikotarpio “lietuviškos 
tikrovės” vaizdą daro nepilną.

★
Grįžtant vėl prie bendro kny

gos vertinimo, tektų baigti iš
vada: 1. “Lietuvių literatūra sv 
tur” yra 22 metų laikotarpio ne 
tiek literatūros istorija, kiek li
teratūros kritika — lyg “Lite
ratūros lankų” tęsinys; 2. ji la
bai vertinga surinktąja informa
cija; 3. nors kai kurie teigimai 
bus sutikti kaip kontraversiniai. 
bet jie gali būti naudingi, jei 
vers skaitytoją susigalvoti; 4. 
pats tokios knygos pasirodymas 
yra naujo intelektualinio pajė
gumo ir organizacinių sugebėji
mų liudijimas.

kurį surengė Kolumbijos prezi
dento apsilankymo proga. Bir
želio 21 dalyvavo buvusio vals
tybės departamento Baltijos 
skyriaus viršininko dukters su
tuoktuvių iškilmėse ir priėmi
me.

Gegužės 21 Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas kalbėjo apie 
Lietuvą Anapolio tarptautinia
me klube. Pakvietė to klubo va
dovybė. Paskaitos klausėsi apie 
70 žmonių. Pietų metu buvo iš
kelta Lietuvos vėliava ir sugro
tas Lietuvos himnas. Paskaitą 
aprašė Anapolio laikraštis Eve- 
ning Capital gegužės 19 ir 24 
dienų laidose.

Birželio 4 Lietuvos atstovas 
pasirašė užuojautų knygoje Mal- 
dives ambasadoje, mirus buvu
siam sultonui Amir Mahomed 
Farid Didi. Birželio 15 dalyva
vo vysk. A. Deksnio konsekra
cijos iškilmėse Belleville, III., ir 
priėmimo metu pasakė sveiki
nimo kalbą.

Vainikų dieną gegužės 30 Lie
tuvos pasiuntinybės rūpesčiu 
padėta gėlių prie U. S. Ltn. Sa- 
muel J. Harris kapo Arlingto- 
ne. Leitenantas Harris žuvo 
Kaune 1920 už Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę.

DOVANOS PAVYZDINGIEM 
SKAUTAM

A.S.S. ižd. fil. L. Grinius iš
kėlė mintį atžymėti premijomis 
šių metų pavyzdingiausius sto
vyklautojus. Ypatingas dėmesys 
skiriamas geriausiai lituanisti
koje pasiruošiusiem jaunuo
liam.

Dr. Vydūno Fondo valdyba 
šiam sumanymui pritarė. Visų 
stovyklų (Australijoje, Anglijo
je, Kanadoje, JAV ir Vokieti
joje) pavyzdingiausią skautą ir 
skautę apdovanos įdomia, gra
žiai išleista knyga “Gatvės ber
niuko nuotykiai”. Knyga skirta 
lietuvių jaunimui, parašyta R. 
Spalio, iliustruota A. Trinkūno.

Dovanas prašoma įteikti sto
vyklos uždarymo arba kita ar
timiausia proga.

Stovyklų vadovybės prašo
mos kreiptis į šios knygos pla
tintoją: R. Merkys, 6650 So. 
Fairfield Avė., Chicago, III. 
60629. Nemokami egzemplioriai 
bus tuoj pat išsiųsti. Tuntai ar 
vienetai, kurie knygas yra ga
vę platinti, įteiktas knygas pa
vyzdingiem stovyklautojam at
skaito iš bendros sąskaitos.

Knyga taip pat nemokamai 
išsiuntinėta visai eilei jaunimo 
bibliotekų įvairiuose kraštuo
se.

Dr. Vydūno Fondo Valdyba

25 metai
(atkelta B 3 pslJ

Kad nuo šio kelio nenukreip- 
tų gundytojai iš šalies, ar g> 
venimo patogumai, ar su augan
čia karjera augančios ir asme
ninės ambicijos: kad nepavers
tų čia esančių rankų bei galvų 
įrankiu svetimam interesui, 
dera prisiminti anuos praeities 
įvykius Tai yra įspėjantis ir i- 
pareigojantis prisiminimas — 
ne tik sentimentas.
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Kunigų Vienybes seimas
Kunigų Vienybės Seimas 

liepos 1-2 d.d. Chicagoje buvo 
sujungtas su vysk. Antano 
Deksnio pagerbimu. Tuo tikslu 
seimas nukeltas į šį miestą iš 
aukščiau numatytos vietos ry
tinėje Amerikos pusėje.

Liepos 1 suvažiavę iš visos 
Amerikos lietuviai kunigai daly
vavo naujojo vyskupo iškilmin
gose mišiose šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Tai buvo dvasininkam 
ir seserim vienuoliam skirtos 
mišios. Birželio 29 lietuvių vi
suomenei vysk. A. Deksnys

buvo atlaikęs iškilmingas pa
maldas Marąuette Parke. Abe
jose mišiose dalyvavo Chicagos 
kardinolas J. Cody, o šv. Kry
žiaus bažnyčioje ir visi 5 Chi
cagos arkidiecezijos vyskupai 
augziliarai. Lietuvišką giedoji
mą tvarkė kun. V. Budreckas. 
Taip pat ir vaišėse dalyvavo 
kardinolas su savo vyskupais.

Seimas prasidėjo tuojau po 
vaišių. Jam pirmininkavo prel. 
J. Balkūnas, pavadavo kun. T. 
Narbutas. Sekretoriavo kunigai 
Musteikis ir Kireilis. Rezoliuci

Šv. Kazimiero seserų grupė Kunigų Vienybės seimo pietuose.

jų komisijoj dirbo šie kunigai: 
L. Andriekus, O.F.M., Budzei- 
ka, M.LC., J. Prunskis ir J. 
Vaišnys, S. J.

Pirmosios dienos programoje 
gvildenta “Lietuvių Katalikų 
Centro” steigimas, apie kurį iš
samų. pranešimą pateikė kun. 
St. Yla. Paskui vyko diskusijos. 
Kitą pranešimą seimui padarė 
prel. V. Balčiūnas apie knygų 
seriją “Krikščionis gyvenime”, 
taip pat susilaukusį diskusijų 
bei sugestijų.

Vakarienė buvo pas Tėvus 
Jėzuitus Jaunimo Centre su 
konsulo P. Daužvardžio kalba ir 
tautinių šokių programa, kurią 
atliko gerai paruoštas jauni
mas.

Antroji seimo diena nuo ry-

Brockton, Mass.

Y Kunigų Vienybės seime kalba kun. St. Yla. Vidury seimo pirm. 
$kun. dr. T. Narbutas, sekretorius kun. F. Kireilis.

LITUANISTINEI MOKYKLAI 20 METŲ
LOS ANGELES, CALIF.

Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuviška šeštadieninė mokykla 
birželio 7 baigė mokslo metus 
ir iškilmingai atšventė savo dvi
dešimtmeti. Iškilmės įvyko pa
rapijos salėje su tėvų komiteto 
paruoštomis vaišėmis, kurias 
pradėjo komiteto pirm. J. Jodė
te, pakviesdamas kun. R. Kas- 
poni sukalbėti maldą.

Mokyklos vedėjas I. Medžiu
kas trumpai nupasakojo mo
kyklos nueitą kelią. Mokykla 
pradėjo darbą 1949 pa
rapijos garaže ir rūsyje. Pirmai
siais metais turėjo 38 moki
nius. Parapijai plečiantis, perei
ta i geresnes patalpas, šiuo 
metu mokykla naudojasi aš- 
tuoniomis parapijos mokyklos 
klasėmis. Nors prieš penkerius 
metus buvo įsteigta šeštadieni
nė mokykla Santa Monicoj ir 
parapijos mokykloj lietuviam 
vaikam kasdien dėstomi litua
nistiniai dalykai, šiais mokslo 
metais mokinių skaičius čia pa
siekė 90. Pagarba tėvam, kurie, 
nepaisydami didelių atstumų, 
savo vaikučius šeštadieniais ve
žioja į šią mokyklą.

Tylos minute pagerbti miru
sieji buvę šios mokyklos vedė
jai — K. Barauskas ir Vyt. Ta- 
mulaitis — ir mokytojai —F. 
Kudirka ir kun. L. Jankus.

Klasių auklėtojom išdalinus 
i aukštesnius skyrius keliamiem 
mokiniam pažangumo knygeles, 
buvo įteikti diplomai labai ge
rais pažymiais šiemet baigu
siem mokyklą: Audrai Griniū
tei, Vaidilutei Butkytei ir Kęs
tučiui Reivydui. Lietuvos gen. 
konsulas dr. Julius J. Bielskis 
Įteikė LB švietimo tarybos pa
ruostus diplomus mokytojam, 
išdirbusiem ilgesni laiką už Liū

di plomus 
(dirba 20

Balsienė (15 m.), I.
Puškorie-

vo mokyklos steigėjas ir globė
jas prel. J. Kučingis ir mokyk
lai talkinusi pianistė O. Ba
rauskienė.

Sveikinimo kalbas pasakė: ge- 
ner. konsulas dr. J. J. Bielskis, 
prel. J. Kučingis, LB tarybos 
narys B. Brazdžionis, kredito 
kooperatyvo pirm. A. Kiršonis, 
Įteikdamas mokyklos paramai 
50 dol. čeki, LB Los Angeles 
apyl. pirm. L. Balvočius, Įteikęs 
25 dol. Iškilmės baigtos tėvų 
komiteto pirm. J. Jodelės žo
džiu. Mokytojai tėvų komiteto 
buvo apdovanoti Chicagos aukš
tosios mokyklos metraščiu, ku
riame įdėta keletas Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokinių pa
rašytų rašinėlių ir šios mokyk
los gyvenimo nuotraukų.

Užbaigiamojoj daly V. Butky- 
tė, D. Strikaitytė, V. Dabšys 
ir kt. padeklamavo eilėraščių. 
Padedant A. Raulinaitienei, su
vaidintas trumpas scenos vaiz
delis “Seku seku pasaką”. Jau
nesniųjų ir vyresniųjų šokėjų 
grupės, paruoštos O. Gustienės, 
A. Balsienės ir O. Razutienės, 
pašoko tautinių šokių. Mokinių 
choras, vadovaujamas O. Gus- 
taitienės ir J. Puškorienės (jai 
akomponuojant), padainavo ke
letą dainelių.

Programa baigta giesme ‘Ma
rija. Marija’, (m)

Įteikti diplomai ir stipendijos
Birželio 15 per 8:3*0 vai. pa

maldas klebonas kun. J. Pet
rauskas Įteikė diplomus šv. Ka
zimiero parapijos mokyklą bai
gusiem mokiniam. Diplomus ga
vo: Petras Baškauskas, R. Tra- 
ves, J. Barwenn, Sh. Klap, Sh. 
Dillis, B. Lunos. H. Paterson, 
Paulė Tamošiūnaitė, Patricija 
Tamošiūnaitė.

Buvo Įteiktos ir stipendijos: 
Sh. Dillis — 150 dol., Paulei 
Tamošiūnaitei — 100, H. Peter- 
son — 50. Tamošiūnaitės yra 
dvynukės. Kad neriedėtų ašarė
lė Patricijai, tai kun. V. Val- 
kavičius ir kun. M. Vembrė su
dėjo ir jai po 25 dol. Klebonas 
stipendijom paaukojo — 150 
dol.

Didžiąją dovaną — 150 dol., 
kuriuos gavo Sh. Dillis, yra pa
aukoję Kasperavičiai, neseniai 
tragiškai žuvusiam sūnui Pau
liui atminti. Jie pasisekė, kad 
stengsis ir toliau paminėti sa
vo sūnų tuo pačiu būdu. Užuo
jauta jiem ir garbė už toki gra
žų sumanymą! M. Kas.

to iki vakaro buvo skirta posė
džiams. Jie pradėti dr. A. Ku
čo paskaita “Amerikos lietuvių 
istorija”, minint mūsų tautos 
emigracios šimtmetį į Jung
tines Valstybes. Paskaitoj iš
ryškinta stebėtinas Amerikos 
lietuvių įnašas, atstatant ir pa
laikant Lietuvos nepriklauso
mybę.

Po šios paskaitos išklausyta 
kun. P. Ciniko, M. I. C. pra
nešimo apie Kunigų Vienybės 
organizacijos finansus ir pra
nešimo apie žurnalą “Lux 
Christi”.

Prel. Jono Balkūno paskai
ta lietė lietuvių kunigo uždavi
nius. Joje visas dėmesys su
telktas į kunigo pareigą išlai
kyti lietuvišką parapiją. Daug 
Įdomių minčių pareikšta seku
siose diskusijose. Priminta ir 
kai kurie kiti lietuvio kunigo 
esminiai uždaviniai, kaip pa
šaukimų ugdymas į dvasinį luo
mą ir 1.1. Šiai gyvybinei katali
kų problemai siūlyta skirti net 
visą aeinančių metų Kunigų 
Vienybės seimo programą.

Pabaigoje sustota prie eina
mųjų reikalų: kun. St. Raila kal
bėjo apie religine šalpą, primin
damas galimybę tai įstaigai įsi
kurti “Kultūros Židinio” pa
state Brooklyne. Kun. J. Kubi
lius, S. J. informavo apie li
turginius reikalus, kaip naujų 
mišiolų ir apeigynų leidimą ir 
1.1. Taip pat iškelta sunkumai, 
ieškant dvasios vadų jaunimo 
vasarinėms stovykloms. Valdy
bos rinkimai atidėti Kunigų 
Vienybės regionaliniam seimui 
Rytuose, kurį nutarta laikyti 
Chicagoje vykusio seimo tęsi
niu.

Pačiame gale priimtos rezo
liucijos. Jos apima šio meto lie
tuvių katalikų aktualiuo
sius klausimus ir tuojau bus pa
skelbtos spaudoje. Seimas 
baigtas vaišėmis Tėvų Marijo
nų vienuolyne. L.A.

Tėv. L. Andriekus, O.F.M., pranciškonų provincijolas, sako pamokslą Tėv. 
Tado Degučio primicijose birželio 15 d. Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

IŠ VISUR

dėl šv,
Dalyvaudamas Kunigų 

nybės Seime Chicagoje, šv. 
tano gimnazijos klausimu turė
jau pasikalbėjimų bei posėdžių 
su dvasininkais, Lietuvių Bend
ruomenės vadais, visuomenės 
veikėjais, organizacijų atstovais

Vie 
An

tavos ribų. Tokius 
gavo: O. Ražuiienė 
metui. 
Medžiukas (11), J.
nė (6i, D. Razutytė (4), O. Gus
tienė (3). Diplomai Įteikti ir bu
vusiom tos mokyklos mokyto
jam: II Tumui. B. Čiurlionie
nei (61, J. Kojeliui, J. Jodelei. 
V. Pažiūrai (4), I). Polikai- 
tienci (3). Re to. diplomą ga-

Kunigas Simonas Saulėnas . 
švenčia sidabrinį kunigystės 

jubiliejų
Rugpiūčio 10 dieną 4 vai., 

popiet Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje bus celebruo- 
jamos iškilmingos mišios šios 
parapijos klebono kunigo Si
mono Saulėno 25 metų kunigys
tės jubiliejui paminėti.

Padėkos mišias' celebruos ju
biliatas kun. Simonas Saulė
nas, koncelebrantais bus kun. 
Jonas Žuromskis — šv. Juoza
po bažnyčios klebonas, Lowell, 
Mass., ir kun. Petras Šaka
lys — Šv. Pranciškaus bažny
čios klebonas, Lawrence, Mass. 
Pamokslą sakys kun. Aloyzas 
Klimas, Nukryžiuotojo Seselių 
vienuolyno kapelionas.

Po iškilmingų mišių Įvyks 
pagerbimo vakarienė Longfėl- 
low mokyklos salėje, 355 Broad- 
way, Cambridge, Mass. Progra
mos vedėjas bus kunigas Al
bertas Abračinskas — Šv. Jur
gio parapijos klebonas, Nor- 
wood, Mass., ir pagrindinis kal
bėtojas bus kun. Juozapas Pet
rauskas — Šv. Kazimiero para
pijos klebonas, Brockton, 
Mass. Taip pat bus įdomi mu
zikinė programa, kuri bus pra
nešta vėliau.

WORCESTER, MASS.
Matulaičio Name, Putname, 
Conn.

Prelegentas pažymėjo, kad 
tautos kankinių dieną lietuviai 
atnaujina savo pasiryžimą kovo
ti, kol bus atgauta tautos lais
vė. Kovoti, bet ne deklamuoti. 
Komunistų partija gera valia 
Lietuvai laisvės neduos, tad ją 
galima laimėti tik ištverminga 
kova. Negalima pasitikėti bet 
kokia evoliucija.

Prisiminti Lietuvos kankiniai

Worcesterio visuomenė, pa
gerbdama savo tautos kanki
nius, surengė kuklų minėjimą. 
Birželio 15 d. 10 vai. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje kun. J. Ba- 
kanas aukojo mišias ir pasakė 
pritaikytą pamokslą. Jaunimas, 
pagerbdamas tautos laisvės ko
votojus, prieš pamaldas prie al
toriaus padėjo gėlių ir vainiką.

Minėjimas įvyko 3 v. Mairo
nio parke. Posėdį pradėjo LB 
apylinkės valdybos narys, kul
tūros reikalų vadovas Pr. Ra- 
čiukaitis. Sugiedotas tautos 
himnas, atsistojimu pagerbti 
lietuvių tautos kankiniai. Kun. 
J. Steponaitis sukalbėjo maldą.

Šventės nuotaikai priderintą 
paskaitą skaitė prel. Pranciš
kus Juras, kuris dabar gyvena

SCRANTON, PA.

Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos vedėjas Ig. Medžiukas 
jteikia baigimo diplomą IX skyriaus mokiniui Kęstučiui Reivydui. Vidury 
stovi klasės auklėtoja J. Puškorienė. Nuotr. L. Kanto

Šventos Onos šventė čia bus 
švenčiama liepos 26, šv. Onos 
pasionistų vienuolyno sode. Lie
tuvių pamaldos bus nuo 4 iki 
5 vai. popiet. Jei lytų, pamal
dos — kryžiaus keliai, maldos, 
pamokslas ir giesmės bei palai
minimas su šv. Onos relikvija
— įvyks vienuolyno koplyčioje.

Šioje apylinkėje yra gana 
daug lietuvių. Kviečiami visi lie
tuviai iš arti ir toli atvykti 
su šeimomis ir dalyvauti šv. 
Onos pamaldose, šv. Onos vie
nuolynas yra šv. Onos gatvėj. 
Scranton. Pa.

ŽINIOS IS NASHUA, N.H.

Steponas Alukonis, 89 metų 
amžiaus, gyv. 121 Central St.. 
Hudson, N. H. mirė birželio 11. 
Palaidotas birželio 14. Kun. \- 
dolfas Vainauskas sukalbėjo 
maldas. Velionis paliko liūdin
čius žmoną Mariją, du sūnus
— Joną ir majorą Stasį (pa
starasis yra Hudsono miestelio 
valdžioje), dukterį Ona \Vellen. 
tris vaikaičius, tris provaikai
čius ir kitus gimines. Gimęs 
Lietuvoje. 53 metus gyveno 
Hudsone. A.

Po paskaitos vyko meninė 
dalis. LB ir skautų tautinių šo
kių grupės pašoko keletą tauti
nių šokių. Lietuvių Bendruome
nės grupei vadovauja Saulė 
Staškaitė, o skautam Z. šer
mukšnis ir Baziliauskas.

Minėjimas baigtas giesme Ma
rija, Marija. Po minėjimo pa
gerbt prelegentui surengta kuk
li kavutė, kurioje dalyvavo bū
relis vietos veikėjų.

Iš Šv, Kazimiero parapijos 
mokyklos veiklos

Šiemet šv. Kazimiero parapi
jos mokykla, vedama Sesers 
M. Charlene, parodė daug nau
jos iniciatyvos. Visai naujas mo
kyklos gyvenime reiškinys— ve
dėjos suorganizuotas mokinių 
choras. Mokykla jau veikia 45 
metus (nuo 1924), turėjo gerų 
jaunų jėgų, bet niekas nesiėmė 
jų panaudoti dainos menui.

Aišku, kad šių dienų mo
kyklinį jaunimą suorganizuoti į 
chorą ir pusę metų parengti 
koncertui, reikia daug darbo 
ir didelės kantrybės. Tačiau ne
žiūrint šių sunkumų, sės. M. 
Charlene ėmėsi iniciatyvos ir 
savo tikslą sėkmingai atsiekė.

Birželio 5 d. mokyklos choro 
surengtas koncertas įrodė, kad 
prie gerų norų ir pasišventimo 
galima daug padaryti ir su šių 
dienu jaunimu.

Choras atliko keliolika ang
liškų ir tris lietuviškas dainas. 
Pasirodė ir solistės Zita Rabic- 
kaitė ir Rita Padolskytė. Duetą 
padainavo Paul Magnuson ir 
Cherilynn Perham. Akompona-

(nukclta į 6 psT.)

Antano gimnazijos 
ir tėvais. Visi išreiškė gilų 
skausmą, kad ši vienintelė lie
tuvių gimnazija Amerikoje dėl 
mokinių trūkumo bei finansi
nių sunkumų turėjo užsidaryti, 
ir prašė, kad ji vėl veiktų.

Lietuviai pranciškonai palan
kiai žiūri į šv. Antano gimnazi
jos atidarymą, jeigu mūsų vi
suomenė tokios mokyklos tik
rai norėtų ir atsirastų bent 100 
lietuvių mokinių, už kurių išlai
kymą tėvai pakankamai atlygin
tų.

Šv. Antano gimnazija galėtų 
būti atidaryta tik po vienerių 
metų, kai pilnai išryškėtų pa
stovus tėvų ryžtas į ją siųsti 
vaikus ir ją labiau remti. Šiuo 
laiku, po 13-kos metų sunkių 
pastangų, pranciškonai priėjo 
prie išvados, kad iš jų pusės vi
sos galimybės išlaikyti šią mo
kyklą jau yra išsemtos.

Mes džiaugiamės visuomenė
je kylančiu judėjimu atgaivinti 
Šv. Antano gimnaziją ir paža
dame nuoširdžiai kooperuoti.

Tėv. Leonardas 
Andriekus, O.F.M., provinciolas

Bai 2 e moksląc? ‘
Karen Antonaitis, Boleslovo 

ir Filomenos Antonaičių duktė 
iš Philadelphijos, šiemet baigė 
Penn valstybinį universitetą ir 
gavo Bachelor in Education 
laipsni. Karen šį rudeni žada 
dėstyti Philadelphijoj. Birželio 
29 jos tėvai jai padarė puotą, 
kurioje dalyvavo giminės ir 
draugai, taip pat teta Marytė 
Shalinskienė iš Woodhaven. 
Linkime Karen daug sėkmės.

Karen Antonaitis

— Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje birželio 14 ir 15 su
rengė meno šventę, kuri buvo 
sujungta ir su tradicinių Joni
nių prisiminimais. Jau pora die
nų prieš šventę VVeinheimer 
Nachrichten Įdėjo F. Skėrio 
straipsnį apie lietuvių Jonines 
apskritai ir lietuvių gimnazijos 
Huettenfelde rengiamąją šven
tę. Pirmadienį po šven
tės birželio 16 tame pat laik
raštyje buvo įdėtas dviem nuo
traukom iliustruotas reporta
žas apie šventę, kurio antraš
tėj pabrėžta: “Tikėjimas ir vil
tis laisva Lietuva neturi išblės
ti”. (E.)

— Amerikos lietuviy kon
greso, įvykstančio Detroite, ko- 
mitetan iš VVisconsino įeina se- 
nat. William Proxmire, kon
greso atstovai Henry C. Schade- 
berg ir Clement J. Zablocki ir 
iš Minnesotos Archer Nelsen, 
Alto pakviesti garbės komite - 
tan, JAV kongreso atstovai taip 
pat dalyvauja įvairiose kongre
sinėse komisijose ir komitetuo
se, kur taip pat gali padėti 
Lietuvos bylai.

— Atlanto rajono skautu sto
vykla “Trakai’’ įvyks rugpjūčio 
24-30 4-H Camp, Spencer, Mas- 
sachusetts. Stovyklautojai regis
truojasi iki liepos 15 pas sto
vyklos iždininką ps. A. Glodą,
15 Ayrshire Rd., VVorcester, 

Mass. 01604. Stovyklos viršinin
kas yra v.s. Petras Molis, skau
čių stovyklos viršininkė —ps. 
Giedrė Stankūnienė, skautų sto
vyklos viršininkas — s. Česlo
vas Kiliulis. Paukštyčių ir vil
kiukų pastovyklių viršininkai— 
s. Ramutė Lora ir ps. Romas 
Jakubauskas.

— Jaunimo bibliotekos "Mu
zikos" skyriuj išėjo Giedros 
Gudauskienės 4 Dainos (Smil
gos, Piemenėlis, Kalėdų gėlės ir 
Oi, tu, kregždute) sopranui su 
akompanimentu. Prie lietuviš
ko pritaikytas ir angliškas teks
tas (Ričardo Dauko vertimas). 
Autorės biografija pridėta lie
tuviškai ir angliškai. Išleido sa
leziečiai 1969 Romoje. Kaina 
3 dol. Kreiptis pas autorę: Mrs. 
G. Gudauskas, 1030 Gretna 
Green Way, Los Angeles, Cali- 
fornia 90049.

— Valerija Vasaitienė, Anta
no Vasaičio, miškininko, žino
mo visuomenės veikėjo, žmo
na, mirė liepos 2 d. ligoninėje 
Washingtone, D.G. Mirė po sun
kios ir ilgos ligos. Palaidota lie
pos 5 d. Putname, Conn.

— Wisconsin Lietuvių die
nos proga išspausdintas biule
tenis, kuriame skelbiama pa
vergtųjų tautų sąrašas ir prane
šama, kad komunistai yra su
naikinę 85 mil. žmonių. Biulete
nis platinamas mokyklose. įmo
nėse ir išsiuntinėtas radijui ir 
spaudai. Vietos lietuviai labai 
gražiai veikia. J. Milišausko 
pastangomis \Visconsin valsti
joj vasario 16 paskelbta lietu
vių švente. Valstijos seimelio 
toks raštas pasirašytas balan
džio 23.

— Mokytojų studijų savaitė 
rengiama Dainavoje rugpjūčio 
17-24 d. Šios studijų savai
tės programoje bus lietuvių 
kalbos, tautinio ugdymo, peda
goginiai ir metodologiniai klau
simai. Kviečiame mokytojus, o 
ypatingai jaunuosius mok\ to
jus gausiai dalyvauti. Pastarie
siem teikiamos lengvatos. Re
gistracijai ir informacijai kreip
tis pas J. Tarnui). 7031 So. Map- 
levvcod Avė.. Chicago. 111 
60629 Telef (312) 925-4076

— • —
IEŠKOMI

Ona Pūdimaiticnė. Elzbieta 
Pūdimaičiutė (ištekėjusi už 
Romualdo Bruožo), Leokadija 
Dubiskaitė. Ka. imieras Pubis- 
kas Ieško anūkė Marija Saldu
mas Butrimaviėiene. Caixa 
Postai 4118. Sao Paulo — Bra- 
zil.
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UTO BENDROVES AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Autorizuojamas nau ję akcijy išleidimas

Lito bendrovės akcininkų su
sirinkimas įvyko birželio 21 ne
seniai bendrovės nupirktame 
O’Hare Congress Inn viešbuty
je, prie didžiojo Chicagos aero-

(1:10), taip pat autorizuot nau
jų akcijų išleidimą, kad bend
ras Lito akcijų skaičius siektų 
500.000. Buvo išaiškinta, kad 
šis žingsnis reikalingas ryšium

padarė pranešimą apie vieš
bučio operacijas. Remdamasis 
faktiškais duomenimis, pavaiz
davo, kad bendras viešbučio 
biznis, lyginant užimtų kamba-

dromo. Susirinkime asmeniškai 
arba per įgaliojimus $proxies) 
buvo atstovaujama' 68 procen
tai visų akcininkų. Pagal įvai-
rių komercinių bendrovių paty-

su išėjimu į viešąją akcijų bir
žą, kur, didesnei paklausai 
esant, bendrovė turėtų pakan
kamai autorizuotų akcijų sū
telkti didesniam kapitalui.

rių procentą, pakilo nuo 50 
perėmimo metu iki 70 proc. bir
želio mėnesį. Pabrėžė padary
tų pagerinimų, pataisymų bei
sumoderninimų reikšmę. Jų po

rintą, susirinkimas buvo gana 
gausus. Jį atidarė vienas Chi
cagos direktorių — Juozas 
Baužys. Po trumpo įvadinio žo
džio susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė bendrovės pirminin
ką Vytautą Vebeliūną.

Pirmoji susirinkimo dalis bu
vo formalioji — teisinė. Buvo 
nutarta padalinti dabartines Li
to akcijas — vieną į dešimt

Viešbučio biznis pakilo
Direktorių taryba perrinkta 

ta pati dar, vienam terminui. 
Nutarta pakeisti bendrovės var
dą iš Litas Investing Company 
Ine., į Litas Ine. Buvo ir direk
torių pasisakymai. Antano Skė
rio ir K virino Aleksandravi
čiaus žodžiai daugiau išreiškė 
sveikinimus ir bendros apžval
gos mintis. Vytautas Galvydis

veikis svečiam yra labai tei
giamas, nes svečių atsiliepimas 
ir lankymasis vis auga. Algiman
to Vedecko pranešime Lito 
bendrovės pradžia buvo paly
ginta su dabartiniais atšili
mais; tuo remiantis, mestas 
žvilgsnis į sėkmingą ateitį.

Akcininkų ir svečių susi
domėjimas Litu ir jo veiklos 
detalėmis buvo labai gyvas. 
Dr. J. Balčiūnas iš Strasburgo,

Worcester, Mass.
(atkelta iŠ 5 psl.)

,vo uoli visų Worcesteryje vyks
tančių lietuvių koncertų akom- 
paniatorė Olga Keršytė.,

Programa gerai parengta ir 
palyginti gana meniškai atlikta, 
geriau, negu galima buvo tikė
tis. Po koncerto parapijas kle
bonas kun. Jonas Jutkevičius 
pasakė kalbą, pasigėrėdamas su
organizuotu choru ir jo kon
certu.

Gegužės 9 d. trečio skyriaus 
mokytojos Mahoney dėka para
pijos mokykla turėjo sporto bei 
Įvairių šokių pasirodymą. Prog
ramą atliko visi skyriai. Buvo 
pašokta ir pora lietuviškų šo
kių.

Paskutinę mokslo savaitę pa
sirodė .paskutinis mokslo me
tų mokyklos laikraštėlis Casi- 

. mirama, išeinąs kas mėnuo

šiemet mokyklą baigia 38 
mokiniai, o naujų kandidatų į 
vaikų darželį bei į pirmuosius 
skyrius žymiai mažiau.

■ Nauji Lietuviu Fondo nariai
■ Krautuvės savininkai Jonė 

ir Petras Mikšiai sumokėjo 200
■ dol., inž. Petras Pauliukonis į- 
I amžino savo mirusio brolio žur- 
I nalisto Antano atmintį 100 dol.,

ir Maironio parkas įmokėjo 
200 (iš paskirto 1000 jau įmokė- 

Nuotr. R. Kisieliaus ta 400 dol.). Pr.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY,

Ohio, domėjosi operacinėmis iš
laidomis, advokatas Algis Os- 
tis kalbėjo apie Lito įėjimą į 
tarptautinę rinką ir pan..

Ūkiškas pavėrit «u 
lietuvišku veikimu

Baigiamąjį žodį pasakė bend
rovės ir susirinkimo pirminin- 
kas Vytautas Vebeliūnas. Jis 
pabrėžė ne vien tik ūkiškąją bei 
ekonominę Lito bendrovės 
reikšmę, bet taip pat ir jos lie
tuviškumą bei reikšmę bend
ruomenei, siekiant stipresnių at
ramos taškų bei ūkiško pasto
vumo. Būdamas visų lietuvių 
nuosavybe, Litas suburia žmo
nes į vieną to paties tikslo sie
kiančią grupę, o telkdamas ka
pitalą, daro tą grupę stiprią ir 
pajėgią atsistoti šalia anglosak
sų ir kitų žmonių. Nuoširdžiai 
ir išmintingai visiem lietuviam 
bendradarbiaujant, atsiras 
ūkiškasis pavėsis su klestinčiu 
lietuvišku veikimu, kuriame iš
augs, tikimės, autoritetingi 
ekonomistai, kaip sektinas pa
vyzdys jaunajai kartai, užtik
rinančiai lietuviškumo išlikimą 
ilgiem laikam. Tai galima pa
siekti nesunkiai, be jokios ypa
tingos aukos. Jei kiekvienas lie
tuvis įdėtų į Lito bendrovę 
po 100 dolerių, bendrovė tuo
jau pasidarytų viena didžiausių 
ekonominių grupių savo kapi
talu ir savo narių skaičiumi, o- 
tai jau garantuotų jai galimy
bę pasidaryti tikra lietuviška 
tvirtove.

Pirmininkas Vytautas Vebe
liūnas kreipėsi į susirinkime 
dalyvavusius spaudos atsto
vus ir prašė šį Lito valdybos 
siekimą paskelbti spaudoje, kad 
visuomenė žinotų ir ateitų tal
kon.

Susirinkimą uždarant, visi ak
cininkai ir svečiai buvo pa
kviesti prie vaišių stalo.

V.G.

Baltimores žinios
Prasidėję vasaros karščiai la

bai vargina žmones, ypač tuos, 
kurie iš kitų nuėstų atvyko čia 
praleisti atostogų. Dažniausiai, 
jie yra nepripratę prie tokių 
karščių. Lietuvių bažnyčia turi 
oro vėsinimą, tai labai pagelbs
ti žmonėm.

Daina — vyru choras su savo 
šeimomis liephš‘6 buvo išvykęs 
prie Chesapeake Bay vande
nų, kur Betty Bendoraitienės 
viloje praleido kelias linksmas 
valandas.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
liepos 9 dalyvavo beisbolo nak
tiniuose žaidimuose. Tokius žai
dimus buvo surengę ir praeitais 
metais.

Parapijos C.Y.O. jaunimas 
liepos 16 rengia ekskursiją į 
Ocean City, Maryland. Auto
busu išvažiuoja 8 v.r. nuo šv. 
Alfonso bažnyčios. Atgal grįž-

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

KĄ DARYTI BANKROTO 
ATVEJU?
Klausimas

I šį kraštą su šeima atvy-
kau 1954. Kaip ir kiti tautie- sakyti į

Ine.
(Licensed. by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatvmas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuves; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais'nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 128 Tilghman Street---------------------------------  HE 5-1K4
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y___ 1538 Bedford Avenue ------------------------------------------- IN 7-8495
• BUFFALO, N.Y. — 701 Filhnore Avenue —--------------------------------------------TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue -------------------------------------- HU 8-2818
• CLEVELAND, ORIO — 1028 Keniheurth Avenue--------------------------------- PR 1-0905
ė DETROIT, MICH. — 11001 Jot Campau Avenue--------------------------------- 385-8790
• FARMINGDALE, NJ. — Freewoed Acres------------------------------------------- 393-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos tampau Avenue------------------— 395-8740
o HARTFORD, CONN. — 122-128 HilMde Avė.------------------------------------- 249-9219
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street--------------------- ;------------- HE 5-8399
e LOS ANGELES, CAL. — 159 8o. Vermont Avenue ----------------------------  DU 5-9590
o NEWARK, NJ. — 378 Narket Street ....___________________    Nl 2-2452
o NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue--------------------------------------------OR 4-1540
o PHILADELPHIA, PA__ 531 W. Glrard Avenue----------------------------------- PO 9-4507
o RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue------------------------------------------- 381-8907
o R OCH ESTE R, N.Y. — 558 HUdson Avenue------------------------------------------ 232-2942
• SO. BOSTON, MASO. — 398 W. Broadvvay------------------------------------------AN 8-1120
o SOUTH RIVER, NJ__ __ Whitehead Avenue .....----------------------------- CL 7-9320
o SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 MaroeHus Street------------------------- - ----- 475-9749
o TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue EX 2-0309
e UTICA, N.Y. — 993 Bleeeker Street____ ;------------------------------------ RE 2-7478

ta tos pačios dienos vakare. 
Kas galvoja važiuoti, prašom 
bilietus įsigyti iš anksto.

Suaugusiu klubas liepos 19 
rengia krabų pietus mokyklos 
darže. Pradžia 8 v.v.

Petras Kačauskas, senos kar
tos lietuvis, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė birželio 28, i Loch 
Raven veteranų ligoninėje. Ve-
honis dalyvavo antrame pašau
liniame kare. Lankė įvairius lie

čiai, ilgai vargome, sunkiai dir
bome, taupėme ir laukėme tos 
dienos, kai reikalai pagerės. 
Vaikai paaugo, išėjo šiokius to
kius mokslus ir visi susitvarkė 
savo gyvenimą.

Man įgriso dirbti fabrike. 
Esu nagingas, viską moku pa
taisyti. Taigi nutariau pradėti 
dirbti “ant savęs”. Taisiau žmo
nėm namus, klijavau popierius, 
dėjau lubas ir dirbau bet kokį 
darbą, kokį pasisekė gauti. Su
sikroviau iš to darbo kiek pi
nigų. Žmona tebedirbo fabrike. 
Atrodė, kad galų gale pasiseks 
pagerinti savo gyvenimo sąly
gas.

Pasitaikė toks amerikonas, 
kuris man pasiūlė eiti su juo į 
biznį. Sako, statysime žmonėm 
garažus, priedus prie namų ir 
pan. Klausiu, ar reikia įdėti pi
nigų? Sako, kad ne. žmonės 
duosią rankpinigių statybos 
medžiagai pirkti. Be to, sako, 
jei reikės, jis pats prisidėsiąs 
savo lėšomis.

Pradėjome darbą. Mano pu
sininkas surasdavo tuos dar
bus, o mes kartu statydavome, 
nors patį darbą tik aš atlikda
vau. Jis prie darbo niekuomet 
netiko, tik liežuviu moka gerai 
malti.

Mano partneris prisiėmė vi
sokių darbų, kurių mes neįsten
gėme laiku pabaigti. Negavome 
užtenkamai rankpinigių: rei
kėjo iš savo kišenės pridėti me
džiagai pirkti, žmonės buvo ne
patenkinti. Pradėjome samdy
ti pagalbininkus, ir jiem reikė-

Mildred ir brolis Juozas, duk
ros Patricia ir Deanne ir sū
nus Vladas.

Jenas Lukša-Lucas, pirmos 
kartos lietuvis, sulaukęs gra
žios senatvės, mirė birželio 28 
d. Velionis kadaise dirbo siu
vykloje. Pasenęs paskutinės die
nas praleido senelių prieglaudo
je. Mišios už jo sielą aukotos lie
pos 2 d. 'šv. Petro bažnyčioje. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdusi dukra 
Vera.

Ona Rekuvienė, senos kar-
tos lietuvė, ilgai gyvenusi Balti- 
morėje, sulaukusi gražios senat
vės — 86 metų — mirė šv. 
Agnietės ligoninėje birželio 29 
d. Velionė buvo maloni moteriš
kė, užaugino gražią šeimą. Bu
vo uoli šv. Alfonso parapijos 
narė. Ne tik pati dalyvavo įvai
riose vakarienėse, bet, kai lei
do sveikata, buvo tų vakarie
nių šeimininkė. Buvo susipra-
tus! lietuvė. Trys kunigai auko-

tuviškus parengimus. Gedulin
gos mišios už jo sielą aukotos 
šv. Alfonso bažnyčioje liepos
2 d. Palaidotas Baltimores tau- mas

jo mišias už ją šv. Alfonso baž
nyčioje liepos 3 d. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Li
ko nuliūdę sūnūs Feliksas, Si-

ir Andrius, dukra Lilė ir
tinėse kapinėse. Liko nuliūdę eilė anūkų.
sena motinėlė Elzbieta, sesuo Jonas Obotinis

Gražiuose Catskill kalnuose
DRUSKONE HALL VASARVIETE 

atidaroma nuo liepos 1 d.
Puikus maistas. Sveikas kalnų oras. 5 minutės kelio iki 
baseino. Svečiai priimami savaitgaliais ar ilgesniam po
ilsiui. — Rašyti:

S. Zagorski 
DRUSKONE HALL 
Andes, N. Y. 13731 
Telef. (914)676-4661 _

jo dideles “algas” mokėti, žo
džiu, pradėjome lįsti į skylę.

Kiek tų santaupų buvo, visas 
sukišau į biznį. Dabar bijau at 

telefoną. Kreditoriai
man ir mano žmonai neduoda 
ramybės. Skambina privatūs 
biznieriai, skambina bankai ir 
finansų bendrovės, iš kurių 
pasiskolinome bizniui pinigus. 
Vieni prašo, kiti grasina ir mum 
gyventi neduoda.

Mano partneris man pasakė, 
kad jis išvažiuosiąs į Kanadą. 
Tuo būdu pabėgsiąs nuo skolų. 
Siūlo ir man tą patį padaryti. 
Bet žmona dar dirba, vaikai 
čia pat Kaip tu, žmogus, kitą 
gyvenimą pradėsi svetimame, 
nepažįstamame krašte? Nors 
imk ir nusižudyk. Dar man na
mus atims. Namai mano, ir žmo
nos vardu.

Ar yra kas, ką aš galėčiau 
daryti, kad išsisukčiau iš šios 
baisios bėdos. Darbo nebijau. 
Dirbčiau nuo ryto iki vakaro. 
Bet taip gyventi baimėj, kaip 
gyvenu dabar, negaliu.

Prašau patarti nelaimingam 
tautiečiui. Mano inicialų pra
šau nedėti.

Illinois valstija

Atsakymas
Patarimas Tamstai esamomis 

aplinkybėmis yra galimas tik 
vienintelis: nueik pas advoka
tą ir pasitark su juo dėl vadi
namos “petition for bankrupt- 
cy”. ši priemonė remiasi fede- 
raliniais įstatymais ir yra su
rišta su nemaža formalumų. 
Kai Tamsta būsi pripažintas 
“bankrutavusiu”, visos Tams
tos skolos bus “nurašytos”. Ga
lėsi pradėti gyvenimą iš naujo, 
ir tikiuosi, kad būsi kai ką iš
mokęs iš savo nelemto patyri
mo.

Bankrotuoti nėra malonus ar
ba garbingas reikalas, tačiau 
Tamstos sąlygomis kitos išeities 
nėra.

Bankroto atveju vadinamasis 
“trustee in bankruptey” priva
lo “surinkti” bankrotuojančio 
asmens turtą. Jei Tamsta turi 
kokio turto, gali būti tikras, 
kad jis bus iš Tamstos paima
mas kreditorių skolom padeng
ti. Dažnai žmonės mano, kad 
jie gali pasilaikyti savo turtą ir 
pasiskelbti bankrotavusiais. 
Taip nėra.

Nežinau, kokiu būdu Tams
tos namų nuosavybės dokumen
tai yra sudaryti. Galiu pasaky
ti, kad, jei dokumentai yra to
kios rūšies, kur Tamstos namų 
dalis gali būti atskiriama nuo 
žmonos dalies, tai bus padary
ta, ir Tamstos dalis bus paskir
ta apmokėti skolom. Jei Tamsta 
bendrai su žmona turi san
taupų (joint account), ir tų ne
išgelbėsi, jei dalis jų yra Tams
tos sutaupyta.

Ir Tamsta, ir Tamstos part
neris esate lygiai atsakingi už 
ryšium su bendru bizniu pada
rytas skolas. Esate už jas atsa
kingi visu turimu turtu.

Sekmadienį, rugpiūčio (Aug.) 3 d. 
visi keliai veda į 

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” VALANDOS 
rengiamą

RADIJO PIKNIKĄ
Didžiojo New Yorko lietuviams 

PLATTDEUTSCHE PARK
1132 Hempstead Turnpike, Franklin Sųuare, Long Island, N.Y.

Programoje: Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti “Miss 
Lithuania, 1969 • Pradžia 1 vai. p.p. Programa 4 vai. 
Šokiai 5 vai. • Piknikas įvyks bet kokiam orui esant! 

Įėjimo auka $2.00 — Visus nuoširdžiai kviečia
Dr. Jokūbas J. Stukas, Dir.

AUTOMOBILIAI
Giminėms į Lietuvą ir USSR 

Mums kaip tik pasisekė gauti ribotą skaičių automobilių

MOSKVITGH 408-E
Paskutinis modelis — eksporto kokybė. Ribotas laikas; kas pirmas 
ateina — tas pirmas aptarnaujamas.

$2495.00—su pristatymu
Skubiai siųskite savo užsakymus j

POD AROGIFTS, INC 
arba į prie jo prisijungusias firmas 

220 PARK AVĖ. SOUTH 
NEW YORK. N. Y. 10003 

212-228-9547

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

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamatca Ava. Woodhaven, N. Y. H421

Tat 212-847-5522
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AMERICAN HBTEL 
—APMaHy Ptacė—

LOLLY 
ES8O SERVICENTER 

— Open 7 Days * Week —
501 White Horse Pike 
EGG HARBOR NJ.

DU VAL’S 
HOUSE OF STYUES
EXPERT HAIR CARE 

Wig Styling Late Nite Friday
At Central Park Route 34 

Madison Township N J. 
CALL: 

201 - 727-0362

boi^ts

Service Stotiem
Open? Dąysa Weak 

Wpdo|HMMĮ| AuteBapsin 
EtectroeiB Ttane-upa sėd 

Road Service

735 Frgnkgn A venų* 
FrankHn Lakęs N J. 
CaH (301) 891-9899

ARTINĘS
RIVIERA

A FAMILY PLACE 
Good Fąod and 

ExceUent ^Service
43 Orchard Beach Blvd. 

PORT WASHINGTON UI.
Call — 

516 PO 7-6500 
212 HA 8-6800

YOUBAD
CANCEL OŠ CHANGE

Tol.: OL2-2923

Rytas prie GEORGE ežero. — Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų 
Blue Water vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti 
vykstant j Kanadą. Nuo hiew Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway 
Exit 24, į Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. į 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 
Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

EDDIE’S
Sunoco Station

LITAS
SERVO CORPORATION

94-I0 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. II42I 
Tol 212-847-5522

88-81 lieth Street Rlohmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799

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

Ar žinai, kad...
—- Kelionei Į mėnulį rengti 

dirba nito 1961 daugiau kaip 
400,000 žmonių, 20,000 fabrikų, 
200 universitetą beT kolegijų.

— Apollo erdvėlaivis, ku
riuo skrendama, turi 91 moto
rą ir 6,100,000 Siafių.

— Saturno raketa, kuri išsvie- 
džia Apollo į erdves, reikalinga 
15 tonų degalų sekundei.

— Mėnuly nusileidę turės bū
ti apsirengę taip, kad atlaikytų 
mėnulio dienos metų 243 laips
nius (Farenheito) karščio ir mė
nulio nakties metu 279 žemiau 
nulio.

ŠACHMATAI
-----Veda K. Merkis
• Lietuvių jaunimas raginamas da
lyvauti šių metų Amerikos jaunių 
pirmenybėse, kurios įvyks rugpjūčio 
1-5 d.d. Bostono Northeastern uni
versitete. Pirmenybėse galės daly
vauti visi jaunuoliai iki 21 metų am
žiaus. Bostono lietuvių šachmatinin
kai žada pagloboti atvykusius lietu
vių jaunuolius ir -sapmokėti už juos 
dalyvio mokestį. Kreiptis pas Kazį 
Merkį, 431 E. Seventh St, So. Bos
ton, Mass. 02127; telef. 268-1282.
• Danijos didmeistris Bent Larsen 
įveikė Spvietų čempioną. Polugajev- 
skį ir laimėjo tarptautinį šachmatų 
turnyrą, Vokietijoje.
• Kazys Merkis gana gerai sužaidė 
Nauj. Anglijos mėgėjų pirmenybėse 
liepos 4-6 d.d. Bostone. Jas laimėjo

Garden State 
Parkway Contract Garage

24 Hour Towing & Road Service

34th STREET and WEST AVĖ. 
OCEAN CITY 08226 

609 - 399-2556

f .

I,,.:-,U *

PHILLIPS 66
NEW YORK AVĖ. 

“66” SERVICE
Washing, Polishing 

8th and NEW YORK AVĖS. 
NORTH WILDWOOD 08260

A&B
ESSO

Open 7 Days a Week 
Complete Automotive Service 

and Tm»*ng .Service

230 Valley Road 
ČLIFTfN NJ.

Call 201 - 525-0959

; ji s ■ ■ .

Rutlierford
Towing Service

— Astronautas, kuris žemėje 
sveria apie 180 svarų, mėnu-
ly svers tik 30, nes mėnulio 
trauka 6 kartus mažesnė.

SPORTAS

Dan Harrington iš Boylston klubo, 
pakrovęs 5% tš. iš 6 galimų. 2 v. 
pasidalijo tryse po 4*£ tš.; Kazys

Dial 
609 - 522-2765

Merkis su buv. Bostono čempionu 
Schefferiu ir pora kitų surinko po 
4 taškus. Be pralaimėjimo šias pir
menybes baigė tik du: Harringtonas 
ir Merkis, kuris 2 partijas laimėjo, 
o 4 baigė lygiomis.

24 HOUR SERVICE
Call:

201 -933-1777— Days 
201 - 933-8799 — Nrtes 

160 ROUTE 17 
RUTHERFORD N J.

Folding Carton Craftsmen Wanted
Expanded faciHties and inereased sales have created a need for 
skilled eraftsmen with one of the rapidly growing leaders in the 
folding carton field. If you have experience in any of the foUowing 
job classifications and are interested in working in the Midwestem 
United States apply in person at Brown & Industrial Roads. ~

CUTTING AND CREASING PRESSMAN 
DIE MAKERS
GLUE MACHINE OPERATORS

Exęellent starting salary plūs plenty of overtime enhance this job 
OĮ^iortunity. Fringe benefits include annual stock bonus, plūs In
surance, liberal vacation schedule, 8 paid holidays, -Į- many others.

Interested persons should apply between 8:30 AM & 5:00 PM 
Monday through Friday. 

An Equal Opportunity Employer.

Georgia-Pacific Corporation
Brown & Industrial Roads Albany, New York

BUS OPERATORĖ
If you have the ability to carry out company policy and 
if you enjoy meeting people and serving the public with 
a eorteous and friendly attitude. ,

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

Excellent pay plūs liberal benefits 
Oualifications for entering driver’s training school:

VĖL FUTBOLAS
Pirmenybių sezonui pasibai

gus, New Yorke tarptautinio 
futbolo užtenka. Bet nevisai 
atostogauja ir vietiniai futboli
ninkai. štai ateinantį sekmadie
nį Kingston N. Y. įvyksta fut- 

- holo turnyras, kuriame dalyvau
ja ir mūsų Lietuvių Atletų Klu
bo pirmoji futbolo komanda. 
Dalyvauja 8 komandos, kurios 
poruojamos burtų keliu 12:30 
vai. Tokiu būdu mūsų prieši- 

; ninkas nežinomas. Rungtynės 
vyksta Oehlers MSuntain Lod- 
ge, Kingston, N. Y.

Mūsiškiams tai dalis paruošia- 
’ mųjų darbų rungtynėms su Ctn- 
?~ėajfcs Lituanica, Darbo Die

nos savaitgalyje, Chicagoje, dėl 
1969 metų Š. Amerikos lietuvių 
futbolo meisterio titulo. Įdomu, 
kaip seksis newyorkiečiams su 

* sudėtimi, nes sezono metu turė
ta sunkumų.

Atlotas

• Mūsų skaitytojams pateikiame 
partiją naujojo pasaulio čempiono 
B. Spaskio, kurios užbaiga išties 
nuostabi. Baltieji — Spaskis, juo
dieji — Petrosianas.

1 P-QB4 — N-KB3
.2 N-QB3 — P-K3
3 N-B3 — P-Q4
4 P-Q4 —P-B4
5 PxQP — NxP
6 P-K4 — NxN
7 PxN —PxP
8 PxP — B-N5-J-
9 B-Q2 — BxB4-

10 QxB — 0-0
11 B-B4— N-B3

• 12 0-0 —P-QN3
13 QR-Q1 — B-N2
14 KR-K1 — R-Bl
15 P-Q5! — PxP
16 BxP! — N-R4
17 Q-B4 — Q-B2
18 Q-B5 — BxB
19 PxB — Q-B7
20 Q-B4 — QxP
21 P-Q6 — QR-Q1
22 P-Q7 — Q-B5
23 Q-B5 — P-KR3
24 R-QB1I— Q-R3
25 R-B7 — P-QN4
26 N-Q4! — Q-N3
27 R-B8 — N-N2 ,•
28 N-B6 — N-Q3
29 NxR1 — NxQ
30 N-B6! — Resigns

MacKAY’S
Esso Servicenter

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs 

and Towing Service

Route 46 East A Mill Street 
EAST PATERSON NJ.

Call 201 - 797-9875

PreiiunNratsriai, pakeisdami 
savo adresu, prašomi administ- 
racijai pranešti ne tik nanj* 
bet ir senę adresu. Taip pat 
nvUZmirSKITv pncMn pūro s*p

P. T.
AUTOBODY
AUTO PAINTDfG AND 

COLLISION WORK 
24 Hour Towing Service

20 Ureeland Street
LODI NJ.

Call 201 - 478-7400

At. least 25 years of age 
Height 5'8" to 6'3" 
Weight in proportion to height 
High School Graduate 
20/20 Vision without correction 
Good physical condition.

Apply in person at Holiday Inn, Darien, Connecticut, 
50 Ledge Rd., exit 10 off Connecticut Tpke.

All approximately 3 hours for interview and tests.
NO PHONE CALLS.

An Equdl Opportunity Employer.

Assistant for Design Room
Experienced in making first pattem. References required.

Tailor for Design Room
Experienced in making jackets. References reųuired.

Sample Hands for Design Room
Experienced only. References reųuired.

Leading sportswear firm. Stimulating, pleasant, excellent 
working conditions. Call Miss Dellėr, Ext. 35

EVAN-PICONE
(212)564-7375 in New York; (201)868-8268 in New Jersey

AUTOMOBILIŲ .
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są- . 
žiningai atliks visus darbus.

ę.

MALĖ - FEMALE

Woman wanted to live in—One who 
wants a good home, likęs children, 
and Is free from all responsibilities. 
No hard work involved. Will give 
room and board and all clothing & 
medical billš. Mušt have references. 
Excellent opportunity — nice wann 
atmosphere — (2112) 737-0577 .

SERVICE

EXPERT ŠEAMSTRESS
All female fashions — reasonable 
pricea We make all your garments 
look likę new. Call Mon. thru Sat. 
Mrs. Marshall 47 Broadhurst Avė. 
N.Y.C. — Call 862-7081

MONTREAL DOWNTOWN 
FURNISHED ROOMS by the day 
and week fully carpeted and tele- 
vision — 1480 Overdale Street and 
McKay Street. Call 514-878-0085 
ask for Mr. Rioux.

Fry House International Corp 219 
Utica Avė Bklyn N.Y. Specializing 
in the finęst in rib and chicken 
shrimp and fish. Complete bot meal 
for one or one hundred delivered to 
your door — A Party in a Minute 
Tele 772-2450 Look for our other 
New Locations

H. W. MALĖ

Help wanted — Custodial workcrs, 
mušt be residents of E. Islip, Islip 
Terrace, No. Great River and Great

* River (E.TsHp SchdbT DLst.rCareer 
opp’ty for capable res interested in 
long-range job plans. Liberal fringe 
benefits. Uniforms, opp’nity for ad- 
vancement. (516) 581-1564 Ext. 207

PORTERS
Šteady job, good salary, Union ben
efits for hospital located in Queens. 
Mušt speak English. Call Mrs. Hout- 
koppa Ext. 602 daily from 8 to 3 PM

MEN 
GENERAL FACTORY

Good pay. 8 AM-4:30 PM. 
VANGUARD STEEL PROD 

Valley Stream, L.I.
Mr. Floros — 516 - 872-3800

STOCK CLERK
Needed in Heating Department of
large progressive company. Paid 
vacations and other excellent bene
fits. CONNECTICUT REFINING 
CO. 105 Water St. West Haven, 
Conn. — (203) 933-2511

Oil Bumer Serviceman, experienced 
Excellent opportunity for #2 and 
#4 Oil Bumer Men. Licensed prą- 
ferred. Paid vacations and other ex- 
cellent benefits. Large progressive 
company. Connecticut Refining Co. 
105 Water St West Haven, Conn. 
(203) 933-2511.

Mante! & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227 
Tel. 894-4188

MEN
WAREHOUSE
Ali positions 
DYEHOUSE 
Ali positions 
F1NISHING
AH positions • 

TUFTING MECHANICS
Company paid benefits

HOLLYTEX 
CARPET MILLS

EASTERN DIVISION 
1070 Jaytnor Road 
Southampton, Pa. 

(215) 355-6000

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorpocuotae 1883 

460 We$t Broadwayf South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo rtmijonus* 

ALFRED ARCHIBALD 
President

Mo banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. bmuma ir adv. Jonas 3. Gnga>us. ReUuue su patarnautojas gar 
Urna susikalbėti ir IMtuvNksL e Turtas (AasetsI vtrt >132,000,000

Current dividend <m all accounts.

Dabar moka visų rūšių taupomus pinigus.

PARAMUS
Texaco

Service Station į
Open 7 Days a Week 

We Do General Auto Repairs
And Towing Services.

Oradel Avė. A Pascack Road
PARAMUS NJ.

CALL:

(201)262-0003

PIRMAUJANTI DESBŲ PREKYBA NEW YORKE 
SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGfiCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, Įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 16M 2nd Avė. (85-88 8L) — TR9-S847 FrMMft 0u UI.: 081 HemgotėaO TgM. — 437-7077 

PkMMafSt 4M0 Mala itreot » Hl 5-3052 

Jaotaaa Httghta: gm Avmmo —> M 5-1154

PouehkecRlo, N.Y.: 450 Main 8L — 914-454-0008

RMgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7968 
Astorijeje: 28-28 ttetonvay Street — A8 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 HilteMe Avė. — 543-S11S 
K. Northport, UI.: 250-A Lark FMM M. 510-757-0001
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Vysk. A. Deksnys pirmadie- met skelbiama liepos 13-19. Pir- 
nį, liepos 7 d., lydimas prel. J.
Balkūno, lankėsi Darbininko re
dakcijoje ir papasakojo apie sa
vo veiklą bei ateities planus, 
šį pasikalbėjimą spausdinsime 
kitame Darbininko numeryje. 13, sekmadienį, 10 vaL iškilmin- 
Vyskupas tą dieną, prelato J.
Balkūno lydimas, aplankė Broo- 
klyno vyskupą ir antradienį iš
važiavo į Marianapolį, Conn., 
kur buvo Kunigų Vienybės su
sirinkimas ir jo pagerbimas. 
Putname eselių vienuolyne jis 
pasiliks kelias dienas.

Tėv. Petras Baniūnas, O.FJA., 
Darbininko administratorius, iš
vyko atostogų Į darbą grįžta lios pamaldos už pavergtas 
liepos 21 d. Jis iškeliavo drau
ge su Tėv. Vytauto Balčiūnu iš 
Greene, Me.

Darbininko administracijos 
telefonas visą savaitę buvo su
gedęs. Kiekvieną dieną buvo 
pažadėta, kad sutaisys, bet nie
kas nepataisė.

N. Y. liet, dantų gydytojų 
draugijos susirinkimas buvo bir
želio 20 d. pas dr. Stefą Sirutie
nę Woodhavene. Padaryti ap
žvalginiai pranešimai, ir dr. 
J. Snieškienė parodė filmą iš 
kelionės po Meksiką. Į naują 
valdybą išrinkta: dr. Birutė Pa- 
prockienė, dr. Regina Saldaitie- 
nė, dr. Filomena Ignaitienė.

moji pavergtų tautų savaitė bu
vo paskelbta prieš dešimt metų 
tuometinio JAV prezidento 
Dwight D. Eisenhowerio.

tv. Patriko katedroje liepos

gas mišias pavergtu tautų sa
vaitės proga celebruos prel Be
lą Varga, buvęs Vengrijos par-

vine) katedroje specialias pa
maldos pavergtų tautų savai
tės proga bus laikomos liepos 
13 sekmadienį, 11 vai.

Tempto Emanu-EI specia- vysk. A. Deksnys, prel J. Balkūnas.

PAGERBTAS VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS
Nuotr. V. Maželio

tautas bus liepos 19, šeštadie
nį, 10:15 vai.

New Yorko miesto burmistro 
John V. Lindsay pavergtų tau
tų savaitės proklamaciją įteiks 
burmistro pavaduotojas paverg
tų tautų seimo pirmininkui. Iš
kilmės vyks miesto rotušėj, lie
pos 15, antradienį, 11 vai.

Visi kviečiami dalyvauti pa
vergtų tautų savaitės iškilmėse. 
Moterys prašomos dalyvauti su 
tautiniais drabužiais.

Gintaras Karosas, jaunas vi
suomenininkas, bandąs pasi
reikšti amerikiečių politikoje, 
lankydamasis pas savo gimines 
New Yorke, buvo užsukęs į 
Darbininko administraciją, kur

Pulkerija ir Vladas Tureliai, įsigijo nemaža lietuviškų knygų- nįe “Eccė šačert(K magnus”.
Daugybės kunigų ir vienuo

lių palydėtas, vyskupas konce- 
lebravo mišias dar su astuo
niais kunigais. Jie buvo: prel. 
J. Aleksiūnas, kun. A. Petraus
kas, kun. A. Pocius, kun. J. Šer
nas, kun. J.-Pagulbickas, Tėv.
L. Zaremba, S. J., iš Montrea- Atsakingas vyriškis ieško ma- 
lio, Tėv. Leonardas Andrie- žo buto arba atskiro kambario 
kus, O.F.M., pranciškonų pro- su galimybe virtis valgį. Rašy- 
vinciolas. Pamokslą pasakė ku-

gyv. Holhs, N. Y., Vlado 83-jo ir plokštelių. \
gimtadienio ir vardadienio pro- skautė,. vaiiuojM,či<>t : 
ga, piešdami 100 dol., tapo Lie- „ovykų, prašomos regist- 
tuvių Fondo nariais. Turuliai tunUninkę Ugi lie-
yra daug paaukoję, parėmę ir pos mėn n d 
kitus lietuviškus reikalus, lie- s ;
tuviškas inštitncijas Žurnalistui Vladui Barčiau**

Jie vieni iš pirmųjų atskubę- kui mirus, vietoje gėlių prie jo 
jo su 1000 dol. auka pranciš- karsto Pranė Lapienė iš Stony 
konų statomam Lietuvių Kul- Brook, L L, Balfui paaukojo 20 
tūros Židiniui Turuliai stam- dol.
biomis aukomis prisidėjo prie — Atlanto rajono skautę-čię 
knygų leidimo, spaudas parė- stovykla įvyks rugpiūčio 24-30 
mimo, Kryžiaus Kelių įrengi- d., Spencer, Mass. Registruotis 

•per vienetų vadovus arba pas 
stovyklos iždininką ps. A. Glo- 
dą, 15 Ayrshire Rd., Worces- 
ter, Mass. 01604, iki liepos 15 
d.
Dr. Lidijai Stanaitienei mirus, 

vietoje gėlių prie jos karsto Ro-

mo pranciškonų sodyboje Ken- 
nebunkport, šv. Antano gimna
zijos išlaikymo. Vladas yra šv. 
Antano vienuolyno ir koply
čios Kennebunkport garbės fun
datorius ir fundatorius.

Linkėtina Vladui dar daug
metų sulaukti ir neužmiršti Lie- žė Daukšaitė ir Algirdas Dauk- 
tuvių Fondo. ša Balfui paaukojo 20 doL

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

METINIS PIKNIKAS
liepos mėn. 13 d.

Jamaica National Home parke
188-11 Sutphin Blvd^ Jamaica

Parkas atidaromas 1 vaL po pietų.

Naujajam Europos lietuvių 
vyskupui Antanui Deksniui lie
pos 6 surengtas pagerbimas ir 
išlydėjimas į užjūrio kraštus. 
Buvo susidaręs specialus komi
tetas, į kurį buvo įtraukti Lie
tuvių Bendruomenės padaliniai, 
organizacijų atstovai.

Iškilmingos pamaldos
Pamaldom buvo parinkta 5 

vai popiet, kad galėtų susirink
ti visi apylinkės lietuviai kuni
gai Jų buvo didelis būrys, ku
ris vyskupą palydėjo-su procesi
ja iš klebonijos į bažnyčią. Cho
ras, vadovaujamas V. Kerbelio, 
vyskupą pasitiko tradicine gies-

lų, grojo lietuviškas melodijas, 
taip visus paskatindamas dai
nuoti.

Pagrindiniu šių iškilmių kal
bėtoju buvo vyskupo mokslo 
draugas A. Diržys, kuris, ke
liaudamas per Vaižganto “Pra
giedrulius”, prisiminė Rokiškį, 
gimnazisto dienas.

Meninę programą atliko solis
tas Stasys Citvaras, gražiai ir 
įspūdingai padainavęs keletą 
dainų. Jam akomponavo pianis
tas Aleksas Mrozinskas. Jis taip 
pat paskambino solo Čiurlio-

nigas St. Yla, išryškindamas lie
tuvį vyskupą istorijoje ir susto
damas ties naujojo vyskupo dar
bais bei rūpesčiais.

Vaišės ir sveikinimai
Po pamaldų žmonės rinkosi 

j salę. Viso vakarienėje dalyva
vo apie 250 žmonių, kurie 
triukšmingu plojimu pasitiko 
vyskupą.

Pirmasis pasveikino komiteto 
pirm. A. Vakselis. Gražią invo- 
kaciją paskaitė kun. Pr. Geis- 
čiūnas. Sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, pasveikino 
šeimininkas prel. J. Balkūnas.
Toliau, sveikinimo kalbą pasa= n^°*r Dacho kūrimų. ----- . ..^
kė Lietuvos gen. konsulas A. Si- Dar sveikinimo kalbas pasa- 
mutis. i

Tolimesnei programai vado
vauti pakviestas Vytautas Vo- 
lertas. Vakarienės metu akor
deono muzika linksmino Joe 
Thomas, kuris,-eidamas tarp sta-

kė skautų veikėjas P. Jurgėla, 
prel. V. Balčiūnas, o p. Bub- 
laitienė padovanojo vyskupui 
jos pačios pasiūtą kapą.

Atsakydamas į sveikinimus, 
vyskupas prisiminė savo parei
gas, kad jam teks rūpintis dva
siniais reikalais Europos lietu
vių, kurie yra taip plačiai išsi
blaškę. Jis neturėsiąs nei kated
ros nei savo kurijos, bet jo ka
tedra bus ten, kur bus lietuvis.

Pabaigai sugiedota ilgiausių 
metų. Visi susirinkę dar turėjo 
progos pasveikinti asmeniškai 
vyskupą ir įteikti savo dovaną. 
Rengėjų komitetas vakarienės 
metu įteikė tūkstantį dolerių. 
Vakarienė užsitęsė apie ketu
rias valandas, (p. j.)

MOKSLEIVIŲ IR JAUNUČIŲ 
ATEITININKŲ STOVYKLA 

KENNEBUNKPORT, MAINE

Rytinio pakraščio mokslei
vių ir jaunučių ateitininkų va
saros stovykla įvyks rugpjūčio 
3-17 dienomis pas tėvus pran
ciškonus Kennebunkport, Me.

Vyriausias stovyklos vadovas 
— Juozas Gaila. Komendantas 
— Kazys Razgaitis iš Clevelan- 
do. Jaunučius ateitininkus glo
bos Gintarė Ivaškienė iš Mon- 
roe, Conn., Teresė Gečienė iš 
Philadelphijos ir Dalia Jasaity- 
tė iš Dorchester, Mass. Vyres
niesiems berniukams vadovaus 
Jurgis Oniūnas iš New Yorko, 
o vyr. mergaitėms MAS CV 
narės Laima Gustainytė ir Re
gina Kryžanauskaitė iš Kana
dos. Menines programas praves 
Elenutė Bradūnaitė iš Chica- 
gos, muziką — Rimas Juzai- 
tis iš Philadelphijos. Sportui va
dovaus Antanas Dambriūnas 
iš Washingtono ir Vytautas Ma
ciūnas iš Philadelphijos.

šiems vadovams padės visa 
eilė vyresniųjų moksleivių iš į- 
vairių kuopų Jie talkininkau
dami ne tik prisidės prie šios 
stovyklos paįvairinimo, bet, įga
vę administracinio patyrimo, 
bus pajėgūs patys vadovauti 
stovyklose ateityje.

Registracija jau vyksta. Re
gistracijos lapai yra išsiunti
nėti visoms kuopoms. Jie turi 
būti užpildyti ir grąžinti su re
gistracijos mokesčiu iki liepcs 
mėn. 19 dienos šiuo adresu: 
Juozas Gaila, 121 Anietam Rd., 
Cherry Hill, N. J. 08034, Tel. 
609, 428-7456.

Norintieji gauti registracijos 
lapų, skubiai skambinkite čia 
nurodytu telefonu. Tenka pri
minti, kad stovykloje vietų

— skaičius yra ribotas. Pirmenybė 
bus teikiama anksčiau užsiregis
travusiems.

MAS Rytų Atstovybė
Mirė žurnalistas Vladas Karčiauskas
Liepos 3 savo bute buvo ras

tas negyvas žurnalistas Vladas 
Barčiauskas, Netv Yorko lietu
viam labai gerai pažįstamas, dir
bęs Balte, SLA, aktyviai vei- 

partijoje.
pašarvotas N. F. Wal- 
laidojimo namuo-

kęs Respublikonų 
Buvo 
ker
se Woodhavene. Atsisveikini
mas buvo pirmadienio vakare. 
Maldas atkalbėjo prel. J. Bal- 
kūnas. Palaidotas liepos 8, 
antradienį, iš Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčios veteranų 
kapinėse Farmingdale, L. I. Mi
šias aukojo ir į kapines paly
dėjo Tėv. Petras Baniūnas, 
Darbininko administratorius.

Nuliūdime liko žmona Elzė 
ir sūnus Jonas, kuris šiais me
tais baigė Columbijos universi
tetą.

Jis buvo gimęs 1908 sausio 
17 Eržvilke, Tauragės apskrity
je. Baigęs gimnaziją, atsirado 
Kaune ir ten pradėjo savo

ti šiuo adresu: Pranas Dubic- 
kas, 84-34 108 St., Richmond 
Kili, N. Y.

— Rašcmos mašinos nuo ma
žiausios iki Standard 92ž. Bet. 
anglišku raidynais, taip pat TV, 
radijo ir biznio mašinos. Reika
laukite katalogėlių: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, N. Y. 11731 telef. (516) 
757-0055.

Parduodama graži vieta 
tarp medžiais apaugusių kalnų, 
9 mylios nuo Ellenville mieste
lio. Namas astuonių kambarių, 
pilnai apstatytas baldais. Klėtis, 
garažas, sodas ir 9 akrai žemės 
— miško. Dėl mirties šeimoje 
parduodama pigia kaina. Savi
ninkai pageidautų, kad nuosa
vybė tektų lietuviam. Teirautis: spalvingą žurnalisto gyvenimą. 
John Shaw (Šiaučiūnas), Box K Kauno nusikėlė į Klaipėdą,

Organizuojamas autobusas i 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 27 d. Autobusas išeina 
sekmadienį, 6:15 v. ryto, tuoj 
po mišių, kurios bus laikomos 
6 v. pranciškonų koplyčioje, 
680 Bushwick Avė., Brooklyne, 
6:30 sustoja prie Shalins Fa
nerai Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhavene. Kelionė 
asmeniui 11 dol., įskaitant ir į- 
ėjimą į pikniką. Registruotis 
Darbininko administracijoje 
GL 2-2923, vakarais GL 5-70 
68, pas M. Šalinskienę VI 7-44 
99, O. Kubilienę AP 7-5661, E. 
Kašetienę ST 2-6814 ir L. UI- 
rich 478-7642. Gautas moder
nus ir patogus kelionei autobu
sas, ir tik vienas. Prašoma už-

' sirašyti iš anksto ir nesivėlinti 126-K RDI. Ellenville, N. Y. Te- kur buvo Eltos, valstybinės ži- 
lef. (914) 647-7377.laiku atvykti

. AtA

Valerijai Vasaitienei
mirus, ‘

jos vyrui Antanui, 
dukrai Aldonai, sūnums — 

Vytautui, Tadui ir Kaziui su šeimomis 
giliausią užuojautą reiškiaVISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI!

Laimėjimai 8 vaL vakare.

PARDUODAMA VAISTINE
įsteigta prieš 40 metų, tas pats savininkas, patalpos 30x55, vė
sinimas, 40 Rx, 85,000 dolerių metinė apyvarta, geros galimybės, 
investuota 30,000 dolerių. Savininkas pasitraukia iš biznio, — 
parduos pigiau negu verta. Laukia pasiūlymų. POTTER, 9305 
Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y. 11431. Tel (212) VI 9-0020

Mielam STASIUI VASKIUI, jo broliui a.a. Pranui mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

V L. BALTRUŠAITIS IR ŠEIMA

nių agentūros, korespondentas, 
Lietuvos Aido korespondentas,

PAVERGTŲ

SAVAITE
1969

spaudos sekretorius prie gu- •-----------------------
be™a?°5^^s- .. . ference of Americans of Cent-

Klaipėdoje jis daugiausia vėl- ral and Easten) E an 
kei, teikdamas Žanas B visų buvęs pinninin_
sncių. čia pasižymėjo kaip su- 
manus ir apsukrus žurnalistas. 
Klaipėdoje dirbo iki jos prijun
gimo prie Vokietijos.

Tada jam atėjo mintis keliau
ti į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Taip jis 1939 metais išlipo 
iš laivo New Yorke ir čia pra
dėjo naują ir judrų gyveni
mą. Prasidėjus II pasauliniam 
karui, buvo mobilizuotas ir tar
navo didžiulėje Amerikos ka
riuomenėje kaip vertėjas.

Po karo jo veikla reiškėsi 
dviem kryptim — lietuviškoje 
plotmėje ir amerikiečių visuo
menėje.

Atvykęs į Ameriką, jis tuoj 
įsijungė į Respublikonų parti
ją, dalyvavo įvairiuose rinki
muose, daug dirbo išrenkant 
prezidentus Eisenhowerį, Nixo- 
ną, renkant gubemat. Rocke- 
fellerį. Tarp respublikonų turė
jo aukštų pažinčių

Lietuviškoje srityje jis reiškė
si kaip žurnalistas ir visuome- 
ninkas. Talkino Vienybei, bu
vo ilgametis Naujienų ko
respondentas, dirbo Lietuvių In
formacijos Centre, veikė SLA, 
buvo Balfo centro valdyboje. 
Paskutiniu metu, sušlubavus 
sveikatai, iš visos veiklos buvo 
pasitraukęs.

Jis buvo tikrai apsukrus ir 
sumanus žmogus, mokėjęs pri
eiti ir dirbti savo pasirinktose 
srityse. Ilgą laiką vertėsi skel
iamų agentūra. Pats šią sritį iš
ugdė, įdėdamas daug laiko ir 
energijos, mokėjo prieiti prie 
visokiausių prekybininkų, su
rinkti skelbimus ir juos patal
pinti čia leidžiamoje svetimša
lių spaudoje. Tad ir Darbinin
ke jis buvo nuolatinis svečias.

*______ _________. Darbininko redakcija ir ad-
Jis veikė ir draugijoje, kuri ministracija velionies našlei El- 

jungė amerikiečius, kilusius iš zei ir sūnui Jonui reiškia užuo- 
centrinės ir rytų Europos (Con- jautą. (p.)

RENGIA: Pavergtų Europos Tautų Seimas (ACEN), bendradar
biaujant Pavergtų Tautų Draugams Amerikiečiams ir 
Rytų bei Vidurio Europos Kilmės Amerikiečių Konfe
rencijai.

PROGRAMA:

Liepos 13, sekmadienį
10 vai. — Iškilmingos mišios šv. Patriko katedroje
11 vai. — Specialios pamaldos šv. Jono (St. John the Divine)

katedroje.

Liepos 15, antradienį
11 vai. Burmistro pavaduotojas Robert W. Sweet miesto valdybos 

namų Mėlynajame kambaryje įteiks burmistro John V. 
Lindsay Pavergtų Tautų Savaitės proklamaciją dakta
rui Jozef Lettrich, ACEN pirmininkui.

Liepos 19, šeštadienį
10:15 vai. — Specialios pamaldos Temple Emanu-El.

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiuose minėjimuose


