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Gera valia—eksportui netinkama prekė? 
Kas nutiko, kai prezidento gera valia buvo nunešta į 
Hanoi ir Maskvą, o popiežiaus į Kantoną

AP birželio 19 pranešė, kad 
Paryžiaus derybose š. Vietna 
mo atstovas apkaltino Jungti
nių Valstybių vyriausybę; esą 
jai grūksta “geros valios”.... 
Ar tai ne sąmoningas pasityčio
jimas! Prezidentas LBJ, “geros

zijos, dėl komunistų pastatytos 
Berlyno sienos 1961, dėl Ame
rikos žvalgybinio laivo Pueblo 
atidavimo į š. Korėjos rankas.

Kaltinimai dar ir didesni: esą 
mėginama Įtikinti Sovietus su
siaurinti ginklavimąsi, Aineri-

Kas už beturčių solidarumo demonstracijos sostinėje
ka vienašališkai rodė “gerą va
lią” ir pristabdė savo ginklavi
mąsi. Tuo tarpu Sovietai savo 
karinį biudžetą didino ir kai ku-

Dalyvavo 50,000. Pusė baltųjų. Ar juodieji lygybes siekia bal
tųjų bendruomenėje ar nori juodųjų bendruomenės? Ar vy
riausybe įstengs socialinę lygybę organizuoti teisės principu?
DĖMESIO CENTRE du vidaus 
reikalai

Vidaus politikoje po senato
riaus Kennedy mirties du daly
kai labiausiai patraukia dėme
sį — beturčių solidarumo de
monstracija VVashingtone bir
želio T9ir kova už ginklų su
varžymą Kongreso. _

Beturčių solidarumo demon
stracijos organizatorius yra 
Ralph David Abernathy, dr. M. 
L. Kingo vietininkas, Southern 
Christian Leadership Conferen- 
ce pirmininkas. Pagal jo aiš
kinimą demonstracijos tikslas 
— paveikti vyriausybę, kad ro
dytą daugiau rūpesčio betur
čiais, aprūpintų darbu, pra
gyvenimo pastoviom pajamom, 
žmoniškai butais. Vyriausybė 
jų būsimą žygį sutiko palan
kiai, davė aikštę įsirengt ‘Prisi
kėlimo miestui’, kuriame turė
jo apsigyventi 3,000 atvykusių. 
Dėl lytaus, purvo, blogo mais
to ir kitų trūkumų dalis išsi
skirstė ir beliko apie 500. Bet 
kiti skirtai dienai atvyko trau-

ris skelbia priešingai nei steigė
jai — skelbia rasių separaci- 
ją. Jis skelbia baiminąsis geno
cido, vykdomo ne dujų kame
rom, bet ‘rasių amalgamacija’. 
Atsišaukime į juodosius gerinti 
savo gyvenimą — ne mirti bi

jėgos keliu... Bevel tik New 
Yorko majorą Lindsay vadino 
išmintingiausiu majorų.
KEIČIASI VADAI, nes keičiasi 
dvasia

Aname priėmime Abernat- 
hy ir Bevel gyrė Stokely Car- _ 
michael, juodosios jėgos atsto-- nis priduria: “Mes tikime, kad 

jei mes turėsime mirti, tai bus 
ne hara-kiri, bet kamikaze — 
nusinešti su savim kiek gali
ma daugiau”.

Tokia Innis pažiūra skiria 
juoduosius ne tik nuo baltųjų, 
bet ir nuo nuosaikių juodųjų. 
Time žurnalas vertina, kad CO
RE tokiu keliu artėja prie Stu- 
dent Nonviolent Coordinating 
Committee ir Southern Chris
tian Leadership Conference sa
vo karingu posūkiu į kairę.

Juodųjų raidoje stiprėja sa
vo rasinė sąmonė ir noras ją 
išlaikyti nesutirpintą.

vą, Castro šalininką. “Aš galiu 
nesutikti su jo strategija, bet 
ne su jo siekimais,” sakė Aber
nathy.

O Carmichael siekimai kito
kį nei tų, kurie pradėjo negrų 
sąjūdį “Congress of Račiai 
Eųuality” (CORE) 1942. Tai bu
vo rasinės integracijos įrankis. 
Prieš porą metų, kaip informuo
ja Time, CORE steigėjo James 
Farmer vietoje atsirado Floyd 
McKissick. Farmer buvo kalti
namas per lėtai vykdęs proce
są. Bet prieš savaitę McKissick 
vietoje atsirado Roy Innis, ku-

Mulų traukiamais vežimais pro Atlantą keliauja į Washingtono žygį

Mano valdžia iš Dievo ir liaudies

Už de Gaulle ar už komunistus?

kiniais, autobusais ar asilų trau- džioji dalis grįžo į darbą. Iš 10 
kiamais vežimais iš visos . A- mil. streikavusių tebestreikuoja
menkos.
REIKALAVIMAI, kuriuos ren
gėjai skelbė

Prancūzijos darbininkų dL—išeities nėra. Tai' nukreipta 
prieš vidurio grupes, kurios 
skelbia: nei už de Gaulle nei 
už komunistus, o už trečią iš
eitį — už mus.

Abernathy, Young ir kt. va
dai spaudos konferencijoje pa
teikė 41 reikalavimą. Tarp jų 
— turi būti priimtas įstatymas, 
kuris garantuotų naujų darbų 
2,400,000 per 4 metus; paskir
ta 5,5 bilijonai butų statybai ir 
pašalpom, kad motinom nereik
tų dirbti.

Reikalavimai nebuvo tik eko
nominiai socialiniai, kaip aiš
kėjo iš kito pasikalbėjimo.

PAS C L ARKA — mes jum kal
bėsim, ne jūs mum...

Birželio 4 vyr. valstybės gy
nėjas Ramsey Clark priėmė 
100 žmonių delegaciją. Jis čia 
išgirdo pareiškimų, kurie ro
dė mažiau atsakingų vadų nuo
taikas. “Pilietinių teisių įstaty
mai neverti popierio, kuriame 
jie surašyti”. “Mes norime vi
siškos atmainos — naujos tei-

apie 600,000. Tarp jų radijo, 
televizijos tarnautojai, kurie 
reikalauja, kad vyriausybė at
sisakytų nuo informacijos kon
trolės, bet pinigus duotų.

De Gaulle šalininkų propa
gandoje sekmadienio rinkimam 
balsuotojas statomas prieš pasi
rinkimą: arba tvarka arba chao
sas; jei už tvarką, tai už de 
Gaulle, jei už chaosą, tai už 
“komunistinį totalizmą”. Pasta
ruoju laiku dar pridėjo: trečios

Solidarumo žygyje Wash- 
ingtone birželio 19 dalyvavo 
apie 50,000. Pusė buvo baltųjų. 
Dalyvavo ir Humphrey, McCar- 
thy, eilė miesto majorų. Dides
nių incidentų nebuvo. Vertina- vaduoti iš biurokratijos, kurio- 
ma, kad nuotaika buvo rimtes
nė, rūstesnė ir karingesnė nei 
prieš 5 metus surengtame dr. 
Kingo panašiame žygyje. Ma
žiau dabar dalyvavo dvasinin
kų, daugiau jaunimo — akade
minių anarchistų. Vadas Aber- 
nathy pažadėjb iš Washingtono 
neatitraukti “Prisikėlimo 
miesto”, kol reikalavimai ne
bus įvykdyti. Jis nepaisys val
džios duoto laikinio leidimo mi-

nėtam miestui, nes jis valdžią 
turįs iš Dievo ir tautos.

Visas reikalas, ar Kongresas, 
skelbdamas kovos su skurdu ir 
panašias programas, stengs išsi-

valios” apaštalų paveiktas, taip 
jau stengėsi rodyti “gerą va
lią” š. Vietnamui, o dabar kal
tinamas, kad “geros valios” dar 
vis trūksta... Vardan “geros riom ginklų rūšim pralenkė A- 
valios” prezidentas įsakė su
siaurinti bombardavimą; įsakė 
savo kariuomenei net žvalgybų 
nesiųsti į demilitarizuotą zoną, 
nutylėti apie Sovietų sustipri- 
tą ginklų gabenimą į š. Vietna
mą.

Prezidentas buvo įtikintas, 
kad tokia pat “gera valia” at
simokės ir š. Vietnamas —pri- 
stabdys infiltraciją. Nutiko ki
taip: jei amerikiečiai nustojo 
bombardavę š. Vietnamo sosti
nę, tai š. Vietnamui yra ženk- 

" las, kad jiem reikia bombarduo- kiai gali padėti komunistam'žu- 
ti P. Vietnamo sostinę. Ir bom
barduosią, sako, iki Amerika pa
rodys “gerą valią” iki galo — 
iki pasitrauks rš Vietnamo.

Prieš tokią Amerikos vyriau
sybės “gerą valią” po šešių 
tuščių savaičių Paryžiaus dery
bose pačioje Amerikoje auga 
įtūžimas. Jo pirmas prasiverži
mas senate buvo šen. E. 
Brooke kalba birželio 18.

meriką.
Dokumentas kaltina demo

kratų vyriausybes dar ir tuo. 
kad Amerika nori pastoti pa
saulyje kelią komunizmui, o to
leruoja komunizmą savo pašo
nėje už 90 mylių nuo Miami. 
Esą demokratai organizuoja 
programas “tiltam” su Europos 
komunistais, o tuo pačiu metu 
rytų Europos komunistai (tarp 
jų Čekoslovakija, Lenkija) gabe
na ginklus š. Vietnamui. “To
kia Rytų-Vakaru priekyba arš-

w.

dyti amerikiečius Azijoje”. Esą 
Amerika ragina Europos sąjun
gininkus spirtis prieš komuniz
mą, o pati derasi dėl ginklų 
kontrolės, “visai nežiūrėdama 
savo sąjungininkų sumetimų”.

Maskvos akyse Amerika iki 
galo bus parodžiusi “gerą va
lią”, kai pasitrauks iš Vietna
mo, pasitrauks iš Viduržemių 
jūros, pasitrauks iš vakarų Eu
ropos.

je pirmiausia tom programom 
pasinaudoja valdininkai.

va-

visi iš Toronto. Pastarieji trys ne-Ray, tikrasis Galt, Sneyd, Bridgman 
pažinojo nei Ray, nei vienas kito.

pavarde jam parūpintas ir pa
sas. Ir Bridgman ir Sneyd abu
du tikrieji Toronto gyventojai. 
Paaiškėjo taip pat, kad ir Eric 
S. Galt, pavardė, kuria Ray 
rodėsi Los Angeles, paskui

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
MINĖJIMAS

Pavergtos Europos Seimas 
birželio 26 d. 6 vaL p.p. Car- 
negie International Center, 345 
East 46 St, New York, minės 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 50 
metų nepriklausomybės sukak
tį. Kalbės seimo pirminin
kas dr. G. M. Dimitrov, A. 
Kutt, Estija, A. Berzins, Latvi
ja, V. Sidzikauskas, Lietuva. 
Rezoliuciją pateiks St. Korbons- 
ki, Lenkija. Kalbės taip pat 
svečias Christopher Emmet

Tai bus Pavergtos Europos 
Seimo solidarumo su Baltijos 
valstybėm pareiškimas.

šio solidarumo gestas skati
na pačius baltiečius — lietu- '] 
vius, latvius ir estus — tame i 
Pavergtųjų Seimo specialiame 
posėdyje juo gausiau dalyvau- 

r., birželio 17 senate pasakė nimo ir tautų saugumo nenau- ti, kad posėdžio patalpos būtų 
Šen. Charles Percy patarpi- kalbą apie lietuvių, latvių, estų dai”.

ninkavo, kad beturčių dele- genocido dieną. Priminė, kaip ———
gaciją priimtų respublikonų va- prieš 27 metus Sovietai depor- RABBI B MASKVOS 
dovybė (GOP). Ten vienas iš tavo šimtus tūkstančių, paver- 
vadų, dalyvaujant ir Abernathy, gė baltiečių tautinę kultūrą, 
buvęs dr. Kingo talkininkas vykdydami kultūrinį genoci- 
Chicagoje, James Bevel aiškino dą, kaip tai yra pažymėjęs 
viso sąjūdžio siekimus: pada- 1965 J.V. Kongresas. Yra žiau- 
lyti JAV gėrybes ir gamybos 
priemones liaudžiai; sustabdyti 
visokį ginklavimąsi, perauklėti 
policiją; išlaisvinti pasaulį nuo 
fašistų

singumo filosofijos”. “Už kiek-

Ray, kuris įtariamas nužu
dęs dr. Kingą, balandžio 8 pasi
rodė Toronte kaip Paul Bridg
man. Tuo vardu jis buvo pa- Memphis, yra tikra — taip pat 
prašęs ir paso. Kai paaiškėjo, Toronto gyventojo pavardė. Ka- 
kad tuo vardu pasas paimtas, policija suka galvą, iš
Ray pakeitė savo gyvenamą vie
tą ir vadinosi jau Sneyd. Ta

HHH PRIEKYJE?
Pagal Gallupo opinijos tyri

mą Humphrey pralenkia abudu 
konkurentus — Nixoną ir 
Rockefellerį. Esą varžybos tarp 
Humphrey ir Nixono pagal da
bartines nuotaikas duotų to
kius rezultatus — 42:36; tarp 
Humphrey ir Rockefellerio — 
39:36. Rockefellerį remia tik 
60 proc. respublikonų, bet jį 
remia 29 proc. demokratų. 
Nixoną remia 76 proc. respubli
konų, bet jį remia tik 10 proc. 
demokratų.
KIEK AMERIKA 
APSIGINKLAVUSI

Amerika dabar susijaudinu
si dėl ginklų privačiose ranko
se. Tokių ginklų esą 100 mili
jonų. Ginklų pirkimas padidėjo 
ryšium su gatvių riaušėm. Visi 
sakosi norį apsirūpinti savisau
gos reikalui.

1966 metais šaunamieji 
ginklai buvo pavartoti 109,000 
kriminaliniuose nusikaltimuo
se, kuriuose nušauta 6,552 as
mens.

Kongresas birželio 6 priėmė 
įstatymą, kuriuo draudžiama 
priimti ginklų užsakymus paš-

“Geros valios linkėjimus" vež- 
dino ir popiežius Į komunistinę 
Kiniją... Vėžliai buvo italų au
tomobilių pramonės žmonių 
grupė, vadovaujama U m bert o 
Corti. Jie sugalvojo automobi
liais atlikti “taikos žygį” į ko
munistinę Kiniją. Kad jų žygis 
turėtų geresnę reklamą, gruo
džio 11 jie gavo popiežiaus į-

kur jis gavo tokias tikslias in
formacijas apie tuos asmenis.

Prezidentas LBJ “gerą 
lią” dar rūpestingiau siuntė į 
Maskvą. Guodė tautą, kad “ge
ra valia” jau daug pasiekta tal
kos labui: atominė sutartis pa
sirašyta, konsularinė sutartis 
patvirtinta; siekiama sutarties 
dėl ginklavimosi apribojimo. At
rodo, naujom sutartim su Mas
kva prezidentas LBJ nori įeiti 
į istoriją kaip
dentas”. Nors žinia, 
vietų Sąjunga vadovaujasi ne 
sutartim—kiek jų pasirašė, tiek 
ir sulaužė, kai tik jai tai buvo 
naudinga.

Tačiau Maskva taip pat kaip 
ir Hanoi Amerikos geros valios 
pareiškimus priima kaip jos 
silpnybės ženklą, LBJ tiesia
mos rankos neima, į Maskvą 
nekviečia ir reikalauja vis nau
jų nuolaidų. Vis naujais agresi
jos veiksmais šantažuoja.

Šis “geros valios” eksportavi
mas į Maskvą susilaukė reakci
jos iš respublikonų vadovybės. 
Koordinacinis komitetas birže
lio 18 paskelbė raštą “Demok
ratų užsienio politika—pasitikė
jimo krizė”. Etą prezidentų 
Kennedy ir Johnsono laikais 
dėl demokratų "wishful think- 
ing" siekiant pagerinti santy
kius su Maskva prieita prie A-

taikos prezi-
kad So- galiojimą nuvežti komunistam

vieną, kurį jūs užmušite Prisi- * 
kėlimo mieste, nupleškės 10 
miestų, nes mes neturime ko 
prarasti.”' Kai Clark mėgino

• juos pertraukti, išgirdo įspėji
mą: “Dabar mes turime išdėsty- vaites tris kartus kvietė Sovie
ti savo reikalavimus, ir mes tu- tus gerinti tarpusavio bendra- 
rime kalbėt jum, ne jūs mum”, darbiavimą. Rašė taip pat laiš- 
Po poros valandų Ramsey 
Clark beliko pasakyti: “Mes ver
tiname jūsų nuoširdžius pareiš
kimus”.
RESPUBLIKONAM KALBĖJO 
dar aišlciau

LBJ susilaukė vėl—niet!

— Šen. Mansfieldas birželio
19 vėl pasisakė už Amerikos 
kariuomenės mažinimą Europo
je.

menkai nenaudingos padėties.
Būtent:
— Amerika prarado pasaulyje 

vadovavimą ir pasitikėjimą — 
dėl Kubos nepavykusios inva-

$

Prezidentas LBJ per dvi sa- kus Kosyginui. Maskvos 
džia tylėjo, o atsiliepė jos spau
da. Izvestija pirmiau, o dabar 
ir Pravda atmetė kvietimus. 
Esą Maskva neturi jokios in
tencijos — rašė Pravda birže
lio 19 — plėtoti su J. Valsty
bėm draugiškus santykius “so
cializmo, nacionalinio išsilaisvi-

ŠEN GRIFFIN APIE 
BALTIECIUS

Šen Robert P. Griffin, Mich.

val-

“geros valios linkėjimus”.
Aplankę 11 kraštų gegužės 

11 pasiekė Hong Kongą, iš ten 
Kantoną. Kantono policija juos 
suėmė, išlaikė 24 valandas, pa- 
tardė. Reikalavo, kad pasirašy
tų pareiškimą, jog popiežius e- 
sąs “kriminalistas, tarnaująs 
vakarų imperialistinėm valsty
bėm”. Kai jie atsisakė pasira
šyti, tai buvo pakištas kitas pa
reiškimas; kad jų kelionės 
tikslas buvęs atvežti sveikini
mus iš Milano mugės Kantono 
mugei. Tą pareiškimą jie pa
sirašė ir... buvo ištremti iš Ki
nijos. “Mum nebuvo galimybės 
perduoti popiežiaus sveikini
mus Kantonui”, guodėsi grupės 
vadas Corti, pasiekęs Hong 
Kongą.

“Geros valios” žygis į Kan
toną baigėsi. Bet jis ne pirmu
tinis ir ne paskutinis. “Geros 
valios” žygiais Vatikanas pasi
skardeno ir į Maskvą. Trūksta 
tikslesnių žinių, kaip Maskva 
suprato Vatikano “geros valios” 
žygius ir kada jos akyse nuo
laidų saikas bus pripiltas iki 
to, kad Maskva pasakytų: dabar 
jau parodėt “gerą valią”.

pilnos ir tuo būdu pabrėžtų pa
ties įvykio reikšmę.

Maskvos vyriausias rabinas VOKIETIJA TURI PATI 
Yehuda Leib Levin atvyko į KELIO IEŠKOTI 
New Yorką ir darė viešus pra
nešimus žydam. Kalbėjo, kad 
Sovietuose nesą jokio antisemi
tizmo ir diskriminacijos mažu
mom. Jo pranešimas susilaukė 
vienoj pusėj plojimų, 
šauksmų “Melagis”.

Užmirštama, kad jis negali Tas lankymasis vertinamas 
santi klasių ekonominė kova. lai. Mes, kurie naudojamės laisvai kalbėti ■— jis gi turi grįž- kaip išvada iš Amerikos nusi-

' Visuomenės santvarka turinti laisve, turime pagerbti dvasią ti. Tie, kurie rengia tokius vie- statymo nieko nedaryti ir palik-
būti pakeista, ar tai būtų pa- ir ryžtą tų anapus uždangos, ku- šus pranešimus, stumia svečią į ti reikalą pačiai
daryta jėgos (violence) ar ne rie tebesiekia laisvės. provokacinę padėtį.

ri ironija — sakė senatorius, 
— kad Sovietų Sąjunga prieš 
28 metus pavergusi šias tautas, 
laiko save žmogaus teisių čem- 

Beturčių kova tai e- pionu ir kolonializmo priešinin-

kitoj

Vokietijos už. reikalų min. 
Brandtas birželio 18 lankėsi ry
tų Berlyne pas Sovietų atsto
vą Abrasimovą dėl Rytų Vo
kietijos varžymų susisiekti 
su Berlynu iš vakarų Vokieti- ’ 
jos. P- vietnamiečiai paėmė sovietines komunistę raketas, kuriom apCau-

Tas lankymasis vertinamas doma* Satgonas.

tvarkyti:

Egipte Sovietai treniruoja — Anglija birželio 19 išva- 
Vokietijai 300 lakūnų skraidyti sovieti- rė du Sovietų prekybos delega

cijos narius už šnipinėjimą.niais M i gaiš — 21.

į “Geros valios” šūkis atėjo i 
mūsų dienas iš senosios Evan- 

[ gelijos, kuri skelbė gerą Nau- 
Į jiėną geros valios žmonėm, 
f Gera valia ir meilė su ekumeni

niu sąjūdžiu virto lyg moder- 
| niausiu šūkių prieš komunistų 
; skelbiamą šūkį — neapykantą 
= priešam.

Neapykanta ir meilė tai du 
poliai. Krikščionis pasirenka 
meilę. Tačiau klaida būtų many
ti, kad žmonijos santykius le
mia tik neapykanta ir meilė. Ta 
pati Evangelija kalba ir apie ki
tus dėsnius, kurie tvarko žmo
nių santykius, kai ragina būti 
nuolankiem kaip balandis ir 
gudriem kaip žaltys.
* Meilė ir gera valia yra be
jėgės, jei jų nevaldo Sekminių 
Dvasia — išmintis. O ji, varg
šė, geros valios ir meilės apašta
lų labiausiai užmirštama.
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Mūsiške vėliava jau labai išblukusi...Padčkite mum
Ateities žurnalas balandžio 

mėn. paskelbė, kad jos redak
cijos nariai Vincė Juškaitė ir 
Kęstutis Čižiūnas, apsiginklavę 
magnetofonu ir foto aparatu, 
buvo išvykę į Mount Carmel 
šv. Kryžiaus lietuvišką parapiją.

Parapija buvo garsi savo pra
eityje. Joje klebonavo toki žino
mi kunigai kaip J. Žilinskas, J. 
Martišius, J. Abromaitis, A. Sta- 
niukynas, V. Bartuška, S. Pavi- 
lanis, K. Skripka, J.B. Končius. 
Ir bene paskutinis lietuvis kle
bonas S. Laurinaitis (1963-67).
Nuo šio laiko jau nelietuvis ku- I 
nigas E. J. Hudak.

V. Juškaitė ir K. čižiūnas sa
vo misiją atliko pasigėrėtinai 
puikiai, ir Ateitis paskelbė jų 
pasikalbėjimą su naujuoju kle
bonu, su parapiečiais, o taip 
pat savo įspūdžių santrauką. j 
Pastarąją čia pakartojame. j

Ateities redakcijos ekspedicija lietuviškos parapijos 
atkasinėti Pennsylvanijoje

jomis. Žmonės kunigą mėgsta, lefanu. Jis pareiškė nieko prieš 
bet nepasitiki sistema. Didžiau- kleboną neturįs, bet “išėjau, 
šia problema — išpažintis, nes protestuodamas prieš sistemą”.

Visur mus maloniai priėmė;

Nuėję į kleboniją, buvome 
priimti, ir klebonas kun. F. Hū- 
dak sutiko pasikalbėti. Po to, 
apklausinėjome visą eilę para- 
piečių, — kurie tik norėjo su 
mumis kalbėti. Iš jų sužinojo
me, kad parapija turi savo ka
pines ir mokyklą. Vyskupas ka
pinių nelietė, bet atėmė mokyk
lą ir sujungė su kitomis parapi-

Mount Carmel, Pennsylvania. 
Miestelis nedidelis, jame tik 10, 
000 gyventojų, apsuptas nedi
deliais kalnais. E trijų pusių tie 
kalnai yra nukasti, — ieškant 
anglies. Tačiau anglių kasyklos 
miršta, ir miestelis pereina į ki- - 
tą pramonę: čia gausu siuvyklų, 
kurios siuva rūbus ir marški
nius. Dar veikia pora kasyklų, 
bet sunkioji pramonė jau bai
gia savo dienas.

Pirmas įspūdis — daug baž
nyčių; vien katalikų parapijų 
yra septynios. Žmonės nėra tur
tingi, jaunimo mažai — jis ke
liauja kitur, kur daugiau dar
bų ir “veiklos”. Oras švarus ir 
tyras.

Tokią tad pavasario dieną at
vykome pažinti šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos. Atvykome su
žinoti, kodėl lietuvis kunigas 
iš čia iškeltas ir nelietuvis — 
atkeltas.

Šv. Kryžiaus parapija yra se
na ir turi labai turtingą isto
riją: įsteigta 1892 metais, ji per-

ir trečios kartos lietuviai nemo
ka eiti išpažinties angliškai 
Tai pergyvena ir naujasis kle
bonas, kuris jaučia savo padėtį 
ir leidžia žmonėms savo tauti
nius jausmus pareikšti, jei jie 
to nori. Sužinojęs apie vasario 
16 reikšmę, jis pats atnešė iš 
mokyklos lietuvišką vėliavą ir 
pastatė ją bažnyčioje. Pastatė 
ir Amerikos vėliavą. Pasiren
gęs iš anksto (parapiečių pade 
damas), prabilo vieną kartą j 
žmones lietuviškai. Tuo jis vi 

x B sus iš suolų išvertė (“brought
B down the house”).
B Visus pakalbinus, su visais 
B pasikalbėjus, pasirodė įvairūs 

galvojimo būdai ir mintys.
B Tai matyti iš pasisakymų, tiek 
B klebono, tiek žmonių. Iki šiol 
B vienas lietuvis išstojo iš para 
B pijos, ryšium su naujojo klebo 
B no paskyrimu. Jo neradome na-

Klebonas kun. Francis Hudak ' įme. Tik vėliau SUSlSiekeme te kairėje, klebonija.

POPIEŽIAUS LAIŠKAI Į PRAHĄ. MASKVĄ IR KAUNĄ
The Pilot, Bostono laikraš

tis (pasiekęs mus P. K. dėka) 
birželio 8 nr. informavo iš Va
tikano, kad popiežiui Pauliui 
VI buvo padėti ant stalo trys 
raštai, kad juos pasirašytų. Vie
nas buvo į Prahą Čekoslovaki
jos arkivyskupui E. Nocsey, ku
ris turėjo vykti į Romą, bet su
sirgęs. Popiežius jam reiškė už
uojautą. Laikraštis čia įžiūrėjo, 
kad popiežius atsistoja labiau 
šio arkivyskupo pusėje negu 
arkivyskupo Tomasek, kuris 
valdžios yra paskirtas Bažny
čios administratorium

Kitas raštas buvo skirtas į 
gyveno lietuvių angliakasių in- Maskvą — sveikinimas orto- 
vazija, lietuvybės ir lituanisti- doksų Bažnyčiai dėl 50 metų 

sukakties, kai atstatytas Mask
vos patriarchatas.

Trečias buvo į Kauną — 
pasveikinimas vyskupui J. Ma
tulaičiui Labukui, kuriam suėjo 
50 metų kunigystės.

SPAUDA

stebėjosi, iš kur mes tokie atsi- 
radome, kad jų parapija mums 
rūpi. Kvietė dar atvažiuoti, pa-

važiavome pilni įvairių įspū
džių, sunkias galvas ir širdis tu
rėdami, nešdami su savim šį pa
rapijos žmonių prašymą:

"Atsiųskite mums lietuvišką 
vėliavą. Mes nežinome kur gau
ti, o pasiūti negalime, nes netu
rime tamsiai raudonos. Yra rau
donų, bet ne tokios; mums rei
kia tamsios. Pasirūpinkite, nes 
mūsiškė jau labai išblukus. At
siųskite vėliavą".

(Bus daugiau)

nų lietuvių, latvių, estų, ukrai
niečių, kurie yra priversti gy
venti po svetimu komunistiniu 
batu.

kas renesansą; čia tapo įkurtas 
Šv. Kazimiero seserų vienuoly
nas, ir veikė lietuviška mokyk
la su lietuvių kalbos dėstymu. 
Parapija davė pasauliui 4 kuni
gus ir 23 vienuoles.

The Pilot rašo, kad laiškas 
vyskupui Labukui esąs skirtas 
ir visiem Lietuvos tikintiesiem. 
Popiežius rašo, kad jis žino, ko
kiose sąlygose gyvena šis “re- 
gijonas”, kokias “įvairias sun
kenybes” turi pakelti Bažnyčia, 
“vykdydama savo dievišką mi
siją”.

Laikraštis vertina, kad tais 
žodžiais popiežius išreiškė ko
munistinius persekiojiiųus; Po
piežius drąsino ĮLietayoą katali
kus stovėti “kantrybėje ir vil
tyje”, kad visos Bažnyčios mal
dos netrukus duotų “tikros tai
kos, susipratimo ir laisvės lai
kus”.

Laikraštis vertina minėtus kunigų likimo Vengrijoje, Len- 
laiškus kaip Vatikano politikos kijoje, Lietuvoje, Ukrainoje, 
kryptį rytų Europoje. Toji po- taip pat nesijaudina dėl milijo-

litika siekia susipratimo su Mas
kvos patriarchatu. Bet kokia 
kaina. Laišką vysk . Labukui 
laiko popiežiaus viešu konstata
vimu, kad sovietinis režimas 
vykdo Bažnyčios persekiojimus.

Pittsburgho; Pa., skaitytoj a 
J. Ž. iš senižra yra atsiuntusi 
Pittsburgho didžiausio dienraš
čio iškarpą, kurioje yra laiškas, 
pasirašytas Aldona Grina. Auto
rė atsiliepė dėi dvasininkų, kata-

mo karą. Ji atverčia antrą tų 
protestuojančių pusę — kad jie 
tyli dėl komunistų subversijos 
P. Vietname, dėl vyskupų liki
mo komunistinėje Kinijoje, dėl

certiniu

GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldokas savininkas. 
Jauki vieta maloniai praleisti laiką. Į Čia vietos lietuviai sueina pasikal
bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji j Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. Įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimaL 34 Green Street, 
Waterbury, ConiK, Telef. (203) 754-9995.__________________
PARDUODAMA VAISIŲ LABORATORIJA ir ofiaaA Plačiai žinomi vais
tai bei mestis nuo reumettkmo. Lnfeai pelninga Įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9UZ, Newark» NJ. 07104.

GREITOJI PAGALBA. NenusiatUnk, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Dekanių mostia, dabar vadinam* **Roe Leef Rub*\ Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui,prijodama 500. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Bok 9112, Neverk, N J; 07104, arba Į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Vlrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; E V 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; ST2-5043.

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuoiojas. Moaeraišxa 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. 'irt 6-0434.

The Star-Ledger, Netvarko 
laikraštis (pasiekęs mus B. B. 
dėka) gegužės 16 rašė apie “o- 
limpiados kontraversijas”. Bū
tent: Per paskutinius du de
šimtmečius kai kuriom tautom 
yra uždarytos durys į olimpi
nes Žaidynes. Esą kai Azijos ir N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y. 
Afrikos tautom suteikiamos tei- ” 
sės žaidynėse dalyvauti, tai nau
josiom kolonijom, esančiom 
Rusijos prievartoje, atimtos a- 
nos teisės.

“Aš atsimenu gyvai, kada es
tų, latvių, lietuvių vėliavos ple
vėsavo olimpiados stiebuose, 
žymėdamos jų laimėjimus ir 
pagerbdamos jų kraštus, šian
dien jų vėliavos ir himnai už
drausti, kaip ir kitų kolonijų, 
kurios skirtos surusinti”.

“Nors kai kuriem vietiniam 
(sportininkam) leista dalyvauti 
olimpiados žaidynėse, jie turi 
nutylėti savo, tautybę ir prisis-

jos garbei”.
Esą tie įvykiai ignoruojami o- 

limpiados komitete. O tai reiš
kia, kad kai kurios tautos yra 
priskiriamos prie “Herrenvoel- 
ker”, kitos prie neprileistinų 
vergų. — Laišką pasirašęs Da- 
vid Winkelstein.

PASIGENDA TEPTUKŲ IR ŠEPEČIŲ
Birželio 4 Vilniaus Tiesoje 

buvo įdėta “planuojamam ū- 
kiui” būdinga “Elegija apie 
teptuką”. Ne apie dailininko, o 
apie paprastą namų dažymo 
teptuką. Esą:

“Niekas nesiginčija, kad tep
tukas — paprastas daiktas, bet 
keisčiausia tai, kad kuo dau
giau technikos ir kuo ji sūdė 
tingesnė, tuo sunkiau darosi ga
minti dažymo teptukus ir šepe
čius” ....

“šiemet penkių respublikos 
miestų statybos -remonto orga
nizacijoms reikia 1400 rankinių 
dažymo šepečių. Paskirta —tik 
1000. Luboms dažyti šepečių 
reikia 1050. Jau dabar aišku, 
kad negaus nė vieno, šepečių 
langams dažyti vietoj 3150 pa
skirta tik 1000. Vietoj 700 di
džiųjų dažymo šepečių remon- 

turės apsieiti tik su 
280... Tai tik remontininkų 
pretenzijos. Jų (preten
zijų) dar daugiau turi staty- 

Parduotuvėse še
ri ir teptukai pasirodo tik

“Kuo gi vis dėlto dirba dažy-

perkasi sau įrankius “juo-

Tokie įrankiai kainuoja tri

i parduotuvėje. Tačiau darbi- 
inkui, savo pinigais įsigiju- 
am įrankius, atlyginama tik 
tistybine kaina.”

“Elegijoje” prisimenama, 
kad buvo metas, kada teptukų

LIETUVOJE gubą kainą. Verslininkai gami
na juos namuose ir pardavinėja 
už kampo. Jiems viskas išsimo
ka — ir medžiaga, ir darbas. Iš
simoka jiems, bet ne valsty
bei.”

Iš to — “naujos ekonominės 
politikos” siūlymas: “tur būt 
atėjo laikas padėti tiems žmo
nėms realizupti savo produkci
ją. Mes dabar visokeriopai re
miame verslų vystymąsi. Rei
kia pasirūpinti tik tuo, kad vers
lininkų produkcija būtų gerai 
realizuojama, kad jų pagamin
tus šepečius ir teptukus galė-

kais”. Tiesa, tada nebuvę tiek 
statoma, bet... “Teptukų vis 
mažėjo .kol ši produkcija tapo 
deficitine. Ir tik dabar visi su
sigriebė — trūksta žaliavos” .. 
Atseit, trūksta šerių ir ašutų. 
Mat, kiaulės dabar geresnės 
esančios, bet jų šeriai trumpi,, 
o arklių iš viso nedaug teliko. 
Svarbiausia, — šerių rinkimas 
pakrikęs: renka juos “kas nori 
ir kada nori”.

Ir, matyt, suranda, susiren
ka, kas nori rinkti, nes:

“O tuo tarpu gyvai vyksta tų, kad ir už didesnę kainą, 
nusipirkti tie, kurie nežino, kur 
ir kaip galima gauti šepetį ar 
teptuką”.. .(Elta)

prekyba iš po skverno. Yra ge
rų šepečių, teptukų. Yra! Tik 
jie gaunami dievai žino kokiais 
keliais ir už trigubą — penkia-

Žydė paversta Rachele
Birželio 4 Vilniaus operos 

teatre buvo parodyta Halevy o- 
perą “žydė”, dabar pavadinta 
“Rachelė”, šis spektaklis buvo 
parengtas ne operos personalo, 
o Vilniaus konservatorijos stu
dentų bei dėstytojų. Solistai, 
choras ir orkestras buvo vien 
konservatorijos studentai arba 
baigiantieji . Rachelę dainavo 
jau anksčiau konservatoriją 
baigusi Judita Ušinskaitė (E. 
Dirsienės mokinė). Eleazaro ir 
kardinolo vaidmenis atliko šie
met konservatoriją baigiantieji 
Petro Olekos mokiniai, tenoras 
Fiodoras Korzunovas ir bosas 
Bronislavas Gražys. Orkestras 
iš doc. J. Fledžinsko vadovau
jamos orkestro klasės, choras 
— iš doc. A. Armino vadovau
jamos dirigavimo klasės.

Konservatorija esanti pasinio- meikienė, Irena šilingienė, Bru- 
dar pasirodyti ir su Ch. no Shotas ir Ringailė Zotovie- 

Nuotr. v. Maželio ma. Tai būta “buržuaziniais lai- Gounod “Faustu”. (Elta) nė.

JAV LB centro valdyba bir
želio įvykių proga paruošė mo
mentui tinkamą anglų kalba ra
dijo programą ir įrašė ją į juos
tas. Juostelė yra gaminta pro
fesionalų ir tinkama naudoti 
kiekvienai radijo stočiai be jo
kių perrekordavimų. Juostelė 
išsiuntinėta ją iš anksto užsisa- 
kiusiom LB apylinkėm.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avely-Brooklyn, N.Y. lxzub; 
tek 277-5604.

SIMONSON Funeral Home Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. SKainbmti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių Įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill,

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BR1TAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

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

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

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

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

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. Lietuvižka ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS INVESTING CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 2422 W. Marquette Rd., Chicago, III. 60629, (312)) 476-2242

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimaš gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti (vairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno, 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

S 4 G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, 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 VVeddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 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—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus ( 
Europą. Užeikite ir Įsitikinsite!

RICHMOND HILL DORAN'S FLOR1ST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ-BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ (STAIGA atlieka 
visus patarnavimus siunčiant dovanų siuntinius j Lietuvą. Užsakomi Hohncr 
akordeonai, daniški maisto siuntiniai, SSSR gamybos automobiliai bei ki
tos prekės. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai gauti 
paštu. 370 Union Avė., Brooklyn, N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 741h Street Jackson 
. Hėights, N. Y. NE 9-6620.

— Chicago* lietuviu operos 
išleistas lietuviškos J. Kamavi- 
čiaus operos “Gražina” klavy- 
ras, be muzikologijos archyvo, 
dar yra įteiktas Chicagos vie
šajai bibliotekai, Toronto uni
versiteto muzikos skyriui ir 
VVashingtono universiteto, Seat- 
tle, muzikos bibliotekai.

— Repertuaro komisiją 111 
tautinių 'šokių šventei sudarė 
Leokadija Brazdienė, Bronė Ja-

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nėi vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimąįvairių siuntiniams daiktų—geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

Tel. (212) 497-M65

Alfa Jcweler
A. U S E L I S 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio (vairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIEN* — Tel. 497-SM5 

Pusmetinis sutukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
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Aplankyti Maskvą nūn nebė
ra didelė naujiena. Į Sovietų 
Sąjungą iš laisvojo pasaulio 
vyksta politikai, laikraštininkai, 
mokslininkai, prekybininkai ir 
turistai. Daugelis jų savo ke
lionės Įspūdžius pasakoja susi
rinkimuose, spausdina laikraš-

das truko muitinės formalumų 
atlikimas. Po to aš mačiau mer
gaites, beržyne netoli kelio ski- 
nančias gludišius, mačiau medi
nius namus, tokius žemus ir 
jaukius, kokius aprašo Tosto- 
jus. Tvoras ir šulinius su karti
mis. Toliau priemiesčiai ir pa-

AUGUSTINAS UPĖNAS

ja saikų džazą, saikiai šoka po
ros, dainininkė lieja į mikrofo
ną rusišką sielą. Minkštai, prieš
revoliuciniu stiliumi skamba žo
džiai. Prieš revoliuciją’ ir ‘po 
revoliucijos’ Rusijoje skaičiuo

to, nupliekstus saulės, nes tar
nautojos užmiršo nuleisti užuo
laidas, apšviestus neono šviesos, 
keičiančios spalvas, žinoma, be 
pakankamos oro drėgmės; ma
tavimo aparatai apklijuoti leu- 
koplasta. Dar blogiau ekspresio
nistams, kurie Stalino laikais

jis deda i jas savo ranką bučia
vimui. Senutės skirstosi paguos
tos.

Aš mačiau Lenino kapą. Mau- 
zolėjų iš raudono ir juodo Ura
lo marmuro po mėlynomis eg
lėmis prie Kremliaus sienos, 
prie kurio laukia vis ilga eilė

Straipsnius Ir korespondtncUas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
Išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini Ir kalbą redakcija neatsako.

čiuose ir knygose. Iš tų pasa
kojimų ir aprašymų Vakarų

galiau miesto siluetai, didžiuliai 
namai ir kranai, kaminai ir na-

jamas laikas, matuojama pa
žanga ir planavimas, tradicija ir

buvo ištremti į rūsį. Vienam 
Renoir berniukui trupa garba-

žmonių, kad pažiūrėtų mirusia
jam i mumijos veidą. Šitą gegu-

Mum jėgų tesuteikia birželis
Birželis lietuvių tautai yra di

džios tragedijos mėnuo. Nors 
1941 metų visuotiniu tautos su
kilimu birželis ir buvo švystelė
jęs laisve, tačiau greitas jos 
sužlugdymas aptemdė šį dideli 
narsių Lietuvos sūnų laimėji
mą. šiandien iš to Įvykio liko 
prisiminimai ir pagarba ant lais
vės aukuro sudėtom aukom. 
Biržely Lietuva buvo okupuota 
raudoną vergiją atnešusio ru
siškai imperialistinio komuniz
mo, birželyje kraštą nusiautė 
ir pirmųjų deportacijų siaubas, 
birželyje su didžiu skausmu lai- 
dojom pirmąsias komunistinio 
teroro aukas.

Kasmet sugrįžta birželis, o su 
juo kartu ir tragiškų Įvykių pri
siminimai. Vargu ar rasime lie
tuvį, kurio šie Įvykiai nebūtų 
palietę. Vieno tėvas, kito sū
nus, vieno brolis, kito sesuo, 
motina ar net senutė buvo ne
kaltai nužudyti ar išvežti Į Si
birą žiauriose sąlygose. Mirė 
tik dėl to, kad mylėjo ir brangi
no savo žemę ir tėvynę Lietu
vą.

Kasmet birželyje mes juos 
prisimenam ir atitinkamai pa
gerbiami. Tai būtina, gražu ir 
didinga. Bet ar to mum gana? 
Juk birželyje taip pat grįžta 
prisiminimai ir Įgyvendinto di
džiojo tautos troškimo-laisvės, 
kuri buvo pasiekta visuotinių 
tautos sukilimu. Tad, prisimin
dami už laisvę sudėtas kraujo 
aukas, prisiminkime ir giliau 
Įsisąmoninkime ir pačią laisvės 
idėją.

Negalime ir niekas iš mūsų 
nereikalauja grąžinti gyvybes 
už laisvę žuvusiem savo bro
liam, bet mes turime gražinti 
savo tautai laisvę. Prisiminda
mi ir gerbdami laisvės kovoto
jus, niekada nepamirškime ir 
jų kovos tikslo. Kartu su kas
met grįžtančiais birželio trage
dijos prisiminimais tegrįžta pas 
mus ir 1941 metu sukilimo dva-

šia, kada kiekvienas lietuvis, be 
idėjinių, politinių, pasaulėžiūri
nių ir asmeninių įsitikinimų 
skirtumo, tematė vieną tikslą— 
savo tautos laisvę. Ne tarp sa
vęs kovojo jie tada, bet su 
nuožmiu savo priešu. Kovojo ir 
laimėjo.

šie metai yra jubiliejiniai me
tai. Mes juos sutinkam kitaip, 
negu ankstyvesniuosius, papras
tus metus. Kitaip sutikime ir 
birželį. Pamirškime skirtumus, 
taip, kaip mes juos buvome pa
miršę aname biržely. Juk visi 
mes siekiam to paties didžiojo 
tikslo — visuotinės laisvės ir 
pilnos valstybinės nepriklauso
mybės savo pavergtai tautai. 
Tad už ją ir kovokime. Jėgų ir 
stiprybės tesuteikia mums bir
želio karžygių aukos ir sukilimo 
dvasia.

JAV LB Centro Valdyba

žmogus bando susidaryti šiokį 
tokį vaizdą apie gyvenimą ana
pus geležinės uždangos.

Kitas klausimas, ar tas vaiz
das pilnas ir ar jis teisingas. 
Ar gali užsieniečiai pažinti so
vietinę imperiją, arba kad tik 
ir Maskvą, pagyvenę joje kele
tą dienų ar savaičių? I tą klau
simą labai atvirai atsako vokie
čių žurnalistė Sibyllė. Ji 1967 
gegužės mėnesi su dvylika sa
vo tautiečiu, taip pat laikrašti
ninkų, smalsumo vedami, 10 
dienu keliavo po Sovietų Sąjun
gą. Ką jie ten patyrė?

“Aš žinau, kad nieko nema
čiau. Rusijos pamatyti negali
ma”, nuoširdžiai prisipažįsta 
Sibyllė pereitų metų 29-ame 
žurnalo Stern numeryje. Ir tę
sia: “Aš mačiau Maskvą. Ke
lionių vadovas rusas įteikė man 
puokšte gludišių. kai mes šeš
tadienio popietę atvykome į 
aerodromą, dideli, bombastiš- 
ką, apvalu betoninį pastatą, ne
turintį jokių ištaigų. Dvi valan-

stalininis 
kareivinių 

stiklo koriai,

iš- 
stilius, 
stilius, 

nela-

mai — galėtų būti Milanas ar 
Mihvaukee.

Aš mačiau Maskvą. Gyvena
mųjų narnų blokų krūva, dau- 
gialangiai, daugiaaukščiai, 
pūstas 
nereiklus 
naujausi
bai solidūs. Tačiau už iškilusio 
universalinio magazino langų ir 
adinių užuolaidų, parduotuvėse 
tarp šaldytuvų ir skurdžių Nip- 
pes madų, 50 metų po spalio 
revoliucijos praėjus, jos vaikai
čiam miesčioniškas pasitenkini
mas — išparduoti gipsiniai Le
nino biustai. “Central” res
torane stalai padengti kaip ca
rų laikais: keturi stiklai ir dai
liai sulankstytos servetėlės, a- 
pelsinas po valgio kainuoja 
brangiau, negu porcija ikrų 
prieš valgį, viskas trunka be 
galo ilgai — kol susirandi vie
tą, kol gali užsakyti, būni ap
tarnautas, kol gali užsimokėti. 
Vodka šilta, sriuba šalta, mėsa 
kieta. Penkių vyrų kapela gro-

ateitis . ..
Žalsvai išraizgytose kapinėse 

ant Maskvos upės kranto už ap
griuvusio Mergelių vienuoly
no renesanso fasado aš mačiau 
Čechovo kapą — pinučiais ap
tvertas baltas akmuo, krūmas 
rožių, suolas, virš kurio stiepia
si vyšnia: “Vyšnių sodas”. Tą 
gegužės sekmadienį daugelis 
maskviškių lankė savo miru
siuosius, sėdėjo ant suolų prie 
jų kapų.

Aš mačiau visą būrį mokytis 
ištroškusių, traukiančių sekma
dienį per Eremitažą — garsiau
sią pasaulyje paveikslų gale
riją. Valstiečių šeimos, grupės 
žmonių iš tolimo Užuralio, ka
reiviai rudomis uniformų palai
dinėmis, griozdiškais diržais, 
batais ir veidais. Jie stovėjo 
prieš rembrandtus ir rubensus 
su pagarbia nuostaba. Tačiau 
Rembrandtas ir Rubensas kars
te apsiverstu, jei pamatytų sa
ve pakabintus: be jokios tvar
kos suspaustus vienas prie ki-

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės III Tautinių šokių šventės rengimo komitetas. Iš k. j d. pirmoje eilėje: sekretorė Regina Kučie- 
nė, vicepirmininkė Marija Rudienė, pirmininkas dr. Leonas Kriaučeiiūnas, Kanados krašto atstovė Dalia Tamašauskaitė ir anglų kalba 
informacijos vadovė Rūta Domarkaitė. Stovi: spaudos reikalų vadovas Vytautas Radžius, iždininkas Julius Pakalka, vicepirmininkas Vac
lovas Kleiza, šventės dirigentas Jonas Zdanius, repertuaro komisijos vadovas Bruno Shotas, narys specialiems reikalams Jonas Paštukas. 
šokių šventė įvyksta liepos mėn. 7 d. Chicagoje. Nuotrauka Vlado Juknevičiaus

nos, dažai sukietėję. Susprogi
nėję Moneto sodo vaizdai, be
jausmiai puikūs Van Goghai, 
mažiausia 30 matisų, daug re
tų picasų iš kubistinių laikų su
kabinti mažai lankomose patal
pose. Porevoliuciniams žmo
nėms modernus menas dar sve
timas. Tai aš mačiau.

Aš mačiau Raudonąją Aikš
tę vakare. Tik dangaus aprėž
ta, apvainikuota suraitytų, su
suktų ir numargintų šv. Bazi
lijaus katedros bokštų, praei
ties pabaisa šios aikštės begaly
bėje, kurios niekas nepervažiuo
ja, niekas nepereina. Balti brė
žiai ir policininkai sulaiko pa
krašty žmones ir automobilius. 
Paklusta visi. Iš supratimo, iš 
baimės ar tik iš nerangumo— 
to negalima matyti.

Aš mačiau Kremliaus kate
dros kupolus gegužės ryto spin
dėjime, keturias bažnyčias, bet, 
gal būt, penkiasdešimt kupolų 
apie vieną aikštę. Archangelo 
Mykolo katedros svogūnus aš 
mačiau, sunkius Marijos Dan
gaus Ėmimo katedros nometus, 
auksinius dvigubus kryžius ant 
pusmėnulio, laikomus auksinių 
grandinių. Viduj aš mačiau 
freskas, ikonų šventuosius su 
jų griežtomis, juodomis akimis, 
su jų nežemiškomis, stilizuoto
mis veido išraiškomis.

UKMERGIŠKIS

Į UKMERGĖS GIMNAZIJĄ PRISIMINUS 
į Jos 50 mėty sukakties proga
E (1918-1968)
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Po paskaitos prof. J. Eretas pa
prašė žodžio ir prelegentą V. 
Kvieską dėl neteisingai patiek
tų žinių išvadino profanu, ig- 
norantu. Salėje buvo nemažai 
ir gimnazijos mokinių. Tad mo
kytojas nejaukiai pasijuto, pa
vaišintas tokiais komplimentais. 
Rytojaus dieną toje pačioje 
salėje vietos “Pavasario” kuo
pa turėjo savo susirinkimą, 
kuriame kalbėjo prof. J. Ere
tas. I tą susirinkimą atvyko ir 
V. Kvieska, kuris po J. Ereto 
kalbos paprašė žodžio, matyt, 
norėdamas atsirevanšuoti už 
vakarykštę patirtą pirtį. Bet su
sirinkimo pirmininkas kun. K. 
Jurkus nedavė jam balso, paaiš
kinęs, kad tai privatus kuopos 
susirinkimas, o ne viešos disku
sijos.

1922 išrinktas į Lietuvos Sei
mą. V. Kvieska išvyko iš Uk
mergės ir visai pasitraukė iš pe
dagoginio darbo. Perėjo į ko
operaciją.

Juozas Žukas atvyko į gim
nazija 1920-21 mokslo metų vi
duryje. Po J. Buožio išvykimo

nas mokytojas, kurio pavardė 
senai iškrito iš atminties. Jis į 
klasę ateidavęs su nunešiotu 
paltu. Klasėje veik nieko nekal
bėdavo, pašaukdavo mokinį 
prie lentos, pasakydavo uždavi
nio numeri ir liepdavo ji spręs
ti. Pats sėdėdavo užstalėje ir 
laukdavo, kol mokinys išspręs 
uždavinį. Po to šaukdavo antrą, 
trečią mokinį. O klasė tuo me
tu veik galvomis eidavo, moky
tojas net nepažiūrėdavo Į šėls
tančius mokinius. Pagaliau mo
kiniai pradėjo skųstis direkto
riui. kad matematikos mokyto
jas nieko neaiškinąs, o tik 
klausinėjas. Po kiek laiko jis ir 
dingo iš akių. Jo vieton atvyko 
J. Žukas.

šis dėstė labai populiariai, lė
tai ir aiškiai. Pav. aiškindamas 
geometrijos teoremą, nubrėžia 
vieną liniją, ją pažymi dviem 
raidėm ir pereina per klasę kal
bėdamas. paskui brėžia antra li
niją ir vėl eina per klasę. Ir 
taip su pertraukomis, neskubė
damas Įrodo naują teoremą. Kai 
mokiniai jau gerai suprasda
vo išaiškintas formules, tada

trumpai matematiką dėstė vie- duodavo rašomąjį darbą, pa-

rinkdamas nesudėtingus užda
vinius patikrinti mokinių ži
niom, ar jie tikrai aiškintą for
mulę yra supratę, šiuo atžvil
giu jo būta didelio psichologo. 
Juk mokinys per rašomąjį dar
bą ir taip užtektinai nervinasi, 
o kai gauna dar painų uždavi
nį, tai ir visai susimaišo. Po J. 
Buožio J. Žuko rašomieji dar
bai buvo tik poilsis.

Be to, jis turėjo dar vieną ge
rą ypatybę, tai pratino moki
nius skaityti. Paskutinę semest
ro pamoką ar prieš švenčių a- 
tostogas jis atsinešdavo į klasę 
kokią intriguojančią knygelę ir 
duodavo gerai skaitančiam mo
kiniui prieš visą klasę balsiai 
skaityti. Tas jo metodas paskati
no ne vieną mokinį pamilti lie
tuvišką knygą.

1928 J. Žukas buvo paskirtas 
ypatingu švietimo ministerijos 
valdininku, 1934-35 Ukmergės 
gimnazijos direktoriumi, po to 
vėl grįžo į švietimo ministeri
ją departamento direktoriumi. 
1941 su šeima išgabentas į 
Sibirą ir po metų ten miręs.

Muzikas Juozas Bertulis Uk
mergės gimnazijoje pasirodė 
1920 vėlyvą rudenį. Jis pirmas 
pradėjo sistematingai dėstyti 
muzikos teoriją ir dainavimą. 
Kaip jau minėjau, tuo metu 
auklėjimo pamokų nebuvo, o 
jos buvo labai reikalingos. Po 
karo daugelis į mokykla buvo
me pateko gerokai pavėlavę, že
mesnėse klasėse buvo daug su-
augusių žaliukų. Jau trečioje

klasėje daugumas iš mūsų sku
tome barzdas. Mūsų elgesiai bu
vo šiurkštoki, daugelis turėjom 
gerų norų, bet jų vienų neužte
ko. Atlikęs po vieną pamoką 
klasėse, J. Bertulis pa
stebėjo, kad mums trūksta auk
lėjimo, mandagesnio elgesio. 
Tad šalia muzikos teorijos, jis 
pradėjo mums aiškinti manda
gumo taisykles namuose, sve
čiuose, pasilinksminimuose ir 
t.t. O tai buvo prieš pat Ka
lėdų atostogas. Kai kurie dėl tų 
mandagumo pamokų raukėsi, 
bet daugumai patiko. Muzikos 
teoriją Bertulis aiškino supras
tintu būdu. Suorganizavo dide
lį chorą su styginiu orkestru. 
Į chorą buvo įtraukti ir ne 
mokiniai. 1921 pavasarį “Aido” 
salėje, kurioje buvo rengiami 
visi didesni vaidinimai bei kon
certai, buvo surengtas didelis 
koncertas veik vien Dėdės Juo
zo kūrinių. Besimokydami ne
žinojome. kas tas Dėdė Juozas, 
bet kai per koncertą J. Bertu
lio kolegos kariškiai pradėjo 
šaukti “bravo Dėdė Juozas”, ta
da mes tik supratome, kad tai 
yra pats mūsų mokytojas. To 
meto gimnazijos choro nuotrau
ką pavyko išlaikyti iki šių die
nų. kaip brangų prisiminimą.

J. Bertulis tada buvo jaunas, 
judrus, džentelmeniškas, visa
da besišypsąs, visada surandąs 
vienam kitam pasakyti malonų 
komplimentą ar koki nekaltą 
juoką. Po keturiasdešimt metų

veik nepasikeitęs, nei pasenė
jęs.

Antanas Žilinskas, meninin
ko Kazio Žilinsko tėvas, buvo 
vienas iš anų laikų idealių mo
kytojų. Jis buvo Ukmergės 
miesto karo komendantas ir 
dėstė mums Lietuvos geografi
ją. Tai tikras džentelmenas, nie
kad piktesnio žodžio nepasakęs, 
perdaug didelių reikalavimų ne
statęs. Mokiniai jį mylėjo ir 
gerbė.

(Bus daugiau)

Tik maldininkų aš nema
čiau—katedros paverstos mu
ziejais. Valstybė, kuri jas puo
lė, dabar jas išlaiko, revoliuci
jos jubiliejaus garbei paauksuo
ja kupolų stogus, rodo kated
ras kaip istorijos gabalą. “Tik 
žiūrėkite, nebuvo čia jokių suo
lu nė kėdžių net carui. Jis sto
vėjo taip pat, kaip ir liaudis, 
ženklu, jog prieš Dievą visi 
žmonės lygūs’.

Leningrade aš mačiau vieną 
“veikiančią” bažnyčią. Buvo lai
komos pamaldos. Vieną tų šau
nių bažnyčių, kurią architektas 
Rastreli! pastatė carui. Mėlynai 
nudažyta, aptepta baltu tinklu, 
apvesta auksiniais pinučiais, ku
rių užpakaly lesa karveliai ir se
nos moterys sėdi ant suolų. Pa
auksavimas nublukęs — vei
kiančios bažnyčios turi išsilaiky
ti iš maldininkų aukų. Viduje 
skurdo žmonių tvaikas, smilka
lų kvapas, žvakių mirksėjimas 
prieš seną išsipūtusią ikonų sie
ną. Ir būrelis pilkų pavidalų bal
tais veidais, senos moterys, šle
pečių šlepsėjimas, skarelės, jos 
gieda plonais balsais, plačiais 
mostais daro kryžiaus ženklą 
ant kaktos ir krūtinės, ir pečių. 
Kai 
rys 
lyg

žės sekmadienį dviejų kilomet
rų eilė vingiuoja per Raudoną
ją Aikštę. Mes galime įsirikiuo
ti tarp jaunų pionierių ir iš kaž
kur atvykusios delegacijos, nie
kas nesiplūsta, ramiai slenka 
eilė pirmyn, aš jau pasiekiau į- 
ėjimą, regiu sargybinio mėly
nas ir tuščias akis. Duslus oras, 
laiptai aukštyn, nauji sargybi
niai ir tada grota.

Vaiduokliškas geltonumas, 
stiklinis karstas su geltonu vei
du Vladimiro Iljičiaus Lenino, 
kurį Rusija myli. Ar tai tikrai 
jo lavonas? O gal vaškinis Le
ninas? Rankos atrodo kaip tik
ros, visų pirma ploni, kampuo
ti pirštai, dešinioji lengvai su
gniaužta į kumštį, kairioji iš
tiesta. Lyg užkerėta žiūriu aš į 
veidą, kurio dvasia permainė 
pasaulį. Ir ilgoje mirtyje nar
sus veidas, milžiniškas kaktos 
statinys, vienas antakis aukš - 
tyn išlenktas, po rausva barzda 
pilnos lūpos. Akimirksnį jis pri
mena Ivano Baisiojo veidą, su
švelnintą gerumo. Man atrodo, 
kad nėra didelio skirtumo tarp 
tvirtų, šaunių jaunuolių, pagar
biai slenkančių pro Lenino 
karstą, ir vargšių senių Le
ningrado bažnyčioje. Po revo
liucijos, kaip ir prieš revoliuci
ją, žmonės nori prie ko nors 
prieiti, ką nors tikėti, pas kurį 
nors Didįjį atramą ir paguodą 
rasti.

Prie mūro aš mačiau didvy
rių kapus. Po nusilenkimo Vla
dimirui Iljičiui sovietinė eilė 
vinguriuoja pro paprastas ak
menines lentas,
Kremliaus sieną. Pastaroji len
ta yra nukritusio kosmonauto, 
prie jos guli daug gėlių, ma
žos gludišiu puokštės, raudonos 
rožės. Puošnesni marmuro ka
pai ant žalios vejos prieš sie
na. marmuro biustai naujosios 
Rusijos valstybės vyrų, bronzi
nės raidės, bronzinės girlandos. 
Tik Stalino kapas nepapuoš- 
tas jokiu biustu, jokiomis gir- 
landomis, gėlės nuvytę —šuns 
kapas.

Aš sakau: norėčiau pamaty
ti Stalino vaikaičius, Svetlanos 
vaikus. Kodėl, klausia kolegos 
rusai, ką domina Svetlana? Sa
kau, nepaisant visko, aš vis tik 
noriu pamatyti Svetlanos vai
kus. Mielai, sako rusai, tik kad 
telefonas neatsako. Niekados. 
Maskva, šešių ir pusės milijo
nų gyventojų miestas, neturi 
telefono abonentų sąrašo. Sta
lino vaikaičių, žinoma ir ne
mačiau”, baigia savo reporta
žą apie dešimties dienų kelionę 
po Rusiją vokiečių laikraštinin
ke Sibyllė.

įmū rytas

pro jas eina popas, mote- 
tiesia į jį abi savo rankas, 
išmaldos prašydamos —

Nuotr. Z. DegučioSUtiktas Chicagoje jis atrodė Pavasario iventė Chicagoje gegužės 30 d. Diriguoja J. Bertulis.
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Skulptorius Vytautas Raulinaitis Nuotr. V. Maželio

VILNIAUS KRAŠTAS FAKTŲ IR ATSIMINIMŲ ŠVIESOJ

laipsni, 
lenkišku

autorius

Tokiu pavadinimu Australi
joje gy venas Bronius Zumeris 
išleido 93 puslapių veikalą apie 
\ ilmų, ji nušviesdamas is isto
rines ir tautinės puses. Veika
las vertingas ta prasme, kad su
glaustai aptaria visą Vilniaus 
problemą ir ypatingai parodo 
Lenkijos ir tam tikrų lenkų 
sluoksnių politinį vylinguma bei 
nusistatymą žūt būt Vilnių tu
rėti, naikinant jo krašte visa, 
kas lietuviška.

Pirmame skyriuje kalbama 
apie Vilniaus klausimo kilmę, 
pretenzijų ir nuomonių skirtu
mą. Aptariami lenkų aiškinimai 
apie Vilniaus lenkiškumą se
niau ir dabar, ypač užsienio len
kų spaudoje. Plėšri buvusi ca
rinė Rusija, bet ji nedrįsusi 
neigti, kad Suvalkai. Seinai. Au
gustavas, Gardinas yra lietu - 
viškos žemės. Lenkų apetitas 
pasiekęs aukščiausią 
skelbdamas Vilnių 
miestu.

Antrame skyriuje 
kalba apie Vilniaus krašto lie
tuviškumo mažėjimą. Parodo ir 
kartografiškai valstybės ir lietu
vių apgyvento ploto mažėjimą. 
Duodama oficiali rusų statisti
ka, pagal kurią Vilniaus guber
nijoje 1862 rasta 49,9 proc. lie
tuvių, 18 proc. gudų, ir 17 
proc. lenkų. Maždaug tą patį 
tuo metu radęs ir prancūzas A. 
Meillet. Lenku statistikas Ba- 
linski nurodęs, kad Vilniaus 
miesto gyventojai savo kilme 
daugiausia yra lietuviai. Ir 1866 
rusų statistika Vilniaus apskri
tyje radusi lietuvių daugumą.

Trečiame skyriuje rašoma a- 
pie Vilniaus pagrobimo užuo
mazgą. Apie Suvalkų sutartį, 
Pilsudskio asmenį ir Želigovs
kio puolimą bei lenkų sudaryta 
provizorinę Centrinę Lietuvą. 
Taip pat ir apie klastingus rin
kimus Vilniaus krašte: balsuoti 
buvę vežami asmenys, kilę kur 
nors iš istorinės Lietuvos.

Toliau kalbama apie lietuvių 
padarytas klaidas. Kai po di
džiojo karo buvo norima kurti 
savą kariuomenę, esą buvome 
didžiai užsifilosofave, prisiden
gę keista teorija, kad sąjungi
ninkai “turi prižiūrėti musų te
ritoriją”. Drįstu paabejoti tokio 
išvedžiojimo tikrumu. Autorius

jaunesnės kartos žmogus, 
negalėjęs patirti, kaip nu- 

ir silpna tuomet buvo 
Is savo patyrimo ži

yra 
pats 
111GKO13 
Lietuva,
nau, kad pasitikėjimas santar
vininkais ir tautų sąjunga tuo
met buvo labai didelis. Jie bu
vo išKėlę laisvo tautų apsispren
dimo Šukį, kuriuo rėmėsi visos 
atsikuriančios mažosios tautos.

Manau, jog negalima sutikti 
su autoriaus išvada: “Ir Lietu
va liko be sostinės daugiau dėl 
savo kaltės (apsileidimo, lepšiš- 
kuiiio), negu dėl lenkų ekspan- 
sin gurno”.

Toliau rašoma: "1939 m. rug
sėjo m. 1 d. prasidėjus Vokie
tijos — Lenkijos karui, mūsų 
nepasiryžimas, net raginant 
Vokietijai, atsiimti Vilnių ir Vil
niaus kraštą kariams buvo ir 
liko nesuprantamas’’. Autorius 
nenušviecia to meto politinės 
padėties. Lietuva buvo paskel
busi neutralumą. Bendra pasau
lio nuomonė buvo, kad Vokieti
ja bus nugalėta.

šeštame skyriuje rašoma a- 
pie Vilniaus krašto nutautini
mą. 1936-7 lenkų administraci
ja Vilniuje uždarinėjusi moky
klas. skaityklas. Uždraudusi po
puliariausius lietuviškus laik
raščius. Terorizavusi pavienius 
asmenis. Baudusi tėvus už vai
kų leidimą i lietuviškus darže
lius. Lenkiškų mokyklų moky
tojai kartu buvę ir antilietuviš
ko teroro vykdytojai.

Antrojo karo okupacijos me
tu veikę lenkų partizanai. Į jų 
veikimą vokiečiai žiūrėję pasy
viai 
mę, 
vių 
viai 
skundžiami policijai, baudžiami 
ir perkilnojami.

Abejonė dėl ateities ir pa
garsėjęs lenkiškas ūkininkavi
mas Vilniją privedę prie ne
paprasto skurdo. Tik jos gam
tos grožio niekas negalėjęs su
naikinti.

Norėčiau patikslinti vieną 
politini Įvyki, minėtą kalbama
me veikale. Tariamas Ribben- 
tropo biuro šefo Kleist apsilan
kymas Lietuvos pasiuntinybėje 
Berlyne, kurio proga jis ragino: 
“Litauen muss schnell hand- 
cln, rasch marschieren, rasch

arba net slaptai juos Te
norėdami išnaudoti lietu- 

ir lenkų nesantaiką. Lietu- 
kunigai buvę persekiojami,

_>r.

Žmogus, kuris visiem su šypsena
Ana lietinga ir baisi naktis 

gegužės 25 prie Washingtono 
buvo paskutinė ir skulptoriui- 
dailininkui Vytautui Raulinai- 
čiui.

Gyveno su šeima Clevelande, 
paskutinius metus dirbo New 
Aorke dail. V. K. Jonyno stu
dijoje, o nuvažiavo -su žmona 
į Washingtona. kad ten žūtų 
kelių susikirtime. Lietus į kelią 
lijo, iš dešinės atlėkė prožek
toriai. Klyksmas, ir — viskas 
buvo baigta. Smūgis sutriuški
no jo krūtinę.

Vėliau jis buvo pervežtas į 
Clevelandą. Karste gulėjo su ta 
pačia šypsena, su kuria jis vi
sus pasitiko, visiem ir visada 
nuoširdžiai šypsojosi. Tai buvo 
jo būdas, jo draugystė, pa
prastumas. Nors matė žemelėje 
ir daug vargo ir daug rūpes
čio, bet jis šypsojosi, nes visa
da tikėjo geruoju žmogumi. Ir 
savęs negailėjo atiduoti kitiem, 
kad kitiem būtų geriau ir jau
kiau gyventi. Visiem jis turė
jo gerą žodį ir paslaugią ran
ką. Tad išeidamas paliko vi
siem gilų skausmą ir liūdesį.

Prie jo karsto buvo padėta 
skulptūra, kurią jis buvo pada
ręs iš medžio ir kuria labiausiai 
mėgo. Tai jo, menininko, gyve
nimas, vos prasidėjęs, išsisklei
dęs, radęs savitus bruožus ir 
gavęs progos pasireikšti. Dabar 
viskas turėjo lūžti. Gegužės 29, 
trečiadienį, Clevelando lietu
viai jį palaidojo.

Liko žmena Aldona, kuri 
dar tebeguli ligoninėje. Ji per
gyveno katastrofą ir išliks 

rasch’’ (353 psl.), Įvyko 1939 
rugsėjo menesi, jau prasidėjus 
karui su Lenkija. Vokietija tuo
met dar nebuvo Įsitikinusi savo 
greitu laimėjimu rytų fronte.

Lietuvos vyriausybės atsisa
kymas žygiuoti kartu su Hitle
rio armija Į Vilnių neturėjo nie
ko bendro su rugpiūčio mėn. 
pabaigoje Vokietijos Įvykdytu 
viso Pabaltijo pardavimu Sovie
tų Sąjungai. Nereikia manyti, 
kad Trečias Reichas Lietuvai 
būtų perleidęs Vilniją dykai, 
be jokių militarinių įsipareigoji
mų. Atrodo, kad ne visai tiks
liai yra atpasakotas Krėvės 
pasikalbėjimas su Molotovu. 
Gal pastarasis minėjo kai ku
riuos ankstyvesnius Trečio Rei
cho viliojimus Lietuvai prisidė
ti prie Berlyno-Rcmos ašies. 
Apie tai geriausiai žino tų lai
kų Lietuvos pasiuntinys pik. 
Škirpa, buvęs eilę metų Berly
ne. Iškėlus toki tvirtinimą, au
toriui reikėjo tiksliau nušviesti 
1939-1944 Vokietijos politiką 
lietuvių-lenkų ginče dėl Vil
niaus.

Pabaigoje 
“Kažin, kaip būtų buvę, jeigu 
mes būtume jėga Vilnių ėmę, 
pirmiau nei rusai įsiveržė į Vil
nių?’’ Manau, kad šiuo metu at-

autorius klausia:

Trečiosios Tautinių iokių šventės delegacija pas Illinois gubernatorių S. Shapiro. Iš k. j d.: A. Juškevičius, V. Radžius. Vida Kriaučeliū- 
naitė, pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, Mrs. M. Everett, Mrs. Shapiro. gubernatorius S. Shapiro, M. Rudienė. J. Kriaučeliunaitė ir 
, J Jasaitis. V. Juknevičiaus nuotrauka

Skulptorius Vytautas Raulinaitis

dviem vaikam: Ingridai ir And
riui. Liko skulptoriaus motina, 
gyvenusi drauge su jo šeima, 
brolis Zigmas. Kario redakto
rius New Yorke.

Pokalbis prie statulos
Tai buvo šį pavasarį madų 

parodoje Nevv Yorke. Sėdėjom 
drauge prie vieno stalo. Rengė
jam jis buvo dovanojęs iš alų- 
minijaus atlietą statulą, kurią 
leido loterijom šalia stovėjo ir 
statula — moderni, išskaidyta 
linijom, pilna virpančio oro ir 
judesio. Dail. V. Raulinaitis bu
vo iš tų žmonių, kurie gyveno 
visuomenėje ir su ja bičiuliavo
si. Jis rėmė jos reikalus, ne kar
tą aukojo savo statulas, kad 
draugijos, išleidusios loterijon, 
pasidarytų pinigų.

Prie tos statulos, kai priešais 
paradavo gražios damos, jis šyp
telėjo ir nusijuokė: kiek visur 
eita, visur dirbta, dainuota Čiur
lionio ansamblyje, oktete, vai
dinta. Štai 50 metų!

Pažadėjau jam. kad nueisiu 
iki jo studijos ir pasikalbėsima 
ir aprašysime jo darbščias ir 
draugiškas dienas.

Bet — nesuspėjau nuskubė
ti. Jis gegužės 1 išvyko iš Xew 
Yorko. Iš V. K. Jcnvno bažny
tinio meno studijos išėjo su tei
se bet kada grįžti. Išvažiavo lai
kinai namų prižiūrėti, pataisyti. 
Galvojo jis ir apie kokį sava
rankų darbą ir savo ateitį.

Išvažiuodamas su savim pa
siėmė nemaža skulptūrų, kurias 
buvo čia sukūręs.

Kūrybos metai
Dail. V. K. Jonyno studijoje 

jis dirbo 
veno čia 
prastai, 
kambary 
dirbo ilgai studijoje,

nuo 1965 metų. Gy- 
labai kukliai ir pa- 
dažniausiai mažam 

prie studijos. Už tai 
visur va-

lietu-

sakymas yra aiškus: Lietuva 
būtų tapusi Berlyno - 
Romos ašies partnere, 
būtų kovojusi įvairiuose fron
tuose; su Vokietija būtų griu
vus! ir Lietuva, o lietuvių tau
tos turbūt jau nebebūtų prie 
Nemuno kranto.

Autorius naudojasi 
viška pokarine literatūra, kuri 
dalimi, ypač militariniuose rei
kaluose, gali būti tendencinga. 
Veikalo pradžioje trūksta bent 
trumpo įvado ir dispozicijos, ku
ri padėtų lengviau orientuotis 
turinyje. Bet veikalas vis vien 
gerai nušviečia Vilniaus klausi
mą, kuris po Europos pertvar
kymo greičiausiai vėl iškils 
aikštėn, ypač, kai lenkai bus 
stumiami iš dabar užimtų pozi
cijų vakaruose.

(Bronius Zumeris. Vilniaus 
kraštas faktų ir atsiminimų 
šviesoje. Atspaudas iš LKM A- 
kademijos metraščio III tomo, 
267-301 psl. Roma 1967. Kai
na nepažymėta.)

D r. M. Anysas 

žinėjo, padėjo instaliuoti baig
tus darbus. Vakarais dirbo ir 
sau, panaudodamas pačias mo
derniausias medžiagas — plas
tiką, Įvairias cemento rūšis. Da
lį skulptūrų atliedino metale— 
aluininijuje (liejimo darbus at
liko kitas specialistas). Anks
čiau mėgo medį, bet paskuti
niais metais prie medžio beveik 
nebesustojo.

Dirbdamas su naujom moder
niom medžiagom, buvo padaręs 
ir visai naujų technikinių išra
dimų. Čia būdamas pasirengė 
parodom Clevelande. Antra pa
rodo buvo Yonkers kolegijoje.

Kūrybos samprata
V. Raulinaitis buvo modernus 

skulptorius. Tikrovės jis nenei
gė. bet ją laužė, lenkė prie sa
vo minties ir išraiškos. Jis vi
sur pabrėžė vedamąją minti, 
kuri nulėmė ir masės balansavi-

Chicagoje ateitininkų susirinkime kun. A. Lipniūno kuopos vėliava ir svečiai.

ATSIŲSTA
Technikos Žodis, Nr. 2, inži

nierių ir architektų dvimėnesi- 
nis žurnalas, redaguoja redak
cinė kolegija. Numery rašo: L. 
Kačinskas — Kibernetika So
vietų Sąjungoje, M. 
tampė — Atominės energijos 
apžvalga, B. Saldukienė — 
Žvilgsnis į lietuviškojo gintaro 
kilmę, A. Mažeika — Pastabos 
dėl pasikalbėjimo su humani
tarais, aprašoma Antano Ket
virčio mokslinė knyga apie ap
švietimo inžineriją, skelbiamas 
lietuvių mokslinių darbų sąra
šas, prisimenami mirusieji, ar
chitektų ir inžinierių veikla ir 
kt. Numeris iliustruotas, gražiai 
ir skoningai suredaguotas.

Skautų-skaučię religinės pro
gramos aiškinimas, paruošė 
kun. V. Cukuras, kun. J. Pa
kalniškis, kun. J. Vaišnys, S.J.

patarnavo
mą erdvėje ir visą išraišką. 
Arčiau jis buvo eskepionistų, 
kur pabrėžiama vedamoji min
tis, kur atsisakoma forminio 
turtingumo. Bet iš kitos pusės 
vėlesniuose kūriniuose vis la
biau įsigalėjo surrealistinės nuo
taikos.

Nesvetimos jam ir tokios te
mos: kaliniai, partizanai, Dar 
kartą valio. Ši skulptūra —Dar 
kartą valio — ar tik nebus 
paskutinioji, dailininko sukur
ta. Ji buvo atiduota skautam, 
kad būtų išleista loterijom Lo
terija ir skautų balius buvo gi 
jo tragiško žuvimo dieną. Pa
gerbiant autorių, skulptūra ne- 
beišleista loterijom
Skulptorius bovo labai išradin

gų formų, mėgo faktūrinį įvai
rumą. Kažkoks simpatingas pra
das vyravo visoje jo kūryboje, 
kažkokia draugystė, kuri iš 
skulptoriaus buvo perėjusi į 
jo kūrinius.

Skulptorius buvo labai parei
gingas ir drausmingas sau, vi

PAMINĖTI
Išleido rankraščio teisėmis Lie
tuvių Skaučių Seserija ir Lie
tuvių Skautų Brolija, 46 psl., 
kaina nepažymėta.

ŽIBURĖLIS, Cicero aukštes
niosios lituanistikos mokyklos 
laikraštėlis, nr. 10. Numeris 
skiriamas Lietuvos laisvės ko
vos metam atžymėti, 14 psl., 
spausdintas ofsetu, iliustruotas 
mokyklos vaizdais.

LIETUVA — filatelistų ri
jos biuletenis, nr. 4, leidžia
mas Chicagoje, iliustruotas paš
to ženklų parodos atidarymo 
vaizdais. Redaguoja Eugenijus 
Petrauskas.

N.Y. Lietuvių Filatelistų ri
jos biuletenis, balandžio mėn. 
numeris. Leidžiamas anglų kal
ba, redaguoja Walter Norton, 
skelbiamos pašto ženklų naujie
nos, viršelyje priklijuoti du d-

sada laikėsi susitarimo, pasi
šventęs savo namam, savo šei
mai. Apie juos nuolat kalbė
davo, jais rūpindavosi.

Jis buvo gimęs 1918 kovo 3 
Vilkaviškyje, 1938 baigė Auš
ros berniukų gimnaziją, 1940 
— Karo mokyklą. Skulptūros 
studijas pradėjo Vilniaus meno 
akademijoje, jas baigė 1948 
Freiburge. Į JAV atvyko 1949, 
gyveno Clevelande, ir ver
tėsi visokiais darbais, amatais. 
Dalyvavo lietuvių dailės gy
venime. Nuo 1926 buvo skau
tas, ilgametis Čiurlionio ansam
blio narys. Ąžuolo okteto daly
vis.

*
Skautų Vyties korporacija tu

rėtų imtis iniciatyvos velioni 
skulptorių pagerbti ir surengti 
pomirtines jo kūrinių parodas. 
Lengviausia tokią parodą su
rengti Clevelande. Paskui rei
kėtų mėginti surengti New 
Yorke, kur jis sukūrė pačias 
reikšmingiausias savo skulptū
ras. Jei būtų galima nuvežti iki 
Chicagos, tai tikrai būtų gražus 
dailininko pagerbimas, (p.j.) 

jos išleisti ženklai, skirti dr. 
Jonui Basanavičiui pagerbti.

LITHUANIANS IN CANA- 
DA, knygos autoriai: Pr. Gai
da, S. Kairys, J. Kardelis, J. 
Puzinas, A. Rinkūnas, J. Son
gaila, 370 psl., gausiai iliustruo
ta, įrišta į kietus viršelius.

MOKSLEIVIO BALSAS, Ha
miltono moksleivių ateitininkų 
kuopos neperiodinis laikraštė
lis. Suredagavo Dainora Juoza
pavičiūtė, spausdintas ratatoriu- 
mi.

LIETUVOS ŠVIESOS KE
LIU. Kompozitoriaus Broniaus 
Budriūno kantata lietuviui mo
kytojui pagerbti, žodžiai Ber
nardo Brazdžionio. Kantata 
sukurta mišriam ir moterų cho
ram su solo sopranu ir bosu. 
Kantatoje 5 dalys: Juodos nak
tys, Pirmoji knyga, Verpėjos 
daina, Laisvės vasaris, 
tau. mokytojau. Išleido 
lio L.B. valdyba, pirm. 
Bačiūno lėšomis.
Gaunama — J. J. Bachunas, So
dus. Mich. 49126. Kaina 2 dol. 
Choram, užsakant didesniais 
kiekiais, daroma nuolaida.

Garbė 
Pasau-
J. J.

2 dol.Kaina

Rusnės vardas
Norėdami sužinoti Nemuno 

atšakos Rusnės vardo reikš
me. turime prisiminti, ką reiš
kia panašūs i ši vietovardi ben
driniai žodžiai. Bendrinis daik
tavardis rusnė — tai senovės 
lietuvių ugnies kulto vieta, kur 
rusendavo amžinoji ugnis. Ry
tų aukštaičių tarmėse žodis ru
senti reiškia ne tik iš lėto degti, 
smilkti, bet ir pamažu bėgti. 
Telšiškių žemaičiu žodis rusno- 
ti irgi reiškia lėta bėgimą, to
dėl Rusnė tai lėtai tekanti 
upė Senovės indu kalbos žo- 

abieju kalbu žodžių panašumas 
yra geriausias liudininkas, kad 
Rusnės vietovardis yra labai se
nos kilmės.
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kestras atliko A. Mikulskio

□ėlį” ir “Lenciūgėlį”. Po to pa-
Jurgio parapijos bažnyčioj. Po

Žygaitė — A. Giedriaus “Gai-

ėjo mergelė” ir A. Mikulskio 
“Pempei”. Tolimesnėje progra
moje: D. Gaižutytė — A. Gied
riaus “Du žvirbleliai ir kati
nas” ir M. Idzelytė — B. Braz-

Į IŠ VISUR Į

generalinė repeticija užbaigtu- 
vių vakarui

Gegužės 26 parapijos salėje 
įvyko muzikos, literatūros ir 
tautinių šokių vakaras. Progra
mą atliko Aukuro ansamblis, 
vadovaujamas Alf. Mikulskio, 
kanklių orkestras, vadovauja
mas O. Mikulskienės, literatū
ros ir tautinių šokių grupė, re
žisuojama P. Maželio.

Vakarą atidarė mokyklos ve
dėjas Joga. Padėkojo mokyklos 
tėvų komitetui už dideli prisi

kanklių orkestru sudainavo A, 
Mikulskio “Malūnėlį”, “Tekė
jo saulelė” ir Strolios “G^šim, 
grįšim”. Toliau pasirodė R. But
kutė — P. Jurkaus “Kregždės”, 
O. Kliarytė — Putino “Rūpin
tojėlis”, VU sk. mokiniai — V. 
Tamulaičio “Aukso maišas”. 
Choras ir kanklių orkestras dar 
atliko J. Bertulio “Aš esu lietu
vis” ir J. Gaidelio “Dainuojanti

— Kun. Antanas Jonušas, nuo 
1949 m. einas Lietuvių kolegi
jos Romoje ekonomo pareigas, 
gavo monsinjoro titulą, o prel. 
dr. Z. Ignatavičius, ėjęs kolegi
jos inspektoriaus pareigas, pa
skirtas tos pačios kolegijos pro
rektoriumi.

Atlanto rajono skautų sporto šventė
VVORCESTER, MASS.

Vieta — Maironio parkas 
šeštadienis, birželio 22 ~~~
9- 10 vaL registracija.
10- 10:30 sporto šventės ati

darymas — dalyviai pilnai skau
tiškai uniformuoti.

10:30-1 vai. sportas — senjo
rų ir jaunių krepšinis, senjorų, 
jaunių ir sesių tinklinis.
H :30 — pietūs. 7
1:30-6:30 sportas — senjo

rų, sesių, tinklinis ir krepšinis, 
jaunučių, jaunių ir sesių tinkli- 
nis ir krepšinis, jaunučių, jau
nių ir sesių stalo tenisas, bro
lių plaukimas.

6-7 vakarienė.
8-9 Joninių laužas — progra

moje skautų-čių “Aidai”, vilku- 
kai ir paukštytės ir skautai vy- 

. čiai.

SknNKliefiis, birželio 23
8:30 pamaldos šv. Kazimiero 

bažnyčioje.
10-1 lengvoji atletika—Quin- 

sigamond State Park (kitoje 
Maironio parko pusėje): jaunių, 
jaunučių ir sesių 100 m. ir 120 
m. bėgimas, šokimas į aukštį, 
rutulio stūmimas, estafetė, šuo
lis į tolį, vilkiukų šokimas į to
lį, 1OO pėdų bėgimas maiše, 
100 pėdų trijų kojų bėgimas, 
bėgimas 200 p.

1-1:30 pietūs.
1:30-4:30 sportas Maironio 

parke — finalinės rungtynės 
senjorų, jaunių, jaunučių ir se
sių.

4:30 sporto šventės uždary
mas ir taurių įteikimas —skau
tai dalyvauja pilnai skautiškai 
uniformuoti arba su tvarkingo
mis sporto uniformomis.

NAUJAS TEKSTILĖS INŽINIERIUS
PHILADELPHIA, PA_

D

Nardis Jonas Antanaitis.hir- 
želio 1 sėkmingai baigė Phila- 
delphia College of Textiles and 
Science, vieną iš garsiausių 
tekstilės mokyklų Amerikoje, 
gaudamas B. S. (Bachelor of

geradariui
čiui, Rožei
Šparkvičių
širdingumą gyvenant ir besimo
kant Philadelphijoje.

Inžinieriui N. Antanaičiui lin-

Edmundui Drasu- 
Butkienei ir visai 
šeimai už parodytą

Science) laipsnį tekstilės inži- ketina geros sėkmės ir nauja- 
nerijoje. Lankydamas universi- me darbe. -S.
tetą, jis dirbo vakarais įvairio
se Philadelphijos mezgimo įmo
nėse.

N. Antanaitis gimė Kaune 
1935, o 1946 kartu su tėveliais 
ir sesute apsigyveno Brazilijoj. 
Ten baigė gimnaziją ir techni
kos mokyklą. Trokšdamas tęsti 
mokslą toliau, 1964 N. Anta
naitis atvyko į J.A.V. ir apsis
tojo Philadelphijoje pas Ed
mundą Drasutį, kuris jam daug 
padėjo studijų metais.

Liepos mėnesį naujasis in
žinierius pradės dirbti savo sri
tyje Coats and Clark firmoj, 
Nevvport News, Virginjioje.

Išvykdamas iš Philadelphijos, 
N. Antanaitis su onona Ivona, 
kurią vedė 1966, dėkoja savo

“Pas močiutę augau” ir sukti
nį — šoko VI-IX sk. mokiniai 
Blezdinginį Jonkelį šoko ketu
rios poros mokinių. Akordeonu 
šokiam grojo P. Matulevičius.

Mokyklos vedėjas Joga padė
kojo programos dalyviam ir pri
minė, kad Aukuro ansamblis 
'švenčia 5 metų sukaktį. Sukak
čiai paminėti išleista plokštelė. 
Kad pasisekė ją išleisti, tenka 
didelė padėka LB Cleveiando 
I-os apylinkės valdybai davu
siai paskolą, Rapolui Valotkai, 
prisidėjusiam auka, ir p-lei Pen- 
kauskaitei, jai skirtą honorarą 
už piešinį paaukojusiai plokš
telės išleidimui.

Pirmuosius plokštelės egzem
pliorius Vysk. M. Valančiaus 
mokyklos vedėjas įteikė Auku
ro ansamblio vadovui muz. A. 
Mikulskiui, kanklių orkestro 
vadovei O. Mikulskienei, šv. 
Jurgio parapijos klebonui kun. 
B. Ivanauskui, šv. Jurgio para
pijos mokyklos seselėm, LB 
centro valdybos pirm. Nainiui, 
“Tėvynės Garsų” ved. J. Stem- 
pužiui, lit mokyklas tėvų ko
mitetui, LB I-os apyl. valdybai, 
R. Valotkaų p-lei Penkauskai- 
tei.

J. Stempužis savo žodyje pri
minė, kad dainą reikia dainuo
ti, gerbti ir mylėti Jis pasiū
lė .plokštelę Įteikti ir Vysk. M. 
Valančiaus bei Šv. Kazimiero 
lit. mokyklų vedėjam.

Vysk. M. Valančiaus lituanis- vė, bet jiems tenkančių dole
rinės mokyklos mokslo metų 
užbaigtuvės praėjo su pasiseki
mu. Tikrai didelė padėka ten
ka mokyklos ved. Jogai, moky
tojam, Aukuro ansamblio vad. 
Alf. Mikulskiui, kanklių orkest
ro vad. O. Mikulskienei, mo
kyklos tėvų komitetui, mokinių 
tėveliam ir visuomenei už gau
sų atsilankymą.

Po oficialiosios dalies buvo 
vaišės ir šokiai.

L. Žvirkalnis

(Battimore, Md.), gen. konsulas A. Simutis, Zuzana S alnienė (Boston, Mass.), Janina Simutienė, Regina 
Budrienė, Marija ėveikauskienė (Boston, Mass.); stovi: Tomas Grajauskas (Baltimore, Md.), Klemensas Vo- 

Conn.), Antanas Stokna (Amster-
Nuotr. L. Tamošaičio

kietaitis (New York, N.Y.), Lijolė Stanulytė, Leonas Mažotas (Hartford, 
dam, N.Y.) ir R. J. Tarrant (Washington, D.Č.)

ADVOKATAI NEW YORKE TARĖSI
Birželio 9 Lietuvos Genera- kad apsaugotų nuo apiplėšimo 

liniam Konsulate New Yorke 
posėdžiavo iš įvairių miestų su
važiavę konsulato advokatai.

Okupavę Lietuvą ir apiplėšę 
Lietuvos gyventojus, okupantai 
siekia užgrobti ir tai, kas tiem 
gyventojam galėtų tekti iš už
sienyje, ypatingai Amerikoje, 
mirusiųjų giminaičių palikimų. 
Maskvos Injurkolegija (Inos- 
trannaja Juridičeskaja Kollegi- 
ja) tam tikslui yra atidariusi 
Vilniuje ir savo skyrių, per ku
rį išgauna iš Lietuvos gyvento
jų įgaliojimus Sovietų Sąjungos 
interesus Amerikoje atstovau- 
jantiem advokatam. Lietuvos 
gyventojai kitokio pasirinkimo 
neturi, kaip tik pasirašyti jiem 

pakištą rusišką įgaliojimą.
Kiekvienas, kas pažįsta sovieti
nę santvarką, gerai žino, kas 
būtų, jei jis nepasirašytų.

Netenka ir aiškinti, kad Mas
kvai pirmoje eilėje rūpi ne oku
puotos Lietuvos gyventojų gero-

Sovietų Rusijoje ir jos už
grobtose šalyse gyvenančius - į-

BRIDGEPORT, CONN.
Eduardas Vladas Barius, gi

męs 1946 Miunchene, į JAV su 
tėvais atvyko 1949. Šiemet bir
želio 9 baigė Fairfield universi
tetą Bachelor of Science laips
niu accounting srityje. Univer
sitete priklausė Phi Kappa The- 
ta korporacijai, tris metus bū
damas korporacijos kasininku. 
Be to, priklausė universiteto 
studentų sporto sąjungai.

Dirbdamas New Havene, Con- 
necticut, Winchester -Western 
bendrovėje kaip finansų analis
tas. rudeni planuoja tęsti moks
lą ir šioje srityje įsigyti maste
lio laipsni.

Lietuvių tautos kankinių paminklas
jos Gailestingumo Motinos Aušros Vartų koply
čia, šalia Švento Petro karsto bazilikoje, Romoje, 
jau ruošiama. Kasimo darbai jau baigti, vykdomi 
sienų ir lubų sutvirtinimo darbai, ruošiami deko- 

'• racijų projektai.
Vatikano ir lietuvių archyvuose liks koplyčios 
aukotojų vardai, kurie bus įdomūs ne tik šian
dien, o ir tolimoje ateityje. Reiktų, kad lietuvių 
vardų ten būtų tūkstančiai. Galima įrašyti save,

šv. Man-

savo šeimos narių, savųjų ir pažįstamų kankinių 
vardus, pasmnčiant auką adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701, W. 68th Street Chicago, III. 60629

JAV-sc aukos nurašomos nuo mokesčių (Tax deductible)

rių užgrobimas. Prieinama net 
iki tokių kuriozų, kad Maskvos 
Injurkolegijos advokatai Ameri
koje reiškia pretenzijas ir Į Lie
tuvos bažnyčiom užrašytus pa
likimus. Ar bereikia ir aiškinti, 
kad Maskva interesuota ne Lie
tuvos bažnyčių ar gyventojų ge
rove, bet užgrobimu dolerių, 
kurie tiem gyventojam galėtų 
tekti.

Dauguma Amerikos valstijų 
turi net specialius Įstatymus,

TREČIOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE
Mūsų jaunimas gyvas ir en

tuziastingas. Jis moka ir nori 
dirbti kur reikia. Tai rodo ruo
šiamoji trečioji tautinių šokių 
šventė, kuri įvyks Chicagoj lie
pos 7, amfiteatro didžiojoj sa
lėj.

Šventei ruoštis pradėta anks-

DEL PALIKIMŲ
pėdinius. Nežiūrint to, laiks nuo 
laiko vienur kitur sovietų in
teresus atstovaujantiem advoka
tam pavyksta palikimus išgauti. 
H to pasipelno Sovietų Rusi
jos iždas, advokatai, o įpėdiniai 
gauna tik trupinius arba daž
nais atvejais ir nieko.

Blogai, jei nepasirūpinama 
surašyti testamentų, bet nege
riau, jei testamentai surašyti 
neatsižvelgiant į ypatingas sąly
gas, kurios susidaro dėl okupa
cijos.

šalia kitų problemų Lietuvos 
Generalinio Konsulato New 
Yorke advokatai svarstė ir tai, 
kaip turėtų būti surašyti tes
tamentai, kad įpėdiniai savo 
palikimus gautų be okupantus 
atstovaujančių advokatų įsikiši
mo. Suinteresuotieji palikimų 
apsaugojimu turėtų kreiptis į 
Lietuvos konsulatus arba ir į 
jų advokatus. Rep.

— Kanados LB švietimo ko
misija ruošia vien Kanados li
tuanistinių mokyklų mokinių 
kongresą su tautiniais šokiais, 
dainomis ir kt. Kongresas į- 
vyks Woodbridge birželio 22. 
Jame yra pasižadėjusios ir ruo
šiasi dalyvauti beveik visos mo
kyklos. Dalyvių, vien mokinių 
numatoma turėti virš 700. o 
su tėvais — gerokai virš 1000.

— Tautiniu šokiu šventės ko
miteto atstovų, dalyvavusių Chi- 
cagos miesto majoro Richard J. 
Daley kvietime dalyvauti tauti
nių šokių šventėje, nuotrauką 
kartu su majoru Įdėjo pietinėje 
Chicagos dalyje plačiai skaito
mas savaitraštis Southtown E- 
conomist gegužės 8 numeryje. 
Vykdant Kultūros Fondui vajų, 
Southtown Economist rašė apie 
lietuvių pastangas išlaikyti sa
vo kultūrą. Vajui vadovavo dr. 
Leonas Kriaučeliūnas ir jo pa- 
stangomis užmegzti ryšiai su. 
laikraščio bendradarbiais.

— Ona Gradinskienė vado
vauja IlI-sios tautinių šokių 
šventės svečių ir šokėjų susiti
kimo vakarienės rengimui. Ci
ną ir Jonas Gradinskai, dažno
mis aukomis remia mūsų tau
tinę veiklą, ne vien įdedamu 
darbu, bet ir finansine 
parėmė III-ją tautinių 
šventę.

— Architektas Jonas

auka
šokiu

MOKSLEIVIAI IR JAUNUČIAI 
f ATEITININKŲ STOVYKLĄ 

KENNEBUNKPORTE!
Mokslo metam užsibaigus, 

jaunimas jaučiasi užsipelnęs 
poilsio. Tam tikslui yra rengia
mos vasaros stovyklos. Rytinio 
pakraščio ateitininkai yra lai- 
jningi galėdami stovyklauti erd
vioje ir gražioje lietuvių pran
ciškonų sodyboje, Kennebunk
porte. Kasmet ši stovykla auga 
ne tik stovyklautojų skaičiumi, 
bet tobulėja programų paruoši
mais ir progresuoja pačių sto
vyklautojų prisidėjimu prie vykios dvasios vadas būs lictu- 
dvasios kūrybingumo. Iš šios ir 
kitos panašios stovyklos išaugs 
ne vienas jaunimo vadovas atei
čiai.
šiemet tikimasi ypač gau

saus stovyklautojų skaičiaus. 
Dar neužsiregistravę prašomi

Stan
kus, praėjusiais metais sėkmin
gai vadovavęs Chicagoje Balfo 
rudeniniam lėšų telkimo va
jui, tautinių šokių šventės ren-’ 
gimo reikalam paaukojo 200 
dol. Jonas ir Vanda Stankai 
yra nuolatiniai bendruomeninių 
darbų rėmėjai. Be to. Vanda 
Stankienė yra mėgiama pramo
ginių dainų dainininkė. Jos į- 
dainuotos plokštelės plačiai pa
sklidę lietuvių ir amerikiečių 
tarpe.

— Putnamo mergaičių sto
vykloje dar yra vietų paskuti
nėm dviem savaitėm, t.y. nuo 
liepos 14 iki 28. Prašome sku
biai rašyti adresu: Camp Im- 
maculata. Putnam. Connecti- 
cut. 06260. -

vių jėzuitų provinciolas tėvas _ 
Ged. Kijauskas. Jaunučiam va
dovaus Putnamo seserys, kurių 
darbas su jaunimu yra plačiai 
pasklidęs.

Visi rytinio ir nerytinio pa- 
___________________________ kraščio moksleiviai ir jauhų- 

Eduardas Vladas Barius nedelsiant registruotis. čiai kviečiami į ateitininku sto-
 - ■ Jaunimas labai mėgsta susi- vykią Kennebunkporte, rugpiū- 

, .. . .A.--------------- . burti tarp savo bendraamžiu, čio 4-18. -Jauna lietuvaite is pavergtos

šventės grožį ir sėkmę jam pri
klausys neužmirštama padėka.

Ar verta kviesti šokėjus iš 
Pietų Amerikos — Urugvajaus 
ir Argentinos? Taip. Jų noras 
pamatyti didingas šventes, tūks- _ 
tanelius lietuvių, patiem į šven
tes įsijungti duoda akstino gri-

tyvą praėjusių metų rudenį, žus savajame krašte šviesiu ži- 
Komitetas, vadovaujamas ener- bareliu sušvisti lietuviškoje ap

linkoje. Tai yra įrodęs ir jau
nimo kongrese dalyvavęs jauni
mas. O darbininkų Pietų Ame
rikoje lietuviškieji dirvonai la
bai laukia.

Tautinių šokių šventė turės 
būti tikrai didinga. Parinkti šo
kiai daugiausia nauji. Vyr. me
no vadovė J. Matulaitienė su 
padėjėjomis G. Gobiene ir G.

no Kriaučeliūno, šventę plana
vo ištisais mėnesiais ir darė vis
ką, kad ji būtų vienu iš iški
liausių kultūrinio gyvenimo į- 
vykių šiais sukaktuviniais me
tais. Si Šventė išjudino nuo 
krašto iki krašto Amerikos že
myno, Kanados, Pietų Ameri
kos jaunimą. { šventę atvyksta
42 tautinių šokių šokėjų gru- Breichmaniene taip išplanavo 
pės, virš 1200 šokančio jauni- šdkių Spalvingumą, kad jie at- 
mo. Ar tai ne imponuojantys rodys kaip gražiai išausti raš- 
skaičiai? ' . . tai, kuriuos lydės muz. J. Zda- jam dar kartą įrodys, kad išei-

tėvynės laiške rašo:
“Jūsų tautinių šokių šventės 

ataidėjęs aidas lyg šviesiu spin
dulėliu mum parodė tolimą, bet 
mielą ir brangią viltį. Tikime į 
šventės grožį ir mintimis esa
me su jūsų šokančiu jaunimu.

ju, ir neįtikėtini skaičiai sve
čių (žiūrovų. J. J.). Jūs esate 
gyvi ir tvirto tikėjimo. Tikėki
te, ir mes tikime... Juk po 
nakties ateina rytas. Ateis jis 
mum ir jum.’’

Ši šventė Lietuvos pavergė-

..... . niaus paruošta muzika. Muzi-Tautiniai šokiai jaummą pa
traukia Lietuviška aplinka ir vi
liojantis šventės didingumas jį 
uždega noru dirbti ir dirbti. 
Komitetas džiaugiasi šokančio 
jaunimo entuziazmu. Tautinių 
ansamblių ir šokių grupių va
dovai teigia, kad jaunimas de
ga darbo nuotaikomis. Jo darbo 
vaisiais liepos 7 gėrėsis virš 
10,000 fiūrovų. Jaunimą svei
kins vyresnioji karta. Už šios tą, ir pavergtoje Lietuvoje.

kai Br. Budriūnas ir Br. Jonu
šas ‘šventei sukūrė specialius 
maršus. Kai kuriuos šokius su 
simfoniniu orkestru, diriguoja
mu J. Zdaniaus, palydės specia
lus choras.

Kaip matome, šventei ruošia
masi su ypatingu dėmesiu. Ja 
domisi, plačioji lietuvių visuo
menė Amerikoje ir Kanadoje. 
Ji randa atgarsį, nors pritildy-

vijos jaunimas nežūsta, bet au
ga lietuviškoje aplinkoje ir ruo
šiasi ateinančių metų lietuviš
kiem darbam ir kovai už Lietu
vos išsilaisvinimą.

Tebūnie ši šventė lietuvių 
jaunimo didysis sąskrydis ir di
džioji visų lietuvių gyvastingu
mo demonstracija!

Visi kebai teveda visus iš vi
sų lietuviškųjų kolonijų į šią 
šventę.

Moksleiviai ir jaunučiai turi at- Registruotis:’ MAS -Rytų at
skirus vadovus ir atskiras sto- stovybė,-207 YTellowstonc Rd., 
vykios programas. Tai įgalina Plymouth Meeting, Pa. 19462. 
geriau augti kūrybingume. Sto- Tel. 215-828-6022. ’ -

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

Po 250 dol. Anicetas Grigaliūnas. Davenport. lowa 
N. N., Richmond Kili. N.Y.

110 dol. O. Saukaitis. Bristo!. Conn.
Po 100 dol. J. Vembrė. So Boston. Mass.

S. Ruginis. Brooklyn. N.Y’.
20 dol. Mrs. M. Kovitz.'Brisfol. Conn.
5 dol. V. J. Butrimaitis. Le RoylxN. Y.
1 dol. M. Petraiticnė. Port Chester, N.Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kadjisi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir1 testamentuose. Musų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirs Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund, Franciscan Monastery/ 680 Bushv&h tAvewe,

Jurgis Januieiiit Brooklyn, N.Y’. 11221. " -f
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LIETUVIAI BANKININKAI POSĖDŽIAVO PUŠYNE
Lito bendroves metinis suvažiavimas -

Vytautas Vebeliū-

šalininkų, Vytautas 
Įkūrė bendrovę, iš-

sirinkime . atstovauta 57 pro
centai visų akcijų.

Direktorių taryba
Pirmiausia . pertvarkyta di

rektorių taryba. Iš direktorių 
pareigų pasitraukė Emilis Ra- 
deckis, vienas iš pirmųjų Lito 
steigėjų. Jis pasiliko tik bend
rovės sekretoriaus pareigose. 
Jo vieton išrinktas Kvirinas A- 
leksandravičius. Be jo dar į di
rektorių tarybą įeina Vytautas 
Vebeliūnas, Algis Vedeckas, 
Juozas Baužys, Vytautas Gal
vydis, abu iš Chicagos.

Dar 20,000 akcijų
Visos autorizuotos akcijos 

jau pernai išparduotos. Vienos 
akcijos kaina dabar yra 13 
dol. Kad investavimo keliai į 
Litą nesusitrukdytų, direktorių

balsavimu patvirtino išleisti dar 
20,000 akcijų. Jas užregistra
vus bus galima platinti lietu
viškai publikai arba panaudoti 
prekybom plėsti.

Padidėjęs turtas
Praeitų metų gale Lito bend

rovės .turtas jau siekė per 
400,000 doL šį turtą padidino 
išplatintos akcijos. Buvo nu
pirktas apartamentinis namas 
Cicero, m. Padidėjo ir taupy
mo sąskaitos. Metinės turto pa
jamos prašoko 36,000 doL Paly
ginus su praeitais metais, pel
nas pakilo apie 200 procentų.

Balsas iš juostelės
Svečias iš Chicagos Juozas 

Baužys atvežė iš savo bičiulio 
tarybos nario Vytauto Galvy
džio Įrašytą žodį į magnetinę 

(nukelta į 8 psl.)

ST. CATHERINE OF SiENNA 
CHURCH

22 Riverton Street 
St. Albans. L.I. New York 
Rev. J. Dermody, Pastor

M. FENNESSY 
GENERAL CONTRACTORS

680 Jamaica Avenue 
Brooklvn. N- Y. 
Call TA 7-8387 '.

■ E. S. WITKOWSKI < CO. 
TRAVEL

130 East 7th Street
New York City 10009

Call 674-3652

POMEROY CO. INC.

208 Livinerston St. Brooklyn 
TR 5-2707

16 East 42nd Street New York 
MU 2-8446

In Memory of Robert F. Kennedy

FRANKS' " 
REFRIGERATION 

SERVICE 
217 MarshaU Avė Trenton N J. 

Air Conditioning 
Commercial and Domestic 

Call 609 - 587-6722

OLD 
SEIDELBURG

SUNNYSIDE 
BRAUHALL

4106 Queens Boulevard
Sunnyside L.I. N.Y.

RA 9-9311

626 3rd Avenue 
New York City

FOR THE FINEST 
OF FOOD 

Call 
TN 7-2678 

ask for Joe or Jack

Senator Robert F. Kennedy 
1925—1968

SWEETHEART 
LAUNDRY 

1709 Tenth Avenue 
Brooklyn, N. Y. 
Call SO 8-5256

Pilkington’s

Prieš trejetą metų New Yor- 
ke pradėta organizuoti lietuviš
ka investavimo bendrovė; kuri 
pasivadino Lito vardu. (Žmonės 

- ją tiesiog vadina lietuvišku 
' bankeliu). Bendrovės pagrindi

nis organizatorius buvo jaunas 
finansistas 
nas.

Suradęs 
Vebeliūnas
leido akcijas ir pradėjo jas pla
tinti. Bendrovė išaugo, atidarė 
net savo skyrių Chicagoje.

Birželio 16 bendrovė sukvie
tė metinį akcininkų susirinki
mą. Sukvietė ne Į koki New 
Yorko viešbutį, bet prie ežero. 
Susirinkimas buvo p. Skėrių 
vasarvietėje, Panamoka, L. L 
(Vietovė tikrai lietuviška: pana
moka!). Ten pušyne buvo sūdė- tarybą pasiūlė ir susirinkimas 
ti suolai ir stalai, kur susėdo 
“bankininkai”.

Bendrovės pirmininkas Vy
tautas Vebeliūnas susirinkimui 
vadovauti pakvietė vieną iš di
rektorių Algį Vedecką, sekreto
riavo bendrovės raštininkė Au
dronė Sileikaitė. Prie tų viršū
nių dar prisidėjo ir dr. A. Skė
rys ir Juozas Baužys, svečias iš 
Chicagos. Susirinkimas praves
tas pagaLNew Yorko valstybės ^širdžiai įsijungė^ į lietuvišką nį: telef. EM 6-2494.

•- nustatytą tvarką, oficialiai. Su-

Išleidžiama Prano Narvydo knyga
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos I-asis kyriiis New Yor- 
ke nutarė išleisti savo garbės 
pirmininko Prano Narvydo kny
gą “Gimtinės takais”.

Pranas Narvydas prieš 60 m. 
išvyko iš Lietuvos. Amerikoje

ša, atspausdintą pačioj knygoj, 
kurios vieną egzempliorių jis 
gaus.

Čekius ar money orderius 
siųsti: Antanas Jurgėla, 1497 
Putnam Avė., Brooklyn, N. Y. 
11227. Informacija apie leidi-

P. ZACCARO

CA 6-1212 
225 Lafayette Street 

New York City

LANSEN BAKING 
CO. INC

732 Henry Street 
Brooklyn. N. Y.

Mr. Mrs. Anthony Papandrea

MRS. MAXWELL‘S 
HOME BAKERY
2700Atlantic Avenue 

Brooklyn N.Y. 11207 

HY 8-2200

OLSON BROS.
Mfg. of all types of Saw Blades, 
for every sawing requirement 

Independent mechanic & hardware 
saws. Steel rule die saw blades.

Call SO 8-3554

Gulf Servicenler
Open 7 days a week 

We do general auto repairs

326 Lincoln Avenue 
Hawthome N.J.

Call 
201-427-9759

veiklą, čia gyvendamas, visa
da gyvai prisiminė savo gim
tąjį kaimą ir jo apylinkes. Tai 
yra aprašęs laikraščiuose. Bet 
nemaža tų aprašymų dalis te
bėra nespausdinta.

Prano Narvydo pasakojimai 
— tai vaizdai vieno Lietuvos 
kampelio. Jie būdingi ir visos 
Lietuvos kaimo gyvenimui, ge
rokai atitolusiam nuo mūsų 
dienų. Juose yra Įdomių duo
menų apie mūsų praeities me
džiaginę buitį, gyvenimo supra
timą ir kaip visa tai laiko eigo
je pamažu keitėsi.

Išleidžiamojoj knygoj bus iš
saugoma bent dalis Prano Nar
vydo. raštų. Knyga bus viduti
nio formato, apie 300 puslapių. 
Visi raštai knygai jau yra pa
ruošti.

Spausdinant 500 egzemplio-

CHICAGOS LITUANICA 
NEW YORKE

Jau esame minėję, kad PLB 
seimo metu įvykstančioje spor
to programoje svarbiausiu įvy
kiu bus futbolo rungtynės tarp 
vietos Lietuvių Atletų Klubo ir 
daugkartinio š. Amerikos lietu
vių futbolo meisterio Chicagos 
LFK Lituanica. Pajėgiame vie
nete. šalia pereitą kartą apra
šyto H. Jenigo, vidurio puoli
ku žaidžia “Maikis” Mikalaus- 

' kas.
Gimęs Skctiįoįe. Lietuviškas 

’ spalvas futbolo aikštėje atsto
vauja iau virš 10 metų. Grei
tas, tvirtas ir veržlus žaidikas r^1?’ knygos išleidimas atsieitų 

apie 1500 dolerių. Reikia pini
ginės talkos. Kiekvienas, auko
jęs nemažiau 5 dolerių, bus lai
komas garbės prenumerato
rium ir bus įtrauktas į sąra-

Už dėmesį šiam prašymui ta
ria ačiū ALTS pirmojo skyriaus 
valdyba, kurią sudaro: pirm, 
dr. A. Budreckis, vicepirm. A. 
Diržys, visuom. reik, narys J. 
Kiaunė, kult. reik, narys D. Pe- 
nikas, sekr. A. Jurgėla.

DRESS CO„ INC. 
3364 White Plains Rd.

Bronx, N.Y7 
Tel. TU 1-6700

BROAD NATIONAL 
BANK

905 Broad Street

Newark N. J.
Call 624-2300

Spielmans 
Restaurant

1097 FIRST AVĖ.

yra gvnikų ir vartininkų pabai
sa. Jis bene geriausias Litua- 
nicos Įvarčių medžiotojas.

Atletas

. Mike McCIuskey-Mikalauskas

M.
A.

J-
J.

O.
Pa-
A.

POMIRTINEI PRANO 
LEMBERTO KNYGAI 
IŠLEISTI AUKOJO:

50 dol. — Vitalis ir Danutė 
Lembertai.

30 dol. Romas A. Bričkus.
Po 25 dol. Dr. M. ir A. De- 

veniai. O. V. ir J. Raukčiai, A. 
ir B. Brazdžioniai, E. ir J. Sin
kiai, G. Gudauskienė, J. V. Do
vydaičiai, P. O. Dovydaičiai, Dr. 
S. ir S. Kudokai, E. A. Albai, 
Dr. M. Gimbutienė.

Po 15 dol. Santa Monikos Lie
tuvių Klubas, D. ir M. Sodeikai, 
A. ir V. Cinikai.

Po 10 dol. — B. A. Griciai, 
A. Markevičius. V. K. Barmai, 
M. Paskųs, E. K. Statkus, D.J. 
Mitkai. Prof. Alminas. A. M. 
Priškus, Geštautai, N. V. Apei- 
kiai, A. A. Raulinaičiai, J. 0. 
Andriai, Dr. E. H. Tumai, B. 
D. Railos. S. Pautienienė, P.M. 
Gauronskai, J. V. Andrašiūnai, 
V. G. Jatuliai, A.J. Gustaičiai, 
J. Tumavičius. E. J. Kačinskai, 
V. L Tamošaičiai, S. Miniotie
nė.

Po 5 dol. Dr. A. šliupaitė, J. 
švaistas, P. Grušas. M. J. Val
čiai, Liet. Teisininkų D-ja, LA.,
A. V. Pažiūrai, J. G. Rukšėnai, 
Mr. Mrs. Lindeman, A. Čampė,
B. Lukauskienė.

3 dol. A. O. Mironai.

Miracle Mile Food Town
OUR TWO STORES

Fisher Boulevard 
and Route 37

Toms River, N.J.

New York City
Tel. (212) TE 8-9814

George’s 
Seafood & Steak

House

George Anderson 
Trucking Co.

1215 Prospect Avenue 
Bronx, New York 

KI 2-1795

Wes+fals Restaurant
111-02 Atlantic Avenue 
Richmond HiTl. Queens 

Tel. VI 7-4000
Open 7 days

Redmond Funeral 
Home Ine.

476 73rd Street 
Brooklyn, New York 

SH 5-4646

TONY PADDOCK 
COIFFURES

Late Nite Friday*
U.S. Highway No 20C-206

Pluckemin N J.
Call 658-4576

EAST ISUP PAINT 
AND WALLPAPER 

CO.
Ed Benedict — 

Authorized Dealer 
Benjamin Moore, Colorizer, 

Dupont, McCloskey 
Varnish — Complete 

seleetion of wallpapers
Thibaut, Schumacher, Lenox 
64 West Main St. East Islip 

(516) JUniper 1-7575

1980 Flatbush Avenue 
off Kings Highway

Free Parking 
Your Hosts 

GEORGE and JOAN 
Call 

ES 7-7674

NED’S
Sailboat

LARISON’S
TURKEY FARM

CHESTER, N. J. 
(201) 879-5521

JANIE BEAUTY 
, SHOPPE

188 Amherst Street 
East Orange N. J. 
Call 201 - 672-9734

Reniais
On the Cove 

at Barons Marina

WOQDLAWN 
MORTICIANS

Ine.
4418 White Plains

Road
Bronx, N. Y.

(212) FA 4-4500

SAG HARBOR
Call 516 - 725-0560
or 516-725-1136

DE ROSSI
& SON

Nauji Darbininko 
skaitytojai

V. Jurelonis, Methuen, Mass., 
J. Buikus. Frackville, Pa., 
Vedegis. Woodhaven, N.Y., 
Lauraitis, Maspeth, N. Y., 
Kavaliukas, Detroit, Mich., 
Valiūnas, Paterson, N J., 
Juodvalkis, Cicero, III., B.

’ Bubelis, New Hope, Pa., 
Ankus, Chicago, m., E. 
velites, B’klyn, N.Y., Mrs.
Vakauzas, S. Boston, Mass., Bro
nė Wilkinson, Baltimore, Md.

Užsakė kitiem: P. A. Deltu
va — J. Raškevičiui, abu iš 
Rockford, III.; W. Rusilas, Ha- 
gaman, N.Y. — P. Robinui, 
Amsterdam, N.Y.; E. Vaitiekū- 

. nienė, B’klyn, N.Y. — M. Lau- 
L pinaičiui. S. Paulo, Brazil; A. 
f Swides, B’klyn, N.Y., — A. Sa

baliauskui. Pittsburgh, Pa.; M.

Compania
Pastry Shop
7105 13th Avenue 

Brooklyn N.Y'. 
(212) TE 7-2464

The New Expanded

VILLAGE DEN 
RESTAURANT

GEORGE & SIMMY

225 West 12th Street 
New York City 10011 

AL 5-2444

COMPANY

Lietuvių pranciškonų kiti- -I 
tūrinei veiklai tęsti reika- ; 
lingas jaunimas. :
Pranciškonai nuoširdžiai ! 
kviečia lietuvius jaunuo- ; 
li'ts tapti šv. Pranciškaus ■ 
Asyžiečio sekėjais.

Ridikas, B’klyn. N.Y. — V. E.
Blinkienei, Hollyvvood, Calif.; 
C. S. Bobelis, Plainvievv, N.Y. 
— A. Babelienei,. B’klyn, N. 
Y.; K. J. Kudukis — J. Jacy- 
nai. abu iš London, Ont. Ka
nada; J. N. Trasas, Brighton, 
Mass. — Barborai Medetis,

The finest Italian Pastry 
Wedding, Birthday 

and Graduation Cakes.
Closed Mondays

ST. ALPHONSUS 
CHURCH

308 West Broadway

New York City
WA 5-9226

Father Joseph VVhalen

Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.

; Marlborough, Mass.; S. Stanai- 
; tis, Chicago, m. — A. Sadaus-

Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiiAna proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior
Franciscan Monastcry
Kennebiinkpon, Maine

; ' 04046

k'ii. Buenos Aires, Argentina: 
R. Kondratrenė, B’klvn, N. Y. 
— J. Juozaitienei, Cleveland, 
Ohio.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Prenumeratos rei
kalais kreiptis į administraciją: 
910 Wi1loughby Avė., Brook-

FEDERAL
STORAGE

WAREHOUSE
TRANSPORTATION

- STORAGE 
VVAREHOUSE

155 Wa«hington Street 
Ncwark, N. J.

(20!) Ml 3-2222

lyn, N.Y. 11221.

Vignola Haulage
824 64th Street 
Brooklyn, N. Y. 
Call 748-7276

FIVE BROS. 
CARTING CO.
84 William Street

New York City 
Quality Service Ahvays 

Tel. (212) 943-3811

HOFBRAU
80-11 Broadway

*- Elmhurst Queens
Home of the World Famous 

Sauerbraten 
Catering for all occasions 

Your Host 
Robert Burns

6th and Quince Street 
VINELAND
New Jersey

Call 609 - 691-0061

CAPPA 
UPHOLSTERY 

CO.
87-15 115th Street 

Richmond Hill 
Long I.sland, N.Y.

VI 7-6030

CHURCH 
OF THE 

CRUCIRXION
459 West 149th Street

New York

AU 6-5050
Fr. C. William Forsyth

Call IL 8-1565

MICHAEL

SOUTHERN
KITCHENS

538 Georgės Road 
North Brunswick 

N. J.
Call 249-8220

182 IToyd Street

Belleville, N. J.



Viri mielai kviečiami atvykti!

JUOZO BANDŽIŲ KO BARAS IR RESTORANAS Čia vaišinsiesi ir vaišinsi

87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CARE COD MASS. 02655 
TeL (Area 617) 428-8425

Ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Ricb- 
mond HiU, N. T. 11418; UL 846-9286.

OA1BININKAS

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone ■

karas, palydimas didelio kanklių orkestro. įdainavo į plokštelę kom
pozitorių J. Bertulio. J. Gaidelio. A. Mikulskio ir F. Strolios dainas.

pool, caano, all Utilities. EBenville, 
N.Y. Rte 200 — (914) 647-4880

moving — 1880 Strausą St Brook
lyn; Call 342-5043 Keliones plačiame pasauly

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

ROUND THE CLOCK Automatic 
Telephone Answering A Recording 
Eųuipment — St. Albam Record 
Sbop, 111-20 Farmers Btvd. Call 
776-7897 ask tor Misa Beraice Hinds

JACKSONI FLOOR 
WAX1NG SERVICE

General Cteaning all work done at

HANDS BUNGALOWS 
Opposite Nevele Hotel Golf Course

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!

AUDRONE
Atidaryta vasarojimui nuo birželio 22 d. Kreiptis: Vila 
AUDRONĖ, Mrs. Marija Jansonas, 87 East Bay Rd. 
Osterville Cape Cod, Mass. 02655; telef. 428-8425.

meisteriška ir kultūringa namų apyvoka

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie Ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui. '

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

336 East Street — TeL TR 9-0400
(Tarpe 1-tnos ir2-ros gatvių)

Mokėjimo tt^į/gos pagal pirkėjo pageidavimą

CATSKILL KALNUOSE

priimsim svečiu savaitgaliams ir vasaros atostogoms su 
pinu išlaikymu. Rašyti: lira. Sophie Kraunaitis-Zagorski

DRUSKONIE HALL 
ANDES, N. Y. 13731 

. TcL (Gode 914) 676-4661

®®e®©®see®®©®®©®©©®©©©®@®@@®©®®®®®@@©©®©©©©©®®©3

AUKURO DAINOS PLOKŠTELĖJE

vams, mokytojams ir kiekvienai lietuviškai šeimaL Puikus garsinis 
įspaudas, dailus dviejų spalvų viršelis. Kaina $5.00. Reikalaukite pas 
ptatintojus arba tuoj siųskite užsakymus FINE MUSIC RECORDS. 
4249 Ijunhert Road, Cleveland, Ohio 44121. Speciali nuolaida pla
tintojams, mokykloms ir organizacijoms.

PARDUODAMA
pilnai įrengta LIETUVIO duonos kepykla. Žinoma plačioj 
apylinkėj nuo 1926 metų. Krautuvė, kepykla, mūrinis 2 
aukštų gyvenimui namas su centraliniu šilto vandens ap
šildymu. Prie centralinės gatvės — East Main St. Parduo
dama nebrangiai, savininkui mirus. Amsterdamo miesteli 
yra gražioj aplinkoj, arti didelių gražių ežerų: Saratoga 
Lake, Lake George, Caroga Lake ir kt. Čia randasi nema
ža lietuvių kolonija su gražia bažnyčia. Kreiptis:

MICHAEL KERBELIS & SONS INC.
60 Market St. Amsterdam, N.Y. 12010

Šaukite tel. dienomis 842-1730; vakarais 842-6462

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCHALLER&WEBER

^ŠACHMATAI

Veda K. Merkis

TO HLACB 
tOUB AD 

CANCEL OR CB
TuL: GL2-2923

OPERATORS 
WORK ON DRESSES

Section work or complete garment 
Steady—good pay nice conditions 

Union Snop ROYAL FROCKS 
64 W 23 Street (4th Fl.) OR 5-4511 

(Between 5th and 6th Avės)

INVENTORY CLERK — MALĖ 
Good salary mušt be good at figures 

also teletype operatore femaie 
Steady nice working conditions 

work near home DAVID SMITH 
234 46th Street Brooklyn 
Call GE 9-5600 — ext 234

COMMERCIAL ALTERATIONS 
Refrigeration and Air Conditioned 
Service Installation and Repairs — 
all work guaranteed Ailan Blueford 
294 Gatės Avė Brooklyn, N.Y. Call 

789-5246

Lietuviška vasarviete BANGA
CAPE COD, MASS.

Great Marsh Rd. — Centerville, Mass.
Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo garsaus CraigviUe 
Beach • Patogūs kambariai ir atskiri namukai, kur patiems galima 
gamintis valgį • Skanūs lietuviški valgiai • Grynas pušų oras ir 
rami vietovė poilsiui • Svečiams be savų automobilių — transporta- 
cija į ir iš paplūdymio • šalia BANGOS randasi ežeras su paplū- 
dymiu. žuvavimo mėgėjams yra laivelis • Norintieji puikiai pra
leisti atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A. PAKŠTIENE
76 Alicia Road, Dorchester, Mas*. 02124 — Tel. (617) 282-8046 

o po birželio 1 d. :
BANGA

P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mas*. — Tel. (617) 775-4633

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

Džiaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENTS

10x16 Finished Basemehts for only 
$590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-654-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiero

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas, iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway Exit 24, į 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N kebu 7 myl. į šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

HUNGARIAN KITCHEN superbly 
catered — authentic cuisine dining 
room for dinner weekdays 5-8:30, 
Fri. Sat. 5-9:30 Sunday 3 to 8:30 
elosed Tues. 312 Irvington Avenue 
South Orange NJ. For res call 201 
762-5210 — Free parking in rear.

Lietuvos meistras A. Česnauskas 
nugalėjo didmeistrį G. Borisenko, 
dabar vykstančiose Palangoje, visa
sąjunginėse Profsąjungų šachmatų 
varžybose. Kaunietis A. Butnorius 
buvo įgijęs persvarą prieš maskvie
tį Cermyšiną, bet baigė lygiomis. 
Po 9 ratų pirmavo G- Borisenko ir 
I. Mosionžikas iš Kišeniovo, turė
dami po 6 taškus. A. Butnorius ir 
A. Česnauskas buvo su 4% tš.

Chess Review 6/68, talpina 3 pa
rinktas partijas iš 35-jų Sovietų Są
jungos p-bių. kurias prisiuntė Jugo
slavijos didmeistris Dr. P. Trifuno- 
vič, tarp jų “A lively game” Terpu- 
gov - Butnorius. šioj partijoj kau
nietis Butnorius gražių aukų dėka 
pasiekė pažymėtiną laimėjimą ir 
šachmatų spaudos puikų atsiliepi
mą. Darbininke ši partiją tilpo š.m. 
sausio 12 d. paimta iš Kanados dien
raščio “Hamilton Spectator” (gruo
džio 30 d.).

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)

AUGSCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
MOUNTAIN HIGH LODGE

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

AB 4-3210

914-454-9070

HE 
Dt 
IN

S
S 
S

By appointment — Call 493-9171

New Yorke: 1654 2nd Avė. (8546 9L) —TR9-3047

CAR SIMONIZING 
39-95

WHILE YOU WAIT

Aatorijoje: 28-28 8t*inway Street 
Florel Park, L.I.: 259-17 HilioMe Avė. — 343-6116

FrankHn Bą, L.I.: 981 Hemprtead Tpke. — 437-7977 

FhiaMnoe: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackam Hright*: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154

FIRMOS

... P”- "

Tel. (2I2) 581-6590 
VYRIAUSIA IŠTAIGA (212) 581 -7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENT0WN, PA. — 126 Tilghman Street _______
BALTIMORE, MD. — 1900 Fteet Street___________
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Betifcrd Avenue_______
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue__________
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue______
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue__
OETROIT, MICH. — 11601 Jca Campau Avenue___
FARMINGOALE, NJ. — Freewood Acre* ________
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jo* Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 HHMde Avė._____

• JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street „
LOS ANGELES, CAl____107 So. Verinont Avenm
NEWARK, NJ. — 250 Market Street________ _
NEW YORK, N.Y. — 71 Secantl Avenue_____—

• PHILADELPHIA, PA.-1S1 W. Girai* Avenue .
• RAHWAY, N J. — 717 W. Grand Avenue_____

ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue____
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway____
SOUTH RIVER, NJ. — 46 Whttehead Avenue _ 
SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marteliu* Street 
TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue 
UTICA, N.Y

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausioB mėsos, lietuvi

5-1654
2-4240
7-6465
5- 0700 •
6- 2818
1-0696

. HU

. PR _____
365-6780 

__ 363-0494 
.... 365-6740 
... 249-6216 
. HE 5-6363 
. DU 5-6550 
. Ml 2-2452 
. OR 4-1540

PO 9-4507 
. 381-8997 
. 232-2942 
AN 8-1120
CL 7-6320, 

. 475-9746 
EX 2-0306 
RE 2-7476

Chess Life, birželio nr. talpina pa
pildomąjį vasaros “Rating”, kuria
me įvardinta nemaža mūsų šachma
tininkų. Meistras Povilas Tautvai- 
šas, I1L 2287 tš.; ekspertai: V. PaL 
čiauskas 2181, R. . Palucius 2141, 
Jankauskas 2012. Kitų klasių: Ado
maitis 1506, Fabijonas 1690, Kar- 
puška 1596. Lakickas 1794, Leona
vičius 1738, Merkis 1777, Prusins- 
kas 1330, Ramas 1885, Staknys 
1890, Vincaitis 1922.

Massachusetto šachmatininkai pr. 
sekmadienį, birželio 16 d., Provi- 
dence, sudorojo R. Island šachmati
ninkus 14:4. Massachusetto koman
dos sudėty žaidė K. Merkis ir A. 
Leonavičius; abu pelnijo po tašką.

Worcesterio lygos p-bes laimėjo 
Haly Cross 10’^ tš. Framingham, 
Jcwish Comm. Center ir Clark Uni- 
versity po 9% tš. Lietuvių Maironio 
Parko komanda (Barkauskas, Bur
kus, Januta, Šermukšnis) surinko 5 
tš., pralenkusi Ostxow Electric, 
George Meyer Co., Clark Univ. B, 
City National Quinsig Com. College.

Doc Soul and His Red Hot Record 
Maciūne Entertainment for all oc- 
casions: parties, diskoteks, wedding 
receptions, eoektail sips — For the 
best in muse, contact Doc Soul at 
his Soul Clinic 529-2914. Also comes 
with band — Bandah Thomas Jr. 
produetion.

BRONCO CH ARLI E S Original Log 
Cabin Restaurant Montauk High- 
way Oakdale, L. I., N. Y. German- 
American cuisine, Sauerbraten and 
Dumplings our specialty— Table 
dHote from 12 to 3 o’clock, A la 
Carte from 12 to 10 PM. Bring your 
family to dinner, children’s portions 
served, delicious homebaked pieš & 
tarts. Open all year round. Plenty 
of parking space.

L A O TRUCKING 
No Job Too Big or Too Small 

(2) 68 Vans 3 Men 
All Work Guaranteed 

Call 
392-1980 or 823-8407

Delux Control Panel installed right 
over your bed. lt Controls lights, hi- 
fi, speakers and other electrical ob- 
jeets. All can be controUed right 
from the bed. For Information call 
Robert Electric Repair, 962-2865. 
58 W 126th Street, New York City.

LIGHT HAULING 
LOW LOVY KATES 

Evenings and Saturdays 
ROM MORRIS & ROM MYERS 

Phone 292-5831 or 588-4017 
Brase

GLOSSY PHOTOS
100, 8x10 — $9.95. Top ųuality 

Mounted 30x40 — $9.95 ea.'; 40x60 
— $14.95 ea. JOMARK LABS, 233 
Robbins Lane Syosset, LT. 11791.

TOM SOMERVILLE 
LIGHT MOVING 

Licensed and Bonded 
All work done at reasonable rates 

Call 
499-7072 or MA 5-2532

I Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo- 
| šąli vieta poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi- 
I nos su virtuvėm. Moderniški miegami kambariai su asme- 
| niškom voniom; maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti 
t žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap- 
| linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti 
Į kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba 
i sustoti pernakvoti. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: 
a PRANAS LEIKA, Athol, N.Y. 12810; tel. (518) NA 8-5750

t
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x BLUE WATER MANOE
DIAMOND POINT, N. Y. Tel. (518) NH 4-5071

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

"Proyir>g Honds" 
by Albrecht Dūrer

universal ■
• FUNERM CHVEUINC. « 

52nd Street at Lenngton Avemre
Ray Kerbei!*, Dir.

PL 3-5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN, N.Y. 

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS 
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y. 

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ 
SODYBOJE

Kennebunkport, Maine
• Jau priimamos rezervacijos į pranciškonų vasarvietę, 
kuri šiemet veiks nuo birželio 28. Pigios kainos, geras 
maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas su Atlantu 
ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasarojimui 
sąlygas.
• Registruojami taipgi ir berniukai į vasaros stovyklą,
kuri prasidės birželio 28 ir tęsis iki liepos 26. Visų rū
šių sportas, graži gamta kartu su lituanistinėmis pamo
komis yra puiki vieta berniukams praleisti mėnesio atos
togas. *
• Stovyklos ir visos vasarvietės reikalais reikia rašyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport. Maine 04046. Te-

! lefonas: (207) 967-2011, o nuo birželio 28 d. (207) 967-2771



• darbininkas 1968 Mm biriMto 21 d., nr. 45

Kunigų paskyrimai Nawar« 
ko vyskupijoje. Kun. Domini- 
kas Pocius, šv. Onos parapijos 
klebonas Jersey City, skinamas 
klebonu į Sopulingosios Dievo 
Motinos parapiją Kearny, N. J. 
Kun. Jonas Shamus, Sopulin- 
lingosios Dievo Motinos pa
rapijos klebonas Kearny, N. J., 
skiriamas klebonu į švč. Trejy
bės parapiją Newarke, N. J.: 
Kun. Vladas Karalevičius, vi
karas šv. Petro ir Povilo para
pijoje Elizabethe, skiriamas kle
bonu į šv. Onos parapiją Jer
sey City. Visi paskirtieji nau
jose vietose turi būti birželio 
29.

Kun. L. A. Budrecko naujas 
adresas: 259 No. 5th St Broo- 
klyn, N.Y. 11211.

Lito bendroves 
....... susirinkimas

(atkelta iš 6 psl.) 
juostelę. Taigi, ir ji buvo išklau
syta.

Chicagoje banko skyrius vei
kia pastoviai, nustatytom va
landom raštinėje budi žmogus. 
Ten bendrovė nupirko aparta- 
mentinius namus, kurie sėk
mingai administruojami.

Plėtimosi perspektyvos
Trumpai paliestos ir bendro

vės plėtimosi perspektyvos. Chi
cagoje galvojama Įsteigti kelio
nių biurą, o New Yorke ieško
ma nupirkti gėrimų krautuvę. 
Tai būtų naujos prekybinės ga
limybės.

Bendrovė taip pat rūpinasi, 
kad žmonės pasitikėtų šia lie
tuviška Įstaiga ir kad inves
tuotų savo santaupas. Tai pa
dės bendrovei augti.

Susirinkimas buvo gerai orga
nizuotas. Prieš tai buvo išsiun
tinėta visiem apyskaitiniai pra
nešimai, prašoma pasisakyti 
vienu ar kitu svarbesniu bend
rovės klausimu.

Susirinkimas praėjo greitai 
ir sklandžiai. Tada šeimininkai 
visus pavaišino. Susirinkusių 
buvo apie 30. Tai buvo dau
giausia iš Woodhaveno ir Long 
Islando Įvairių vietovių. Iš Chi- 
cagos specialiai buvo atvykęs 
Juozas Baužys su žmona.

Svečiai turėjo galimybės pa
siekti ir ežeriuką ir pasitašken- 
ti vandenyse. Šiaip visi “banki
ninkai” buvo gerai nusiteikę ir 
patikėję, kad, atsargiai tvarky
dami finansinius reikalus, bend
rovę tikrai išaugins į galingą 
vienetą. (p.j.)

Už dr. Mykolą 
jo žmoną Moniką, kurie 
kai žuvo gegužės 25, mišios 
birželio 30 d. 9 v. r. tėvų 
ciškonų koplyčioje
Dr. Mykolas Slapšys buvo 
rasiškių suvažiavimo 
torius, pirmasis Zarasiškių 
šiam Palaikyti Komiteto 
ninkas. Abiejų pagerbimą or
ganizuoja New Yorko Ir 
kės zarasiškiai ir jų bičiuliai. 
Po mišių agronomas Vaclovas 
Butkys visus kviečia susirinkti 
kavutės jo sodybon, 56 Steam- 
boat Road, Great Neck, L L 
N.Y.

Robertas E. Sniečkus birželio 
15 labai gerais pažymiais bai
gė švč. Širdies vardo mo
kyklą Cambria Heights, N. Y. 
Ta proga jam buvo suteikta ke
turių metų stipendija lankyti 
vyskupijos aukštesniąją mokyk
lą. Robertas, vyriausias tarp 
penkių brolių, yra Edvardo ir 
Joanos Sniečkų sūnus.

Herkulis Strolia, smuikinin
kas, birželio 19 važiavo į Chi- 
cagą lankyti, savo sergančio tė
vo, kurio viena pusė-yra para- 
lyžuota. Važiuojant mašina per 
Pennsylvanijos kalnus, ties Whi- 
te Haven per kelią šoko stirna. 
Tuo metu smarkiai lijo. Bestab- 
dant mašina slydo ir nusirito 
nuo aukšto kelio. Mašiną visiš
kai sudaužė, bet Herkulį Stro- 
lią tik lengvai sužeidė.

Angelę Karalienės parapijos 
piknike liepos 14 gros Algirdo 
Starolio orkestras nuo 4 v. Pik
nikas bus Jamaicoje, kur ir 
kiekvienais metais.

Maironio mokyklos mokslo metų baigimo iškilmėse b iržeiio 8 kalba tėvų komiteto pirmininkė A. Gerulai- 
tienė, kairėje Apreiškimo parapijos klebonas kuri. J. Aleksiūnas, dešinėje mokyklos vedėjas Alf. Samulis.

Nuotr. R. Kisieliaus

MAIRONIO MOKYKLOS MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS
Birželio 8, šeštadienį, Mai- 

-ronio mokykla baigė 19-sius 
įhokslo metus. 9 v. r. moki
niai rinkosi Į Apreiškimo para
pijos-salę ir organizuotai ėjo Į 
lietuviškas pamaldas. Po pamal
dų mokiniai grižo Į klases, kur 
skyrių auklėtojai išdalino pažy
mių knygutes ir uždavė vasa
ros darbus. Mokiniai, atsidėko
dami už sunkų mokytojų dar
bą, Įteikė jiem dovanų.

11 vaL mokyklos didžiojoj sa
lėje Įvyko baigimo aktas. Į pre
zidiumą buvo pakviesti mokyk
los mokytojai, parapijos klebo
nas kun. Aleksiūnas ir mokinių 
tėvų komiteto pirmininkė A. 
Gerulaitienė. Mokyklos vedėjas 
Alf. Samusis nušvietė mokyk
los stovį ir išreiškė padėką pa
rapijos klebonui už globą, ko-

— ....... ----- — ---——i---

miteto pirmininkei už visokia- 
riopą pagelbą ir mokytojam už 
Įdėtą darbą.

Auklėtojai iškvietė geriau
sius mokinius ir Įteikė jiem do
vanų. I skyriaus geriausi mo
kiniai: Rita Sabalytė, Ričardas 
Šimkus, Eglė Zikarytė, Danutė 
Gvildytė ir Petras Dičpinigai- 
tis, II skyriaus — Stasys Biru
tis, Valentina Leleivaitė, Gina 
Valaitytė, Jolanta Gudaitytė, 
Danutė Miklaitė ir Vaidas Bla- 
žaitis. m sk. — Rimantas Bu
lota, Audronė Biknevičiūtė ir 
Raminta Blažaitytė.’ IV sk. — 
Aura Ošlapaitė, Albinas Milu
kas, Danutė Norvilaitė, Luci
jus Strazdis ir Eglė Šukytė. V 
sk. Dalia Jasaitytė, Paulius Šil
bajoris, Audronė Bružinskaitė 
ir Rita Bobelytė. VI sk. Regina

ŽMOGUS PALIKO GEIZERIUS IR ATVAŽIAVO Į BUI'Ą
Balfo centras turį naują rei

kalų vedėją kun. Praną Geis- 
čiūną.

Pavardė reta, lietuvių tarpe 
čia, Amerikoje, mažai girdėta, 
šį malonų dzūką buvo nuvi
lioję Montanos valstybės kal- 
NAI. Į Ameriką atvyko 1949 iš 
Milano, kur metus studijavo psi
chologiją. Pritrūko lėšų moks
lui ir nutarė kur nors keliaut, 
kad nebūtų taip karšta, kaip I- 
talijoje.

Tuo laiku sutiko Montanos 
vyskupą, atvykusį į Romą. 
Vyskupas ir pakvietė. Jaunas 
kunigas pirmiausia pažiūrėjo' į 
žemėlapį, kur toji Montana. 
Kraštas vėsus, kalnuotas, visai 
kaip gimtoji Dzūkija. Tai ir me
tė burtą-apsisprendė išvykti.

Great Falls vyskupijoje' 4 m. 
buvo vikaru, o paskui 14 metų 
buvo klebonu net dviejose pa
rapijose netoli Yellowstone 
parko, šiemet vyskupas buvo 
perkėlęs į didesnę parapiją 
Red Lodge mieste. Bet visa pa
sibaigė tuo, kad jis atsisveiki
no su parapija ir išvyko į Bal- 
fą-

Ten Yellowstone parke yra 
nuostabūs kalnai ir garsieji gei
zeriai, kurie muša iš žemės 
karštą vandenį. Pilna karštų

Kun. Pranas Getsčiūnas

DVI NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Aukuras, Įdainuota Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyk
los ansamblio Clevelande, pri
tariant kanklių muzikai. Vad. 
muz. A. Mikulskis. Dainuojama: 
Kalėdos Lietuvoj, Tau brangi 
tėvyne, Lietuvos paukštelių 
daina, Tekėjo saulelė, Lopši
nė lėlytei, Grįšim, grįšim. Dai
na apie avižą. Dainuojanti jau
nystė, Saulės ratas, Pavasaris, 
Rudenėlis, žiema, Vasarėlė, Į- 
rekorduota RCA Victor Co. 
Stereo, bet galima groti ir su 
paprasta adatėle, išgaunant ste
reo efektą (nes plokštelė įrašy- 
ta nauju Compatible Stereo me
todu). Kaina 5 dol., persiunti
mui 50 c.

Lietuviškos vestuvės. Išleido 
Mažosios Lietuvos Bičiulių d- 
ja Montrealyje. Įrekorduota 
RCA Co. Kupiškėnų vyresnio
sios kartos meno kolektyvo et 
nografinis vaidinimas “Senovės 
Kupiškėnų Vestuvės”. Plokš- mo mašinėles, radio, TV , mag- 
telė yra ilgo grojimo, pritaiky-« netofonus ir kit vokiečių ir vie
ta ir Stereo aparatam. Kaina 5 tinių firmų gaminius sumažin- 
dol., siuntai pridedama 50 c. tomis kainomis: J. L. Giedrai-

Abi plokštelės gaunamos Dar- tis, 10 Barry Dr., E. North- 
bininke, 910 Willoughby Avė., port, N.Y. 11731 Tel. (516) 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Iiiitcmii butas su trim mie
gamaisiais Woodhaven, Rich- 
mond Hill rajonuose. Skambin
ti telefonu darbo metu 624- 
6901 ir prašyti — Algis.

teikomoa butas dviem suau
gusiom Woodhavene ar Rich- 
mond Hill apylinkėje. Skambin
ti vakarais po 5 vai. Tel. 296- 
8607.

Jai planuojate ką pirkti kr 
dovanoti— pirma gaukite ka
talogus apie rašomas, skaičiavi-

757-0055.

Vysk. V. Brizgys birželio 16 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
aukojo mišias už Lietuvos trem- ~~ 
tinius, kurie komunistų buvo 
ištremti į Sibirą. Jis taip pat pa
sakė minėjimui pritaikytą pa
mokslą, kuriame ryškiai nupie
šė Lietuvos padėtį ir laisvėje 
gyvenantiem lietuviam gaires 
siekiant Lietuves išlaisvinimo. 
Vysk. V. Brizgys taip pat daly
vavo Lietuvių Bendruomenės 
surengtame minėjime Liet. Pi
liečių draugijos namų salėje. 
Lankymosi Bostone progą vysk. 
V. Brizgys susitarė su parapi
jos klebonu kun. A. Baltrušū- 
nu dėl organizavimo komiteto, 
kurs rinktų aukas lietuvių ko
plyčiai Romoje šv. Petro bazi
likoje Įrengti. Komitetą orga
nizuoti vysk. V. Brizgys pakvie
tė kun. J. Klimą.

Seniausiu lietuviškų radio 
programų Naujoj Anglijoj me
tinė gegužinė Įvyks maloniam 
ir gražiam lietuviškam Romu
vos Parke, 71 Claremont Avė., 
Montello —Brockton, sekmadie
nį rugpiūčio 11. Bus Įvairi pro
grama, laimėjimai, įėjimo do
vanos, iškilios lietuvaitės rin
kimai, šokių varžybos su dova
nomis, įdomi programa. Pra
šome rengėjų tą pačią dieną 
nerengti kito pikniko, bet kvie
čiam dalyvauti ir linksmai pra
leisti dieną šiame piknike. 
Ačiū. Steponas ir Valentina 
Minkai. —

Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities valdyba bir
želio 16 buvo susirinkusi Mai
ronio parke, Worcester, aptarti 
kultūros ir dainų programą, ku
ri ruošiama Maironio parke rug
sėjo 15. šia programa bus pa
minėta 50 m. Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukak
tis. Programą atliks Naujosios 
Anglijos vyčių kuopos. Pir
mame susirinkime dalyvavo iš 
Boston kun. A. Janiūnas, Al- 
bert Jaritis ir Longinas švel- 
nis. Iš Worcester — Antanas 
Mineris, Marijona Jankauskie- 
nė ir Ona Mileraitė, Seonas Sha- 

kurias kursantas norės lankyti, kalis iš Cambridge, Darata Bla- 
Registraciją galima atlikti ir te- zevičiūtė ir Irena Bablytė iš 
lefonu — 268-1912. Lawrence.

District Commission,
Mass. šventė ruošiama

River Esplanade,
Mass. šventė ruošiama

Latvių-amerikiečių organiza
cija Bostone birželio 28 ruošia 
latvių, lietuvių ir estų tauti
nių šokių pasirodymą Hatch 
Memorial Shell of tne Metropo
litan 
Boston, 
Charles 
Boston,
minint Latvijos nepriklausomy
bės 50 m. sukaktį. Dalyvaus a- 
pie 150 šokėjų iš Bostono apy
linkių ir iš Connecticut. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įėjimas ne
mokamas.

Šv. Petro parapijos choras 
Tautininkų namų salėje birže
lio 15 suruošė išleistuves ilga
mečiu! choro dalyviui Juozui 
Venckui. Venckų šeima persi
kelia gyventi Į Kaliforniją, kur 
jau gyvena jų du sūnūs su šei
momis. Ta proga tenka pami
nėti, kad Juozas Venckus taip 
pat daug pasidarbavo aukų ir 
pažadų rinkime Kardinolo Fon
dui arkivyskupijos reikalam.

Bostono Vyčių rūpesčiu gau
tas leidimas Lietuvos atkūrimo 
50 m. sukakties minėjimą pa
minėti per televiziją 1969 sau
sio 12 d. 9:15 vai. televizijos 
kanalais 7 ir 8 bus aukojamos 
mišios už kenčiančią Lietuvą. 
Mišios bus aukojamos Bostono 
arkivyskupijos televizijos koply
čioje, 25 Granby, Boston. Mi
šias aukos ir pamokslą pasakys 
kun. A. Janiūnas, apskričio 
Vyčių dvasios vadas.

Kardinolo Cushing aukštes
niojoj mokykloj West Broad- 
way, So. Boston, organizuojami 
vasariniai kursai aukštesniųjų 
•mokyklų mokiniam. Į kursus 
priimami berniukai ir mergai
tės. Registracija vyks birželio

Leleivaitė, Rasa Milukaitė ir 
Vytautas Veršelis. VII sk. —Li- 
gija Birutytė,. Rūta Gerulaitytė 
ir Giedrė Kregždytė. VIII sk. 
Algis Bružinskas, Vytas Geru
laitis ir Sigitas Veršelis.

Mokyklą lankė 181 mokinys. 
Didžiausias mokinių skaičius— 
vaikų daržely. Išleista 14-ji abi
turientų laida su 19 mokinių. 
Dirbo 16 mokytojų.

Parapijos klebonas savo kal
boje pagyrė lietuvišką atžalyną. 
Jam buvo Įteikta iš medžio iš
drožta Aušros Vartų Marijos 
koplytėlė kaip padėka už globą. 
Komiteto pirmininkė buvo ap
dovanota gėlėmis. Gėlių puokš
tė įteikta mokytojai J. Matulai
tienei kaip tautinių šokių šven
tės meno vadovei.

Abiturientų atsisveikinimo 26. Registracijos metu bus 
žodį paskaitė Sigitas Veršelis, galima susitarti dėl pamokų, 
o pasilikusių mokinių — VII 
sk. mokinė Giedrė Kregždytė. 
Užbaigta himnu.

garuojančių ežeriukų. Klima
tas — kontinentinis, sausas. 
Žiemos šaltos, bet sausos. Ir va
sarą ten lengvai nugali karš-

Žmonių gyvena labai nedaug. 
Ir jo parapija siekė dešimtimis 
mylių. Reikėjo važinėti, sekma
dieniais net trijose vietose lai
kė mišias.

švirkštė vandeni, bet nei liūde
sio, nei vargo nesumažino. Štai - 
šaukiasi jo, kad kitiem vargą : 
mažintum, šaukia savi pas sa- :
vus. :

Apsisprendus reikėjo tik vys- : 
kupijoj reikalus sutvarkyti, pa- : 
laukti, kol paskirs naują ku- Ė 
nigą. į

Dabar, kas Balfo centran už- Ė
eis, tas ras ir naują reikalų : 
vedėją. Galit ir pasikalbėti. Jis : 
truputi susirūpinęs, kad tų Bal- : 
fo reikalų daug ir miestas dide- : 
lis, nepažįstamas. Bet jis ne- :
pražits. Jis žmogus iš Montanos. : 
Jis kaip geizeris iškils ir plaus : 
visų vargą. :

Kad nereikėtų klausti ko- • 
kių biografinių žinių, čia jų ke- : 
lėtą surašome. Gimė 1919 Pu- i 
nioje, Dzūkijoje. Prienų gimna- i 
ziją baigė 1941 ir Įstojo Į Kau- Į 
no kunigų seminariją. 1944 ka- j 
ras nubloškė į Vokietiją, 1945 i 
išvyko į Romą ir tęsė teologi- ; 
jos studijas. Kunigu Įšventin- ; 
tas 1947 Romos lietuvių kolegi- j 
joje. Metus laiko studijavo psi- ; 
ekologiją Milane, o dabar stu- ; 
dijuos žmonių prašymus, siun- •

Tarp tų kalnelių rado tik vie- čiamus Į Balfą. (P-i-) Į
ną lietuvi ūkininką. Ir daugiau- 
nžeko nesutiko, su kuo pakalbė
tų lietuviškai. Kai išsiilgdavo Ii 
tuvių, tai keliaudavo i Los An
geles ar į Chicagą. Dažniausiai 
važiuodavo Vasario 16 proga.
Išvykti nebuvo taip lengva, nes 
reikėjo susirasti kunigą, kuris 
pakeistų parapijoje.

Ir šiemet, būvėdamas Los 
Angeles, susitiko Balfo pirmi
ninką kun. V. Martinkų. Tas ir 
užkalbino ir pakvietė i Balfo 
reikalų vedėjus.

Mirus kun. L. Jankui, visą 
Balfo vadovybė ieškojo naujo 
reikalų vedėjo. Jis turėjo imti 
kunigas, nes šalpos darbe ku
nigas geriau derinasi, lengviau 
prieina ir daugiau gauna aukų 
šalpai.

Ir kaip galėjo atsisakyti ku
nigas Pr. Geisčiūnas iš Monta-

Kas nori pailsėti, praleisti a- 
tostogas ar sustoti savaitgaliais, 
gali užsukti Į lietuvišką vasar
vietę Coxsackie, N.Y., Catskill 
kalnuose. Gražios maudynės 
prie Hudson upės. Maistas ir bu
tas savaitei tik 40 dol. asme
niui. Kambariai užsakomi iš 
anksto adresu: Mrs. Albina Mo
tiejūnas, 2 North St., Coxsackie, 
N.Y. 12051. Telef.: code 518, 
731-8869.

Atostogos Kanadoje
70 mylių nuo Montrealio. 

Laurentian kalnuose, prie gra
žaus didelio smėlėto ežero, iš
nuomojami vasarnamiai. Pui
ki vieta poilsiui, taip pat gera 
proga aplankyti Expo 1968. 
Prašome užsisakyti iš anksto 

7730
Broadway St. La Šalie, Mont- 
real 32, Que. Canada. Tel. 366- 
8528.

adresu: A. Gaurys,

J. G.

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ!

1968 m. liepos mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietą

III TAUTINIŲ ŠOKIŲ

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
42nd and South Halsted Street

Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2. 
Ložės bilietas — $10.00 

Ložėse yra po 6, 8, 10 ir 12 vietų.
Gaunami Marginiuose — 2511 W. 69th Street, Chicago, 111. 60629 

Tel. PR 8-4585
PaStu bilietai užsakomi, atsiunčiant čekį ar piniginį orderį su sau adresuotu 

voku ir paSto ženklu, šiuo pavadinimu ir adresu:

UTHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
2511 WEST 69th STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Užsakymui prašome pasinaudoti šia atkarpa:

Prašau prisiųsti .....

Vardas ir pavardė .

Adresas

Telefonas

bilietų po dol.

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vak.

GRANDIOZINIS BALIUS
Arlington Perk Rače Track Club

Stalas 10 asmeny — $6-50 asmeniui • Bilietai gaunami "Marginiuose"

na. Jie ten tūkstančius metų


