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Nauja afera Amerikos partinių interesų varžybų lauke
Kai 1967 pradžioje visur 

ėmė rodytis didesnis nepasiten
kinimas dėl Vietnamo karo už
trukimo, JAV krašto apsaugos 
sekretorius McNamara įsakė pa
rengti studiją atsakyti į ši 
klausimą: kaip ir kodėl JAV 
taip giliai įsivėlė į Vietnamo 
karą? Studija buvo ruošta dau
giau kaip metus, dirbo tarp 30 
ir 40 asmenų, civilių ir kariš
kių, patelktų iš krašto apsau
gos, valstybės departamentų, 
generalinio štabo bei įvairių 
žvalgybinių skyrių. Jų tarpe bu
vo nemaža ir tų, kurie prie tos 
politikos atsiradimo buvo akty
viai prisidėję ar net ją vykdę. 
Jų darbo rezultatas, jei at
spausdintas knygos formoje, 
sudarytų bent 40 didelių to
mų. Studija padėta archyvan 
su ženklu “labai slaptai”.

Nors slaptumo terminas dar 
nėra pasibaigęs, tačiau pereitą 
sekmadienį New York Times 
pradėjo- spausdinti ne tik pa - 
čios studijos išvadų santrauką, 
bet ir prie jos prijungtus do-

— Vietnamo karo veteranai 
grįžę namo kai kurie sunkiai į- 
sijungia į darbą. Viena iš truk
dančių kliūčių yra apsikrėtimas 
narkotiku vartojimo liga. Prez. 
Nixonas Įpareigojo darbo sek
retorių sutelkti visus resursus 
galintiems dirbti parūpinti dar
bo.

—Lenkija pertvarko savo 
ūkinio planavimo sistemą, to
dėl premjeras nuvyko Maskvon 
pasitarimams ir pritarimui gau
ti.

— Per Laoso šiaurine dali 
kom. Kinija baigia tiesti kelią 
iki Tailando sienos. Jis skirtas 
komunistų partizanų aprūpini
mui Tailande.

Doleris tvarkytinas 
sutartom 
priemonėm

Roma. — Italijos valstybinio 
banko valdytojas Čarli, vienas 
žymiausių Europos finansinių 
reikalų žinovų, savo banko me
tiniame pranešime plačiai palie
tė Italijos ir pasaulio ūkines 
problemas. Savo išvadose jis 
pasisakė prieš aukso kainos pa
kėlimą ir už Eurodollar (JAV 
doleriai Europos bankuose) rin
kos kontrolę tarptautiniai su
tartomis priemonėmis. Tuos 
dolerius jis pavadino “tarptau
tine piramide”.

Jis patvirtino ir kitų anks 
čiau darytus spėliojimus, kad 
paskutinės Europos piniginės 
krizės priežastis buvo ne Euro
pos piniginių vienetų žemesnė 
negu reikėtų vertė ryšium su 
doleriu, bet JAV ir įvairių Eu
ropos valstybių skirtinga mo
netarinė politika. Prie to prisi
dėję ir lūkesčiai— spėliojimai 
dėl kai kurių valstybių pinigi
nių vienetų vertės pakėlimo su
kėlė tokį milžinišką kapitalų ju
dėjimą, kuris ir privedė prie 
kritiškos padėties.

Italijos lira esanti labai stip
ri. Banko rezervų 55 proc. yra 
auksas, likusi dalis su auksu 
stipriai surišta. Bet Italijos ū- 
kis dabar esąs atoslūgyje —ga
mybos didėjimas sustojęs, in
fliacijos grėsmė žymi. Svarbiau
sia tokios padėties priežastis 
esanti chroniški streikai —dar
bininkų unijos bando išsikovo
ti didesnę gamybos pelno dalį. 
Ir tai atbaido naujų kapitalų 
investavimą ten, kur šitas reiš
kinys pasitaiko.

Kaip keturi prezidentai įtraukė kraštą į Vietnamo karą
kumentus in extenso.

Teisingumo sekretorius J. 
Mitchell tuojau susisiekė su 
dienraščio vadovybe ir paprašė 
sulaikyti tolimesnį Pentagono 
dokumento spausdinimą, nes 
tai padarys nepataisomą žalą 
JAV interesam. New York Ti
mes vadovybė atsisakė tai pa
daryti savo valia, bet sutiko 
spausdinimą nutraukti teismo 
sprendimu. Teismui New Yor
ke toks prašymas buvo Įteiktas, 
byla svarstyta praėjusį antra
dienį, NYT įpareigotas spaus
dinimą nutraukti iki šio šešta
dienio 1 v. popiet. Iki to laiko 
teisėjas mano galėsiąs pareng
ti galutinį sprendimą. Links
tama manyti, kad bus skundžia
mas ne tik šis, bet ir kiti spren-

Volgos vokiečiai
Maskva. — Rusijoje prie 

Volgos Įsikūrę vokiečiai prieš 
karą turėjo savo atskira “res
publiką”. Jie buvo ainiai tų 
vokiečių kolonistų, kurie pa
kviesti atvyko Rusijon 18 šmt. 
ir Įsikūrė Volgos slėnyje Sara
tovo apylinkėse. Hitlerio tan
kams nesulaikomai riedant i 
Rytus, Stalinas Įsake visus vo
kiečius iškelti kitur, nes būta 
baimės, kad jie gali tapti penk
tąja kolona.

Volgos “respublikos” vokie
čiai buvo išblaškyti anapus Ura
lo. prieš septynerius metus rea
bilituoti kaip be reikalo nuken
tėję. bet nebuvo jiems leista 
sugrįžti į senąsias gyvenvietes. 
Kaip ir Krymo totoriams bei 
dar kelioms smulkioms prieš- 
kaukazio tautelėms.

Kiek dar yra "vadinamų Vol
gos vokiečių Rusijoje ir kur jie

Arabę benamiu pabėgėlių 
vaikai — naujausių laikų politi
nio barbarizmo aukos. — Čia 
jų būrelis, visi penkiamečiai, 
matomi su savo mokytoja vie
name priešmokyklinio auklėji
mo centre, kurio išlaikymu rū
pinasi Amerikos kveikerių ben
druomenė. Administruoja J. 
Tautų agentūra Palestinos pa

dimai, nes advokatai gali pa
bandyti su tuo reikalu dasikas- 
ti iki Vyr. Teismo, kadangi teo
retišką kazuistiką panaudojus 
gali susidaryti labai Įdomi by
la.

•Tebėra paslaptis, iš ko ir 
kaip NYT gavo slaptąjį doku
mentą. Atskirais gabalais ar vi
są iš karto? Žinomas tik jo re
porteris, kuriam, pradėjus tą 
reikalą tyrinėti, pasisekė tą 
dokumentą gauti. Studija buvo 
baigta 1968, jau Clifford esant 
apsaugos sekretoriumi. Kadan
gi tai buvo labai jautrus do
kumentas, padaryta tik nuo 6 
iki 15 egzempliorių, bet, atro
do, nėra tikrumo, kiek jų tik
rai buvo padaryta. Yra žinoma, 
kad po vieną egz. gavo McNa-

rusų statistikose
gyvena?

Paskutinis gyventojų surašy
mas rodo, kad visoje bolševiki
nėje imperijoje jų rasta 1.85 
mil. asmenų, bet vengiama 
skelbti, kur ir kiek jų dabar yra 
Tarp dviejų surašymų jų skai
čius yra padidėjęs, ir daugiau 
kaip du trečdaliai vokiečių kal
bą tebelaiko savo gimtąja kal
ba. - * -

Tik trys respublikos paskel
bė duomenis apie vokiečių et
ninę grupę. Rusijos respubli
kos ribose rasta 762,000 vokie
čių. Daugiausiai susitelkę Ura
lo industrinėse vietovėse ir va
karinio Sibiro žemės ūkio rajo
nuose. Kirgizijoje užsirašė vo
kiečiais 89.834 asmens, Tadži
kijoje 37.000 asmenų. Dar 
trūksta daugiau kaip milijono, 
ir toji masė daugumoje esanti 
prisiglaudusi Kazachijoje.

bėgėliais rūpintis. Vieta —Ga
zos juosta prie Viduržemio jū
ros kranto. Ji dabar Izraelio ži
nioje, bet jos busimoji priklau
somybė išryškės tik arabų-žy- 
dų taiką sutarus.

Jų seneliai mirė stovyklose, 
jų tėvai stovyklose tebegyve
na, jie patys yra stovyklose gi

mara, nors jau buvo iš pareigų 
pasitraukęs, prezidentas John- 
sonas, valstybės departamentas, 
prez. Nixono rinkiminės kam
panijos štabas, nes atsimintina, 
kad 1968 vyko prezidento rin
kimai. Visa medžiaga ir iš jos 
surašytas dokumentas liko kraš
to apsaugos departamento ar
chyvuose.

Studijoje ir jos prieduose 
randa atspindį keturių Ameri
kos administracijų maždaug 30 
metų laikotarpio Įvykiai, rodą 
Amerikos įsijungimą į pietry
čių Azijos problemas nuo II pa
saulinio karo iki 1968 — iki tai
kos derybų pradžios Paryžiuje 
ir prez. Johnsono pareiškimo, 
kad sustabdomas Š. Vietnamo 
bombardavimas, o jis pats ap
sisprendė nebebūti kandidatu 
prezidento vietai kitam ter
minui.

Kokių motyvų skatinamas 
dar nežinomas asmuo ar asme
nų grupė užsimanė studijos do
kumentus paskelbti? Vieno as
mens kerštas patyrus kokią 
nuoskaudą? Ar kuri grupė gry
nai partiniais-politiniais sume
timais, atsimenant, kad atei
nančiais metais vėl vyksta pre
zidento rinkimai ir kad per vi
są prez. Nik^t^kžfdertcijos lai
ką vyksta labai Įžūlus demokra
tų partijos vadų vykdomas pre
zidento Nixono programos sa- 
botavimas kongrese? Gal Ken
nedy grupės demokratai pa
norėjo atkeršyti buv. prez. 
Johnsonui, kurio jie labai ne
kentė?

Prez. Nixono administracija 
su Vietnamo karo plėtra nėra 
susitepusi, nors dėl tos kitų pa
darytos bėdos ir nemokšiško 
jos tvarkymo ji kenčia dau

mę. Ir taip atsitiko tik todėl, 
kad arabų valstybės, degdamos 
viltimi sunaikinti Izraelį, per 
18 metų boikotavo įvykdymą 
visų planų, kurie buvo paruošti 
tiems pabėgėliams pastoviai į- 
kurdinti ir pragyvenimo pra
džią paruošti.

Kai teroristiniai gaivalai už
valdė stovyklas, sumažėjo au

giau, negu tikrieji kaltininkai, 
kuriems likimas leido nuo sce
nos laiku pasitraukti. Bet pats 
dokumento paskelbimas uždėjo 
ant jos pečių daug rūpesčių, 
nes tai ilgai atsilieps Amerikos 
diplomatiniams santykiams su 
kitais kraštais, kurie visada no
ri būti tikri, kad jų kitiems pa
tikėtos diplomatinės paslaptys 
nebūtų lengvapėdiškai išplepė
tos. Kas gi gali pasitikėti tuo, 
kuris nepajėgia paslaptis laiky
ti? Sekr. Rogers pranešė, kad 
jau eilė vyriausybių padarė tuo 
reikalu atitinkamus demaršus.

Kai puola Rusiją, 
prideda ir Amerikai

Pekinas. — Nė dabar, nė ka
da nors ateityje' Kinija nesiren
gia vaidinti didžiosios valsty
bės vaidmens. — iškilmingai ir 
patetiškai deklaravo premjeras 
Chou En-lai, ragindamas mažas 
ir vidutines pasaulio valstybes 
laikytis vieningai ir kolektyviai 
priešintis didžiosioms valsty
bėms, kurios visada norinčios 
silpnesnius išnaudoti. Ir čia pat 
suminėjo tas jam nepatinkan
čias didžiąsias valstybes —Ame
riką ir Rusiją. Visa tai buvo pa
deklamuota Rumunijos prez. 
Ceausescu baigiant Pekine savo 
oficialų vizitą. Iš Pekino jis iš
vyko į Š. Korėją, Š. Vietnamą 
ir Mongoliją, kur dabar vyksta 
kompartijos suvažiavimas su 
rusiškais svečiais. Bet jų tarpe 
nėra pačių didžiųjų.

Tai jau kelintas stiprus Chou- 
En-lai purkštelėjimas vieno mė
nesio bėgyje. Susidaro įspūdis, 
kad jam labai norisi užkabinėti 
Rusiją, bet vis dar nedrįsta to 
daryti tuo pačiu laiku lygiu 
smūgiu nekirtęs ir Amerikai.

kos joms išlaikyti. Tada kilo 
mintis įkurti švietimo fondą tik 
vaikais rūpintis: juos geriau ap
rengti, stipresnio maisto parū
pinti ir mokyti. Sumanymas pa
sirodė išganingas — atsirado 
pakankamai aukų pinigais ir 
natūra tų vaikų būtiniausiem 
reikalam aprūpinti. Foto: UN 
RWA.

Berlynas. — Sovietų okupuo
to Berlyno dalyje prasidėjo R 
Vokietijos kompartijos suvažia
vimas, kitų “socialistinių” ša
lių panašių partijų atstovams 
dalyvaujant. Suvažiavimas pra
dėtas visą parą pasivėlinus. Ma
noma, kad per tą laiką vokie
čiai ir Brežnevas bandė sutvar
kyti kokius nors svarbius ne
sutarimus.

Suvažiavimo atidaryme ne
pasirodė R. Vokietijos valsty
bės galva \V. Ulbrichtas. Sako
ma, kad dėl ligos, bet tos ver
sijos tikrumą mažina faktas, 
kad jis buvo matytas linksmas 
ir sveikas aerodrome Brežne 
vo lėktuvą pasitinkant. Nors iš 
aerodromo Į miestą vedančioje 
gatvėje buvo pristatyta jauni

Pasirengimai prekybos karui išvengti
Paryžius. — Grįždamas iš 

Portugalijos, kur jis dalyvavo 
Nato tarybos posėdžiuose, JAV 
valstybės sekr. Rogers sustojo 
Paryžiuje prekybos reikalų 
tvarkyti. Progą sudarė reikalas 
dalyvauti Ūkinio Bendradarbia
vimo Organizacijos narių (jų 
yra 23) metiniame susirinki
me. Tos organizacijos uždavi
nys yra derinti bei gerinti Na
to ir Bendrosios Rinkos narių 
ūkiškai atsilikusiems kraštams 
teikiamą ūkinę pagalbą ir kar
tu padėti plėsti užsienio preky
bą.

Yra žinoma, kad pradeda at
sirasti ūkiniai susidūrimai tarp 
JAV ir Europos Ūkinės Bend
ruomenės, tarp JAV ir Japoni
jos. Didžiausias - triukšmas gali 
atsirasti tada, kada rimtai susi
durs JAV ir Europos Ūkinė 
Bendruomenė. Todėl dabar 
pats svarbiausias uždavinys yra 
surasti priemonių nuo to susi
dūrimo apsisaugoti — kad ma
žos žiežirbos nepavirstų pasau

Grečkos ekskursija Viduržemio jūroje 
Izvestijos rašo, kaip amerikiečiai 

jį priėmė
Maskva. — Pereitą penkta

dienį ir šeštadienį Sovietų 
krašto apsaugos ministeris mar
šalas Grečko. lydimas laivyno 
vado adm. Gorškovo ir karinių 
pajėgų vyr. politruko gen. Je- 
piševo, lankė Sovietų laivyno 
grupę Viduržemio jūroje. Kelia
vo kreiseriu “Dzeržinsky”, ku
ris buvo pažymėtas Grečkos vė
liava. Kreiseris priklauso Juo
dosios jūros laivyno grupei, jį 
lydėjo dar du karo laivai. At
vyko, žinoma, per Turkijos ži
nioje esančius sąsiaurius, kur 
juos tvojau pasitiko Ameri
kos žvalgybiniai laivai ir visą 
laiką fotografavo-filmavo.

Kai tik Sovietu laivai įplaukė 
į Viduržemio jūrą, sekimą per
ėmę Amerikos didesnieji lai
vai ir lėktuvai bei helikopteriai. 
Sekimas vykęs dieną ir naktį 
be jokios pertraukos.

Apie visą reikalą Sovietijos 
skaitytojus informuoja Izvesti
jos ir kartu “piktinasi" tokiu 
amerikiečių elgesiu. Bet ir ši 
kartą nepasako, kad Sovietų lai
vai bei lėktuvai Viduržemio jū
roje panašiai elgiasi ir su ten 
esančiais Amerikos laivais. •

Iš Izvestijų sužinome, kad 
Grečkos kelionės į Viduržemio 
jūrą tikslas buvo atkreipti pa
saulio dėmesį į tai, kad Rusi
jos karo laivynas nėra tik eks
kursantas Viduržemio jūroje.

Išminėjusios carinės Rusijos 
admirolų žygius į Viduržemio 
jūrą, Izvestijos rašo:

— Rusijos karinės eskadros 
visada plaukiojo Viduržemio jū 
roję, saugodamos Rusijos vals
tybinius interesus. Ne, mes ne 
same svečiai Viduržemio jūro
je. Amerikiečiai nori padaryti 
Viduržemio jūrą savo ežeru ir 
savo agresijos baze. Ant jos 
krantų jie Įsikūrė su savo kari

mo Brežnevui akį palinksmin
ti, tačiau televizija įvykio ne
transliavo, tik radijas perdavė 
trumpą žinią kartu su kitomis. 
Daroma išvada, kad tarp Mas
kvos ir R. Vokietijos vadovų 
pučia šalti vėjai. Ir tai yra at
garsiai tų laikų, kada Ulbrich
tas buvo nušalintas nuo parti
jos vadovybės.

Ulbrichto įpėdinis Erich 
Honecker įžanginiame praneši
me konferenciją atidarius pa
tvirtino Ulbrichto pradėtą poli
tinę liniją: norima normales
nių santykių su V. Vokietija 
bet reikalaujama už tai R. Vo
kietijos pripažinimo tarptauti
nės teisės prasme. Bonna tokie 
pripažinimo nežada duoti.

liniu prekybos karu. Surastinas 
būdas sumegzti ryšius ne tik 
tarp atskirų prekiaujančių vals
tybių, bet- ir tarp ūkinių blokų. 
Jau peržiūrėtinos ir pradedan
čios pasenti prekybos bei mokė
jimų sistemos, kurių nedatek- 
liai buvo ir paskutinės mone
tarinės krizės viena iš dėmesio 
vertų priežasčių.

Šitoji padėtis pasidarė labai 
nuostolinga Amerikai, nes ki
tos valstybės pradeda boiko
tuoti jos prekes, varžo ameri
kiečių kapitalų investavimus, 
tuo tarpu kai pačios naudoja
si visomis laisvėmis savo pre
kėms įvežti į Amerikos rinką.

Visoms šitoms problemoms 
studijuoti, žinių surinkti ir pa
siūlymų padaryti sutarta suda
ryti specialų komitetą su gerai 
su tuo reikalu susipažinusiu pir
mininku. Tas komitetas neiš- 
stums kitų jau turimų tarptauti 
nių organu, tik pažiūrės i tas 
sąlygas, kurios visai neseniai 
pradėjo atsirasti.

nėmis bazėmis daugely vietų. 
JAV šeštoji laivyno grupė eina 
Amerikos monopolijų žandare 
pareigas. Jos buvimas Vidurže
my drąsina Izraelio agresorius, 
— tvirtina Izvestijų komenta
torius.

Dar pridėtas pabarimas Tur
kijai. kad ji leidžianti Ameri
kos žvalgybiniams laivams 
glaustis Bosforo pakrantėse. 
Grečko susitiko su Sovietų lai
vų vadais pasitarimams, . vai
šėms ir koncertui, prie kurio 
su savo propelerių ir motorų 
muzika prisijungė ir amerikie
čiai. %

Maršalas Grečko

Maršalas Grečko jau daugiau 
kaip dešimt metų viešai ir pri
vačiai gina ir vykdo nuolaidų 
nežinančią iki dantų moderniš
kiausiai apsiginklavusios Rusi
jos politiką. Kompartijos polit- 
biuras ikšiol vykdo visus jo ka
rinius ir politinius planus, sie
kiančius stiprinti Rusijos im
perijos galybę. Jis buvo politi
nis ir karinis Čekoslovakijos o- 
kupacijos sumanytojas ir Įvyk- 
dytojas.
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rašomos mašinėlės Iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rlai, |v. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Pirmame rašiny autorius s va r* 
tė, kodėl Lietuvos diplomą- 
tiniai protestai prieš sovietinę 
agresiją negalėjo būti pareikš
ti ankščiau. Protestam pagrin
das būtų galėjęs būti preziden
to A. Smetonos, pasitraukian
čio, ar pasitraukusio, protesto 
pareiškimas.

—•—

Jei tokis protestas būtų bu
vęs, autorius toliau svarsto ... 
Jei prezidentas būty protesta
vęs:

Jei A. Smetona būtu susi
griebęs šitai padaryti, tai pasi
traukimo į užsienį faktas būtų 
tikrai įgijęs svarbaus politinio 
akto reikšmę ir tapęs nenu
ginčijamu argumentu mūsų to
limesnėje diplomatinėje kovo
je už Lietuvos teisę į valstybi
nę nepriklausomybę užsieniuo
se. Prezidentas Smetona būtų 
tuo keliu:

1) politiškai išsinėręs iš jį ap
sunkinusios hipotekos, kurią 
buvo užsitraukęs, pavesdamas 
A. Merkiui pavaduoti jį respub
likos prezidento pareigose,

2) iš anksto užšachavęs bet 
kokius okupanto pasikėsinimus 
išprievariaut A. Merkį, kaip pa-

- liktą krašte resp. prezidento pa
vaduotojo funkcijose, ir

3) automatiškai perėmęs liku
sios užsieny Lietuvos diploma
tijos pasipriešinimo akcijos va
dovavimą.

Tenka apgailestauti, kad šių 
visų galimybių A. Smetona ne 
tik neišnaudojo, bet priešin
gai — pakartotinai patvirtino 
(per mano telefoninį pasikalbė
jimą su juo naktį iš 15 į 16 bir
želio) įgaliojimą A. Merkiui 
“■pavaduoti Respublikos Prezi
dentą pareigose, tartis su So
vietais ir daryti Lietuvos var
du reikalingus aktus”. Kaip ži
noma, A. Merkys tepavadavo 
resp. prezidentą vos dvi dienas, 
bet ir per toki trumpą laiką ta
po Sovietų dar giliau nugramz
dintas į politinę klampynę.
Jei Merkys būty pasitraukęs;

Gali kilti ‘klausimas, ar A. 
Merkys, iš savo pusės, nebūtų 
galėjęs kaip nors atpalaiduoti, 
tiek save, tiek patį prezidentą 
Smetoną nuo birželio 15 dienos 
katastrofoje užtrauktų hipote
kų. Manau, kad tatai būtu bu- 
vę įmanoma, jei — kai išryš
kėjo, jog Sovietai nėra linkę 
į jokius kompromisus — A.

Diplomatiniai protestai prieš soviet y agresiją (3)
sulaužant pačios Sov. Rusijos 
iškilmingus įsipareigojimus ne
sikišti į Lietuvos vidaus reika
lus ir nepaliesti jos socialinės 
santvarkos.

Šitoksai pasielgimas, žinoma, 
būtų buvęs susijęs su didele as
menine rizika pačiam A. Mer- 
čiui, gal net savo gyvybės pa
statymu į tikrą sovietų keršto 
pavojų.

Nevykęs mėginimas 
pasipriešinti

Kiek skirtingai tenka vertin
ti A. Smetonos mėginimą bir
želio 15 pademonstruoti kaip 
ir lokalinio pobūdžio pasiprie
šinimą, būtent — improvizuo
ti prezidento pasitraukimo į už
sienį ginkluotą priedangą, pa
naudojant tam tikslui 9 pėst. 
pulką, stovėjusį Mariampolėje, 
ir kai kuriuos kitus mūsų ka
riuomenės padalinius arčiau lie
tuvių-vokiečių sienos.

Per pasikalbėjimą su pačiu 
prezidentu A. Smetona vėliau 
jis tą projektą vadino mėgini
mu pridengti resp. prezidente 
pasitraukimą ir reiškė apgailes
tavimą, kad šis sumanymas bu
vo Kauno sukliudytas. Buvęs 
krašto apsaugos ministeris gen. 
K. Musteikis apie tą nepasise
kusį pasipriešinimo bandymą 
liudija šitaip (pagal jo paties į- 
teiktą man Berlyne “Pro me- 
moria’’):

— Apie 22 vai. 30 min. (bir
želio 15 d. — Kš) atvažiavom 
į Kybartus, kur gimnazijos rū
muose radom poną preziden
tą. Iš gimnazijos dukart susi
skambinau su 9 pulko vadu 
gen. št. pulk. Gaušu. Jam pa-
sakiau, kad respublikos prezi-
dentas leidžia atskiriems ka • 
riams ar daliniams su ginklais 
pereiti į 'Vokietiją. Iš pulkin. 
Gauso atsakymo supratau, kad 
norinčių atsiras. Taipogi pa
skambinau 7 pulko vadui gen. 
št. pulk. Breimeliui į Tauragę. 
Jam tą pat pasakiau, kaip ir 9 
pulko vadui. Pulk. Breimelį pa
prašiau dar tokį pat parėdymą 
perduoti 3 kavai, pulko vadui.

Šį nenusisekusi atsitikimą A. 
Merkelis palaikė rimtu prezi
dento Smetonos bandymu “su
organizuoti šiokį tokį pasiprie
šinimą raudonajai armijai” ir 
kad, A. Smetonos nuomone, tai 
“galėtų turėti didelės reikšmės 
ateičiai” (žiūr. psl. 587). A. Mer-

KAZYS ŠKIRPA

sipriešinti (puolant raudonajai 
armijai) nesutiko vykdyti” 
(žiūr. psl. 587).

Deja, iš prieš tai cituoto pa
ties kr. aps. ministerio gen. Mu
steikio liudymo nematyti, kad 
tai būta tikro karinio»įsakymo 
pasipriešinti, o tik resp. prezi
dento leidimas “atskiriems ka
riams ar daliniams su ginklais 
pereiti į Vokietiją”. Toks pa
tvarkymas prilygo skleidimui 
panikos karių tarpe, o ne buvo 
rimtas mėginimas pareikšti so
vietiškajam agresoriui ginkluo
tą pasipriešinimą.

Jei būtų buvę tikrai siekta 
“suorganizuoti pasipriešinimą”.

kaip tvirtina Merkelis, tai gen. 
K. Musteikis, gavęs tokį pave
dimą iš resp. prezidento, bū
tų turėjęs išsiskubinti ne į pa
sienio barjerą peršokti į Vokie
tijos pusę, dargi pirma Smeto
nos, bet tuojau vykti atgal — 
pasitikti 9 pėst. pulką pakeliui 
į Vilkaviškį ir stoti visų jo su- 
aliarmuotu kariuomenės dali
nių priešakyje pasipriešinimo o- 
peracijai deramai vykdyti.

Nors pulk. Gaušas, vykdyda
mas Musteikio “įsakymą”, jau 
ir buvo savo pulką išvedęs kau
tynių parengtyje plentu Vilka
viškio link, bet, gavęs iš Kaune 
priešingą įsakymą, susvyravę 
ir grąžino pulką atgal į savo 
kareivines. Rezultatas—pulkas

tuo būdu tapo sudemoralizuo- 
tas, o sovietiškiem okupantam
suteiktas pretekstas tuojau 
griebtis “valymo” priemonių, 
pradedant nuo reikalavimo nu
šalinti nieku nenusikaltusį 9 
pulko vadą, etc.

Be to, kyla klausimas, ar tei
siniu požiūriu A. Smetonos pa
rėdymas arba pageidavimas, 
gen. Musteikio perteiktas ka
riuomenės pasienio dalims, bu
vo tvarkoje. Ar, prieš duoda
mas tokį įsakymą, jis neturėjo 
pirma atšaukti A. Merkį iš 
resp. prezidento pavaduotojo 
funkcijų. To nepadarius, saky
tuoju A. Smetonos parėdymu, 
duotu už A. Merkio nugaros, te
buvo pridaryta netvarkos, be 
jokio realaus pasipriešinimo e- 
fekto.

(Bus daugiau)

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way S ta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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

Merkys būtu nudelses bent kiek 
Paleckio marionetinės vyriau
sybės paskyrimą pagal Dekano
zovo diktavimą ir pats pasitrau
kęs į užsienį A. Smetonos pa
vyzdžiu.

Sieną laimingai perėjęs (o ta
da ypatingų kliūčių tam dar ne
buvo), A. Merkys būtų galėjęs 
tuoj pat painformuoti mane ar 
Lietuvos generalinį konsulą Ka
raliaučiuje p. L. Dymšą, jog pa
sitraukė į užsienį protesto ženk
lui prieš Maskvos užkergiama 
Lietuvai Paleckio vyriausybę.

kelio pasakymu, gen. Musteikis 
perdavė 9 pulko vadui pulk. 
Gaušui “Resp. Prezidento pa
geidavimą, kad jo vadovauja
mas pulkas iš Mariampolės 
trauktųsi Vokietijos pasienio 
link ir, jei reikės, priešintųsi 
puolančiai raudonajai armijai. 
Gen. št. pulk. A. Gaušas suti
ko, ir netrukus 9-tas pėst. 
pulkas kautynių parengtyje iš 
Mariampolės išžygiavo Vilkaviš
kio link. Tauragės įgulos virši
ninkas gen. št. pulk. Breimelis 
Kr. Aps. Ministerio įsakymą pa-

Chicagos jungtinis lituanistinių mokyklų choras, vienos repeticijos metu. Choras dalyvaus dainų 
šventėje liepos 4. Nuotr. P. Maletos

JAIMMO PARPIU IMAS ; APIE KONGRĘ^
Paskutiniuoju laiku spaudoje 

pasirodė nepagrįsti gandai, ten
dencingi įtarinėjimai bei insi
nuacijos ryšium su rengiamu 
antruoju pasaulio lietuvių jau
nimo kongresu. Tie nepagrįsti 
gandai prieštarauja kongreso 
siekiam, kurie buvo paskelbti 
spaudoje kviečiant lietuvių vi
suomenę į talką. Ten pasaky
ta: “Mūsų jaunimas turės tęsti 
kovą už Lietuvos laisvę ir ap
sispręsti už svetur gyvenančių 
lietuvių išlikimą savo tautoje. 
Tų tikslų siekdami, mes kate
goriškai pareiškiame:

Antrojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso rengėjai nenu
mato galimybių ir sąlygų ofi
cialiai kviesti pavergtos Lietu
vos jaunimo atstovu.

Neturi būti jokių abejonių, 
kad antrasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas vyks patrio 
tinėje dvasioje, su lietuvių tau
tos simboliais, trispalve ir tau
tos himnu. Bus duota proga 
svarstyti Lietuvos laisvinime 
klausimus bei jaunimo įsijungi
mą i laisvinimo darba. C 1

Philadclphijos choras Viltis savo 20 metu sukaktuvini ame koncerte. Diriguoja Leonas Kaulinis.
Nuotr. K. Cikoto

Jokios pašalinės jėgos nepa
keis šio mūsų nusistatymo.

Esame įsitikinę, kad jauni
mas parodė pakankamai patrio
tiškumo Bražinskų. Simokaičių 
ir Kudirkos atvejais, tuo užsi
tarnaudamas* pilną visų pasiti
kėjimą.

Antrasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas yra rengiamas 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba abipusio pasitikėji
mo ir pagarbos dvasioje.

Kviečiame lietuvių visuome

nę rodyti daugiau pasitikėjimo 
visom kartom ir tuo užtikrinti 
lietuviškos veiklos tęstinumą 
išeivijoje.

Tik visų kartų vienybė ir pa
garba vienų kitiem ves mus į 
laimėjimus, atstatant tautos 
laisvę ir išlaikant gyvą lietuvių 
tauta, v

II PLJK prezidiumo nariai:
Audronė Kubiliūtė, Joana 

Karaite, Vitalija Ruibytė
II PLJK pirmininkas:

Romas Sakadolskis

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Lietuvos Mokslu akademija 

spaudoje paskelbė, kad joje 
vakuoja kai kurios tikrųjų na
rių ir narių korespondentų vie 
tos. Tikrųjų narių trūksta po 
vieną matematikai, biologijai 
(gyvulių fiziologija), miškinin
kystei ir menotyrai.' Narių ko
respondentų trūksta net vie
nuolika, iš jų po vieną istori
jai, archeologijai ir filosofijai 
ir du — lietuvių kalbai. Kan
didatai tegali būti mokslinin
kai, pasižymėję mokslo dar
bais. (E)

Vilniaus universiteto Aktų 
salėje gegužės 21-23 pirmą kar
tą įvyko Sovietų Sąjungos džia
zo muzikos festivalis. Jis buvo 
pavadintas “Vilnius — 71”. 
Baigiamasis koncertas sureng
tas Vingio parko estradoje.

Vlniaus spauda minėjo, kad 
Vilniaus džiazo kolektyvam, be 
kitų, atstovavo vilniečių trio — 
V. Genelinas, V. Tarasovas ir 
V. čekasinas. (E)

Vilniaus universiteto medici
nos fakulteto bendrosios chi
rurgijos katedros vedėjas prof. 
A. Marcinkevičius, pakviestas 
Italijos Paduvos universiteto, 
gegužės mėn. pirmojoje pusėje 
lankėsi Italijos mieste ir uni
versitete skaitė paskaitas, ypač 
kreipė dėmesį į širdies ir krau
jagyslių chirurgiją audinių ir 
organų transplantacijos (perso
dinimo) srity. Aptartos galimy
bės bendradarbiauti Vilniaus ir 
Paduvos universitetam. (E)

Maisto produktais aptarnavi
mas Lietuvoje vis susiduria su 
įvairiais trūkumais, siaurėja 
maisto pramonės gaminių pasi
rinkimas. Tai pasikalbėjime su 
“Tiesa” gegužės 1 nurodė 
“maisto pramonės ministras” 
St. Dulskas. Jo žodžiais, “ne 
visada gausi gražiose dėžu
tėse desertinių, su riešutų ar 
šokolado įdaru saldainių. Iš 
parduotuvių lentynų išnyko po
puliarūs duonos gaminiai”.

Pareigūnas nusiskundė, kad 
konservų pramonei iš žaliavų 
pristatoma (net 99,8 proc.), be
veik vien obuoliai. Dėl te 
“mums vis sunkiau ir sunkiau 
pagaminti įvairių konservų, uo
gienių, kompotų”. (E)

Klaipėdoje veikiąs vadina
mas liaudies operos kolektyvas 
nuo 1959 pastatė trečią operos 
spektaklį, ir jo dalyviai—Įmo
nių tarnautojai, meistrai, peda
gogai ir kt. Dabar pastatyta 
Strausso komiška opera “Čigo
nų baronas”. Režisavo dramos 
aktorius V. Paukštė, dirigentas 
— K. Kšanas, dailininkas —I. 
Ivanovas. (E)
• Kauno prof, sąjungą šokių 
kolektyvas “Suktinis” gegužės 
mėn. koncertavo Jugoslavijo
je — Belgrade, Zagrebe, Liub- 
lianoje, Adrijos pajūrio kuror
tuose. Buvo‘parinkti būdingiau
si Lietuvai šokiai ir žaidimai. 
Drauge buvo išvykusi ir Kauno 
muzikinio teatro solistė G. Ja- 
siūnaitė. (E)

RIMOS ir JUOZO BRU2Ų siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą.. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms, ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai 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. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
S&G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 

' 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St 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—geriausiom 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123;
PO 5-0932.____________ ____________________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sėkmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. —'Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621._____________________________________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford St, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

Alice’s Florist Shop I 
107-O1 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g

--------  Gėlės įvairiom progom'--------  $ 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius § 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą, g
^^====== - .... — ■Jn

DAINŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE
EKSKURSIJOS:
New Jersey lietuviams iš Newarko aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio. 
• Kaina: suaugusiems 89.00 dol.; vaikams nuo 2 iki 12 m. 
44.50 doL; kūdikiams žemiau 2 metų nemokamai.

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue
Woodhaven, N.Y. 11421 
TeL (212) 847-5522
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buvusiems 1941 metų sukilime
1941 metų lietuvių tautos su

kilimas pašalino sovietinę oku
paciją; sugriovė sovietinę pro
pagandą, kad lietuvių tauta sa
vu noru įsijungusi į Sovietų 
Sąjungą; paskelbė Lietuvos vy
riausybę ir tuo pastatė vokie
čius prieš faktą, kad jie atėjo 
jau į nepriklausomą Lietuvą, 
šešias savaites išsilaikiusi vy
riausybė suspėjo sudaryti tokį 
administracinį aparatą, kurio 
didžioji dauguma Įstengė suma
niai sabotuoti naujo okupan
to pasikėsinimus Į Lietuvos 
žmones.

Sukilimas sustiprino lietuvių 
tautos pasipriešinimo dvasią 
antrai sovietinei okupacijai. Su
stiprino ir išeivijoje pasiryži
mą nepaliaujamai ir be komp
romisų kovoti pasaulio opini
joje dėl Lietuvos laisvės ir tal
kinti tautai, kurioje negali bū
ti užgesintas ilgesys laisvės — 
laisvės žmogui, kūrybai, tautai.

Tačiau anas 1941 -sukilimas 
pareikalavo didelių gyvybės au
kų — didesnių kaip 1919-21 
metų kovos dėl nepriklausomy
bės.

1941 metų sukilimą minėda
mi, pagerbdami jo dalyvius, 
ypatingą pagarbą norime pa
reikšti tiem, kurie laisva valia 
atidavė savo gyvybę už nepri
klausomybės idealą. Jiem pa
gerbti čia pakartojame 1941 
laikinosios vyriausybės žodžius, 
pasakytus 1941 birželio 26 Kau
no kapuose prie išrikiuotų 85 
karstų.

Anoje birželio saulėlydžio ty
loje kartojosi artimųjų kūkčio
jimas ir skambėjo laikinosios 
vyriausybės kalbėtojo žodžiai, 
išryškindami tautos nusiteiki
mus, iš kurių kilo ana didžioji 
kraujo auka ir jos reikšmė atei
čiai.

★

“Ne pirmas kartas šioje vie
toje prasiveria duobės, kad pri
imtų kūnus tų, kurių kraujas 
reikalingas palaistyti tautos 
laisvei.

Tačiau niekados toji duobė 
nebuvo tokia didelė kaip šian
dien. Tai rodo, kiek Lietuvos 
žemė yra ištroškusi laisvės.

Tai rodo, kokia stipri tėvy
nės meilė jau yra išaugusi jos 
vaikų širdyse, kad ištisi jų bū
riai — šimtai ir tūkstančiai — 
savu noru ryžtasi mirti, kad 
tik svetimiems nevergautų.

Pajaučiam šių gilių kapų aki
vaizdoje visos tautos pasiryži
mą gyventi — per mirtį”.

★

“Didingas tai momentas, bet 
ir graudus. Graudu su kritu
siais didvyriais išsiskirti kovos 
draugams, tėvams ir artimie
siems.

Kariams — vienas nusirami
nimas — partizanai kovojo ir 
žuvo, kaip kovoja narsiųjų pa
saulio tautų sūnūs.

Tėvams, giminėms ir arti
miesiems tėvynės vardu dėko
jame, kad išaugino ir atidavė 
tėvynei tai, ką jie turėjo bran
giausia.

Visai tautai graudu, kad ne
teko tų žmonių, kurie jos gy
venimo pažangai buvo reikalin
gi; neteko idealingiausių žmo
nių.

Pasiliko tačiau viltis, kad jų 
kraujas neišgaruos be vaisių 
šioms dienoms ir ateičiai.”

★

“Šios tylios, kuklios laidotu
vės, kaip tylus ir kuklus buvo 
mūsų partizanų pasiaukojimas, 
ateityje pavers jų kapus gau
siai lankoma vieta — tylos ir 
ramybės vieta.

Tos ramybės, kurioje telkia
si ir bręsta nauja dvasios ener
gija naujam gyvenimui kurti ir 
dėl jo kovoti.

Skyrium ar būriais lankyda
miesi prie šių partizanų kapų, 
stiprėsime — dirbti, o jei rei
kės, ir — mirti dėl to idealo, 
dėl kurio jie aukojosi — bū
tent — vėl Lietuvos laisvei.”

Kanados Lietuvių Katalikų 
Centro planavimo ir parapijų 
komisijos, vadovaujamos dr. J. 
Sungailos, gegužės 15 Toronte 
surengė studijų dieną, kurios 
tema buvo lietuviškosios para
pijos klausimas išeivijoje.

Programoje buvo 4 referatai,
Pirmąjį referatą skaitė kun. 

dr. F. Jucevičius: "Pagrindiniai 
pasikeitimai katalikę Bažnyčio
je".

Anot jo, su II Vatikano Su
sirinkimu įvykę pakitimų, ku
rie iš esmės paliečia Bažnyčios 
gyvenimą, nors ir ne pačias am
žinąsias tikėjimo tiesas. Dabar
tinėj teologijoj, kuri iš vienos 
pusės bando išlikti ištikima 
Amžinajai Evangelijai, o iš ki
tos — surasti ryšį su mūsų lai
kų pasauliu, šv. Tomas nebesąs 
vienintelis autoritetas. Povati- 
kaninė “Dievo tautos” sampra 
ta, pabrėždama daugiau bend
ruomeninį nei hierarchinį Baž
nyčios pobūdi, pamažu naikina 
pasiskirstymą į valdančiųjų ir 
valdomųjų klases. Anksčiau pa
brėžtas institucinis Bažnyčios 
pobūdis dabar užleidžia vietą 
visų tikinčiųjų misijiniam įsi
pareigojimui, kuris rūpinasi 
tiek vidiniu Bažnyčios narių 
bendravimu, tiek išoriniu noru 
užmegzti . pokalbį su kitomis 
konfesijomis bei pasaulėžiū- 
romis. Labai svarbios reikšmės 
ateičiai turis sąžinės bei religi
nės laisvės dekretas. Anot refe
rento, Bažnyčios autoritetas lie
ka neklaidingas, kaip ir Amži
noji Evangelija, tačiau klaidin

Prieš 30 metų, karui prasidėjus, 1941 m. birželio 23 taip degė Kaunas.

Kas Bažnyčioje pasikeitė po Vatikano II susirinkimo. Ko nau
jo reikia lietuviškose parapijose. Lietuviij kalba bažnytinėje 

.praktikoje turi būti švari ir graži, o kaip su giesmėm?... Pa
mokslai turi aiškinti tikėjimo tiesas.

ga būtų sutapatinti Bažnyčią su 
hierarchija bei Amžinąją Evan
geliją su hierarchijos pasisaky
mais.

Diskusijose, kuriom vadova
vo kun. dr. Pr. Gaida, iš vienos 
pusės buvo apgailestauta, kad 
praktikoje ant popierio surašy
tieji pakeitimai mažai vilčių 
teduoda, nes dar tebeveikia se
ni bažnytinės teisės įstatymai, 
tačiau, iš kitos pusės buvo pa
stebėta, kad jaučiamas tam tik
ras palaipsniui kitimas, kuris 
esmės nepakeičia, bet kartais 
net gana žymiai pasireiškia sa
vo šviežumu.

Antrą referatą "Parapija 
kaip religinė bendruomenė" 
skaitė kun. dr. J. Gutauskas.

Jis parapiją palygino su Baž
nyčia, nes abiejų uždaviniai tie 
patys; religinis mokymas, pa
šventinimas ir dorinis auklėji
mas. Dieviškoji sėkla esanti vi
sada ta pati, bet dirva ir atmos
fera nuolat keičiasi, todėl kaip 
Bažnyčios, taip ir parapijos 
veiklos metodai turi keistis pa
gal laiko aplinkybes.

Pasaulis dabar esąs desakrali- 
zuotas, tad lietuviškoji išeivi
jos parapija atsiduria dvigubo
je diasporoje; katalikybės ir. lie
tuvybės atžvilgiu. Referentas 

ypatingai pabrėžė ir apsistojo 
ties mokymo darbu, kuris turi 
būti atliekamas be kompromi
sų esminiuose dalykuose, bet 
turi derintis ir prie gyvenamo
sios aplinkos, kad duotų sėk
mingų rezultatų. Esą reikia sau
gotis teoretinės kalbos apie Die
vą, visiškai atitrauktos nuo 
žmogaus gyvenimo, o, iš kitos 
pusės, reikia nesutapatinti vie
nos kurios socialinės ar politi
nės žmonių padėties su Kris
taus Evangelija.

Diskusijose, kuriom vadova
vo kun. P. Barius, OFM, buvo 
pasisakyta, kad lietuvių parapi
jose dažnai trūksta krikščio
niškos bendruomeninės dva
sios, nes kunigai perdaug už
imti parapijos medžiaginiais 
rūpesčiais. Todėl buvo ' reko
menduota kuo daugiau parapi
jiečių įtraukti ton sritin. Pa
moksluose esą pasigendama 
Šv. Rašto tiesų suprantamo mo
kymo bei mišių temai pritaiky
tų pamokslų. Lietuvių religinė 
spauda permažai domisi religi
ne sritimi ir permažai informuo
janti apie dabartinę Bažnyčios 
besikeičiančią padėtį. Buvo pri
pažinta, kad lietuviai nėra re- 
formininkai fanatikai, tačiau 
turi rūpintis, kad netaptų mu- 

zėjininkais. nes nustos ateities 
kartų išeivijoje.

Trečias referentas kun. L. 
Zaremba, S. J., kalbėjo tema: 
"Kai kurios liturginės refor
mos problemos".

Žmones reformų atžvilgiu 
galima skirstyti į pagrindines 
tris pakraipas: antireforminin- 
kų, kraštutinių reformininkų ir 
vidurio žmonių. Esą į kraštuti
numus dažniausiai leidžiasi tie 
žmonės, kurie mažiausiai apie 
ta reikalą nusimano. Du dau
giausia žmonių dėmesį atkrei
pę pakitimai liturgijoje tai al
toriaus atsukimas į žmones ir 
savos kalbos įvedimas. Pasak 
jo, altoriaus atsukimas geras 
dalykas, tačiau tabernakulio 
klausimas ir dabar dar nėra 
išspręstas. Savo kalbos įvedi
mas — visai natūralus ir būti
nas reiškinys, bet apgailėtinas 
lietuviškųjų liturginių vadovy
bių užsispyrimas neapvalyti ir 
nepagražinti lietuviškos liturgi
nės kalbos. Esą net ir popiežius 
duoda savo enciklikas teolo
gams, o paskui literatams ištai
syti ir nebrauko kalbininkų iš
taisytos kalbos, kai tuo tarpu 
viena lietuviškoji komisija nu
braukė kalbininko pataisymus,

PENKIOS KULTŪRINES POPIETES
CHICAGO, ILL.

Lietuvių Tautinių Namų val
dyba šį pavasarį savojoj būs
tinėj Chicagoje surengė pen
kias sekmadienio popietes.

Bendrinė popiečių tema bu
vo lietuvė moteris Ghicagoj, o 
kiekviena popietė savo progra
moj turėjo atskirų sričių iškiles
nę lietuvę. Pirmoji popietė bu
vo su dailininke keramike Ele
onora Marčiulioniene, antroji— 
su rašytoja Nijole Jankute - 
Užubaliene, trečioji—su aktore 
ir režisore Zita Kėvalaityte-Vi- 
sockiene, ketvirtoji — su jau
nosios kartos poetėm Živile Ba- 
laišyte ir Egle Juodvalkyte . 
penktoji — su Valerija Birute 
Raulinaitiene, M.D.

Kiekviena popietė sutraukė 

palikdama tik pažymėjimą, kad 
kalbą taisęs toks ir toks kalbi
ninkas. Taipgi buvo užsiminta 
apie liturginės muzikos proble
mą, nes lietuvių kalbai gregori- 
nė muzika netinkanti ir neiš- 
reiškianti tos kalbos dvasios. 
Jo nuomone, sekmadieninės mi
šios šeštadieniais lietuvių tarpe 
neįvestinos, nes dar daugiau iš
retins ir taip negausiai susiren- 
kančiųjų būrius. Buvo apgailes
tauta, kad lietuviai dar neturi 
sakramentų teikimo naujų 
tekstų bei brevijoriaus sava kal
ba. Lietuviškas brevijorius bū
tų labai naudingas maldų šalti
nis ne tik kunigam, bet ir vi
siem tikintiesiem.

Diskusijose, kuriom vadova
vo kun. dr. F. Jucevičius, bu
vo pabrėžtas nesklandus Šv. 
Rašto vertimas, kurio prasmė 
dažnai tesuprantama perskai
čius angliškąjį vertimą. Buvo 
■pasisakyta, kad į liturginę ko
misiją būtinai vertimam būtų 
paimami kvalifikuoti kalbinin
kai bei stilistai ir kad jų pa
taisymai nebūtu nubraukiami. 
Kadangi išjungus giedojimą 
mišiose, atsirandanti monotoni
ja, siūlyta įvesti kiek galima 
bendruomeninį giedojimą ir ne
išstumti tradicinių giesmių, 
kaip “Pulkim ant kelių”, ir su
plikacijų, o tarp mišių skaity
mų giedoti psalmes arba ati
tinkamas giesmes.

Po šių diskusijų buvo pada
ryta pietų pertrauka.

(Bus daugiau)

apie 60-80 dalyvių, turėjusių 
malonią progą arčiau susipažin
ti su tos ar kitos srities darbe 
bei kūrybos apimtimi, nuotai
ka, rūpesčiais ir polėkiais. Atsi
rado šiltesnis nusiteikimas 
tarp kūrėjų ir visuomenės. Abi
pusis susipažinimas ir iškeltos 
mintys dar labiau kristalizavosi 
grupiniuose pašnekesiuose, vy
kusiuose po1 sceninių popiečių 
programų.

Popiečių rengėjai verti pa
dėkos už pasitalkinimą kiekvie
nai popietei programos vedėjų 
iš jaunesniųjų lietuvaičių gre
tų. Jų įtarpai, trumpi paklausi
mai bei pokalbiai su tos dienos 
pagrindine dalyve pačią prog- 

(nukelta į 4 psl.)
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(5)
Gavęs šią žinią, Jėzus pakilo ei
ti, bet mokinių perkalbėtas, pa
siliko dar keletą dienų Efreme. 
Gi po tų kelių dienų, kada jie 
išėjo į Betaniją, Lozorius jau 
buvo miręs.

Morta, Lozoriaus sesuo, pasi 
tiko juos iš tolo ir labai verk
dama prikaišiojo, kam Jėzus 
neatėjo anksčiau, kol jos brolis 
dar gyvas buvo.

— Viešpatie, jei būtum atė
jęs anksčiau, juk mūsų brolis 
nebūtų miręs?!

— Ir tu tai tiki, Morta? — 
paklausė Jėzus.

— Taip, Viešpatie, tikiu!— 
jam atsakė Morta. •

— O kada jis mirė?
— Jau keturios dienos, Vieš

patie ...
Arti namų Morta nubėgo na

mo ir atsivedė seserį Mariją ir 
visus, kurie ten buvo susirinkę 
paguosti nelaimingų seserų.

Marija taip pat verkė, rau
dojo ir barė Jėzų, kodėl nepa
sirodė anksčiau, nes jos brolis 
tikrai nebūtų miręs. Ir abi mer

(?)XXSSa22222^22222^2^22^i

gaitės taip gailiai verkė, kad 
net Jėzus pats susigraudino iki 
ašarų ir po to paklausė:

— Marija, kur palaidotas ta
vo brolis?

— Čia, Viešpatie, — parodė 
brolio kapą uoloje.

— Atidarykite!
— Kad jau .. .dvokia, —per

traukė Morta.
—. Kaip didelis tavo tikėji

mas, Morta? — beveik subarė 
ją Jėzus. — Atidarykite man 
Lozoriaus kapą! — įsakė.

— Viešpatie, aš tikiu, kad tu 
Kristus! — sušuko Morta.

Kada vyrai nustūmė kapo ak
menį, Jėzus pakėlė akis į dan
gų, pasimeldė ir iš visos jėgos 
pašaukė;

— Lozoriau, išeik!
Ir Lozorius pasijudino.

Tada Jėzus paliepė vyram nu
vynioti drobules, į kurias Lozo
rius buvo susuktas laidojant. 
Lozorius gyvas ir sveikas išėjo 
iš kapo.

Nustebimas buvo neišpasaky
tas. Silpnesnieji net ant žemės 

atsisėdo iš to išgąsčio. O visi, 
kurie ten buvo, tuojau pat įti
kėjo.

Garsas net pasišokinėdamas 
nuėjo kiaurai iki Jeruzalės, per 
visą Judėją, per Samariją ir 
per Galilėją. Ir Jeruzalės sadu
kėjai ir fariziejai dar labiau 
ėmė Jėzaus ieškoti.

Tai išgirdę, mokiniai tą pa
čią naktį išsivedė jį į tą pati Ef- 
remą.

Iš tų, kurie tai matė, atsira
do ir tokių, kurie nubėgo į Je
ruzalę pas vyriausius kunigus ir 
stvėrėsi už galvų:

— Kunigai, ką darysime su 
juo? Jis daro tokius dalykus, 
kad žmonės iš proto jau kraus
tosi. Jis suvedžioja žmones. Jei 
taip paliksime, visi įtikės. Susi
naikins tauta.

Vyriausiems kunigams to jau 
nebereikėjo aiškinti. Tai jau 
jie buvo pramatę ir apskaičia
vę ir tinkamas išvadas iš to 
pasidarę. O ir sprendimą, rodos, 
jau turėjo, ką reikės daryti su 
Jėzumi.

Buvo tik penkios, o gal še
šios dienos iki Velykų, kai Jė
zus vėl atėjo į Betaniją. Toks 
buvo didelis .žmonių džiaugs
mas, kad jie, susibėgę pas Lo
zorių, iškėlė Jėzui balių. Visi 
matė, kaip tas pats Lozorius, 
kuris ką tik neseniai buvo mi
ręs, dabar vėl sėdėjo už stalo 
šalimais su Jėzumi. Jo dvi jau
nos seserys, Marija ir Morta, 

jiems tarnavo. Kažkaip gražu 
ir neįprasta tai atrodė.

O! Dar gražiau!
Kada jie visi buvo prisival

gę ir prisigėrę, kita Marija, 
Magdaliete vadinama, brangiau
siu nardo tepalu ištepė Jėzaus 
kojas ir savo pačios kasomis 
jas nušluostė.

Net visi namai pakvipo nuo 
tepalo. Tada vienas jo mokinys, 
Judas, vadinamas Iskarijotu, 
kampe sėdėdamas, ėmė bambė
ti:

— Taigi, buvo galima tą te
palą parduoti ir gautus pinigus 
vargšams išdalinti. Kam toks 
eikvojimas?

Jėzus, žinodamas Judo netik
rumą, tuoj pat ir atsakė:

— Palik ją! O gal tai ji daro 
mano laidotuvėms. Beturčių jūs 
visuomet turėsite, o mane—ne 
visuomet.

Niekas gerai nesiklausė ir 
nesuprato, ką Jėzus tuomi bu
vo pasakęs. Valgė, gėrė, daina
vo, šoko.

Bet Jėzus jau kalbėjo apie 
savo būsimą mirtį.

Ir taip visi, per naktį ulioję, 
rytą saulei patekėjus, pakild ei
ti į Jeruzalę. Vyrai — taip sau 
pasižvalgyti, moterys — dar šio 
to šventėm nusipirkti.

Normaliai žmonių nuotaika 
prieš šventes pakyla. Juo la
biau dabar. Pavasario darbai 
jau buvo baigti, o šiandie dar 
ir toks didelis pranašas kartu 
su jais. Taigi visu būriu, dai

nuodami ir valiodami, atėjo 
prie Dovydo vartų.

Prie Simono vyninės jau nuo 
pat ryto stoviniavo būriai žmo
nių, nes, šventėm artėjant, 
daug žmonių iš toliau ir iš ki
tų kraštų vyko į miestą, vieni 
— atgailai, kiti — nuodėmėms. 
Daugelis iš jų Jėzaus nebuvo 
matę, o buvo ir tokių, kurie ne
buvo ir girdėję. O paskutinis, 
pats didysis stebuklas ėjo iš 
lūpų į lūpas, ir visi labai ste
bėjosi.

Dabar štai pats Jėzus su Lo
zoriumi ir visa Betanija atei
na čia, pas juos.

Sujudimas pasidarė nepa
prastas. Tuojau pat užsikimšo 
gatvės ir gatvelės. Paaugliai li
po ant stogų, ant tvorų ir me
džių, kad tik galėtų toliau ir ge
riau pamatyti. Kiti dar į šven
tyklą nubėgo ten esančių drau
gų atsivesti. Dovydo vartai se
niai buvo matę tiek žmonių sa
vo tarpuvartėje.

Netoli vartų pakelėje ganėsi 
vyno išvežiotojo asilaitis. Jėzus 
paliepė Petrui ir Jonui atvesti 
jam tą gyvulį. Užsėdo ir, kaip 
knygose buvo parašyta, įjojo i 
miestą.

“Nebijok, Siono dukterie, 
štai tavo karalius romus ir sė
dėdamas ant asilaičio ateina.

Sunku dabar būtų ir pasaky
ti, kas dėjosi. Žmonės šaukė va
lio ir bravo ir hosana. Iš me
džių, iš langų, nuo stogų ir vi
sų pusių kelio abipus vartų.

Metė drabužius ant žemės, gė
les, palmių šakas, kad tik Jėzus 
ar bent Lozorius per juos per
eitų.

Tada griebė tą daiktą grei
tai nuo žemės ir, prispaudę 
prie savės kaip didžiausią bran
genybę, bėgo į šalį, kad kas 
nors neatimtu ...

• V

Judas Iskarijotas, pamatęs 
tiek žmonių, nebeištvėrė; atsi
rišo savo piniginę ir ėmė rink
ti pinigus. Nors nelabai sekėsi 
toje neturtėlių minioje, bet jis 
neatlyžo. Ir taip, bepuldinėda- 
mas iš vieno gatvės kampo į ki
tą, nė nepamatė, kaip beveik 
kakta kakton susidaužė su Ni
kodemu.

— Koks reikalas, Judai?
— Norėčiau pasikalbėti su 

Kaifu...
— Koks reikalas? — vėl pa

klausė Nikodemas.
Judas parodė į piniginę, iš

vertė savo ir taip jau raudonas 
akis ir gana reikšmingai pakin
kavo galvą:

— Nekoks!
— O ką aš čia galėčiau pa

daryti? Matau, kad skundiesi 
dėl pinigo. Biznis menkas?

— Tai tikras gyvenimo gaiši* 
nimas, — pamojo ranka Judas.

A

— O kam prasidėjai?

— Ne visada protingas gali 
būti.

Judo lūpos vėl kreivai išsišie
pė, vėl, padilbinęs raudonas 
akis, pasižiūrėjo į Nikodemą. 

Tada, iškėlęs tuščią piniginę, 
papurtė ją rankoje, tėškė į že
mę ir dar koja pamindė.

— Aš noriu baigti su juomi! 
Supranti — visiškai baigti.

Atrodo, kad Nikodemas su
prato tokį Judo elgesį, nes jis 
labai skersomis pasižiūrėjo į 
Judą ir pasitraukė net neatsi
sukdamas, net nepasižiūrėda
mas atgal į Judą.

Judas baisiai pyko už tokį 
Nikodemo elgesį.

Jėzų lydėjusi minia tuo me
tu tebešaukė ir tebevaliavo:

— Hosana hosana!
— Tegyvuoja žydų karalių.'5’
Judas vėl pasiėmė kapše!’: 

nuo žemės su keletu smulkiu 
pinigėlių ir ėmė vėl prašinėti 
aukų iŠ žmonių.

— Juokingas daiktas — žy
dų karalius! Padvėsusio staliaus 
vaikas. Virvę ant kaklo tokiam’

Net dantimis kalendamas, Ju
das slinko su paskui Jėzų einan
čia minia, kuri dar vis tebekė- 
lė triukšmą, dabar jau toli nu- 
sistūmusi nuo vartų.

Romėnų sargyba prie vartų 
nekreipė dėmesio. Jiem tai bu
vo dar vienas švenčiu karnava
las. Bet vyriausieji kunigai, fa
riziejai ir rašto mokytojai jau 
labai susirūpino.

Kada Nikodemas pasiekė An
no namus, sužinojo, kad sine- 
drijonas susirinko pas Kaifą la
bai slaptam posėdžiui.

(Bus daugiau)
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PRISIMINTI BIRŽELIO ĮVYKIAI IR SIMAS KUDIRKA LIETUVIŠKOS KNYGOS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 

New Yorke birželio 12, šešta
dieni, Christ Congregational 
Church Woodhavene surengė 
vakarą ir prisiminė birželio trė
mimus ir išduotąjį jūrininką Si
mą Kudirką. S. Kudirkos tema 
dail. J. Juodis buvo sukūręs pa
veikslą. Šia proga ir. buvo jc 
pristatymas.

Pradėjo L AS New Yorko sky
riaus pirmininkas Juozas Va- 
liušaitis, įprasmindamas kovą 
už laisvę, pakviesdamas susi ■ 
kaupimu pagerbti žuvusius ir 
ištremtuosius.

Tolimesnį vadovavimą perda
vė Irenai Veblaitienei. Ji irgi 
trumpu žodžiu prisiminė anas 
ištrėmimo dienas ir pakvietė 
Lietuvos gen. konsulą A. Simu
tį atidengti dail. J. Juodžio pa
veikslą. • .

Salės gale, ties viduriu, ant 
paaukštinimo pakeltas, buvo 
juodu šydu uždengtas ir juodu 
kaspinu perrištas paveikslas 
Konsulas perkirpo kaspiną ir 
nudengė šydą. Visi sugiedojo 
“Marija, Marija”.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

LIGA IR KOMPENSACIJA 
Klausimas

Mano žmona dirbo vienoje 
bendrovėj. 1969 lapkričio 17 
bedirbdama pavirto ant dėžės 
ir tuoj pajuto skausmą nuga
roj. Buvo tuoj nuvežta į ligo
ninę ir peršviesta. Nuotraukos 
parodė, kak nugarkaulio sąna- 
riukas yra išėjęs iš vietos. Po 
trijų dienų fabriko daktaras ją 
nusiuntė pas kaulų specialistą. 
Tas specialistas peržiūrėjo nuo
traukas ir tą pačią dieną ją pa
siuntė i kitą ligoninę. Ligoni
nėj jai uždėjo per liemenį dir
žiuką ir prikabino prie abiejų 
kojų svarsčius. Diržas, matyti, 
buvo blogos medžiagos, ir tie 
svarsčiai visa laika svirdavo že
myn.

Toje ligoninėj patarnavimas 
buvo labai blogas. Kai reikėda
vo svarsčius traukti aukštyn, 
žmona negalėdavo prisišaukti 
pagalbos. Vaistai taip pat nebū
davo duodami laiku; tas pats ir 
su maistu bei vandeniu. Nega
lint pačiai- pasiimti maisto ar 
vandens, tekdavo prašyti kito 
ligonio pagalbos. Ji apie tai pa
informavo savo daktarą, bet jis 
į tai nekreipė jokio dėmesio. 
Mano žmona su juo susiginči
jo. Po to jis prirašė jai stip
rias adatas, kurias ji turėjo gau
ti kas 4 vai., bet gaudavo tik 
kas 6-8 vai. Kai kitą dieną ji 
vėl pasiskundė daktarui, jis jai 
pasakė: jei tau čia negerai, ga
lėsi važiuoti namo.

Chicago, Ill.
(atkelta is 3 psi.) 

ramos slinktį darė visad naują 
ir nenuobodžią. Programų ve
dėjomis buvo: Živilė Keliuoty- 
tė-Modestienė, Eglė Vilutienė, 
Ramutė Plioplytė ir Rimvydą 
Valiukėnaitė.

Baigiant penktąją sekmadie
nio popietę, Jonas Jurkūnas, 
LTN pirmininkas ir šių popie
čių organizatorius, padėkoje 
programų atlikėjom, jų vedė
jom, taip pat ir visom-iem, tas 
programas sekusiem, jose da- 
lyvavusiem bei finansiškai rė» 
musiem. Drauge jis paskelbė 
vasaros metui pertrauką, kvies
damas visus dar aktyviau ir 
gausiau lankytis popietėse, bū
siančiose rudeni jau kitoje vie
toje — naujai LTN įsigytoje 
pastogėje, 6422 So. Kedzie Av., 
Chicagoje!

“Laisvės auka” — J. Juo
džio paveikslas sukurtas išduo
to S. Kudirkos tematika. Pa
veikslas sukurtas dailininko sti
liuje, kur pilna šviesos lankų, 
besisukančių spiralių. Spalvos, 
besiliesdamos su kitais lankais, 
keičiasi, tamsėja ar šviesėja ir 
taip sudaro ištisą žaidimą. Pa
veikslo viduryje įžiūrimas jau
no vyro veidas, šone dešinėje 
matomas laivas su rusiškais į- 
rašais.

Gen. konsulas A. Simutis kal
bėjo apie įvykius, kurie buvo 
anais metais, apie laisvės ko
vas ir prisiminė išduotą jūri
ninką, kuris taip išgarsino Lie
tuvos vardą. Štai jo tema su
kurtas paveikslas!

Tada Irena Veblaitienė per
skaitė Kotrynos Grigaitytės su
kurta ir S. Kudirkai dedikuota 
eilėraštį.

Paveikslą pristatė LAS Seniū
nų Tarybos pirmininkas Leo
nas Virbickas, nupasakodamas 
daugiau apie dail. J. Juodžio 
kūrybą ir kodėl jis pasirinko 
šia Kudirkos tema, v v

Skausmai vis didėjo. Pradė
jo apmirti dešinė koja (ji ir da
bar tebėra apmirusi). Aš pats 
irgi kalbėjausi su tuo daktaru: 
tai jis man pasakė, kad mano 
žmona po kelių dienų galės 
važiuoti namo.

Matydami, kad čia rimtos pa
galbos nesusilauksim, po 5 die
nų išrašėm žmoną iš ligoninės 
ir pervežėm į tą ligoninę, ku
rioje jai buvo padarytos nuo
traukos. Čia ji turėjo kitą dak
tarą. Šioj ligoninėj priežiūra 
buvo visai kitokia. Jau po 3-4 
dienų žmona pradėjo jaustis 
daug geriau.

Po 10 dienų gavom laišką iš 
bendrovės, kad ji neapmokės 
jokių su šia ligonine surištų 
sąskaitų. Tai mes pasisamdėm 
advokatą, kuris mus ramino, 
kad viskas bus tvarkoj, tegul 
tik žmona pasveiksta. Toj ligo
ninėj mano žmona išgulėjo 28 
dienas. Sąskaitų susidarė—
2,033.50 dol. Tos sąskaitos dar 
nėra apmokėtos.
' Po dviejų mėnesių žmona 

grįžo į darbovietę. Gavo tą pa
tį darbą. Po 6 savaičių ją per
kėlė i kita darba, kuris reikala
vo daug lankstymosi, kilnojant 
dėžes, žmona pasiskundė bo
sui. Tas jai liepė atnešti dakta
ro pažymėjimą, jei nori gauti 
lengvesnį darbą. Kitą dieną ji 
atnešė pažymėjimą, kuriame 
buvo pasakyta, kad negalinti 
kilnoti sunkesnių kaip 10 sva
rų dėžių, kad negalinti daug 
lankstytis ir ilgai sėdėti. Tuo
jau susirinko visokie bosai ir 
jai pasakė, kad neturį jai tinka
mo darbo, kad ji turinti visai 
pasveikt; tada galėsianti grįž
ti ir visokius darbus dirbti.

Po dviejų mėnesių gavom 
laišką iš bendrovės, kad ji siun
čia žmoną pas pirmąjį daktarą. 
Tas ją apžiūrėjo ir pasakė, kad 
reikalinga operacija. Po 30 die
nų vėl gavom pranešimą, kad 
žmona važiuotų pas kitą dak
tarą, kurio anksčiau dar nebu
vo mačiusi. Sis daktaras suti
ko, kad operacija yra reikalin
ga. Mūsų gi pačių daktaras tuc 
pačiu laiku mum nepatarė ope
racijos daryti. Mano žmonos 
nervai pradėjo krikti. Ji turėjo 
kreiptis į nervų gydytoją, ku
ris ją gydė apie 6 mėnesius. Be 
to, mūsų pačių advokatas ją 
pasiuntė dar pas kitą daktarą, 
kuris pripažino, kad operacija 
yra reikalinga.

Pagrindinis vakaro kalbėto
jas buvo Vilius Bražėnas. Jo 
tema buvo — “Simo Kudirkos 
testamentas”. Jis iškėlė nuola
tinę kovos dvasią, kvietė ieško
ti daugiau sąjungininkų savo 
kovoje ir prašė atkreipti dau
giau dėmesį į paprastą, pilką 
kasdienį darbuotoją, į asmenį, 
kuris nuolat triūsdamas, kar
tais net ir paprastus reikalin
gus darbus atlikdamas, yra tik
ras darbuotojas, tikras kovoto
jas, nes jis nesigarsindamas 
dirba Lietuvos labui.

Paskaita buvo sklandi ir pa
traukli ir trumpa.

Pabaigai Irena Veblaitienė 
padeklamavo Putino “Liaudies 
dainą”, kurioje prisimena 
anuos 1941 metų įvykius.

Dar pabaigai buvo sukalbė
ta malda. Sukalbėjo kun. A. 
Račkauskas. Sugiedotas Lietu
vos himnas.

Salė buvo papuošta aštuo- 
niais dail. J. Juodžio paveiks
lais. Visi jie sukurti patrioti
nėm temom, pvz. Vytauto prie
saika, karininko Juozapavičiaus 
mirtis, Tėvynės Sargyboje ir 
1.1.

Žmonių buvo prisirinkęs gra
žus būrelis. Visi domėjosi pa
veikslais, kiti įsigijo spalvotų 
“Laisvės aukos” nuotraukų. Vi
si buvo gražiai pavaišinti pun
šu, pyragaičiais, kava. Paskui, 
sutvarkius ir išvalius salę, dail. 
J. Juodis būrelį savo artimųjų 
nusivedė i Diržienės restorana 
pavaišinti, (p.j.)

Praėjo jau vieneri metai ir 
5 mėnesiai, kaip žmona nedir
ba. Ji gavo vadinamos kompen
sacijos tik už 4 mėnesius, apie 
1000 dolerių. Po to negauna jo
kių mokėjimų.

Šių metu sausio 11 buve 
kompensacijos teismas. Atvyko 
abu advokatai ir, žinoma, su
ėjo Į teisėjo kambarį. Žmona 
turėjo laukti koridoriuj. • Ką 
jie ten šnekėjo, mes nežinom. 
Po kokių 20 minučių išėjo abu 
advokatai ir mano žmonai pra
nešė, kad teisėjas šiuo metu 
negali bylos spręsti, nes yra už
siėmęs kitomis bylomis. Tai 
taip ir paliko, ir mum dabar 
niekas neaišku.

Kovo 15 vėl gavom kvietimą 
stoti į teismą. Vėl ta pati pro
cedūra. Bet šį karta mūsų ad
vokatas pranešė, kad teisėjas, 
peržiūrėjęs daktarų parody
mus, rekomenduoja žmonai o- 
peraciją. Bendrovė sutinkanti 
siųsti žmoną į tą ligoninę, kuri 
jai patinka (antrąją ligoninę), 
bet nesutinkanti jai duoti te 
daktaro, kuris ją gydė (mūsų 
daktaro), o duosianti kitą, sa
vo daktarą.

Dabar klausimas: kas apmo
kės užsilikusias sąskaitas? Ant
ras klausimas: kai teisėjas da
ro tokius sprendimus, ar nu
kentėjęs asmuo turi teisę daly
vauti tame pasitarime, ar ne? 
Man tai yra neaišku. Dar vienas 
klausimas: ar New Jersey vals
tijoj yra Workmen’s Compensa
tion įstatymas darbininkam ap
saugoti, ar nėra? Ar bendrovės 
gali elgtis savo nuožiūra, kaip 
šita bendrovė?

Nukentėję, N. J. valstija

Atsakymas
Nukentėjęs darbininkas turi 

teisę pasirinkti savo daktarą 
ir ligoninę. Tačiau, kadangi 
darbdavys yra suinteresuotas 
kad darbininkas pasveiktų ga
limai greičiau (nes jis yra at
sakingas už mokėjimus), jis tu
ri teisę reikalauti, kad darbi
ninkas būtų specialisto priežiū
roje. Iš to, ką Tamsta rašai, 
man atrodo, kad Tamstų pačių 
pasirinktas daktaras gal ir yra 
labai malonus žmogus ir geras 
daktaras (general practician), 
bet jis nėra ortopedas — spe
cialistas. Kitaip negalėčiau su
prasti, kodėl bendrovė sutinka 
žmoną siųsti į jos pasirinktą li
goninę. bet nesutinka jai duoti 
jos pasirinkto daktaro. Ji, tur 
būt, yra tos nuomonės arba 
greičiausiai tikrai žino, kad

Dail. J. Juodžio paveikslas “Laisvės auka“, skirtas išduoto jūrininko Simo 
Kudirkos garbei. Nuotr. L. Tamošaičio

Tamstų pasirinktas daktaras 
nėra ortopediškas (kaulų spe
cialistas) chirurgas. Jei operaci
ja nepavyktų ir Tamstos žmo
na liktu invalidė, bendrovė bū
tų atsakinga visam laikui; to 
ji, matyti, nori išvengti.

Jei Tamstų advokato parink
tas specialistas, pas kurį Tams
tos žmona buvo jo nusiųsta, su
tiko su draudimo bendrovės 
daktarais, kad Tamstos žmonai 
reikalinga operacija, — man 
atrodo, kad abejonių čia nėra. 
Jei Tamsta nori, gali su žmo
na nueiti arba nuvažiuoti pas 
dar vieną specialistą, Tamstų 
arba kitame mieste. Jei tas, vi
sai pašalinis daktaras specialis
tas irgi bus nuomonės, kad rei
kalinga operacija, tada gal 
Tamstos nustosite abejoję.

Dėl konferencijos teisėjo 
kambariuose: paprastai tose 
konferencijose nukentėjęs as
muo nedalyvauja. Aš pati vi
suomet paprašau savo klijentą 
toj konferencijoj dalyvauti, ne 
todėl, kad jo dalyvavimas yra 
reikalingas, bet tik todėl, kad 
jis vėliau neturėtų nereikalin
gų abejonių ir įtarimų. Esu tik
ra, kad Tamstų advokatas daro 
viską, ką tik gali, Tamstų in
teresam apsaugoti. Jam rūpi 
bylą laimėti, o ne pralaimėti.

New Jersey valstijoj yra

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms į Lietuvą ir USSR yra nupirkti jiems

• ■
Preferential Special Rouble 

Certificates
(Specialius rublių pažymėjimus)

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 
krautuvėse.

KOKYBĖ YRA AUKŠTA —KAINOS ŽEMOS!
Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
INC.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 581-7729

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St„ Philadelphia, Pa. 19106 — Tel. (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 — Tel. (212) Cl 5-7905

ar tiesioginiai į:

PODAROGIFTS, INC.
Dėmesio! Naujas adresas:

240 FIFTH AVENUE. NEW YORK, N.Y. 10001 
Tel.: (212) 685-4537

RELIGIJA, FILOSOFIJA

Workmen's Compensation įsta
tymas, kaip ir kitosę valstijose. 
Didelės bendrovės turi “savo 
pačių apsidraudimą” (self-in
sured). Tačiau jos turi laikytis 
įstatymų raidės ir negali sauva- 
liškai daryti nutarimų. Visi, 
darbdaviai yra tiesioginėj ir 
griežtoj Compensation Board 
priežiūroj.

Dėl neapmokėtų sąskaitų: 
esu tikra, kad darbdavys bus 
priverstas jas apmokėti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vytautas Volertas — PRA

GARO VYRESNYSIS, premi
juotas romanas, viršelį piešė 
Giedrė Vaitienė, 273 psl., kai
na 5 dol. .

PERFECTION OF EXILE: 
Fourteen Contemporary Lithu
anian Writers by Rimvydas Šil
bajoris, Norman University of 
Oklahoma Press., 322 psl., kai
na 8.50 dol.

Algirdas Gustaitis — Kuni
gaikščio M.K. Radvilo (Našlaitė
lio) 1613 metų žemėlapis am
žių perspektyvoje, atspaudas iš 
Kario žurnalo, 21 psl.

Juozas Tininis — DAILININ
KO ŽMONA, romanas, išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Chi
cagoje. Viršelį piėšė Giedrė 
Vaitienė. 218 psl., kaina 5 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdanavičiaus, I knyga 3.00
Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdanavičiaus II knyga, 5.00
Moderni mergaitė, St. Ylos 4.00
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 1.00
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 4.00
Išganymo Kelias, šv. Pranciškaus filioteja 3.50
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. čižiūno 1-00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, 'I tomac 10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, Ii tomas 12.00
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5.00 
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 5.00 
šventadienio žodis, kun. Ant. Valiuška 3.00
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir darbai 2.00
Bažnyčia susirinkimuose, kun. V. Zakaro 1.00
šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaičio 5.00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 1.00
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 2.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
Gegužės. mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 1.50
šv. Pijus X, kun. .J. Petrėno 1.00
Kova prieš Dievą Lietuvoje, d & J. Savojo 1.00
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 1-00
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 3.00
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio - 2.00
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 1-00
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien 1.00
Ateitininkų vadovas, kun. St. Ylos • 4.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 3.00
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl ' 5.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 5.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 4.00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2.00
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 5.00
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 2.50
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi. 3.00
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 5.50
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas x 3.00 
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 3.50
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 3.00
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 5.00
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 5.00
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) 20.00
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 2.50
Jobo drama, dr. A. Maceina 3.00
Apeigynas, I-II-III tom. po 5.00 15.00
Apeigynas, Jėzuitų leidinys 10.00
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 1.50
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 2.00
Romos katalikų naujas mišiolas 9.00
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5.00 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7.00
Katalikų katekizmas paaugusiems 3.00
Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečys 8.00
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1.00 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1.00 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietį 1.50
Metai su Dievu, kun. J. Prunskis 2.00
šv. Pranciškaus pėdomis, III ordino vadovėlis 1-00
Sv. Pranciškaus regula ir konstitucija 1-00

ISTORIJA, GEOGRAFIJA

Kontržvalgyba Lietuvoj, J. Budrio atsiminimai 2.50
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (I tomas) 3.50
Vyskupo P. Būčio atsiminimai (II tomas) 3.50
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 4.00
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 4.00
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeities 3.00 
Iš sutemų j aušrą, A. Ramūno atsiminimai 6.00
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1-50
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1.00
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2,00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 1.00
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Aleksa,ndrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 18.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 6.00
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 2.00 
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai 3.50
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai 3.50
Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio 1.00 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dalis 3.00 
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiaus 3.00
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Rtmlinaičio 1.25
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 1.50
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 3.50
Antanas Smetona, A. Merkelis 12.50
Antanas Smetona, V. Šliogerio 2.00
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėnas 4.00
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 1-25
Argentinos lietuviai * 1-00
Dr. A. C. Curtis-Curtius 2.00
Vanagaitis 2.00
Kelias į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, J. Puzinas 2.50
Vytautas Endziukaitis 2.00
VI. Nagius-Nagevičius 6.00
Antanas Olšauskas 3.00
Krepšinio išvyka Australijon 3.00
Kelionė j Pacifiką, J. Bachunas 2.00
Blezdingėlės prie Torenso 2.00
Lietuva okupacijoje 2.00
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučas 4.00
Senprūsių laisvės kovos su vokiečių riterių ordinu, M. Anyso 7.50 
Lietuviai legionieriai Vietname, B. Vrublevičiaus 2.00
Gimtinės takais, P. Narvydo (pasakojimai) 3.00
šv. Kazimiero parapija Los Angeles, Calif., J. Gliaudos 5.00
Religinis pradas Maironio kūryboj, Dr. A. šešplaukio ....... 2.00

• Radvila Perkūnas, B. Sruogos ...............................................  4.00
Kalnų velnias, A. Lukšytės novelės ........................................... 5.00
Kad ji būtų gyva, E. Cekienės" raštų rinkinys ....................... 5.00
žymios lietuvės moterys, Dr. V. ir M. Anysų, kiet. viršeliais 7.00 
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto romanas ........................... 2.50
Pragaro vyresnysis, V. Volerto premijuotas romanas  -  5.00
Dailininko žmona, j. Tininio romanas ......... „............................ 5.00
Aitvarai ir giria, J. Gliaudos romanas ................................... 4.50
Simas, Jurgio Gliaudos .....................   3.00
Viena pasaulyje, D. B. Bindokienės romanas ......................... 5.00
Anapotio papėdėje, K. Pažėraitės romanas............................... 5.00
Geroji vasara, C. Grincevičiaus romanas ............................... 5.00
Lietuvos miškai ir jų ūkis, Dr. A. Skėrio ...............~.......   5.00
Amerikos lietuvių istorija, Dr. A. Kučo, l-ji dalis ............... 10.00
Kazys Pakštas, J. Ereto ................................... (kietais 12.00) 10.00
Lietuvių kryžiai ir koplytėlės, Dr. J. Grinio ........................... 5.00
Lietuvių Katalikų mokslo akademijos Metraštis I tom..........  5.00

II tomas 7.00 ir V tomas 16.00, Suvažiavimo darbai V 
tomas 7.00 ir VI tomas 10.00.

Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai: 
Su Minija j Baltiją 1.50
Baltijos Gražuolė (kiet. viršeliais 3.00) 2.00
šiaurės žvaigždė 3.00
Per giedrą ir audrą 3.00
Nepriklausomybės saulėj V tom. 2.50
Nepriklausomybės saulėj VI tom. 2.50
Nepriklausomybės saulėj VII tom. 250

Lietuviškos knygos ir plokštelės gaunamos

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
910 Willoughby A ve., Brooklyn, N.Y. 11221
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BALTIMORE. MD.
Šv. Alfonso mokyklos užbai

gimo programa buvo birželio 
13. Graduantai dalyvavo 8:30 

•v. mišiose, Dievo Kūno iškilmė
se. Pamaldas laikė prel. L. Men 
delis. Užbaigimo programa bu
vo 3 v. popiet mokyklos salėj. 
Visi vaikai dalyvavo programo
je. Jie dainavo, šoko ir palinks
mino publiką. Klebonas išdali
jo graduantam diplomus ir do
vanas pasižymėjusiem moki
niam. Klebonas baigusiem pa-

Providence, R. L
Birželio 19, šeštadienį, Sv. 

Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus retos iškilmės 
— Tėv. Edmundas Budreckis, 
MIC, mini savo kunigystės 25 

• metų sukaktį. Mišias konceleb- 
ruoja jubiliatas Tėv. Budreckis, 
parapijos klebonas kun. V. 
Martinkus ir Tėv. Rafaelis, 
pranciškonas iš Indijos. Po mi
šių pagerbimo vaišės bus Dyer 
restorane.

Kun. E. Budreckis yra kilęs 
iš Elizabetho. Šiuo metu jis yra 
paskirtas į tėvų marijonų vie
nuolyną Thompson, Conn., sa
vaitgaliais padeda lietuvių pa
rapijoj Ansonijoj, Conn. Dau 
giausia jam teko vesti misijas 
lietuvių ir anglų kalbom.

Tą dieną bus paminėtas ir ki
tas įvykis — Povilo Stoškaus 
aukštesnės mokyklos baigimas. 
Kadaise jis mokėsi Šv. Anta
no gimnazijoj Kennebunkpor- 
te, Maine. Ten pasižymėjo kaip 
geriausias mokinys savo klasėj. 
Baigdamas trečią klasę Hope 
aukštesniojoj mokykloj Provi
dence, jis buvo apdovanotas 
kaip geriausias anglų kalbos 
studentas klasėj. Jam buvo 
teikta Brown universiteto iš
leista alumnam pagerbti knyga. 
Visus ketverius mokslo metus 
buvo garbės sąraše, jis yra į- 
rašytas ir 1971 graduantų kny
goj “Who’s Who”.

Minima tą dieną ir kita su
kaktis — tai Birutės ir Jono 
Stoškų 19 metų vedybinio gy
venimo. Abu jie yra lietuvių 
veikėjai. Jonas yra Marianapo- 
lio kolegijos ir aukštesniosios 
mokyklos Thompson, Conn., a- 
lumnų draugovės pirmininkas. 
Putnamo seselių .rėmėjų valdy
bos narys. Jis rėmė lietuvių

(nukelta į 6 psl.)

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ ŠVENTE
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet

International Amphitheatre
4330 So. Halstead Street, Chicago, Illinois

Prudencija Bičkienė

Vincas Mamaitis

DIRIGUOJA

Petras Armonas, Bronius Budriūnas, 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas, 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis 
•
Stasys Sližys, Faustas Strolia
SOLO —

Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Motekaitis

BILIETŲ KAINOS: $3.00. $4.00. $5.00. $6.00. $7.00
Bilietai gaunami ‘ MARGINIUOSE” ir šventės dieną prie jėjimo nuo 1 vai. popiet.
Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekj LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu su sau pačiam 
adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629.

Dainai švente yra musę tautine ir kultūrine manifestacija.
Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti!

Bronius Jonušas

PROGRAMOJE

JUNGTINIS SUAUGUSIŲ CHORAS

JUNGTINIS LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ CHORAS

Palydi akordeonų 
orkestras

Bilietus į banketą, kuris {vyks liepos 4 d. 7 v. 
vak. Conrad Hilton viešbutyje, galima įsigyti 
pas O. Gradinskienę — 2512 W. 47th Street, 
Chicago. Ill. 60632. arba MARGINIUOSE.

linkėjo tolimesnės sėkmės 
moksle. Jis taip pat padėkojo 
ir tėvam, kurie leidžia savo 
vaikus į lietuviškos parapijos 
mokyklą.

Prel. L. Mendel is birželio 15 
išskrido į Europą atostogų. 
Ten jis lankys Marijos švento
ves ir kelias šalis. Visi linki 
jam gerų ir linksmų atostogų.

Lietuviu melodijų metinis 
piknikas įvyksta birželio 20. 
Valandėlės vedėjai A. Juškus 
ir K. Laskauskas kviečia visus 
i pikniką, kuris įvyks Conrad 
Ruth Vilios parke. Šokiam 
gros orkestras. Šeimininkės pa
gamins valgių. Bus ir gėrimų. 
Atsilankydami paremsite radi
jo valandėlę.

Sodalietės bingo žaidimus 
rengia birželio 18 Šv. Alfonso 
mokyklos patalpose. Pradžia 7 
v.v. Bus įvairių laimėjimų ir 
valgių.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, giedos per 8:30 vai. mišias 
birželio 20 šv. Alfonso bažny
čioje. Mišios bus aukojamos už 
pavergtą Lietuvą ir jos vaikus. 
Vyrai kviečia dalyvauti šiose 
pamaldose. Po šio pasirodymo 
choras pradeda vasaros atosto
gas. Tik rugsėjo mėnesį jie 

Prel. Pranciškus Juras, P.A., bir
želio 16 sulaukęs 80 metų. (Pla
čiau praeito Darbininko numerio 
vedamasis)

grįžta atgal prie repeticijų ir 
darbo. Dainos nariai su šeimo
mis savo gegužinę turės bir
želio 27 Vyto Dūlio vasarvietė
je, prie Chesapeake vandenų 
prie Severo upės. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Kazimieras Dapkūnas, pir
mos kartos lietuvis, mirė savo 
namuose Euclid Ave. birželio 
5. Velionis buvo susipratęs lie
tuvis ir, kai buvo jaunas ir svei
kas, dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose. Gedulingos mišios 
už jo sielą aukotos šv. Petro 
bažnyčioje birželio 8. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdę sūnūs Kazys ir 
Stanislavas ir brolis Stasys.

Evelyn česnavičiūtė- Gra
bowski, gimus ir augus Balti- 
morėj, po sunkios ligos mirė 
John Hopkins ligoninėj birže

Neringos stovyklos namukai jau laukia vasarotojų. Neringa yra Vermonte 
ir ją tvarko Putnamo seselės, šiemet ten bus bent kelios stovyklos, pirmoji 
— mergaičių stovykla.

Neringa ruošiasi antrai vasarai
Palyginus šių metų Neringą 

su pęreitais metais, šiuo laiku 
negali nepastebėti nepaprastai 
didelio skirtumo: griovių nė
ra, stovyklautojų nameliai 
tvarkingi, gražūs, pilnai baigti. 
Statybininkai dar baigia kai ku
riuos darbus, bet jau pilnu 
tempu Neringa ruošiama sto
vyklautojam, kurių šiais metais 
bus net šešios grupės, prade
dant birželio 27 mergaičių sto
vykla ir baigiant Darbo dienos 
savaitgalyj studentų ateitinin
kų stovykla.

Prie dažymo ir lauko darbų 
nemažai prisidėjo Neringos bi
čiuliai, paaukodami savaitga
lius. Neseniai buvo atvažiavę: 

lio 7. Gedulingos mišios už jos 
sielą aukotos šv. Morkaus baž 
nyčioje birželio 10. Palaidota 
Meadowbridge kapinėse. Like 
nuliūdusi motina Viktorija čes 
navičienė, vyras Pranciškus ir 
nuliūdę sūnūs Dovydas, Pau
lius ir brolis Jonas.

Veronika Kauneskienė, pir
mos kartos lietuvė, po sunkios 
ir ilgos ligos mirė birželio 9. 
Velionė su savo buvusiu vyru 
Domininku užaugino gražią šei
mą. Vyras jau seniai miręs. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
aukotos Šv. Alfonso bažnyčio
je birželio 12. Palaidota Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdi
me liko dukros Marė, Lilė ir 
Emilija, sūnūs Domininkas,Jo
nas, Julius, Juozas, Edvardas ir 
Kazimieras ir eilė anūkų.

Jenas Obelinis

p.p. S. Markevičiai ir p.p. Ba
riai su šeima iš Bridgeport, 
Conn., p.p. J. Zdaniai su duk
rom iš Hartfordo, p.p. Č. Savic
kai iš Worcesterio, pp. K. Balt- 
ramiejūnai iš S. Woodstock, 
Conn., ir V. Vaitkus su sūnum 
Kastyčiu.

Darbo vaisiai gražūs. Ir iš 
lauko stovykla gražėja: če- 
siaus Savicko energingu mostu 
ir entuziasmu miškai apie na
melius valomi ir traukte trau
kia savo pavėsin.

Stovyklai vadovaus energin
ga sesuo Igne, o dainom vado
vaus muz. Faustas Strolia iš 
Chicagos, vienas iš Dainų šven
tės dirigentų. —Ko.resp.

Berželių salė Neringos stovykloje Vermonte. Stovykloje padaryta šiemet 
daug pagerinimų.

ST. CATHARINES, ONT.
Sodu miestas

Gražusis Niagaros pusiasalis 
yra apie 900 kv. mylių ploto. 
Iš daugelio šio pusiasalio mies
tų ir miestelių St. Catharines 
yra didžiausias: turi virš 100 
tūkstančių gyventojų.

Šis miestas turi dar ir antrą 
pavadinimą — Garden City. 
Kuriuo tik keliu besiartinsi 
prie miesto, visur tave pasitin
ka žaliojoje lentoje įrašas: Wel
come to the Garden City. Kita
dos šio miesto ribose buvo dau
gybė sodų. Pavasario metu jis 
skendėjo įvairiuose žieduose; 
tad ir “sodų miesto” pavadini
mas jam labai tiko.

Bet žmogus, bekurdamas vie
ną’dalyką. dažniausiai sugriau
na kitą. Taip atsitiko ir šiuo 
atveju. Žmonių daugėjo, kiek
vienas statėsi sau pastogę, o so
dai vis mažėjo. Šiuo laiku tik 
kur-ne-kur keletas vaismedžių 
dar yra išlikę miesto ribose. 
Bet pats Niagaros pusiasalis 
dar vra nusėtas įvairiausiu vais
medžių sodais. Ypač čia daug 
yra auginama vynuogių.

Be gražių sodų, kurie sutei
kia daugumai pakenčiamas pra
gyvenimo sąlygas, šio pusiasa
lio miestuose dar yra išsivys
čiusi gana stambi sunkioji pra

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvu pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskinj aukotojy pageidavimus) aukojo:

HARRISON, N. J.
M. Abraitienė 5 dol.
A. Budrėnas 5.
J. Blažiūnas 2.
S. Antanovich 5, 
Miss Pat Buffa 2.
M. Grinwich 5.
M. Gora*s 500 (įrašo a.a. kun. 

Vladą Gorą).
J. Kiaušas 10.
Ch. Krutulis 10.
V. Katilas 25.
Fr. Matonis 2.
A. Mockus pažad. 100.
W. Songaila 3.
O. Skurvydienė 20, pažad. 100.
J. Tumas 10, pažad. 100.
A. Vitkauskas 10.
L. Znutienė 5.

HILLSIDE, N.J.
V. Audėnas 20, pažad. 300.
K. Balčiūnienė 5.
Baltrušaitienė 10 .
I. Dilienė 100.
S. Delunas 100 (įrašo Antaną 

Deluną ir Evą Bartkienę).
C. Decosta 2.
Miss Decosta 1.
A. Grigalavich 5.
M. Honeymar 5.
Pat. Jokūbaitis 10, pažad. 50.
V. Jokūbaitis 10.
U. Jotautienė 10.
V. Kalasinskas 30.
W. Krutulis 2.
A. Kidžiutė 20.
H. Kidžienė 20. 

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

monė. Gi St. Catharines mies
tas yra ir šio gražaus pusiasa
lio kultūrinis centras: čia vei
kia keletas gimnazijų, įvairūs 
pasitobulinimo kursai suaugu- 
siem, o svarbiausia, tai nau
jas universitetas su modernio
mis laboratorijomis, didele bi
blioteka ir patogiais bendrabu
čiais studentam.

Kaip daugelyje kitų vietovių, 
taip ir šiame sodų mieste yra 
įsikūręs gana gražus būrelis lie
tuvių, kurie aktyviai reiškiasi 
lietuviškoje veikloje, o taip 
pat ir viešame šio pusiasalio ju
dėjime.

Joninės
Be įvairių kultūrinių apraiš

kų, šiame mieste kiekvieną pa
vasarį dar vyksta tautybių fes
tivalis, kuriame aktyviai daly
vauja ir lietuviai, o kiekvieną 
rudenį esti labai gražus vynuo
gių derliaus paradas.

Be įvairiu lietuvišku tautiniu 
švenčių bei minėjimų, jau eilė 
metų St. Catharines mieste yra 
rengiamos gražios ir linksmos 
Joninės, kurios visuomet su
traukia dideli skaičių tautiečių 
iš plačių Kanados ir JAV 
apylinkių.

Kaip visuomet, taip ir šiais
(nukelta į 6 psl.)

P. Maleckas — Mancienė 70, 
anksč. 1100.

J. Orlowick 2.
L Remanauskas 10, pažad. 50.
G. Šalkauskas 5.
K. Šipaila 50, pažad. 300.
L. Stukas pažad. 100.
A. Thomas 50.
S. Urbonas 25.
A. Wasilton 5.
J. Yankosky 10.

CRANTFORD, NJ.
Ed. Andrus 5.
A. Barris 10.
P. Domijonaitis 100.
Olga Hutton 2.
B. V. Karalis 5.
A. J. Malakas 5.
J. Revukas 50.
J. Stokus 5.
A. Subačius 10.
J. Sandas 2.

CLARK, NJ.
VI. Adomavičius 10.
O. Buzienė pažad. 100.
S. Dobilas 10.
J. Franz 5.
M. Klonis 5.
P. Kasilionis 15, pažad. 50.
Mrs. Puzins 5.
W. Starzynski 20, pažad. 100.
L. Šimkus 10, pažad. 60.
J. Stiefel 5.
M. Varneckas 5.
J. Zubavičius 20, pažad. 50, 
anksč. 30.

— IV Dainų šventės progra
moj išpildant komp. Broniaus 
Budriūno kantatą "Lietuvos 
šviesos keliu”, solo partijas at
liks solistė Prudencija Bičkie
nė ir solistas Jonas Vaznelis.

— Marianapolyje, Thomp
son, Conn., liepos 4 tradicinė 
Lietuvių diena šiemet nebeį- 
vyks. Techniški sunkumai ir 
mažėjąs lankytojų skaičius pri
vedė rengėjus prie šio nemalo
naus sprendimo. Norį atvykti į 
Marianapolį ir pasigrožėti gra
žia vasaros gamta tėvų marijo
nų visad mielai kviečiami.

— Los Angeles, Calif., 1941 
m. sukilimo minėjimą birželio 
27 Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj organizuoja LB Los Ange
les apylinkė.

— Kun. Leonardas Musteikis, 
ilgus metus buvęs kapelionu 
Omaha, Nebraska, šiomis die
nomis paskirtas klebonu. Nau
jas adresas: St. Paul's Church 
Plainview, Nebraska. 68769.

— Už a.a. mokytojos Antani
nos Simcnaitienės ir dr. An
tano šerkšno vėles gedulingos 
mišios bus aukojamos birželio 
20 d. 11 vai. M. N. P. Seserų 
koplyčioj, Putnam, Conn. Mi
šias aukos prof. kun. S. Yla. 
Pažįstami ir bičiuliai prašomi 
tą dieną mirusius prisiminti sa
vo maldose.

— Prof. dr. Vytautas Var
dys iš Norman, Okla., birželio
10 su šeima išskrido Į Miun
cheną, Vokietijoj, kur vasara 
vadovaus politinių mokslų se
mestrui ten esančiam Oklaho- 
mos universiteto skyriuj. Na
mo grįš rugpiūčio pabaigoj.

— Jonas Pakel-Pakalnis, su
laukęs 76 m. amžiaus, birželio 
6 mirė Chicago], Lietuvių tar
pe buvo žinomas kaip gabus fi
nansininkas ir dosnus lietuviš
kų reikalų rėmėjas.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos naujai išrinkta 
valdyba pirmahi posėdy birže
lio 4 pasiskirstė pareigom: pir
mininkas Teodoras Blinstrubas. 
I vicepirm. Kazimieras Pocius.
11 vicepirm. Algis Modestas, 
sekf. Kazys Kasakaitis, ižd. Sta
sys Virpša.

— Cleveland, Ohio, tragiškų 
birželio įvykių minėjimas į- 
vyks birželio 20. Mišios Šv. Jur
gio lietuviu parapijos bažnyčio
je 10:30. Minėjimas Šv. Jurgio 
parapijos salėj 11:45. Kalbą pa
sakys visuomenininkas Vladas 
Pauža iš Detroito. Meninę da
lį atliks Cleveland© Lietuvių 
Choras 4-ajai Dainų šventei. 
Jam vadovauja muz. Pranas 
Ambrazas.

— Poeto-Henriko Radausko 
kūrvbos vakara — koncertą 
Chicagoj, Jaunimo centro, di
džiojoj salėj, lapkričio 20 ren
gia ateitininkų meno draugija 
“Šatrija”.

— Eligijus Sužiedėlis vado
vaus ateitininkų sendraugių sto
vyklai, kuri įvyks pas lietu
vius pranciškonus Kennebunk
port, Maine, rugpiūčio 15-22. 
Registruoja tėv. J. Dyburys, C 
FM, Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Me. 04046.

Darbininko skaitytojai labai 
prašomi prisiųsti prenumeratą 
8 dol. už 1971 m. Šiomis die
nomis neapsimokėjusiem skai
tytojam buvo pasiųsti paragini
mai, į kuriuos prašoma at
kreipti dėmesį, kad administra
cijai nereikėtų siųsti antrojo. 
Tai sudaro bereikalingas išlai
das- Visi skaitytojai prašomi 
pridėti auką spaudai už kalen
dorių, nes viskam pabrangus be 
paramos reikėtų kelti prenume
ratos mokestį. Laukiam laisvos 
aukos spaudos reikalam. Ta 
pačia proga primenam, kad kai 
kurie skaitytojai yra dar neat
silyginę už 1970 m. Laiku apsi
mokėjęs skaitytojas daro dide
li patarnavimą administracijai, 
už ką dėkojam. —Darbininko 
administracija.



DARBININKAS 1971 m., birželio 18 d./ no. 43

Kun. Victor R. Yanitelli, S.J., šv. Petro kolegijos prezidentas Jersey City, 
įteikia diplomus Bonaventūrai ir Ksaverui, dvynukams Vyzams.

LINDEN, N.I.
Motery veikla

Su pavasariu atgijo ir LKM 
Sąjungos 53 kuopos veikla. Ge
gužės 23 Lietuvių svetainėje 
buvo suruoštos vaišės — pie
tūs.

Moterų Sąjungos pirminin
kė Agota Liutvinaitienė, tarda
ma porą žodžių, supažindino 
svečius su vaišėmis. Vaišių me
tu buvo ir programa. Ją atli
ko jauni menininkai. Debė 
Didžbalytė pašoko baletą (iš 
Čaikovskio “Spraktuko”), Rūta 
Raudytė pagrojo akordeonu: J. 
Stankūno — Lietuvišką popu
ri, Slavinsko — Motinos diena. 
Mr. Sarica—My old Lady, Cha- 
ponecas, už kurį laimėjo ant
rą vietą New Jersey valstybė
je. Duetą — V. Mamaičio — 
Ramunėlė — padainavo Debė 
ir Jonas Didžbabai.

Dvi sesulės, Debė su Rūta, 
ir jų brolis Jonas Didžbaliai pa-

Darbininko spaudos kioskas 
su eile naujų leidinių bei muzi
kos plokštelių bus birželio 2C 
ruošiamoj JAV Lietuvių Bend
ruomenės N. J. apygardos Lie
tuvių Dienoj, Linden, N. J. Ta 
pačia proga Darbininko skaity
tojai galės apsimokėti Darbinin
ko prenumeratą ir Įsigyti kny
gą ar muzikos plokštelę. 

Gražusis George ežeras, čia yra Slyvynu vasarvietė. Informacijos reikalu 
skambinti Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 12824, (518) NH 4-5071

dainavo J. Karoso — Tylus va
karas. Solo partiją atliko Jonas 
Didžbalis. Akordeonu palydėjo 
Rūta Raudytė.

Programą organizavo ir pra
vedė Marija Balčiūnienė. Gra
žiai atlikta ir įdomi programa 
svečius gerai nuteikė. Sąjungos 
pirmininkė ir visos narės reiš
kia padėką jauniem meninin
kam ir jų mamytėm — D. Didž- 
balienei ir E. Raudienei, kurios 
daug laiko ir rūpesčio skiria sa
vo vaikam. Dėkoja šeimininkių 
komitetui už jų kruopštų dar
bą virtuvėje. Tos šeimininkės 
buvo: A. Krutulienė, jos talki
ninkės — A. Dovydauskienė, 
St. Strazdienė. Prie stalų patar
navo: O. Klimienė. E. Petucho- 
vienė ir St. Smith, indus plo
vė V. Plungienė ir J. Strazdas. 
Pyragus kepė: M. Balčiūnienė. 
A. Dovydauskienė, A. Liutvinai
tienė, M. Praibuch. V. Strazdie
nė ir St. Smith. Loterijai auko
jo: M. Balčiūnienė. J. Bundo- 
nienė. A. Krutulienė, A. Liut
vinaitienė, V. Plungienė. P. Sa
baliauskienė. A. Skučienė ir St. 
Strazdienė.

Dėkojama visiem, prisidėju- 
siem prie šių vaišių surengimo. 
Ačiū ir svečiam, kurie nepatin
gėjo ir taip gausiai atsilankė.

M.B.

IŠ LB. JERSEY CITY APYLINKES VEIKLOS
Metinis apylinkės narių susi

rinkimas, kuris įvyko gegužės 
16 puošnioje p. Gražulių rezi
dencijoje, Cliffside Park, N. J. 
nežiūrint blogo oro, buvo gau
sus ir praėjo jaukioje lietuviš
koje nuotaikoje.

Apylinkės pirmininkas Albi
nas Žukauskas, darydamas pra
nešimą, priminė, kad per pas
kutinius metus apylinkė išaugo 
į gausią ir veiklią apylinkę, dir
bančia lietuviška darba. c 4. V

Įteikta stipendija
Norėdama paremti studijuo

jantį lietuvišką jaunimą ir ska
tinti jį ateityje palikti su lietu
viais ir Lietuvių Bendruome
ne, apylinkė kasmet skiria sti
pendijas. Šį kartą 200 dol. 
stipendija teko Ričardui Vyzui 
studijuojančiam Šv. Kryžiaus 
kolegijoje Connecticute. Sti
pendiją įteikė apylinkės pirmi
ninkas Albinas Žukauskas.

Susirinkimo metu buvo pa
gerbti ir stipendijato tėvai po
nai Vyžai iš Jersey City, tikrai 
pagarbos nusipelnę taurūs lie
tuviai. Vyžai į Ameriką atvyko 
po karo iš DP stovyklos Vokie
tijoje. Amerikoje susilaukė gau
sios ir gražios šeimos. Jie turi 
keturias dukteris ir keturis sū
nus.

Bonaventūras Vyžas ir po il
gų sunkaus darbo valandų fab
rike visuomet turėjo laiko lie
tuviškai veiklai ir nesigailėjo 
sunkiai uždirbto pinigo. Talki
nant darbščiai ir sumaniai žmo
nai, šeima buvo auklėjama lie
tuviškoje dvasioje. Ilgus metus 
jo sūnūs patarnavo mišiom lie
tuvių šv. Onos parapijos- baž
nyčioje Jersey City, lankė lietu
višką šeštadieninę mokyklą ir 
vėliau buvo aktyvūs New Jer
sey apygardos tautinių šokių 
grupės dalyviai.

Dabar vyriausioji duktė tar
nauja, du broliai, Ksaveras ir 
Bonaventūras, šiais metais bai
gė Šv. Petro kolegiją Jersey Ci
ty ir studijų metu buvo dažnai 
paminėti amerikiečių spaudoje 
kaip pirmaują studentai. Sti- 
pendijatas Ričardas taip pat 
pirmaująs studentas Šv. Kry
žiaus kolegijoje, o kartu ir vie
nas iš geriausių žaidėjų kole
gijos krepšinio komandoje. Li- 
kusiem keturiem, — trim duk
terim ir sūnui, — Vyžai taip 
pat yra pasirengę ir jaučiasi pa
jėgūs išleisti į mokslus.

B. Vyžas, nors ir vienas 
dirbdamas šeimoje, pajėgė ne 
tik aprūpinti šeimą, bet ir įsi
gijo keliolikos šeimų namus 
Jersey City. Tai tikrai pavyz
dinga lietuviška šeima, kuri da
ro garbę ne tik lietuviam, bet

ST. CATHARINES, ONT.

(atkelta iš 5 psl.)
metais Jonines rengia skautu 
rėmėjų komitetas.

Jau teko nugirsti, kad mūsų 
Joninės šiais metais bus lie
pos pradžioje. Programa ir ki
ti dalykai bus paskelbti iš anks
to.

Eilę metų Joninės būdavc 
rengiamos visais atžvilgiais pa
togioje vietoje, Merritton Com
munity Center Hall: čia gana 
erdvi salė su didele scena, ati
tinkamos tarnybai patalpos ir 
pakankamai didelė auto aikštė.

Kurį laiką lietuviai nebegalė
jo šia sale naudotis. Joninės 
būdavo rengiamos visai kitoje 
vietoje. Naujo skautų rėmėjų 
komiteto dėka toji salė šių me
tu Joniniu šventei vėl buvo 
gauta. Sk-as

Providence. R.I.
(atkelta iŠ 5 psl.) .

koplyčios statymą Washingtone 
ir dalyvavo pašventinimo iškil
mėse. Taip pat dalyvavo ir Va
tikano koplyčios pašventinime 
iškilmėse. Gyvendamas Chica- 
goj, buvo teisėjo Jono žiurio as
meniškas patarėjas, veikė Lie
tuvos vyčių kuopoj, apskričio 
ir centro valdyboj, buvo Don 
Varno veteranų posto adjutan
tas. Žemaitis 

ir gali būti pastatyta pavyzdžiu 
tūkstančiam nelietuviškų šei
mų.

Perrinkta apylinkės valdyba
Susirinkimui pageidaujant, 

senoji apylinkės valdyba suti
ko pasilikti naujai kadencijai. 
Tą valdybą sudaro: Albinas Žu
kauskas — pirmininkas, vice
pirmininkas Adomas Raudys 
iždininkė — Anelė Andriuške- 
vičiūtė, nariai — Antanas Gra
žulis, Leonardas Šimkus, Milda 
Andriuškevičiūtė. Ema Gražu-

ROCHESTER. N.Y.
Mokslo metų užbaigtuvės

Birželio 6 Rcchesteryje vykc 
lituanistinės mokyklos moksle 
metų užbaigtuvės.

Šiais metais mokyklą baigė 
aštuoni jaunuoliai: Vytautas 
Butrimas, Stasys Ilgūnas, Ta
das Klimas, Juozas Laukaitis 
Daiva Matiukaitė Petras Matiu- 
kas, Kostas Petrauskas ir Dana 
Staškevičiūtė. Tai jau didelis 
būrelis nedidelei Rochesteric 
lietuvių kolonijai.

Mokyklos vedėjas Br. Kro- 
kys, kuris taip pat mokė ir bai
giančiųjų klasę, visiem aštuo
niom įteikė baigimo pažymėji
mus — diplomus. Tėvų komi
teto pirm. dr. Antanas Klimas 
kiekvieną apdovanojo premi
juotu Kazio Bradūno poezijos 
rinkiniu “Donelaičio kapas”. 
Komitetas iš anksto buvo pa
prašęs autorių visus egzemplio
rius autografuoti. Už tai visi 
yra labai dėkingi poetui Kaziui 
Bradūnui.

Baigusiuosius gražiai pasvei
kino Altos ir Balfo Rochesterio 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Jurkus, savanoris kūrėjas pulk. 
R. Liormonas, skautų atstovas 
St. Ilgūnas, ramovėnų atstovas 
Valerijonas Vitkus. Visi džiau
gėsi gražiu baigiančiųjų būriu, 
sveikino ir jų tėvus bei moky
tojus.

Iškilmėse dalyvavo ir sve
čias iš Washingtono, kųn. dr. 
Tomas Žiūraitis, O.P., kuris mi
šių metu, prieš pamokslą, la
bai gražiai pasveikino abituri
entus ir jų tėvus.-

Varžybos ir laimėtojai
Paskutinėmis mokslo metų 

savaitėmis žemesnėse klasėse 
buvo pravestos įvairios varžy- 
bėlės. Čia sužymėsime jų lai
mėtojus. Parengiamajame ir I- 
me skyriuje (mokytoja Aldona 
Kiršteinienė) eilėraščio dekla
mavimo konkurse: Laura Pier
ce, Raimundas Kiršteinas, Da
rius Kiršteinas ir Raimundas 
Tamošiūnas. Tuose pačiuose 
skyriuose dailiojo skaitymo 
konkurse: Raimundas Kirštei
nas, Laura Pierce, Darius Kir
šteinas ir Andrius Olis. Il-me 
skyriuje (II-jo ir 11 I-jo skyr. 
mokytoja Ramunė Krokytė) 
skaitymo konkurse: Antanina 
žmuidzinaitė, Tomas Pierce ir 
Aras Tamošiūnas. III - jo sky
rius skaityme: Vida Budrytė ir 
Rasutė Krokytė. IV-me ir VI- 
me skyriuose (mokytojas Vy
tautas Žmuidzinas) diktante 
konkurse: Vilija Dėdinaitė, Si
mas Žmuidzinas ir Gailutė Ta
mošiūnaitė; kdnkursiniuose gra
matikos darbeliuose: Vilija Dė
dinaitė, Audrius Budrys ir Si
mas Žmuidzinas.

Turėjo būti premijuoti ir ra
šinėliai neperiodiniame, bet 
jau penktą kartą išėjusiame 
mokyklos leidinyje “Plunks
na”. Kadangi leidinys buvo ką 
tik pasirodęs, tai nebuvo spėta 
rašinėlių tinkamai įvertinti.

Gražiame Cape Code, 
lietuviškoje vasarvietėje

išnuomojami švarus kambariai su maistu ar be maisto.
2-3 minutės kelio iki šilto vandens ir privataus paplūdimio.

Kreiptis:
E. GRUŠAS, 85 Standish Way, W. Yarmouth, Mass. 02673 

Tel. 775-7841

lienė ir Stasys Ramonas.
Apylinkė ir šiais metais rengs 

Naujų Metų sutikimą
Kadangi trys apylinkės reng

ti Naujų Metų sutikimo banke
tai buvo sėkmingi ir pelningi, 
apylinkė ir šiais metais rengs 
Naujų Metų sutikimo banketą, 
kuris įvyks gruodžio 31 Švč. 
Trejybės parapijos salėje New- 
arke. Pelnas, jei bus, bus pa
naudotas lietuviškai veiklai ir 
besimokančiam jaunimui rem
ti. .as .as

Vietoje piniginių dovanų šie
met laimėtojam buvo įteikti 
gražūs pagyrimo lapai. Juos pa
gamino daug darbo čia įdėjęs 
inž. Kęstutis Lapinas.

Meninė prorrama ir vaišės
Meninėje iškilmių dalyje da

lyvavo visi mokyklos mokiniai. 
Baigiantieji gražiai paskaitė iš
traukas iš lietuvių autorių, vi
durinieji skyriai dainavo, dek
lamavo ir vaidino, kartu jung
damiesi su pačiais jaunaisiais. 
Visus nustebino naujas LB jau
nimo orkestras. Jame groja A- 
runas Lapinas (pianinas), Vy-. 
tautas Butrimas (būgnai), Juo
zas Laukaitis (klarnetas), Pau
lius Laukaitis (trimitas) ir Ta
das Klimas (gitara). Šis orkest
ras, kurį “pagimdė” ir augino 
inž. Kęstutis Lapinas, pagrojo 
lietuvių tautinių šokių pynę. Or
kestras buvo labai entuziastiš
kai sutiktas. Atrodo, kad jis 
augs ir tobulės. Viduriniųjų 
klasių mokiniai labai gražiai pa
šoko tris tautinius šokius, va
dovaujant tautinių šokių moky
tojai N. Draugelienei. Mergai
tės šoko net sunkųjį 'šokį — 
Sadutę, vietinių jėgų gal pirmą 
kartą čia šokamą. Šokiam gro
jo Zigmas šipaila.

Po programos buvo užkan
džiai, kuriuos suorganizavo tė
vų komiteto narė Marija Stan- 
kienė. Nors buvo karštoka ir 
tvanki birželio popietė, susirin
ko gražus būrys ne tik tėvų ir 
giminių, bet ir kitų Rocheste
rio lietuvių. Vaišių metu įvai
rius dalykėlius grojo naujasis 
LB jaunimo orkestras.

Mokyklos finansai
Uolusis tėvų komiteto iždi

ninkas Petras Matiukas džiau
gėsi galįs suvesti sąskaitas, 
mokslo metam pasibaigus. Iž
dininko pareigose jis yra jau 
septynerius metus! Šiemet tu
rėjo ypatingai daug darbo, nes 
pirmą kartą Rochestery litua
nistinei mokyklai remti buvo 
pravesta rinkliava paštu. Su
rinkta 388 doleriai auku; tai ro
do Rochesterio lietuvių jautru
mą lituanistinio švietimo reika
lam.

Parapijos klebonas kun. Pr. 
Valiukevičius patalpas mokyk
lai duoda nemokamai; už tai 
jam esame labai dėkingi. Mo
kyklos kapelionas kun. Liudas 
Januška religiją dėsto taip pat 
nemokamai. Savanoriškai dir
ba ir N. Draugelienė, tautinių 
šokių mokytoja.

Tėvų komitetas mokytojam 
moka 3 dol. už valanda; suruo- 
šia Kalėdų eglutę, mokslo me
tų užbaigtuvės. Kasmet mokyk
lą keliasdešimčia dolerių pare
mia vietos LB apylinkės valdy
ba. Mokesčio už mokslą per 
metus mokama: už vieną vai
ką — 30 dol., už du — 50 dol., 
už tris ir daugiau — 60 dol. 
Kaip matyti, pagrindinė finan
sinė našta tenka tėvam.

s

Mažėja mokinių skaičius
Mokinių šiemet buvo 38. Aš

tuoniom mokiniam mokyklą bai
gus ir gausiai Budrių šeimai 
(su keturiais vaikais) išsikeliant 
kitur, mokykla smarkiai suma
žės, nes pirmiesiem skyriam 
“kandidatų” šiuo metu mūsų 
apylinkėje namatyti,.. Kaip 
kitur, yra ir Rochesteryje ke
lios šeimos, kurios vaikų į litua
nistinę mokyklą neleidžia ...

Tėvų komitete šiais mokslo 
metais darbavosi prof. dr. An
tanas Klimas, Petras Matiukas, 
Marija Stankienė ir Rimvydas 
Tamošiūnas.

Šių metų “Plunksną” iliust
ravo Nijolė Draugelienė, reda
gavo Br. Krokys ir Ramunė 
Krokytė, o atspausdino inž. Vai
devutis Draugelis.

Nekoresp.
—• —

Netekom lietuvių
Lietuvių, ypač ankstesnės 

kartos, eilės retėja. 1970 me
tais mirė šie lietuviai; Vilimas 
Sadwick 54 m., Karolis Veiva- 
da 91 m., Aleksas Rumbutis 80 
m., Jonas Palskis 77 m.? EI. 
Kundrotienė, Elzbieta Cereska. 
Mrs. Kaiba 67 m., Silvestras 
Butrimas 78 m., Ignacas Bla
žys 51 m., Andrius Naujokas 
75 m.,- Mrs. Buknis, Jurgis 
Daukas 75 m., Juozas Butri
mas, Marlyn Stira, Jonas Mal- 
daikis 85 m., August Swaba 
83 m., Henrikas Dirda 56 m.. 
Mrs. Krokis, Mrs. Ona Pačkus, 
Vanda Švabienė, Jonas Paškus 
ir Mrs. Emilija Jankus.

Padėka
Teko sunkiai sirgti. Gulėjau 

ir ligoninėj. Padėtis buvo sun
ki, bet buvau išgelbėtas. Šia 
proga dėkoju mane prižiūrėju- 
siem ir lankiusiem: mano žmo
nai ir vaikam: sūnui Jurgiui ir 
jo 'šeimai, taip pat dukrai Mil- 
drai Jaskot ir jos šeimai. Taip 
pat dėkoju mano draugam ir 
pažįstamiem už lankymą ir pri
siųstus atvirukus linkint pa
sveikti. Dėkoju taip pat gydyto
jam: dr. Davis Balaišis ir jc 
žmonai ir dr. G. Feldmann ir 
jo žmonai. Charles Zlotkus

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Dėmesio! Naujas adresas
Centrinės įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall SL 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. - 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave.
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Ave. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

XVI skautų 
sporto šventė
Metinis jaunųjų sportininkų 

sąlėkis — Atlanto rajono skau
tų sporto šventė, XVI iš eilės 
įvyks birželio 19-20 Worceste- 
ryje, Mass. Skautai pagirtini, 
kad jau 16 metų Rytuose iš
tikimai gaivina sportinį judėji
mą.

šeštadienį 10 vai. ryto atida
rymas Maironio parke ir krep
šinio, tinklinio, stalo teniso 
varžybos. Po vakarienės mišios. 
Joninių laužas ir šokiai. Sek
madienį nuo 9:30 vai. ryto 
lengvoji atletika (Quinsigamond 
parke), po pietų baigminės 
krepšinio, tinklinio, stalo teni
so rungtynės, o 5 vai. uždary
mas.

Žvelgiant iš savo kiemo, į- 
domu, kaip seksis New Yorko 
sportiniam atžalynui. 1970 N. 
Y. skautai buvo įsitvirtinę pir
moj vietoj su 59.5 tšk. (2. Bos
tonas — 56.5, 3. Hartfordas— 
31.5 tšk.). New Yorkas pirma
vo vyrų ir jaunių krepšinyje, 
jaunių tinklinyje. Lengvojoj at
letikoj laimėta jaunių 4x10 0 
m (Bįrutis, Snieška, G. Mika
lauskas, Šilbajoris), jaunutis 
Snieška išgriebė 100 ir .200 m. 
jaunis Šilbajoris užėmė 2 v. 
100 ir 200 m, o Birutis tose 
pat rungtynėse gavo 3 v. Stalo 
tenise jaunių meisteris J. Vai
nius, jaunučių P. Gvildys.

O šiemet? Dar neatvėsę įs
pūdžiai iš Rytų apygardos žie
mos pirmenybių 1971 New 
Yorke rodo, kad N. Y. krepši
ninkams sunki užduotis, tinkli
nyje yra vilčių, lengvojoj atle
tikoj galėtų būti geriau, o sta
lo tenise bent Gvildys, jau 8 
metų, yra sustiprėjęs.

Skaučių laurus 1970 nusine
šė Hartfordas (negausi grupė, 
bet kokia šauni!) su 57 tšk., 2. 
Worcesteris — 17, 3. Bostonas 
— 16 tšk. Iš New Yorko tada 
dalyvavo tik 4 sesės: jaunutė 
Gvildytė laimėjo stalo tenisą, 
jaunutė Čerkeliūnaitė II užėmė

(nukelta į 8 psl.)

WA 5-8878 
Dl 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608 
365-6350

NE

Avė.
203-249-6255 

AT 1-1757 
382*1568 

FR 9-8712 
788-2545 
224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
798-3347 

LY 9-9163
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DARBININKAS
Bmtojįįį
NAUJIENOS, rflF'fflĮ

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, birželio 17 išskrido i 
Europą. Lankysis Vokietijoj, 
Šveicarijoj, Italijoj, Ispanijoj. 
Grįžta po dviejų savaičių.

Long Islando tradicinis pik
nikas rengiamas birželio 27. 
sekmadienį, Hungarian Liberty 
Hali sodyboje, 2784 Ocean A v., 
Ronkonkoma, Long Island, N. 
Y. (Prie Long Island Expw. į 
šiaurę, exit 59). Bus šokiai, 
veiks bufetas, loterija, bus Dar
bininko spaudos kioskas. Į 
pikniką kviečiami visi Long Is
land salos lietuviai. Pirmą kar
tą kviečiama per amerikines ra
dijo stotis ir per amerikinę 
spaudą. Prašom niekas neatsi
likti. Kviečiami ir iš kitų apy
linkių lietuviai. Pikniką ruošia 
Suffolk County Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas.

Denis Mažeika su savo žmo
na Audrone buvo atvykęs pas 
savo tėvus inž. A. ir Z. Mažei- 
kus, kurie jam birželio 13 Win
ter Garden restorane surengė 
vaišes mokslo užbaigimo pro
ga. Kaip buvo rašyta, Buffalc 
universitete jis baigė medicinos 
mokslus, gavo daktaro laipsnį 
ir išsikelia gyventi į Cleveland 
Ohio. Antradienį, birželio 15. 
jis su žmona lankėsi Darbinin
ko redakcijoje.'

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną penktadieni 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.

Kviečiame į lietuviu tautos 1941 metij

SUKILIMO MINĖJIMU
Birželio 20, sekmadienį

vai. — pamaldos už žuvusius partizanus visose New 
Yorko lietuvių bažnyčiose. Organizacijos su vėliavo
mis dalyvauja Maspetho lietuvių bažnyčioje.
vai. popiet — Akademija Šv. Tomo salėje, 88th St. ir 
Jamaica Ave.. Woodhavene.
Dr. A. Darnusis (iš Detroito) kalba apie sukilimą 
Dainuoja solistas Stasys Citvaras
Jungtinis choras, kurį sudaro: Apreiškimo parapijos. 
Angelų karalienės parapijos. Šv. Petro ir Povilo para
pijos ir Operetės chorai bei Rūtos ansamblis. Diriguoja 
muzikai M. Cibas. A. Kačanauskas. V. Mamaitis. 
Tautinių šokių grupė, vadovaujama J. Matulaitienės 
Jaunimas deklamuoja eiles.

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

11

New Yorko lietuvių organizacijų 
sudarytas komitetas

5

5?

SOLISTO STASIO CITVARO 
IŠLEISTUVIŲ KONCERTAS

rengiamas

birželio 19, šeštadienį
KULTŪROS ŽIDINYJE

361 Highland Blvd., Brooklyne

Akomponuoja ALGIRDAS KAČANAUSKAS
Sol. St. Citvaras birželio 26 su žmona dviračiais išvažiuoja 
į Braziliją. Kelionėje išbus visus metus. Išleistuvėse ir bus 
prisiminta jo kelionė, kaip ją suplanavo ir kaip pasirengė. 
Visi kviečiami atsilankyti, ypatingai kviečiami šios apylin
kės muzikai.

Pradžia 8 v.v.
Išleistuves rengia
N. Y. Lietuvių Vyrų choras

Vienuolynas ______ GL 5-7068
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija ___  GL 2-2923
Spaustuvė ________ GL 2-6916
Kultūros Židinys .....  827-9865

Lietuvos 1941 mėty sukilimo 
minėjime bus atžymėti tokie 
momentai: kaip buvo paskelb
tas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktas — skaito Ta
das Alinskas, ką rašė Ameri
kos spauda. apie sukilimą — 
skaito Leonas Karmazinas. Ei
lėraščius deklamuoja Jūratė 
Balsytė, Vanda Galbuogytė, Ma
rytė Sandanavičiūtė. Dainuoja 
solistas Stasys Citvaras ir jung- 
tinis choras, šoka N. Y. tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
J. Matulaitienės. Minėjimo I-ją 
dalį praves Aleksandras Vakse- 
lis, II-ją dalį Nijolė Baltrulio- 
nienė. Choram akomponuoja 
Philip Skabeikis. Minėjimas 
vyksta birželio 20, sekmadienį, 
5 v. popiet, Šv. Tomo salėj, 88 
St. ir Jamaica Ave., Woodha
ven, Traukiniu važiuoti iki For
est Parkway stoties.

Lietuvių -Fondo metiniame 
suvažiavime birželio 6 Chicago- 
je į Fondo Tarybą iš New Yor- 
ko išrinkta: dr. J. Kazickas, A. 
Sabalis ir A. Vakselis.

N. Y. vyrų choras rengia so
listui Stasiui Citvarui išleistu
ves. Jos bus šį šeštadienį, bir
želio 19, 8 v.v. Kultūros Židi
nyje, 361 Highland Blvd.

Dr. Antano Skėrio veikalą 
“Lietuvos miškai ir jų ūkis” iš
leido Romoje Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademija atskiru 
leidiniu (buvo spausdintas Met
raščio IV ir V tomuose). Vei
kalas didelio formato, 545 psl. 
Kaina 5 dol. Galima įsigyti Dar
bininko administracijoj ir pas 
autorių.

KODĖL ATKURIAMA ŠAULIŲ SĄJUNGA
Šį šeštadienį, birželio 19 d., 

7 v. Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., šaukiamas šau
lių steigiamasis susirinkimas. 
Iniciatorių grupė sudarė visą 
programą. Bus parodytas fil
mas apie šaulių veiklą Lietuvo
je, gi Jurgis Kiaunė parodys 
savo suktus filmus iš pasauli
nės parodos. Bus ir kavutė ir 
užkandžiai.

Tai tik priedai. Gi svarbiau
sias susirinkimo tikslas yra 
įkurti šaulių kuopą čia New 
Yorke, išrinkti jos valdybą ir 
taip pradėti veikti. Kaip bu
vom rašę, šauliai jau kitur vei
kia. Atsikūrė jie nedrąsiai, bet 
— štai turi savo ateitį ir išau
ga į vieną stipriausių lietuviš
kų organizacijų, štai tokiame 
Clevelande šaulius pradėjo or
ganizuoti tik septyni žmonės, c

LKM Sąjungos New Yorko 
ir New Jersey apskričio suva
žiavimas įvyksta birželio 27 Ap
reiškimo parapijoje. Šeiminin
kai yra vietos 29 kuopa. Suva
žiavime kviečiamos dalyvauti 
šios kuopos: Angelų Karalienės 
24 kuopa, Apreiškimo parapi
jos 29 kuopa, Maspetho parapi
jos 30 kuopa, Lindeno 53 
kuopa, Kearny 63 kuopa, Eli- 
zabetho 66 kuopa, Newarko 
68 kuopa. Kuopos prašomos at
siųsti savo atstoves ir aprūpin
ti jas pranešimais apie kuopos 
veiklą. Sąjungos seimas bus 
rugpiūčio mėnesį. Apie tai pra
neša E. M. Juškienė, apskričio 
raštininkė.

Batuno lietuvių sekcijos susi
rinkimas bus birželio 22, antra
dienį, Haven restorano patalpo
se (pas M. Diržienę), 94-25 Ja
maica Ave. Bus aptarti antrojo 
pabaltiečiu festivalio reikalai ir 
renkama lietuvių sekcijos val
dyba. Susirinkimas viešas, kvie
čiami visi atsilankyti.

Pensijoj gyveną vyras su 
žmona nori rasti butą iš 3-4 
kambarių. Nesvarbu kur gyve
namoji vieta būtų pasiūlyta. 
Abu galėtu atlikti lengvesnius 
namų priežiūros darbus. Tel. 
(212)' 387-3744. Rašyti: Mr. D. 
Pocius, 143 Ten-Eyck Walk, 
Apt. 577. Brooklyn, N. Y. 
11206.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 ik: 
8 vai. vakarais tel. (212) 782- 
3347.

Vyriškis ieško vieno arba 
dviejų be baldų kambarių. Ra
šyti: Frank Dubickas, 2869 At
lantic Ave., Brooklyn, N. Y.

Bronės Blekienės poilsio na
mai seneliam yra gražiam Con
necticut valstijos ūky su val
džios leidimu. Priimami sene
liai vyrai, ne moterys. Oras ge
ras, valgis lietuviškas, savas 
pienas, nes laikoma daug kar
vių, gera priežiūra, lietuvė šei
mininkė. Rašyti: Mrs. B. Ble- 
kis, P. O. Box 33, Terryville,
Conn. 06786. Tel. 582-5113. Ga- , 
Įima skambinti bet kuriuo lai-
ku.

Milijonai laukia paveldėtoj^. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: J.L Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.

House for sale in Brooklyn. 
City Line section, A I condi
tion, mother and daughter, at
tached garage. Call MI 7-4499, 
from 5 PM to 7:30 PM. 

dabar jie ten yra šimtinės. Gra
žiai veikia Detroite, Chicagoje. 
Bostone ir Kanadoje — Toron
te, Montrealyje, Hamiltone.

į šaulius atėjo nemaža jauni
mo. Ir kas juos patraukė? Gal 
grynai patriotiniai tikslai, orga
nizacinė drausmė, tvarka.

•
Šauliai yra grynai patriotinė 

organizacija. Lietuvos respub
likos gyvenime ji buvo pagrin
dinė organizacija, apėmusi visa 
kraštą, labai daug prisidėjusi 
prie tvarkos palaikymo, patrio
tiškai nuteikusi žmones, skati
nusi jaunimą į gera — pažin
ti ir pamilti savo kraštą ir ja
me palaikyti tvarką.

Kitiem atrodė, kad štai to
kia pusiau kariška organizaci
ja neturi prasmės tremtyje. Bet 
šauliai perrašė savo įstatus ir 
organizaciją pritaikė tremties 
sąlygom, visa sudedami į patrio
tizmo išlaikymą žmonėse. Jie 
remia ir palaiko visas patrioti
nes organizacijas, visur ugdc 
patriotinius nusiteikimus ir sa
vo narius įpareigoja triūsti ir 
visas savo jėgas skirti Lietuvos 
laisvės atstatymui. Siekdama 
šio didžiojo tikslo, sąjunga 
stengiasi lietuviuose palaikyti 
sveikus moralės principus, kad 
kiekvienas lietuvis būtų tvirtas 
ir geras savo tautos narys, ko
votojas už jos šviesesnę ateitį. 
Pabrėžiama ir savitarpinė pa
galba, bičiuliškumas, visiem

ATITAISOME
Praeitame Darbininko nume

ryje buvo aprašyta Lindeno 
LB apylinkės veikla. Aprašius 
naujos valdybos sudėtį ir revi
zijos komisiją, toliau eilutės bu
vo paimtos iš kitos vietos, čia 
atitaisome LB aprašymo pabai
ga:

Ilgesnį laiką serga šie valdy
bos nariai — Kubaitis, Vaičiū
nas ir Varneckas. Turima vil
čių, kad naujasis pirmininkas, 
pats būdamas jaunas, sugebės 
rasti jaunų pakaitalų.

Nutarta spalio mėnesio vidu
ryje surengti parengimą Lais
vės parko salėje Lindene. Nu
tarta glaudžiau bendrauti su ki
tom organizacijom ir dėti visas 
pastangas, kad būtų įsteigta 
jaunimo sekcija.

Solidarumo mokesčiui ir au
kom rinkti apylinkė paskirsty
ta į 4 rajonus. Tuos rajonus 
pasižadėjo aplankyti: I-jį — J. 
Zubavičius, II-jį — J. Prapuo
lenis, III-jį — J. Kasauskas ir 
IV-jį V. Trumpa.

Valdyba 

Mielai narei MARIJAI VIRBICKIENEI, jos motinai
A f A

Marijai Sirtautienei 
mirus, gilią užuojautą reiškia

L.M.K.F. Neto Yorko Klubas
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Antanui Repšiui
Chicagoj mirus, žmoną dr. Eleną, sūnų dr. Rimantą su 
šeima ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

L. J. GIEDRAIČIAI ir šeima

Šv. Mykolo parapijos 

28-tas
METINIS PIKNIKAS ir BAZARAS

I įvyks

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 27 D.
PARAPIJOS PARKE

Į • 15 EAST 23rd STREET
BAYONNE, N.J.■ . ,

• Parkas atidaras nuo 2 vai. popiet ,
j • šokiai nuo 5 vai. grojant geram orkestrui I
I • įėjimas suaugusiems tik $1.00,
I o vaikams veltui.

• Bus įvairių užkandžių, lošimai, etc.
I Klebonas kun. Albert J. Matulis nuoširdžiai kviečia para- I 

pijiečius ir kaimynus dalyvauti metiniam piknike ir pa- | 
remti komiteto pastangas. |

varg. Al. Jakupcionis |

iwuwwwwwwwwwwwwMMMwWk1
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Nepamirškit, kad

LONG ISLANDO LIETUVIŲ 
tradicinis metinis

PIKNIKAS
įvyksta

1971 m., sekmadienį
birželio mėn. 27 d.

HUNGARIAN LIBERTY HALL 
sodyboje

2784 Ocean Ave., RONKONKOMA, Long Island, N.Y.
(Prie Long Island Expressway j šiaurę, exit 59)

• šokiai
• Maisto ir gėrimų bufetas
• Loterija
• Spaudos knygynas

Į pikniką galima atsinešti savo maistą ir gėrimus
Dalyvaus Darbininko spaudos kioskas su liet, knygom ir plokštelėm.

Pikniko pradžia — 1 vai. popiet
Įėjimo auka: Suaugusiems — $2

Studentams — $1
Vaikai iki 12 m. nemokamai

Pikniko rengėjas —
Suffolk County

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
—■—— ~~~ I

skleidžiamas pareigingo tau
raus lietuvio įvaizdis.

Šauliai imasi ir kultūrinių 
darbų, stengdamiesi žmones 
auklėti ir šviesti. Jie organi
zuoja chorus, kuria savo teat
rus, rengia tik tokius vaidini
mus, kurie keltų žmonių mora
lę ir stiprintų jų patriotizmą. 
Šauliai rengia ir dailės paro
das ir kitokias kultūrines pra
mogas.

•
Ateidama . į mūsų tarpą ši 

sveikų principų organizacija, 
tikėkime, patrauks daug žmo
nių ir juos nuteiks kilniam lie
tuviškam darbui. O šitoje sri
tyje niekada nebus darbininkų 
ir organizacijų per daug. Tad 
kviečiami visi buvę šauliai, bi
čiuliai, ypač jaunieji, atvyk
ti, susipažinti ir kurti pirmąją 
kuopą. Iniciatoriai organizato
riai yra: Antanas Reventas, Jur
gis Sirgedas, Jonas Klivečka, 
Jurgis Kiaunė, Adelė Poderie- 
nė, Jonas Poderis ir Vaclovas 
Butkys.

Popiete, skirta lietuvių tarmėm
LMK Federacijos valdyba bir

želio 13 i Kultūros Židinį su
kvietė nemažą žmonių kultūri
nei popietei. Tuo metu pasitai
kė gana didelis lietus, bet vis 
tiek žmonių prisirinko per 80. 
Popietė buvo skirta lietuvių 
kalbos tarmėm.

Prelegentu buvo pakviestas 
kalbininkas Leonardas Damb- 
riūnas, iš Washingtono, specia
liai atvažiavęs šiai paskaitai. 
Dėl didelio lietaus jis truputį 
vėlinosi.

Popietę pradėjo Federacijos 
pirmininkė Vincė Jonuškaitė, 
visus pasveikindama. Ji pakvie
tė atidarymo žodelį tarti Lietu
vos gen. konsulą A. Simuti. Vi
si įpratę jį girdėti bendrine kal
ba kalbant, bet dabar buvo nu
stebinti — jis kalbėjo žemai
tiškai, apie žemaičių žemę, apie 
vysk. Valančių ir kitus žemai
čius, kurie statė Lietuva.

Tada buvo pakviestas Leonar
das Dambriūnas. Jis nupasa
kojo, kaip susidaro tarmės ir 
kaip jos turi tendencijos išnyk
ti.

Daugiausia kalbėjo, kas ir 
kaip tyrinėjo lietuvių kalbos 
tarmes, kiek iki šiol padaryta 
šitoje srityje. Tai buvo daugiau 
istorinis tarmių mokslo pavaiz
davimas. Apie pačias tarmes 
kalbėta trumpai.

Organizuojamas autobusas Į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 18. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno 680 
Bushwick Av., Bklyn, N. Y. 
7:00 sustoja prie Shalins Funer
al Home 84-02 Jamaica Ave.. 
Woodhavene. Kelionė asmeniu: 
11 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininke 
administracijoje GL 2-2923, va
karais GL 4-7068, pas M. Šalins- 
kienę 296-2244, E. Kašetienę 
St. 2-6815. Gautas modernus ir 
patogus kelionei autobusas, ir 
tik vienas. Prašoma užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku at
vykti.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškų plokštelių rinki
niais bei naujomis lietuviško
mis knygomis pakviestas daly
vauti birželio 27 Lietuvių klu
bo rengiamam piknike Ronkon
koma, L.I., N. Y. Ta pačia pro* 
ga Darbininko skaitytojai galės 
apsimokėti prenumeratas, ne
skaitą laikraščio turės progos jį 
užsisakyti pirmiem metam pa
piginta kaina už 5 dol.

Toliau buvo skaitymai —tar
mių iliustravimai. Ona Balčiu- 
nienė-Audronė dzūkiškai pa
skaitė eilių. Leonardas Žitkevi
čius paskaitė linksmas eiles Va
balninko ir brooklyniečių tar
me. Kotryna Grigaitytė paskai
tė suvalkietiškai (kapsi’škai) pro
zos gabaliuką, gi Bronius Bal
čiūnas vėl nukėlė į Dzūkiją 
trumpu skaitymėliu. Jis pa
kvietė tarmę pademonstruoti 
p. Grušienę. M. Žukauskienė 
atstovavo Prienų tarmei ir pa
skaitė A. Vaičiulaičio novelės 
ištrauką (Dvi seserys). Pabaigai 
Paulius Jurkus žemaitiškai pa
skaitė linksmas Butkų Juzės ei
les — “Žemaičių stiprybė”.

Su pirmininkės V. JonuSkai- 
tės padėkos užsklanda ir baig
ta popietė. Toliau buvo vaišės 
— punšas, kava, pyragaičiai. 
(P-L)

Dveji metai be’
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DR. LIDIJOS STANAITIENĖS
š.m. birželio mėn. 26 d. sukanka lygiai dveji metai, kai mūsų myli
ma mamytė atsiskyrė su šiuo pasauliui. Tą dieną 10 vai. ryto Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje bus atlaikytos mišios už jos vėlę. 
Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti gedulingose pamaldose ir 
pasimelsti už jos sielą.

Duktė Marina ir žentas Zigmas
RAULINAIČIAI

XVI skautŲ sporto 
švente

(atkelta iš 6 pslJ

2 v. 50 m bėgime, jaunė Ga- 
runkštytė II pelnė 3 v. stalo 
tenise.

Šiemet New Yorko sesės 
siunčia didesnį būrį sportinin
kių. Vyksta 3 tinklinio ko
mandos (jaunučių, jaunių, sen- 
jorių). Gvildytė, jau 9 metų, 
vis pažangėja stalo tenise, 
lengvojoj atletikoj gausiau da
lyvių, ir jos stengsis nuskinti 
bent vieną lapelį iš paparčio 
žiedo, kurį saugiai globoja 
Hartfordo mergaitės.

Domina, kaip pasirodys New 
Yorko jaunės tinklininkės, kai 
jaunučių šešetukas, žengiąs pir
muosius žingsnius, turės pro
gos pasimokyti. Senjorių ko
manda yra klaustukas.

Apskritai, sportiniai įvykiai 
Worcesteryje žada įdomių dvi
kovių, lauktina, kad bus netikė 
tumų, iškils nauji veidai, nauji 
meisteriai. Skautų sporto šven
tė, tad patyrę vadovai, trene
riai ir patys sportininkai deri
na savo sugebėjimus, patirtį 
tyram sportiniam žaismui. At
sitiktini šešėliai, o juos kartais 
bando teplioti vienas kitas įsi
audrinęs žiūrovas, kuriam tra
gedija, jei pralaimima pajėges
niam, tėra skurdžios kasdieny
bės grumstas ir toks nesudar
ko pakilios nuotaikos.

K. čk.

Piknikas Putname šiemet 
bus liepos 18. Seselių vienuoly
no sodyboje bus mišios 11 vai.. 
12:30 pietūs, dail. A. Galdiko 
paroda, 4 vai. mergaičių sto
vyklos programa.

Lietuviško jaunimo stovykla 
Neringoje bus tokia tvarka: 
mergaitės nuo 7 iki 16 metų— 
birželio 27 iki liepos 24, berniu
kai nuo 7 iki 14 metų liepos 
25 iki 31. Angliškai kalbančiam 
jaunimui nuo rugsėjo 22 iki 
28. Kas norėtų platesnių infor
macijų, prašom kreiptis Nerin
ga, I.C.C. Putnam, Conn. 
06260, tel. (203) 928-5628.




