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Ar Čekoslovakija yra palikta taip pat vienų viena
Savaites dėmesys nukreiptas į Čekoslovakiją, į popiežiaus raštą prieš gimimu 
kontrolę, į atsinaujinusias negru riaušes ir rinkimu platformas 29

pa

ka- 
sie-

mijos vadu Slovakijos teritori
joje, kur kaip tik vyksta 
čios derybos.

Sovietinis spaudimas ir 
rinis grasinimas, manoma,
kia suskaldyti pačia Čekoslova
kijos partija iš vidaus, kad jo
je atsigautų “konservatyvieji" 
komunistai, ištikimi Maskvai.

(Sovietai kaltinimus nukrei
pė prieš saugumo šefą ir prieš 
vidaus reikalų ministerį — taip 
jie buvo padarę ir 1940 Lietu
voje. Sovietai paskelbė, kad 
Čekoslovakijos - Vokietijos pa
sieny rastas amerikinių ginklų 
sandėlis; ginklai esą skirti ko
munizmui nuversti, čekoslova-

kijos pareigūnai spėja, kad tai 
buvo pačių Sovietų provokaci
ja — kaip jie panašių provoka
cijų griebėsi Lietuvoje prieš 
karinę okupaciją).

Sovietų agresiją prieš Čeko
slovakiją didina faktas, kad Va
karai nei J. Tautos nesiima jo
kių priemonių.

iš Čekoslovaki- 
spauda bei ra-

Čekoslovakijai 
“kontrrevoliuci- 
kad Amerikos 

skalda “socialis-

Putnamo mergaičių stovyklos užbaigimo programoj liepos 28 šoka stovyklautojos. Nuotr. R. Kisieliaus

Sovietų ir Čekoslovakijos 
partijų politbiurai susitiko lie
pos 29. Sovietų atvyko 14 su 
Brežnevu, Kosyginu, Podgor- 
ny. Čekoslovakų 16, vadovau
jami Dubceko.
SOVIETŲ REIKALAVIMAI: pa
gristi jėga

Sovietai reikalauja, kad Če
koslovakija atšauktų laisvę 
spaudai, neleistų veikti kitom 
partijom šalia komunistų, pa
šalintų “ultraliberalus” iš pa
reigų, susiaurintų santykius su 
vakarų Vokietija, o taip pat 
kad Varšuvos pakto kariniai 
daliniai būtų laikomi prie Vo
kietijos sienos. Reikalavimai 
siekia daugiau negu atstatyti 
buvusia Novotny valdžią.

Reikalavimus remia sovietu 
kariuomenės manevrai nuo Bal
tijos iki Ukrainos — didžiausi, 
kokius Sovietai esą turėję. 
Apie 75.000 iš rytų Vokietijos 
sovietinių karių su 1.000 tan
kų artėja prie Čekoslovakijos 
sienos. O ir nuo buvusių ma
nevrų ne visi sovietiniai kariai 
yra atitraukti 
jos. Sovietinė 
diįas kartoja 
kaltinimus dėl 
jos"; skelbia, 
propagandistai 
tinę vienybę”.
ČEKOSLOVAKIJOS ATSPA
RUMAS: pagristas opinija

Čekoslovakų partija pasiskel
bė tikintis Įrodyti Sovietam, 
kad jų Įtarimai be pagrindo ir 
kad pradėtoji liberalizacija bus 
vykdoma šūkiu “socializmas, 
vienybė, suverenumas ir lais
vė”. Visuomenės peticijos ir 
susirinkimai remia vyriausybės 
atsparumą prieš Sovietus. Če
koslovakijai pritarimą demons
travo Italijos, Prancūzijos. Ang
lijos, Švedijos komunistų par
tijos. Tikimasi, kad Maskva ne
norės gilinti komunistų skili
mo. Bet fizinės jėgos Sovie
tam pasipriešinti Čekoslovaki
ja neturi. N. Y. Times palygina 
su Dovydo ir Galijoto kova. 
Palygino Sovietų brutalų 
‘sraigto veržimą’ su Hitlerio to
kiu pat veržimu prieš 30 me
tų. Tačiau pagal N. Y. Times 
rusai gali paimti kraštą jėga; 
niekas jų negalįs sulaikyti; ne
są net aišku, ar Čekoslovakija 
pati tai mėgintu. Pasak žur
nalo Time. Washingtonas ste
bi beveik su visiška tyla . 
Vengrijos spauda patarinėjo 
ieškoti kompromisų, kad neį
vyktų Čekoslovakijoje tai. kas 
Įvyko Vengrijoje 1956.
KOMPROMISAI: ar jie gelbės?

Kompromisais galima vadin
ti pirmus žingsnius iš abieju 
pusių. Kompromisą darė Mas
kva: atsisakė nuo reikalavimo, 
kad Čekoslovakijos vadai at
vyktų i Maskvą. Sovietai sutiko 
atvykti Į Čekoslovakijos gele
žinkelio stoti Cierna prie So
vietų sienos. Kompromisą pa
darė čekoslovakai. karinio sau
gumo šefą gen. Prchlik. kuri 
Sovietai labiausiai puolė, iš- 
imdami iš tų pareigų (jas fak
tiškai visai panaikindami) ir 
perkeldami i aktyvia kariuome
nę. Šis kompromisas Sovietu 
nepatenkino, sukėlė spaudoje 
didesni Įtūžimą, nes gen. Prch
lik buvo paskirtas aštuntos ar-

stengiasi 
kad ji tiktų ir 
ir Nixonui—kal- 
maža ką sakan- 
Pvz. apie Viet- 
kalbėti, kad ka- 
baigtas “garbin-

— Respublikonai savo kon
vencijos platformą 
taip paruošti. 
Rockefelleriui 
bėti bendrais 
čiais žodžiais, 
namą sutinka 
ras turi būti
gom derybom" (Tai žodžiai ir 
paties prezidento LBJ).

— Šen. E. Kennedy liepos 
26 pareiškė, kad jis 1968 rin
kimuose nesutiks būti kandida
tu į viceprezidentus. O tokias 
viltis buvo turėję Humphrey 
šalininkai, tikėdami su šen. 
Kennedy laimėti.

— Senatorius J. W. Ful- 
bright, didžiausias JAV vyriau
sybės kritikas Vietnamo ka
ro atžvilgiu, liepos 30 surinko 
daugiausia balsų Arkansas pir
miniuose balsavimuose, 
kandidatuoja i senatą jau 
tam terminui.

— Prancūzijoje buvęs mi
nisteris pirmininkas, jungtinių 
socialistų vadas Mendes Fran
ce pasitraukė iš partijos va
dų. kai nebuvo net išrinktas Į 
parlamentą. Jis tikėjosi vado
vausiąs prancūzų socialistų in
telektualam.

— Derybos tarp Maskvos ir 
Washingtono dėl raketų nebus 
lengvos, nes Sovietai nesutin
ka leisti kontrolės savo teri
torijoje.

— Kanadoje dabar gvvena 
20.8 milijonu gyventoju. Toki 
skaičių liepos 29 rodė statis
tikos biuro specialus laikrodis. 
Atsižvelgiant i gimimus, imi
gracija. mirimus ir ('migracija. 
Kanada kas 82 sekundes pagau-

— Olto Hahn, kuris 1933 
gruodžio mėn. pirmas paskelbė 
žinias apie atomo suskaldvmą 
ir 1944 laimėjo Nobelio chemi
jos premiją, liepos 28 mirė 
Gottingene, sulaukęs 89 m. ,

— Bolivijoje laukiama, kad 
valdžia perims kariuomenė per 
20 dienų. Vyriausybė atsista
tydino, kada paaiškėjo, jog vi
daus reikalų ministeris parda
vė Castrui Che Guevaros dieno
rašti ir pabėgo į Chilę.

— Nguyen Van Thein, Pie
tų Vietnamo prezidentas, pa
reiškė. kad 1969 m. vidury 
JAV iš Pietų Vietnamo galės 
atitraukti vieną diviziją, o 1970 
metais viena ar net dvi divizi
jas.

— Prezidentas LBJ, kaip 
skelbia Harris tyrimai, šiuo me
tu laimėtų prieš Nixoną 41:35.

— Eisenhoweris, buvęs pre
zidentas, paskelbė savo tvirtą 
paramą Nixonui.

— Kalifornijoje iš 
katastrofų 15 proc. 
to. kad vairuotojai
vairo, daugiausia nuo širdies 
smūgio. Daugiausia tokių apie 
60 metus. Tarp jų 40 proc. apie 
savo širdies ligas nebuvo žino
ję.

1000 auto 
įvyko dėl 
mirė prie

POPIEŽIUS PRIEŠ
GIMIMŲ KONTROLES

Popiežius Paulius liepos 
paskelbė raštą Humanae vitae,
kuriuo pasisakė prieš giminių 
kontrolę fizinėm ar cheminėm 
priemonėm. Pakartojo leistina 
natūralų gimimo išvengimą va
dinamu ritminiu metodu, kada 
moteris negali būti vaisinga. 
Tarp argumentų pažymėjo, kad 
vedybų moralinė pareiga ne 
tik vykdyti savą autonominę 
valią, bet ir pareigą tėvams su
siderinti su Dievo kuriančiąją 
intencija, kurią išryškina Baž
nyčia. Nurodinėjo galimas gim
dymo kontrolės pasėkas: šei
mos pairimą, valdžios kišimąsi 
Į šeimos reikalus. Popiežius 
apeliavo į asmenis ir Įstaigas 
daryti Įtakos, kad skaistybės 
dorybė būtų pagerbiama.

Minėjo taip pat, kad šis raš
tas daugeliui nebus popularus. 
bet Dievo Įstatymas svarbesnis 
nei popularumas. Iš tikrųjų 
šis raštas sukėlė spaudoje kal
bas, didesnes nei Vietnamas ar 
gatvių riaušės.
VAKARAI, KAI MASKVA 
ŽENGIA PIRMYN . . .

Kai Sovietai terorizuoja Če
koslovakiją, Vakarų nuotaikas 
rodo Įvykis vakarų Berlyne... 
Latvių egzdinis jaunimas ren
gė liepos 26 savo kongresą va
karų Berlyne. Suvažiavo jauni
mo daugiausia iš Amerikos ir 
Kanados. Staiga liepos 26 Ang
lijos atstovybė Bonnoje prane
šė, kad gautas Sovietų atstovo 
Berlyne -protestas prieš tą kon
gresą. Kongresas būsiąs laiko
mas provokacija. Amerika, An
glija ir Prancūzija tada latvių 
jaunimo kongresą Berlyne už
draudė, nors Anglijos atstovas 
paaiškino, kad uždraudė dar 
prieš gaudami Sovietų protes
tą. Latvių jaunimui beliko kon
gresą perkelti Į Hannoverį.

Tuo mažu įvykiu buvo už
baigta Pavergtų Tautų Savaitė. 
Buvo pademonstruotas bend
radarbiavimas; Sovietai

Aktorė Aldona Eretaitė bai
gė savo apsilankymą Ameriko
je. Po Chicagos šventės buvo
jo dar San Francisco ir Los 
Angeles. Paskutinė stotis buvo 
skurdžioji “Darbininko" pasto
gė liepos 24.

Trumpam pokalbyje pynėsi 
jos Įspūdžiai apie Amerikos lie
tuvius ir apie Europos teatro 
naujų keliu ieškojimus. — Tu
rėjau — sakė — iliuziją apie 
Amerikos gyvenimą, ir kelionė, 
nors trumpalaikė, davė pažin
ti. kiek ana iliuzija sutampa 
su tikrove. Tikrovė patvirtino, 
kad laisva atvirą lietuvišką žo
di šiuo tarpu tegalima išlaiky
ti užsienyje. Europoje klausan
tis radijo transliacijų iš Lietu
vos, girdėti nuolat ir nuolat 
netikras žodis — propaganda. 
Tikrovė taip pat patvirtino, 
kiek lietuviškas nuoširdumas 
tebėra išlikęs tarp lietuvių čia 
Amerikoje. Mačiau lietuvius 
Chicagoje. Los Angeles, New 
Yorke ir iš visų be išimties pa
tyriau nuoširdų priėmimą ir 
globą.

— Teko susitikti
kos lietuvių teatro veikėjais?

— Gailiuosi, kad Chicagoje 
neturėjau laiko (nes laiką ribo
jo lėktuvo bilietas!) susitikti su 
Chicagos lietuviais aktoriais, 
apie kurių veiklą buvau girdė
jusi ir kuri savo gausumu ma
ne stebino. Bet su lietuvių dra
mos trupės žmonėm teko susi
tikti Los Angeles, ir vieną va
karą, apie 30 asmenų, praleido
me labai Įdomiame pokalbyje 
teatro ir teatrinio stiliaus klau
simais, kurie yra dabar disku
tuojami ar eksperimentuojami.

— Kokių naujovių esama 
Europos teatre? '

— Apie Europos teatrą 
bendrintai sunkiau kalbėti, 
prancūzų teatras, sakysim, 
rias nuo vokiečių ar kitų
ropiečių teatrų ... Vokiečių te
atras po karo stengėsi išsi-

Aldona Eretaitė Darbininko redakci
joje prieš išskrendant į Europą

su Ameri-

api- 
nes 
ski- 
eu-

— New Yorko burmistras 
Lindsay liepos 30 atvyko į Mia- 
mi Beach su “viena iš milijo
no’’ galimybe laimėti respubli
konų partijos nominaciją j 
prezidentinius kandidatus, jei 
Nixono ir Rockefellerio kandi
datūros nepraeitų.

laisves Čekoslovakijoje. Ameri
ka, Anglija. Prancūzija prieš 
tokias laisves Berlyne, o lais
vėm vakarų Berlyne komunis-

prieš tai taip neseniai naudojosi.

“The Seattle Times” sekmadienio žurnalas liepos 14 spalvotą viršelį papuošė šia nuotrauka. Iš k. į d.: latvė Ligita Riekstins. estė 
Reet Soot ir lietuvė Giedrė Girdauskas. Savaitę prieš Pavergtų T autų minėjimą žurnalas Pabaltijo atstovam pašventė netik visa 
viršelį, bet ir 4 puslapius viduj, straipsniu ir 8 nuotraukomis supažindindamas su šių tautų praeitim, dabartim ir kultūr. gyveniniu.

veržti iš savo nacionalinio cha
rakterio ir atsiverti visom in
ternacionalinėm įtakom. Reži
sieriai nėra tik vokiečiai. Mums 
tenka vaidinti pagal režisūrą 
italų, prancūzų, lenkų, čekų re
žisierių.

Vokietijoje ieškoma naujų 
būdų ir rečitaliui paįvairinti. 
Per paskutinius dešimt metų 
nuėjom nuo muzikalinio dekla
mavimo, griežto ritmo laikymo
si į kitą poezijos priemonę — 
į vaizdinį poezijos ryškinimą. 
Prancūzai tebesilaiko tradici
nio muzikinio deklamavimo, ir 
aš bijojau, ar būsiu lietuvių 
publikos suprasta, siekdama 
ryškinti vaizdinę skaitomos po
ezijos pusę. Labai buvau lietu
viška publika patenkinta. Nors 
diskusijų apie tą kitonišką dek
lamavimo srovę buvo daug, 
bet publika mane suprato, ir 
mano abudu rečitaliai (Chica
goje ir Los Angeles) buvo mie
lai priimti.

— Kas toliau grižus iš Ame
rikos?

Grįžę į Europą, važiuosim su 
vyru pirmiausia aplankyti tėve
lio (kuris baigia studiją apie 
prof. K. Pakštą) Šveicarijoje — 
pasidalyti Įspūdžiais, patirtais 
Amerikoje. Paskiau rugpjūčio 
10-14 būsiu studijų savaitėje ir 
vieną vakarą pasakosiu apie 'šo
kių šventę Chicagoje, kitą va
karą deklamuosiu. Dar paskiau, 
o tai jau bus rugpiūčio 19, pra
sideda repeticijos Kiel miesto 
teatre, kur Goldoni “Vėduok
lėje” (režisuojamoje irgi ne vo
kiečio) turiu vaidinti linksmą 
plepią modistę . . . Bet tenka 
skubėti Į lėktuvą, ir būsiu pa
tenkinta. jei jūs perduosit nuo 
manės: “Dėkoju visiems. Su
dieu!"

Pakeliui Į lėktuvą mieloji 
viešnia dar kalbėjo apie nesu
griautą iliuziją — kad lietuviš
kam žodžiui išlaikyti svarbus 
savas teatras: kad Amerikos 
lietuviai pajėgtų išlaikyti nuo
latinę trupę, kuri galėtų lan
kyti lietuvių kolonijas . ..

LEVINAS APIE ŽYDUS So
vietuose

Maskvos vyr. rabinas Yehuda 
Leib Levin liepos 1 išvyko i 
Kanada, iš ten pasuko namo. 
Prieš išvykdamas, kaip rašo N. 
Y. Times, jis pateikė tokias ži
nias apie žydų skaičius. —So
vietuose esą 85 rabinai —Mas
kvoje. Ijeningrade, Odesoj. Kui- 
byševe. Taškente. Novosibirs
ke ir kt. Bet nėra Minske. Kie- 
ve. Pinske, kur buvo žydų di
deli centrai. laikraštis rašo, 
kad Irvinas nieko nesakė nė 
apie rabinus Lietuvoje, kur bu
vo kitados garsiausia rabinu se
minarija “Slobotfka" ir mokslus 
baigė pats Irvinas, 
kad žydu Rusijoje esą 
Ukrainoje 840.0 0 0. 
150.000. Uzbekistane
Moldavijoje 95.0 0 0. Gruzijoje 
52,000. Lietuvoje 25.000. Lat
vijoje 37.000

Minėjęs.
875.000.
Gudijoje

94,000.
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GREEN CORNER RESTAURANT — Frances C. Saldokas savininkas.

Jei norim rezultatų, tarim planingiau pasiskirstyti darbais
n------ ■■ . . . ■ įį. *

bėti, pasivaišinti. Pravažiuojantieji ar atvykusieji į Waterbury, sustoję čia 
sutiks saviškį. įvairiausi vietiniai ir importuoti gėrimai. 34 Green Street, 
Waterbury, Conn., Telef. (203) 754-9995.

kun. Br. Liubino klausimus dėl
vieno planingai numatytas at
sistojimas tik ten, kur jis dau
giausia galėtų nuveikti Lietu
vos ir jos ateities labui laiduo
tų mums didesnį pasisekimą.

KL Su labai trumpomis per
traukomis nuo pat 1953 me-

to bičkiftų konfereactyos, bet ir kt wq>nii iiiflta Koatak-

Jos yra įgavusias platesnį po- tinote nųpmodMt vidaus hūi- 
būdį, nes dalyvių skaičius kar- ----- - -............
tais prašoka jau šimtinę. Š. m. 
rugpjūčio pradžioje Vasario 16

tuvię Fronto Bičhrtię pirminin
ką. Kiek gyve LF veikla 
ropojo?

ATS. Tik labai nedidelė 
lis Lietuvių Fronto bičiulių,
ne aktyviai reiškėsi vokiečių 
okupacijos metu rezistencinėje

Eu-

da- 
kū

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mestis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rąžyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Bok 9112, Nevvark, NJ. 07104.ti kitų tremtinių akyse ir juos 

tarpusavyje kiršinti, komunis- • 
tai yra paskelbę dienoraščių iš
traukų eUės estų ir latvių vei
kėjų. H lietuvių buvo dėmesin
giau skelbiamos užrašų atrink
tos ištraukos Z. Blyno, arki- 
vysk. j. Skvirecko ir mano. Ži
noma, pasitaikė ir prievarta iš
gautų ir vėliau paskelbtų pa
reiškimų (pvz., V. Rastenio), 
kurių intencija buvo ta pati

Kai manųjų užrašų ištraukas 
skaičiau, man tikrai buvo ne
matant, kai pastebėjau, jog iš 
mano anų laikų “noticų” tebu
vo padarytos kandžiai atrink
tos ištraukos. Jeigu tie dieno
raščiai išliks archyve ten, kur 
jie dabar saugomi, bus tikrai 
galima įsitikinti, kaip vis buvo 
išgrobstyti iš plačių tekstų tik 
tokie sakiniai kurie tarnavo 
komunistų propagandai. Vėl čia 
pritaikytas tas pats gerai žino
mas "sukirmėjusių” miško me
džių metodas, kaip skelbiant 
Lietuvos istorijos šaltinius... 
žinoma, po tiek daug metų aš 
nebegalėčiau pasakyti, ar iš- 
traukom sujungti kokių nors 
žodelyčių nebuvo prikaišiota, 
ar padėta bent daugtaškių, 
nors ir buvo pažymėta, jog kal
ba netaisoma.

Šiaip jau reikia labai pasiges
ti, kad mūsų žymieji veikėjai, 
galima sakyti, visai nėra ve
dę savo užrašų tuo pat metu, 
kai jie stovėjo politinio gyve
nimo viršūnėje, ar dalyvavo 
svarbiuose įvykiuose. Daugeliui 
faktų objektyviau išsiaiškinti 
visada labiau patarnautų iš to 
pat laiko autentiški dienoraš
čiai negu po keliasdešimt me
tų rašomi memuarai (esame dė
kingi ir už tai!).

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbų. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnto masės; dabar vadinama “Ree-Leef Rub". Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50?. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 1122L

leteni. Jeigu kaMMtt apie mū
sų uždavinius, jie yra aiškūs: 
rūpintis Lietuvos ateitimi ir to
je dvasioje brandinti jaunąją 
kartą. Ilgo laukimo metais, kai 
jau trečią dešimtmetį tęsiasi il
gos distancijos "bėgimas", svar
bu nepavargti, svarbu išlaiky
ti gyvą ir artimą tarpusavį ry
ši, svarbu su didele kantrybe 
nuolat budėti.

KL. Savo laiku komunistę 
pavergtoje Lietuvoje buvo pla
čiai minima Jūsų pavardė, skel
biami Jūsy užrašai, likę Lietu
voje. Gal malonėtumėte kiek ir 
apie tai painformuoti.

J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 1142L Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Vlrgmia 7-4499.jubiliejinė, jau 15-ji studijų sa

vaitė. šitas reguliarumas ir pa
stovumas — mūsų dažnai im
provizuoto veikimo skalėje — 
yra tikrai reikšmingas faktas. 
Studijų savaitės yra palikusios 
vienas iš pagrindinių Europos 
Bičiulių reiškimosi laukų. Nors 
tų savaičių dalyvių ir jų orga
nizavimo rėmai yra praplėsti, 
tačiau pagrindinė našta tenka 
ELF bičiuliams. Jie per eilę

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

ATS. Užpernai Studijų sa
vaitės metu jaunimo suvažiavi
me Vasario 16 gimnazijos pa- veikloje (ypač pogrindžio spau

doj) yra pasilikę Europoje, dau
giausia Vokietijoje. Tremtinių 
stovyklinio gyvenimo sąlygo
mis turėjome porą konferenci- metų yra davę ir didžiausia da- 
jų. Nu© LF konferencijos Tue- lį prelegentų per šimtui paska>- 
biagene (1953) per 15 metų tų.

psichofizinėse aplinkybė-

tai tėra atsitiktinis reiš- 
kad iš negausių Vasario

ATS. Pagal savąjį metodą,

herojiškuGsais momentus Lie
tuvos istorijoje (kova su ordi
ni!, su Maskva, knygnešiai, 
1919 m. savanoriai, 1944-54 
partizanai). Išsivystė gana il
gos, gyvos ir įdomios diskusi
jos. Jeigu jaunimas daug klau
sia ir dar jis moka klausimus 
pastatyti, turėtų būti ženklas, 
jog jis savo tėvų žemės isto
rijos nėra užmetęs. Jaunimas 
yra kritiškas. Tad ir jam nega
lima Lietuvos praeities sukari
katūrinti, sacharinu atskiesti. 
Juk ir praeituose šimtmečiuo
se žmonės veikė taip pat savo 
meto 
se.

Gal 
kinys,
16 gimnazijos abiturientų nė 
vienas iki šiol nėra studijavęs 
istorijos Bonnos un-te. Gal tai 
yra labiau ženklas, kad jauni
mo dėmesys “humaniora” dis
ciplinoms yra sunykęs! Buvo 
savotiškai graudu, kad mano 50 
metų nepriklausomybės sukak
čiai atžymėti skirto kurso apie 
Lietuvą ir kt. dvi Pabaltijo 
valstybes (1918-1945) tesiklau
sė būrelis Vestfalijos (šiū’ kraš- - j 
to) studentų ir viena hėtUViš- * 
kai gerai mokanti repatriantė, Ii OP praeities *— ateitininką ekskursija Reinu 1947. Iš k. į d.: St 
išbuvusi Žemaičiuose iki 1956. Ivinskis, Juozas Pažemėnas, dr. Adolfas Damušis. 
Per visą ilgą žiemos semestrą "" '
neužklydo jokis lietuvis studen- OKUPUOTOJE LIETUVOJE

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

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

THEODORE 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. Oambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir oaisamuoiojas. Moaernisaa 
aopiycm šermenims ayaai. Aptarnauja Caindridge ir nustenu, irt b-e-io-1.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autuinn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
tel. 2/7-0604.

SIMONSON Funeral Home — Kilnus.patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, VVm. H. simon- 
son, direktorius. Laiootuvių jstaigoš: 119-U4 riiilside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-UI ivist Avenue ozone Bark, N.Y. -

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. U71U5; teL MArket 2-0172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vedinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (2112) M1 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11506 (516) FK 8-0303.

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

ANDRIUS ARMON AS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus nanuM, kuriuos gaUgaa tuoj įrigyto' Priimam Užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam

KL. Sali, sav© ti^io ELEKTRENŲ JĖGAINĖ JAU ŠILUMINE 
bet netrukus paaiškėjo, kad du
jų tiekimas nebuvo tinkamai 
apskaičiuotas, ir kurą teko pa
keisti. Teko daug ką griauti ir 
perstatyti, pritaikyti kūrenimui 
mazutu. Tas sukėlė naują rū
pestį — dūmų krituliai sklin
da ant didžiulių plotų laukų ir 
miškų...

Elektros ūkis yra Maskvos 
valdžios priklausomybėj, kaip 
ir visa stambioji pramonė, ku
rią plėsti Maskvos valdžia sku
ba beatodairiškai Pramonei rei
kia rirttros energijos, šilumi
nės jėgainės greičiau gali pa-

mokslinio darbo neiškenčiate
nesoktelėies ir i lietuviškosios Biržebo 30 d. Elektrėnuose 
veiklos sūkurius. Jūs ateitinin- Pradėio veikti elekt‘
kas nuo 1920 mėty, frontinin- jėgainės energetinis blo
kas nuo tos organizacijos įsi- kas’ 300,000 kilovatų galingu- 
kūrimo, buvote VLIKo VT už- mo- Pilnieji keturi blokai yra 
sienio reikaly skyriaus valdyto- P° 150 000 KW’ Penktasis - 
jas, PLB Italijos Kr. Tarybos 300-000 KW- dabar a 

jėgainė jau yra pasiekusi pilną 
projektuotąjį pajėgumą, 1,200, 
000 KW.

ši jėgainė — šiluminė. Pra
džioj ji buvo kūrenama iš Uk
rainos gaunamomis dujomis,

Dėkoju už jūsų dųmfesį ir, jū
sų klausimus, kuriuos sten
giausi tiesiai žemaitiškai - nuo
širdžiai atsakyti. Su dideliu į- 
domumu skaičiau jūsų turinin-

gainę — Maskvoje nepaisomi- pasikalbėjimą su prof. Ma- 
s ę J p ceina istoriko gyvenimas yra

daugiau “kartotekininko” gy
venimas. Įdomybių jame labai 
nedaug!

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

Visuomenėje stengiamasi suda-

rėnų jėgainės direktorius lietu
vis, P. Noreika. Anot Tiesos,

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madiscn SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei

narys, Vokietijoje Vasario 16 
gimnazijos švietimo Komisijoje 
atstovavote Balto organizacijai. 
Kaip atrodo ta plati veikla 
šiandien? Kokias viršūnes čia 
galite konstatuoti? Kokius nu
sivylimus? Kokius uždavinius 
ateičiai?

ATS. Kai pats turiu vis la
biau prie savo “kurpalio” sė
dėti ir skubėti ne vieną ne
baigta “siūti batų porą” už
baigti, nenorėčiau čia nei sa
vo “nusivylimų” apraudoti, nei

ninkais tapo inžinieriai Anice
tas Mikužis, Mykolas Valiušis, 
Antanas Daniūnas ir dešimtys 
kitų” ... Bet ne tai svarbu, 
kad iš tų “dešimčių” Tiesa te
sugeba išpešti tris lietuviškas 
pavardes. Svarbu tai, kad “tik
rojo šeimninko” sąvokos supra
timą perša tokį, kurs nebent 
pradžiamokslius vaikus galėtų

Manifestacijos prieš 
Čekoslovakiją

Mažiausia trylikoje Vilniaus 
ir Kauno didžiųjų įmonių pas
kutinę birželio savaitę sušauk
ti darbininkų susirinkimai — 
broliškos draugystės ir solidaru
mo su... Čekoslovakija mani
festacijos. Bet tai ne čekoslova-

pritarimas, o priešingai — tai

nhį pastangos įtaigoti visuome-

studentę švente tvarioj*.
,. „ VUaiaos elektrotechnikos ga-

statinėtl

sų rūpesčius ir reikalus, leng- svaidės 
vai nustatome “diagnozą”, kas 1926).

deginti’

reikia daryti. Svarbu nepailsti,

tis be aušros”, svarbu išsilai- nimus apie 1920-30 metų Iže- mesti), matyti ir K to, kad E- da, Jitri 
kyti lyg tam kietam žvirgždui tavos literatūrinį gyvenimą ir tektrėnų jėgainė jau nutarta ir hiHklvmi 
svetimos jūros bangose. svarbiausius jo veikėjus. Taip pradėta dar labiau plėsti. Bū- šimtų lai

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

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. Marąuette Rd., Chicago, IU. 60629, (312)) 476-2242

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

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios 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.

Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders spėriai price

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchaid SL New Torte, N.Y. 10002,

gg žozlyno redaktorius Juozas
_ KraMMB liepos 2 d. Tiesoje ®ond H111’ N-Y- TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidaro kasdien

— - * - - __ - viiizh Q ilri O vai va Ir • nr Vm m n mat Q i Iri K vai n n na.

V UI ŽIRUI pilOHAldld iv mali- - -7 - 4,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -----,-------B B T ą_, A a

nerheimo memuarų paskutinie- no gyvenimą, kuriame, esą, ti- energetikos Nokus po 300,000 |NMinng| dNyvanti M00. **5®® 1 Antrojo
ji žodžiai, kuriais žymusis 84- kiši būsiant “ne vien faktų, bet K^- N«mmo vandeniui sunku fi Gufijos ir kitur tavo lan- 
rių metų maršalas porą mene- ir nemaža išmonės”. 1937 me- susilyginti su Sorietijos Įtiama dar apie septyteotikos H -«-*«***« 
šių prieš savo mirtį užbaigė sa- tais S. šemerys buvo paskelbęs mazuto cšciais, supitanais į štatų. IMta| šientte Mana* 
vus atsiminimus. Mannerhei- pirmąją dalį savo disertacijos Elektrėnus, net jeigu būtų j- ja — “datas ir širdžių aukoji
mo žodžiais suomių tauta iš- apie Vydūną. Antroji tos diser- rengtos ir dar trys ar keturios aus Spata tėvynei”... 
liks ir galės su pasitikėjimu tacijos dalis karo metu dingu- projektuotos užtvankos (ties Šventės išvakarėse į Vitaų 
žiūrėti i ateiti jeigu ji žiūrės si drauge su visa S. Semerio Birštonu, Jurbarku, Alytum, kaip tik atvyko Četo8tovakijo8

RICHMOND HILL DORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rfch-

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-BRU2INSKŲ SIUNTINIŲ ĮSTAIGA atlieka 
visus patarnavimus siunčiant dovanų siuntinius į 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.

__ r__________ ____ _____ _ "Ruožiant naują žodyno 1 ir (______ ____ ______  
trijų dalykų- V laikysis savo biblioteka. Dabartinės "Kauno Jū- su Sovietų Sąjunga draugjm- D tomų leidimą, pagrindu bu- Heights, n. t. ne 9-6620.

Nuo 1927 metų S. Semerys ros” jėgainės galingumas tik tės sąjungos delegacija, trys vy- vo paimtas senasis jų tekstas”, 
100,000 KW. resnio amžiaus asmenys, bet — ražo J. Kruopas. — ‘‘Jis pa-

C. A. VOK ET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaoa

tėvų tikėjimo; 2) rodys tėvynės
meilę ir 3) bus drąsiai pasinio- gyveno Klaipėdoje, buvo mo-
šusi viską aukoti tėvynės labui. Rytojas. Karo metu buvo apsi- Elektrėnuose jau pradėti dė- 

Buvau užsiminęs apie meto- gyvenęs Vilkavišky, buvo atsi- ti pamatai septintajam 300,000
do ir plano reikalą mūsų dar- dūręs (kaip daber sako, "pri- KW galingumo blokui ir jau 
buose. Jeigu norime pasiekti dl verstinai evakuotas”) Vokietijo- statomas trečias kaminas. Vik 
desnių rezultatų, turime veikti je, bet netoli, ir karui pašilui- niškių specialistų pasisakymai 
tikslingiau, pasiskirstę pareigo- gus grįžo Klaipėdon, d i r- prieš ‘‘mazutinę ’ elektrą ir stū
mis. Negalime visi visur visuo- bo kaip mokytojas iki pensijos, lymai, jeigu dar reikia daugiau

“ * (Elta) energijos, tai statyti atominę jė- gystę”.se darbuose dalyvauti Kiek-

ne pmirhiinkai, o intelektualai pildytas naujais žodžiais, ilius-

nąs Bratislavos pedagoginės te- fmeotegĮja. Iš viso, pirmieji 
bliotekos direktorius). Svečiai į- temai dabar esą radaryti ‘tais

toliau stiprinti Tarybų Sąjungos bintais metais parengtieji”. Da- 
ir Čekoslovakijos tautų drau- bar spausdinamas VIII tomas, 

(Elta) rengiami IX ir X. (Elta)

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tour* egžistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei 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 (fidelį 
pasirinkimą įvairių 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. Nevr Torte. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
IU. 2219 W. Chicago Avė. 00622; Les Angele*, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.
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Ar tik šaltos statistikos?
Amerikos keliai yra patys 

geriausi visame pasaulyje ir 
nuolat didinami, plečiami, to
bulinami, kad būtų galima pa
togiau, lengviau ir greičiau nu
važiuoti iš vieno pakraščio Į 
kitą, iš vieno miesto į antrą. 
Bet mašinų daugėja greičiau 
negu kelių. Rytais ir popie
čiais, kai žmonės skuba Į dar
bą ar grįžta namo, keliai užsi
kemša aplink miestus. Tas pats 
darosi ir savaitgaliais. Atrodo, 
kad kelias kažkur dingsta ir 
jo vietoje atsiranda patvinusi 
upė, lyg viena mašina kitą 
trauktu. Tik užsižiopsok arba 
paskubėk — ir gausi į šoną, 
užpakalį ar prieki. Mirtis tyko 
kiekviename kryptelėjime. Tai 
tau ir patogumas keliauti!

Atostogų džiaugsmu apsvai
gęs su žibančiu automobiliu ne 
vienas skriste skrenda tais pla
čiais Amerikos keliais. Miestą 
palikęs, gėrisi apylinkių gam
ta ir nė nepajunta, kad jau ap
sivijo apie stuobrį. Tai tau ir 
atostogos!

Pereitais metais Amerikos 
keliuose žuvo 52.200 žmonių; 
sužeista — 4,200,000.Kai ku
rie iš sužeistųjų liko visam 
amžiui luoši invalidai.

Kasmet daugėja automobilių, 
daugėja vairuojančių, daugėja 
važiuojančių, daugėja ir nelai
mingų atsitikimų. Skuba yra 
pirmoji iš mirties talkininkių. 
Pernai 39 procentai nelaimingų 
atsitikimų įvyko dėl greito va
žiavimo. Būtų galima nelaimin
gus atsitikimus sumažinti, jei 
nebūtų važiuojama virš nusta
tytos greičio ribos ir jei vai
ruotojai daugiau jaustų blaivios 
atsakomybės ir sąžinės.

Susisiekimo nelaimių dau
giausia įvyko ir jose daugiau
sia žmonių užmušta šeštadie
niais. Gausiausia susisiekimo 
nelaimių būta tarp 4 ir 8 vai. 
vakaro. Didžiausią susisiekimo 
nelaimėse žuvusių amžiaus gru
pę sudaro asmenys tarp 20 ir

A. GIEDRIUS

ŽILIUS

(6)
Štai kur jis dabar! Likimo 

atblokštas ... Trakas, velėnėlė 
.. .jo buveinė. Toliau kaimas, 

ūkininkai. Artimiausias kaimy
nas — jo svainis. Keista. Jis 
jau vedęs ... pačioje senatvėje. 
Kaip visa tai atsitiko!... Už 
kaimo — didelė kalva. Už tos 
kalvos — miestas ir Nemunas. 
Toliau į rytus — Neris. Dar 
toliau — Vilnius. Gimtasis Vil
nius! ...

Jis pajunta, kaip ima spaus
ti jam širdį, o sunkus gniužu
las graudumo pamaži lipa 
aukštyn, aukštyn ...

Įėjo į velėnėlę. Ten užsi
kniaubė ant priegalvio ir pra
virko.

Elzbietai parūpo. Ko jis 
taip dairėsi, lyg pirmą kartą 
viską matydamas? Ko staiga į- 
ėjo j vidų ir neišeina? Ketino 
pasaugoti, šalia pabūti...

— Petreli!
Bet jis dar negali prakalbėti. 

Dar visas jo kūnas pilnas verks
mo — negalėtų ištarti žodžio, o 
jeigu ištartų, tai tas žodis būtų 
pilnas skausmo.

34 metų; tas pats ir su su
žeistais.

Žmogus, ne mašina ir ne 
gamta užmuša žmogų. Pereitų 
metų statistika rodo, kad 83.5 
procentai nelaimingų atsitiki
mų, kuriuose užmušta žmonių, 
įvyko esant geram orui ir sau
sam keliui. Tik dėl 16.5 pro
centų buvo “kaltas” lietus, 
sniegas, migla.

Labiausiai reikia saugotis 
žmogaus ir būti žmogumi — 
jausti didelę atsakomvbę už sa
vo ir kitų gyvybę. Gali ir čia 
Dievas mūsų paklausti kaip 
Kaino: kur yra tavo brolis?

Hugh J. Addonizio, Newark, N.J. burmistras, pasirašo proklamaciją, skelbdamas Pavergtų Tautų savaitę vi
siem gyventojam. Iš kairės stovi: kun. dr. Hrynchyshyn (ukrainietis), kun. Jonas Scharnus, lietuvių švč. 
Trejybės parapijos klebonas, kun. Pogany (ukrainietis). Sėdi burmistras Addonizio.

— Petreli!...
Dabar ji keltųsi ir eitų žiū

rėti, bet jis uždraudė jai keltis. 
Ji nori būti paklusni. Jis toks 
geras. Jis išeis. Ji palauks.

Šilius nurimo. Pavilgė veidą 
vandeniu, nusišluostė ir išėjo. 
Elzbieta pastebi, kad jis lyg at
simainęs. Argi dėl to žaizdos 
būtų susirūpinęs? Bet ji visai 
nesijaučia blogai. Ir jis nusilei
do jai. atsisakė vežti pas dak
tarą ... Klaustų jo, kas jam 
pasidarė, bet lyg nedrąsu. Ir ty
lėti nenori. Jai sunki ta tyla. 
Ir jis nekalba.

— Sėskis, Petreli.
Jis atsisėdo.
O po valandėlės sako:
— Jau baigiasi diena, prasi

dės vėsuma — laikas į gūžtelę. 
Ir tavo kojelė jau bus apsibu
vusi.

— Šiltas vakaras, Petreli. 
Man nevešu.

— Ar nenori miego? Išvar
gai.

— Nenoriu miego. Man malo
nu taip.

Bažnyčia nori būti patraukli

Kristaus įsteigtoji krikščio
niu bendruomenė — Bažnyčia, 
nežiūrint jau arti dviejų tūks
tančių metu amžiaus, tebėra 
jauna ir patraukli.

Mes nenorime dėvėti praė
jusių dešimtmečių ar šimtme
čių drabužių. Motervs nenori 
puoštis senų laikų šukuoseno- 

^mis. O Motinos Bažnyčios vai
kai kartais, atrodo, suabejoja 
ir net prisibijo, kai pastebi, 
kad jų dvasinė motina nori 
prisiderinti prie dvidešimto 
šimtmečio ir tapti gražesne ir 
patrauklesne šių dienų žmogui. 
Kai kurie gal net prisibijo, 
kad šių dienų reformos gali ne 
tik pažeisti jos grožį, bet ir 
ja pačią sunaikinti. Tokia bai
mė yra be pagrindo. Užtenka 
tik prisiminti Kristaus pažada, 
kad ir pragaro galybės jos ne
nugalės.

Drabužių sukirpimas ar plau
ku šukuosenos stilius šiek tiek 
pakeičia moters išorę, bet ne 
jos esme. Panašiai vra ir Baž
nyčios evvenime. Ne Bažny
čios esmė, jos dieviškoji insti

Juodu pasilieka ir abu kurį 
laiką tyli.

Toje tyloje iškyla lakštinga
los giesmė. Iš Mituvos šlaitų ir 
karklynų, čia viena, čia kita 
lenktyniuodamos suokia.

Šilius jau daug kartų gėrėjo
si tomis lakštingalų giesmėmis, 
bet tą vakarą jos ypatingos. Vi
sai, rodos, kitokia srove teka į 
jo širdį. O iš širdies dar pla
čiau išeina ir skęsta kažinkur 
didžiame pasaulyje.

Koks nuostabus tasai pasau
lis! Didelis, neaprėpiamas. O jis 
čia. tame kukliame gamtos 
kampelyje, tame mažytyje tra
ke ... likimo atblokštas ...

Tačiau . .. didžiajame pasau
lyje ir tas trakas turi savo vie
tą. Tas mažytis trakas, uogynas 
ir gyvatynas jau toks mielas pa
sidaręs, toks jaukus, toks sa
vas ...

O ten kažinkur kiti vaizdai, 
kiti žmonės. Juos primena dai
na, suskambėjusi pritemoje 
ties Antvarde:

Saulė nusileido už aukšto 
kalnelio,
sulaukėm gegužės šilto va
karėlio.
Vėjelis apilses jau pūsti nu
stojo,
nutilo paukšteliai, kur links
mai giedojo ...
“Kokia liūdna gaida!” mano 

Šilius: “Bet ir tiesa: linksmų 
dienos paukštelių nebegirdėti. 
O lakštingalos giesmė nelinks
ma. Kodėl? .

Lietuvių Kunigų Vienybės rytų apygardos suvažiavimas
tucija, pašvenčiamoji ir vado
vaujančioji galia, bet tik išorė 
truputį keičiasi, čia reikėtų 
pabrėžti žodį “truputį”, nes di
delių ir esminių pakeitimų ne- 
padarvta nei liturgijoj, nei ka
nonų kodekse, nei pačioj Baž
nyčios struktūroj. Dar tėra tik 
pirmi ir labai atsargūs žings
niai. Ateitis, be abejo, atneš 
didesnių pakeitimų, kurie pada
rys Bažnyčią mažiau komplikuo
tą, suprantamesnę ir mėgia- 
mesnę.

Atvyko 37 lietuviai kunigai
Šis Kataliku Bažnyčios pasi- 

gražinimo ir išorinės reformos 
procesas — kad ji būtų pa
trauklesnė dvidešimto amžiaus 
žmogui, ypatingai šio žemyno 
lietuviui, — buvo pagrindinė 
svarstvmų bei diskusijų tema 
ir vadovaujantis bei jungian
tis veiksnys Atlanto Pakraščio 
provincijų Kunigų Vienybės su

važiavime, įvykusiame liepos 
17-18 vaišingoje tėvų marijo
nų ir Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselių globoje, Mariana-

poly ir Putname.
Į šiuos posėdžius, be vysk. 

V. Brizgio, atvyko 37 lietuviai 
kunigai. Darbotvarkė buvo iš 
anksto rūpestingai paruošta 
šios provincijos Kunigų Vieny
bės pirmininko prel. Jono Bal- 
kūno. Suvažiavimo išvakarėse 
ji dar kartą, jau didesnio bū
relio, buvo peržiūrėta, išdisku
tuota ir patobulinta, iš anksto 
numatant asmenis, vadovau
siančius posėdžiam ir užproto
koluosiančius jų eigą.

Pirmasis posėdis buvo ati
darytas vietos, t. y. Connecti- 
cut provincijos pirm. kun. dr. 
Valdemaro Cukuro. Jis pasvei
kino visus dalyvaujančius ku
nigus, palinkėdamas našaus 
darbo, broliško bendradarbiavi
mo, ir siūlydamas ieškoti nau
jų kelių ir idėjų, ypač tokių, 
kurios būtų patrauklios mūsų 
jaunimui. Pirmajai dienai, kaip 
anksčiau buvo numatyta, pir
mininkauti buvo pakviestas 
kun. Jonas Jutt, o antrajai — 
kun. V. Cukuras. Sekretoriais 
pakviesti kun. dr. Juozas Gra- 
bys ir kun. Pranas Geisčiūnas, 
o rezoliucijų kemisijon — kun. 
V. Dabušis, kun. Stasys Raila 
ir kun. Juozas Matutis.

Naujosios liturgijos žingsniai
Pirmojo posėdžio tema buvo 

“Naujoji liturgija”. Ją refera
vo prel. dr. Vytautas Balčiū
nas, koreferavo kun. dr. Val
demaras Cukuras. Paskaita bu
vo gerai paruošta, dinamiškai 
ir su įsijautimu pateikta. Joje 
buvo iškelta tikroji liturgijos 
prasmė Bažnyčios gyvenime 
apskritai ir jos svarba atskiro
se parapiios bei kiekvieno ti
kinčiojo, kaip socialaus indivi
do ir aktyvaus krikščionio, pv- 
venime. Kadangi šiuo laiku 
tarp vyskupijų yra nemaža li
turginių skirtumų, kurie, nors 
ir ne esminiai, eiliniam tikin
čioj am kartais atrodo labai di
deli ir labai svarbūs, todėl bu
vo iškelta lietuvių kunigų, 
ypač klebonų užduotis — pir
miausia patiem informuotis ir 
po to derinti liturgijos žings
nius su kitomis parapijomis, 
kad būtų sutartinai žengiama 
pirmyn. Ypatingai buvo pabrėž
ta nepaprasta svarba ir būti
numas kiekvieną liturginės pa
žangos žingsnį visų pirma ge
rai išaiškinti parapiečiam, pa
gilinant jų supratimą ir suža
dinant entuziazmą. Ir tik tada 
įvesti naują liturginę apraišką. 

Dainininkės ties Antvarde 
daugiau nebedainuoja tos dai
nos, lyg būtų pajutusios šiliaus 
mintis. Jos dabar užtraukia ki
ta gaida:

Per girią girelę 
saulelė tekėjo, 
po stiklelio langeliu 
močiutė sėdėjo. 
Pareina dukrelė 
viešuoju keleliu. 
Klausinėjo močiutė 
jaunosios dukrelės.

Staiga po tų žodžių Gedžių 
kaimo vyrai nusitveria klausti:

Kur buvai, dukrele, 
o kur vaikštinėjai? 
Kodėl tavo suknelę 
raselė užgavo?
Kodėl tavo suknelę 
raselė užgavo 
ir rūtelių vainikėlį 
miglelė užkrito?
Dabar Lukšių dainininkės va

landėlę tyli, lyg nustebintos 
kaimynų atsiliepimo ar galvoda
mos ką atsakyti. Gedžių vy
rai irgi laukia. Pagaliau lukšiū- 
jės dainuoja:

Lydėjau brolelį 
viešuoju keleliu, 
su broleliu po berželiu 
žodelį kalbėjau. 
Tai mano suknelę 
raselė užgavo 
ir rūtelių vainikėlį 
miglelė užkrito.

(Bus daugiau)

Koreferentas kun. V. Cuku
ras, remdamasis pateiktu pa
grindu, kvietė ieškoti ir prak
tiškai į liturgiją įvesti tai, kas 
būtų būdingai lietuviška. Siūlė 
ne tik ruošti žmones naujom 
reformom, bet taip pat atsi
klausti ir jų nuomonių. Be to, 
pasiūlė aukoti mišias mažes
niuose lietuvių centruose, kur 
arba visai nėra lietuviškų baž
nyčių, arba jos yra labai toli. 
Jis pabrėžė, kad ypatingas dė
mesys turi būti kreipiamas į 
jaunimą; liturginiame įsisąmo
ninime jo religiniai įsitikini
mai sustiprėtų, o per lietuviš
kai būdingas apraiškas ir tau
tinis nusiteikimas ilgiau išsilai
kytų.

Neigiamos apraiškos
Šios temos diskusijose, be 

gražių ir teigiamų rezultatų ir 
bendrinių norų, iškilo ir nei
giamų faktų. Buvo konstatuota, 
kad kai kur dar tebėra laiko
mos paralelinės mišios — tuo 
pačiu laiku prie atskirų alto
rių — arba teikiami švč. Sak
ramento palaiminimai tuoj pat 
po mišių. Tokios praktikos yra 
ne tik aiškiai uždraustos, bet 
taip pat nesiderina su gilesniu 
liturgijos supratimu ir įsisąmo
ninimu. Tokie reiškiniai labai 
neigiamai atsiliepia ir į litur
ginę pažangą pačioj parapijoj 
ir kartu įneša daug disonanso 
į bendrą lietuviškos liturgijos 
derinimą. Dėl Sanctus ir Bene
dictus giedojimo buvo išsiaiš
kinta, kad nuo to laiko, kai

mišių kanonas yra kalbamas 
gimtąja kalba, šios abi dalys

.'.'.s ir Benedictus) negali 
būti perskirtos: abi kartu turi 
būti atgiedotos prieš pradedant 
kanono (konsekracijos) maldą.

Bažnytinis giedojimas
Kadangi bažnytinis giedoji

mas yra esminė liturgijos da
lis, tad plačiau buvo svarstyta 
dabartinė lietuviško giedojimo 
padėtis, su viltingu žvilgsniu į 
ateitį. Lietuvių religinės muzi
kos komisijos pirmininkas kun. 
Ladas Budreckas padarė pra
nešimą apie liturginių giesmių, 
ypač giedamų mišių dabartinę 
padėtį, kuri, deja, esanti gana 
liūdna, nes vis dar nėra nau
jų lietuviškiem žodžiam pri
taikintų melodijų. Kompozito
riai nerodo didelio susidomėji
mo šiuo reikalu, nes finansiš
kai jis nepelningas. Reikėtų 
skelbti muzikos konkursą vien
balsių mišių bendruomeniniam 
giedojimui sukomponuoti, su 
sąlyga, kad kas nors ir kur 
nors surastų mecenatą šiam 
konkursui finansuoti.

Pasiūlvmas susilaukė betar
piškų rezultatų. Kun. Jurgis 

gv Antano para
pijos klebonas, Ansonia, Conn.. 
pasisiūlė šį konkursą finansuo
ti savo asmeniška 300 dol. au
ka. Konkurse sąlygos ir laikas 
greit bus paskelbti spaudoje.

Bažnyčios ir tautos isterija
Antroji tos dienos paskaita 

— “Lietuvos Bažnyčios istori
ja”, labai kruopščiai ir su atsi- 
'’ėiinri paruošta, su meile ir į- 
sijautimu buvo pateikta tėvo dr. 
Viktoro Gidžiūno, OFM. Iš
ryškėjo, kad mūsų Bažnyčios 
istorija tampriai rišasi ir su 
mūsų tautos ir valstybės isto
rija Ne tik pirmieji, bet ir 
svarbiausieji lietuvių Bažnyčios 
ir tautos istorikai buvo kuni
gai. Paskaitoje ne tik prisimin
ta praeitis, bet kartu plačiai ir 
konkrečiai pažvelgta į ateitį, 
plačiau paliečiant ir išstudijuo
jant šiuos Bažnyčios istoriją 
liečiančius klausimus: a) kas 
šioj srity jau padaryta, b) kas

REZOLIUCIJOS

Kunigų Vienybės Rytų Apy
gardos suvažiavime, Marianapo- 
ly, 1968 liepos 17-18, dalyviai, 
išklausę ir išdiskutavę eilę pa
skaitų bei pranešimų, paskelbė 
šias rezoliucijas:

1. Prel. dr. Vytautas Balčiū
nas, kun. dr. Valdemaras Cu
kuras ir kun. Ladas Budreckas 
pasiima suredaguoti ir suvieno
dinti lietuviškus tekstus mišių 
ir kitų apeigų liturgijoje.

2. Remti tylinčios Lietuvos 
Bažnyčios persekiojimo duome
nų rinkimą ir visais galimais 
būdais platinti turimą šios rū
šies literatūrą lietuvių bei ang
lų kalbomis.

3. Raginti lietuviškus laik
raščius daugiau rašyti apie 
Bažnyčios persekiojimą bei kul
tūrinį genocidą Lietuvoje.

4. Religinio Lietuvių Centro 
steigimas yra prasmingas, to
dėl:

a) tam centrui organizuoti 
iniciatyvos turėtų imtis ALRK 
Federacijos ir LRKK Vienybės 
centro valdybos:

b) jo struktūrai aptarti, pus
mečio bėgyje, iniciatoriai su
kviečia numatytų ekspertų pa
sitarimą.

5. Remti rimtai dirbančių 
Lietuvos Bažnyčios istorikų ty
rimo darbus ir finansuoti jų 
paruoštų veikalų išleidimą.

6. Dėti pastangų paruošti ir 
išleisti žemaičių vyskupijos is
torinių šaltinių rinkinį.

7. Moksleivių ateitininkų iš
keltai idėjai ir organizuojamai 
peticijai šv. Tėvui pritaria ir 
gėrisi jos vykdymo pažanga.

8. Visokeriopai remti “Krikš
čionis gyvenime" knygų seri
jos leidimą ir dėti pastangų, 
kad ši knygų serija pasiektų 
kiekvieną lietuvišką šeimą. 

daroma ir c) kas darytina. Visi 
dalyviai jautė, kad paskaita bu
vo ne pradininko, bet šios sri
ties žinovo kruopščiai paruoš
to darbo pražus vaisiai. Todėl 
ji visų dalyvaujančių kunigų 
buvo išklausyta su susižavėji
mu ir dėkingumu. Buvo konsta
tuota, kad jei visada ar bent 
dažniau tokie naudingi klausi
mai taip įdomiai ir išsamiai bū
tų pristatyti, panašūs Kunigų 
Vienybės posėdžiai sutrauktų 
didesnį dalyvių skaičių, gal dau 
giau ir iš jaunesnės kartos. 
Vėliau buvo pareikšta pageida
vimų, kad būtų gera ir nau
dinga, jei 'šios žinios per spau
dą pasiektų ir platesnę visuo
menę. Referentas pažadėjo tai 
padaryti.

Pranešimai
Po Balfo ir Religinės Šalpos 

pranešimų buvo iškeltas faktas, 
kad nemaža mūsų tautiečių 
sunkiai sutaupytų centų nuei
na mūsų tautai visai nenaudin
gais keliais, kai žmonės miršta 
nepalikę testamentų. Todėl 
Balfo pirmininkas kun. Vaclo
vas Martinkus siūlė kunigam 
dažnai priminti šį reikalą žmo
nėm ir kvietė visus prisidėti 
prie šalpos darbo, patiem jun- 
rian!is i- judinant Balfo rei
kalus savo parapijose.

Liepos 18 pirmas dienotvar
kės punktas buvo Kun. Vieny
bės C. V. pirmininko kun. Ed. 
Abromaičio pranešimas apie 
centro veiklą ir apie suradimą 
naujų redaktorių (kun. A. Juš
kos ir kun. Petro Ciniko, MIC), 
i ux Christi žurnalui. Užtikrin
tas grci.as T ux Christi pasiro
dymas.

Religinio centro steigimo 
planas

“Religinio centro steigimo 
reikalas” buvo referuotas prof. 
kun. Stasio Ylcs. Referentas 
plačiai, išsamiai ir su keletu ga
limų variantų pristatė šį prak
tišką ir aktualų reikalą, išplau
kiantį iš II Vatikano susirinki
mo nutarimų. Pasaulietis per 
krikšto ir sutvirtinimo sakra
mentus tampa aktyviu ir pilna
teisiu Dieviškosios Bendruome
nės nariu. Todėl jis turi teisę 
ir pareigą pareikšti savo idė
jas, savo norus ir planus Die
vo Karalystės įgyvendinimui. 
Bet kad jo balsas būtų išgirs
tas ir svarus, kuone visose pa
žangesnėse vyskupijose ir pa
rapijose yra organizuojamos 
pasauliečių komisijos arba pa
rapijų ir vyskupijų religiniai 
pasauliečių centrai. Kadangi lie
tuvių religinė veikla, nors ir 
išsiplėtusi per visą Šiaurės A- 
merikos žemyną, neturi savos

(nukelta į 4 psl.)

Laiškas redakcijai
"Kategoriškai paneigiu" . ..
Liepos 17 d. “Darbininke” 

yra laiškas redakcijai, pava
dintas: “Kas skleidžia gandus 
prieš lietuvių jaunimą”. Stu
dentų Ateitininkų S-gos Cent
ro valdyba šiame pareiškime 
griežtai ■ kerta “Naujienoms" už 
gandų skleidimą, už faktų krai
pymą, už prasimanymus. Pa
reiškimas liečia Chicagoje pa
sklidusius gandus apie ateiti
ninkų stovyklos vietą, Martyno 
Liuterio Kingo pagerbimą ir 
panašius dalykus.

Vienoje pareiškimo vietoje 
sakoma: “Jei šis rašinys būtų 
paimtas iš komunistų okupuo
tos Lietuvos spaudos, tai būtu 
suprantama. Bet čia rašo “Nau
jienose" Žiniarinkio slapyvar- 
de prisidengęs A. Pužauskas".

Noriu painformuoti “Darbi
ninko" skaitytojus ir pačią 
ateitininkų valdybą, kad nors 
“Naujienose" daug rašiau, nie
kada nesu rašęs apie ateitinin
kų “sielų išganymą", apie jų 
stovyklavimą ar apie jų dvasios 
tėvą. Kategoriškai paneigiu: 
niekada savo rašiniu nesu pa
sirašęs “Žiniarinkio" slapyvar
džiu.

Algirdas Pužauskas
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Laisves kovotojų alėja pražygiavus
JuiiglaMė* su tovę tane

Lietuvos skautįja ganė drau
ge su Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimu — tais pa
čiais 1918 metais. Tad šiemet 
minima ir Lietuvos skautuos 
50 metų sukaktis. Sukaktis su
tapo su tautine stovykla, ku
ri vyksta kas 10 metų. Laisvo
je Lietuvoje tebuvo tik dvi 
tautinės stovyklos — 1928 ir 
1938. Už Lietuvos ribų — jau 
trečioji. Pirmoji vyko 1948 Al
pėse ir Baltijos pajūryje, nes 
anglų zonoje gyvenę skautai 
negalėjo Alpių pasiekti. 1958 
taut stovykla vyko prie Det
roito; joje dalyvavo apie 800 
skautų, šiemetinė stovykla — 
Chicagos skautijos nuosava
me miške — Rakė, Michigano 
valstijos šiaurėje; ji sutraukė

Įspūdžiai iš skautę stovyklos

švyturys ir kiti simboliai
Vėl grįžtame brolijos stovyk

los link. Pralenktam Baltijos 
Pajūrį, kur įsikūrusios jūrų 
skautės, pralenkiant bendrijos 
(vyriausio štabo) ir ASS stovyk
las ir atsiremtam į Tauro taką, 
vedantį pro Pilėnų, Trakų, Kau
no ir Liškiavos pilis. Pilių ra
jonuose įsikūrę atskirų viene
tų skautai: Pilėnuose — Cle- 
velandas, Trakuose — Atlan
to rajonas ir tt Lituanicos 
vieškelyje stovi čia visam lai
kui pastatyta Kaziuko seklyčia 
— brolijos stovyklos pažiba, 
kur valgoma, šokama ir posė
džiaujama. Kiek toliau paėjus, 
atsiveria oro skautų Lituanicos

stovykla, kur aikštė su įvairiais 
simboliais skirta Dariaus ir Gi
rėno prisiminimui. Paskui “Vil
kų taku” praeinamos Vilniaus 
bei Ariogalos pilys, kur įsikūrę 
Kanados skautai. Pagaliau — 
Klaipėdos uostas, brolijos jū
rų skautų buveinė, kur, ypač 
nakties metu, nuo kalno spin
dulius žeria baltas Klaipėdos 
švyturys, čia pastatytas . jūrų 
skautų.

Maždaug tokia tai kelionė po 
V-sios tautinės stovyklos rajo
nus. Nepamirština, kad kiek
viena pilis, bunkeris ir kas be
imtų nemažai turi jaunimui į- 
domios istorinės medžiagos. 
Ten galima pamatyti ir odoje

apie 1500 skautų. Palyginę 
1958 ir šių metų stovyklauto
jų skaičių, matome stebėtinų 
organizacijos ūgtelėjimą, tei
kiantį gražių vilčių. Atrodo, 
kad lietuviškos organizacijos 
dar tvirtai tebelaiko jaunimų 
savo rankose.

Atvykę į Rako 
tę smarkiai civilizuotame 
sunkiai beatpažįstamame Rako 
miške, pastebėjome, kaip

6 riai V-toji tautinė stovykla at
sirėmusi į Lietuvos isloriją’ir 
savo programa bei užsiėmimais 
giliai Įleidusi šaknis į lietuviš
kas tradicijas. Stovyklautojų 
“Pažade tėvų žemei” skaitome: 
“Susirinkę į V-tąją tautinę sto
vyklą, broliškai sunėrę rankas

V tautinės skautų stovyklos vėliavų kalne plevėsuoja vėliavos

skautiškam darbui, širdimis 
jungiamės su savo tėvų žeme 
Lietuva ir pasižadame stengtis 
būti gerais skautais ir ištiki
mais lietuviais”.

Lietuviu skautę respublika
Dabar pereikime per pačią 

stovyklą — nuosavą Chicagos 
lietuvių skautų respubliką, ku
rion susirinko skautai iš visų 
JAV ir Kanados lietuvių skau
tų vienetų, o taip pat ir atsto
vai iš Australijos, V. Vokieti
jos ir iš kitur, šalia jų — lat
vių, estų, lenkų ir amerikiečių 
skautų atstovai.

Dar nepasiekus didžiojo sar
gybos bokšto, nuo kurio šako
jasi keliai į brolijos, seserijos, 
bendrijos ir ASS pastovykles, 
miško medžių fone Stovi lie
tuviškas koplytstulpis, jo pa
pėdėje žydi gyvų rožių kerai, 
o ant koplytstulpio Maironio 
posmas “Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka...”. Nuo sargy
bų bokšto, suręsto iš medžių 
ir nakties metu skęstančio švie
soje, į dešinę sukasi Ldtuani-
cos vieškelis, o tiesiog į miš
ko gilumą šauna Laisvės kovo
tojų alėja, savo vardu prime
nanti netolimus Lietuvos par
tizanų laikus.

Bunkeris ir vėliavų kalnas
Vėliavų kalno papėdės skar

dyje užtinkame gerai maskuo
tą partizanų bunkerį, suręstą 
iš medžių. Bunkerio glūdumo
je spinksi lemputė. Ten padė
ta trispalvė. Tai vienas iš sto
vykloje įrengtų dvylikos isto
rinių taškų, kuriuos skautai tu
ri aplankyti. Vora po voros vis 
traukia nauji skautų vienetai ir 
po vieną per siaurą angą įlei
džiami į vidų, čia jie sudai
nuoja “Tėviškėle, tėviškėle”, 
arba kurią nors laisvės kovoto
jų dainą, arba padeklamuoja 
eilėraštį. Tai tautinis ir mažuo
sius uždegantis momentas. O 
Čia pat aukštai, vėliavų kalne, 
plevėsuoja vienuolikos valsty
bių vėliavos su mūsų trispalve 
viduryje.

Laisvės kovotojų alėja ve
da vis gilyn ir gilyn. Pralen
kiant Kernavės kuorą, koply
čią, Aušros Vartų vnenę ir at
sirandam seserijos stovykloje. 
Ji suskirstyta į Aukštaitiją, Že
maitiją, Dzūkiją ir Suvalkiją. 
Visur pastebimas didelis sesių 
kruopštumas. Jos išpurusios 
savo stovyklos rajonus visa ei
le dirbinių bei shubolių.

išbraižytą Vytauto laikų Lie
tuvos žemėlapį, ir laisvės ko
vose žuvusių skautų nuotrau
kas, ir miestų herbus, ir pn. 
žodžiu, visa stovyklos aplinka, 
darbotvarkė ir nuotaikos giliai 
atsirėmę į Lietuvą.

Paradas, tšlcilmM, laužas
Liepos 13-14 į tautinę sto

vyklą iš Chicagos ir kitų mies
tų suvažiavo 3-4,000 tėvų ir 
svečių. Tai buvo stovyklos iš
kilmingosios dienos, šeštadie
nio pavakarę įvyko visų sto
vyklautojų skautų paradas, už
sitęsęs gerą valandą ir visus 
pradžiuginęs skautiškų gretų 
gausumu. Po to buvo iškilmės 
didžiuliame stovyklos klonyje, 
kur tilpo apie 6,000 minia. Cįa 
žodžius tarė pirmijos, brolijos, 
seserijos, ASS vadai, PLB pir
mininkas J. Bačiūnas ir eilė 
skautijos pionierių, į skautų ei
les įstojusių 1918. Būrys skau
tijos veikėjų bei rėmėjų, jų 
tarpe vysk. V. Brizgys, PLB 
pirm. J. Bačiūnas, tarp kitų ir 
jūsų korespondentas, buvo ap
dovanoti ordinais bei medaliais.

Sutemus užsidegė laužas su 
dainomis ir vienetų bei tauty
bių pasirodymais. Lauže daly
vavo latvių, estų ir lenkų at
stovai, nepagailėję šiltų kom- 

. plimentų lietuviam - skautam. 
Svečių tarpe matėsi ir kunigų, 
kuriuos sunku buvo atpažinti, 
nes daugelis dėvėjo skautiškas 
uniformas. Buvo ten ir III tau
tinių šokių šventės rengimo

pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, su 
pasisekimu šventę pravedęs, ir 
LB pirm. Br. Nainys, ir Laisvės 
Žiburio radijo atstovas iš N. Y. 
R. Kezys, ir tt. Įdomu, kad ra
šančiam šiuos žodžius į tautinę 
stovyklą iš Chicagos teko ke
liauti su newyorloete D. Sie- 
maškiene ir kelionėje dalintis 
New Yorko apylinkių lietuvių 
gyvenimo aktualijomis.

Svečiai išsiskirsto su 
grąžtais įspūdžiais

Sekmadienis buvo pradėtas 
mišiomis, kurias aukojo vysk. 
V. Brizgys kartu su keturiais 
kunigais. Po platų mišką per 
garsiakalbius skambėjo vysku
po pamokslas, kurį jis sakė 
nuo altoriaus, įrengto brolijos 
stovyklos kalne, kur prieš po
rą metų įvykusioje ASS J. 
Daumanto vardo stovykloje au
kure liepsnojo ugnis Lietuvos 
laisvės kovotojų prisiminimui. 
Kitoje stovyklos vietoje pa
maldas evangelikam skautam 
laikė jų kapelionas kun. An- 
sas Trakis, taip pat visą laiką 
aktyviai dalyvavęs stovyklos iš
kilmėse.

Po mišių buvo vėliavų pa
kėlimas, iškilmės didžiajame 
klonyje, kur vėl žodžius tarė 
lietuviškos skautijos pionieriai 
bei kitų tautybių atstovai, o po 
to dar kartą stovyklos apžiū
rėjimas, pietūs ir kelionės į na
mus. Tik skautai su vadais pa
siliko .stovyklauti antrą savai
tę.

Mūsų, svečių, širdyse tebe
šviečia skaidrūs V tautinės sto
vyklos įspūdžiai.

VI. Rmjs

Lietuvių skaučių-skautŲ stovyklavietės, Rakas, Mich^ planas. Taiku ir strėle pažymėta partizanų bunkerio vieta.

MIRĖ LIETUVOS VYČIŲ STEIGĖJAS
Liepos 7 Worcesterio miesto 

ligoninėje mirė vienas iš Lie
tuvos Vyčių steigėjų, Steponas 
Būgnaitis, sulietuvinęs savo pa
vardę iš Būgnavičiaus. Buvo pa
šarvotas Dirsos laidojimo kop-

organizavimu. Susipažinęs su M. 
Norkūnu, rengė Lietuvos Vyčių 
organizacijos planus, naudoda
masis LRKSA ir kun. J. Stau
gaičio, vėliau Telšių vyskupo, 
jaunimui parašytais įstatais bei

tyčioje. Liepos 10 iš šv. Kaži- savo nuovoka, parengė vyčių
miero bažnyčios būrelio artimų
jų palydėtas į Notre Dame ka
pines. Pamaldas atlaikė parapi
jos klebonas kun. J. Jutkevi- 
čius, asistuojamas dviejų kuni
gų-

Steponas Būgnaitis gimė 1888 
sausio 1 Laižuvos miestelyje, 
dvaro kumečių šeimoje. Dide
lių pastangų dėka baigė Žema
lės pradžios mokyklą. Tėvui mi
rus, 1910 atvyko JAV ir dirbo 
audykloje Levvinstone, Me. Va
karais lankė buhalterijas kur
sus, išmoko dailaus, kaligrafiš
ko rašto. Baigęs kursus, dvejus 
metus dirbo Darbininko admi
nistracijoje. Sėdimas raštinės 
darbas jam nepatiko, tad grį
žo vėl į audyklą. Vėliau mokė
si kirpėjo amato. Nuo 1930 dir
bo kaip savistovus kirpėjas. 
Pradžioje Cambridge, o nuo 
1939 Worcesteryje.

Atvykęs į šį kraštą St. Būg
naitis greit susipažino su lie
tuvių veikėjais ir įsitraukė į vi- 
vuomenmį veikimą. Ypatingai 
domėjobi katalikdkojo jaunimo

organizacijos įstatus — konsti
tuciją, kuri buvo priimta stei
giamajame Lietuvos Vyčių susi
rinkime, įvykusiame Lawrence. 
Tame susirinkime ir S. Būgnai
tis dalyvavo. Pirmoji vyčių kuo
pa įsteigta kun. Pr. Virmauskio 
Brocktone, o antroji — S. Būg- 
naičk) Leuinstone.

Paties S. Būgnaičio pasakoji
mu, M. Norkūnas daugiau rūpi
nęsis vyčių uniforma, garbės 
ženklais ir panašiai, o jis dau
giau dėmesio kreipęs į vyčių 
tautinę bei kultūrinę veiklą, jų 
švietimą vakarinių kursų, pa
skaitų rengimą. Pastebėjęs, kad 
jo pastangos mažai arba visai 
nevertinamos, iš vyčių veiklos 
pasitraukė.

Bendradarbiavo Darbininke, 
Garse ir Amerikos Lietuvyje, 
skaitė paskaitas, rengė kursus.

Paskutiniu laiku gyveno vie
nišas, liguistas, Giedraičių ir 
Onos Keršienės su dukrele 
globojamas. Gyveno taupiai ir 
kukliai. Rėmė lietuviškųjų vie
nuolynų darbą ir savo turtą tes

tamentu paskirstė į aštuonias 
lygias dalis lietuviškiems vie
nuolynams: marijonams, jėzui
tams, pranciškonams, salezie
čiams, Nek. Prasid. kongrega
cijai, kazmūerietėm, pranciškie- 
tėm ir šv. Kazimiero parapijai. 
Testamento vykdytojais paskir
ti Aušros Vartų parapijos kle
bonas tam. M. Tamulevičius ir 
adv. R. Sarapas. Pr.

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA

Studentų ateitininkų vasaros 
stovykla vyks rugpjūčio 22 ■ 
rugsėjo 1 Pennsylvanijos kal-
nuošė prie Lake Ariel, netoli 
Scrantono. Visų stovyklautojų 
labui SAS centro valdyba no
ri pravesti nuotaikingą bet 
kartu ir kultūringai naudingą
stovyklą. Planuojama trejopa 
programa: studijinė, meninė ir 
pramoginė. Patalpos ribotos. 
Todėl priimami tik tie, kurie 
nori pilnai pasinaudoti ne tik 
stovyklos poilsiu ir pramogo
mis, bet ir jos studijine bet 
menine programa. Nenorintie- 
ji užlaikyti stovyklos tvarkos 
nepageidaujami.

Studentus ir gimnazijų abi
turientus prašom registruotis 
iŠ anksto pas SAS CV pirmi
ninką Vaidį Valaitį, 6641 S. 
Maplewood Avė., Chicago, m. 
60629. Tetef. (312) GR 6-8282.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M, ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko Sa- 
| me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa

tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytajam. Klausiant reikia pažymėti, 

[ ar skaito Darbininką Klausimai siųstini
Jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas—

Maža, 1864 Centre St., West Rozbury,
Mass. 02132.

Operos Dana 
gaidy reikalu
Lawrence, Mass., liepos 16 į- 

vyko mažas, bet lietuviam reikš
mingas ir žinotinas susirinki
mas. Ponios Ievos Bros bute 
kompozitoriui Juliui Gaideliui 
buvo įteikti 388 atskiriem ins
trumentam parašytų operos DA
NA gaktų lapai

Operos gaidų perrašymo dar
bas beveik įpusėtas. Jau per
rašytos gaidos aštuoniom ins
trumentam, — liko dar devyni. 
Už atliktą darbą yra pilnai at
silygintą betgi darbo užbaigi-
mui dar pritrūks tų aukų, ku
rių surinkimas užsidelsė arba 
kurias gausūs aukotojai buvo 
pažadėję nusiųsti rinkėjai, bet 
vis dar savo pažadų neištesėjo.

Operos Dana gaidų perrašy
mas gali būti užbaigtas rugsė
jo mėnesį. Ponios Broz rūpes
čiai, išlaidos, sugaištas laikas ir 
pastangos renkant aukas šiam 
kilniam tikslui žymiai palengvės 
jei tie, kurie vertina lietuvišką 
kūrybą, pasiųs savo auką ad
resu: Opera Dana Foundation, 
117 Haverhill St, St Lawrence, 
Mass.

Ištraukas iš naujosios J. Gai
delio operos numatoma pateik
ti Pas. Liet Bendruomenės Sei
mo New Yorke progą diriguo
jant V. Marijonui.'

DRAUGO TURTAS 
Klausimas

Esu senos kartos lietuvis. Tu
rėjau draugą per metus, ir 
mes gyvenome Kaip broliai. Jis 
maiuiu pasiuKeoavo, as — juo. 
Neturėjome paslapčių nuo vie
nas kilo.

jis man pasakė, kad jis yra 
paiiKęs savo sutaupąs ir bonds 
savo giminaičiam, dipukam, 
kurie dabar gyvena Chicagoje. 
Jie atvažiavo į Ameriką 1949 
metais ir vienus metus gyveno 
pas mano draugą. Jie tada ir 
prikalbino jį sudaryti testamen
tą pas advokatą, nes mano 
draugas buvo nevedęs ir kitų 
giminių neturėjo. Jie tada pras
tai sugyveno su mano drau
gu, buvo juo nepatenkinti ir iš
sikraustė į Chicagą.

Praėjo daug metų, mano 
draugas apie-save gimines re
tai teužsimindavo; o kai ir už
simindavo, tai nepalankiai.

Praeitais metais mano drau
gas pradėjo sirguliuoti tai vie
nokia, tai kitokia liga. Galų ga
le atsidūrė ligoninėj. Daktarai 
man pasakė, kad jis serga vė
žiu ir vargiai pagys, kad jo die
nos esą suskaičiuotos. Klau
siau daktarų, ar jis apie tai ži
no. Sako, ne, mes jam nepasa
kėme, bet jis greičiausiai ir 
pats supranta. Perkėlė mano 
draugą į ręst home (senelių 
prieglaudą). Ten jis vis pras
čiau ir prasčiau jautėsi.

Vieną dieną man jį lan
kant, jis pasiėmė savo buto 
raktą ir apsiverkęs man pasakė, 
kad jis norįs, kad ’aš visus jo 
baldus, drabužius, televiziją ir 
kitus daiktus pasiimčiau, jei 
jis numirtų; kad mes esą se
ni draugai, ir kad jo chicagiš- 
kiai giminės tuos daiktus iš
mestų arba kam parduotų už 
“junk” (už menkniekį) ir kad 
js norįs, kad aš pasinaudočiau 
jo daiktais, o ne jie.

Apsiverkiau ir aš. Sakau jam: 
Tu, prieteliau, nemirsi; o jis 
man — jei nemirsiu, tad man 
atiduosi raktą atgal, ir mudu, 
man grįžus namo, pusbonkį iš
gersime.

Deja, taip neįvyko. Po pus
antro mėnesio mano senas, iš
tikimas draugas .pasimirė. Pra
nešiau jo giminėms Chicagoje, 
o tie tuoj pat ir atsirado, ver
kė ir gailėjosi savo giminaičio, 
bet aš mačiau, kad jie tik jo 
palikimo atvažiavo.

mane su savo advokatu, kuris 
surašė draugo testamentą ir sa
ko: Tu turi raktą iš dėdės bu
to, atiduok. Sakau, raktą tu
riu, bet jums neduosiu. Mano 
draugas liepė man viską pasiim
ti, kas pasiliko jo bute, o aš taip 
ir padarysiu. Sako, nieko pa
našaus, jei neduosi geruoju, . 
pašauksime policiją. Privertė 
mane atiduoti jiems raktą. Vis
ką išsivežė ir pasiėmė, o man 
nepaliko nieko, nei atminčiai.

Prašau man pasakyti, ar jie 
teisingai pasielgė, ir ar aš, jei 
būčiau pasisamdęs advokatą, 
būčiau ką paistęs.

Nusiminęs draugas,
Massachusetts

Atsakymas
Neturiu jokios abejonės, kad, 

draugui mirus, visi jo bute pa
likti daiktai ir baldai priklausė 
Tamstai.

Teisiniai šis reikalas atrodo 
sekančiai: draugas pareiškė sa
vo norą (intention) Tamstai ati
duoti savo baldus ir kita ir tam 
savo norui įvykdyti jis Tams
tai įteikė savo buto raktą. Rak
to įteikimas yra “simbolinis” 
(symbolic delivery) perleidimas 
bute esančių daiktų. Tokiu bū
du Tamstai padaryta dovana 
(gift) buvo pilnai įvykdyta. To
kia dovana teisiškai vadinama 
“gift causa mortis”, t.y. dova
na “mirties atvejų”.

Jei draugas būtų pasveikęs 
nuo tos ligos, kuria jisai sirgo, 
duodamas Tamstai raktą, tada, 
ir tik tada — dovana turėtų 
jam būti grąžinama. Kadangi 
jis mirė ta liga, — jo padova
noti Tamstai daiktai buvo 
Tamstos, o ne jo giminių.

Tamsta rašai, kad giminės 
Tamstos draugo daiktus išvežė 
ir pasiėmė. Nežinau, ar daiktai 
buvo tokios vertės, jog apsi
mokėtų tas gimines patraukti 
teisman. Spėju, kad tie daiktai 
Tamstai buvo brangūs labiau
siai ne dėl jų vertės, bet dėl 
draugo atminties (sentimentai 
value). Jei taip, — dabar jau 
Tamsta nieko nepadarysi. Jei 
daiktai turėjo materialios ver
tės, — tada Tamsta gali nusi- 
spręsti, ar nori tą visą reikalą 
užmiršti, ar ne. Jei nutartum 
pasitarti su vietiniu advokatu, 
būtų svarbu jam pasakyti, ar 
Tamsta turėjai kokių liudinin
kų, kurie matė rakto Tamstai 
įteikimą; ir tokių, kurie matė

Po laidotuvių, jie atėjo pas
bei girdėjo rakto “grąžinimo” 
giminėms aplinkybes.

Nauja . . •
(atkelta, ii 3 psl.) 

vyskupijos, tad toks religinis 
centras turėtų Imti steigiamas 
nacionaliniu pagrindu su gali
mais skyriais didesniuose lie
tuvių centruose.

Kadangi tai buvo pirmasis 
šio svarbaus reikalo iškėlimas 
į viešumą pirmieji ir esminiai 
klausimai, būtent: a) pats cent
ro sudarymas (kviečiant, ski
riant ar renkant jo narius), b) 
suteikimas kompetencijos ir c) 
apibrėžimas jos ribų ir tt bu
vo toliau plačiai diskutuojami 
koreferento kun. Ed. Abromai
čio ir daugumos dalyvavusių 
kunigų.

Kadangi religinio centro stei
gimo tikslas yra pasauliečių ak
tyvesnis ir svaresnis dalyvavi
mas Bažnyčios gyvenime, todėl 
ir galutinis jo įkūrimo planas 
turėjo būti paliktas pasauliečių 
organizacijų iniciatyvai, bend
radarbiaujant su Kunigų Vie
nybės centro valdyba.

Spausdinto žodžio svarba
Tolimesnis punktas buvo 

moksleivių ateitininkų petici
jos popiežiui planų pateikimas 
ir išaiškinimas bei pritarimas 
šios gražios idėjos praktiškam 
įgyvendinimui.

Toliau buvo pabrėžta didelė 
svarba Vatikano susirinkimo 
konstitucijų, dekretų ir pareiš
kimų išvertimo ir išleidimo lie
tuvių kalba. Kiekvieno gero ka
taliko lietuvio, kunigo ir pasau
liečio, yra šventa pareiga skai
tyti ir platinti jau išėjusius pir
muosius du “Krikščionis gyve
nime” tomus. Kurie juos pastu
dijuos, supras ir įvertins šių 
dienu žingsnius Bažnyčios gy
venime. Supras, kad šios re
formos yra ne paviršutinių nau
jumų ieškotojų darbas, Bus su
prastą kad tai žingsnis Bažny- 
čiai pasirodyti dar patraukles
nei ir gražesnei visiem, kurie 
tik stabtels ir atidžiau į ją pa
sižiūrės. Ji taps žavesne ir atci- 
nančiom kartom.

KP. G.
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Į IŠ VISUR Į
Pasaulio Lietuvių Bentato-

rugsėjo 2 New Yorte JAV Lae-

Falls

Chaca-
Angetes, Cakt

Chica*

Balys Rangas (s), Delnu, N.

Dr. Bronius Radzivanas,

DARBININKAI

PLB seimo atstovai iš JAV

Valdas Adamkaričiiis (s), Chi- 
cago, DL

Dr. Kazys Ambrazaitis, Ches- 
terton, Ind.

Dr. Jurgis Arvydas Anysas, 
Chicago, DL

Arvydas Barzdukas, 
Church, Va.

Dabušis, Pa-

(s), Cicero,

(s), Chicago,

go, DL
Teodoras Blinstrubas, 

go, DL
Dr. Kazys Bobelis, Elgin, DL,
Kun. Jonas Borevičius, SJ, 

Chicago, DL
Bernardas Brazdžionis, Hob 

lywood, Calif.
Vilius Bražėnas, Watertown, 

Conn.
Algirdas Budreckis, Richm. 

Kili, N. Y.
Dr. Antanas Butkus,, Univer- 

sity Heights, Ohio
Kun. Viktoras 

terson, N. J.
Kostas Dočkus

DL
Stasys Džiugas 

Dl.
JūraGailiušytė, Cleveland, 

Ohio •’
Jonas Jasaitis; Chicago, DL
Kun. Jonas Jutt - Jutkevi- 

čius, Worcester, Mass.
Anatolijus Kairys (s), Chica

go, DL
Vytautas Kamantas, Chicago, 

Dl.
Juozas Kapočius, Dorchester, 

Mass.
Vytautas Kasniūnas, Chica

go, Dl.
Jonas Kavaliūnas (s), Bever- 

ly Shores, Ind.
Dr. Kęstutis Keblys, South- 

field, Mkh.

svetainės.

ros j 
ko. Kai 
ir po to dar ir sekančią dieną, 
tai tebuvo iš tikro labai ne-

gaitis, Cleveland, Ohio; mer
gaičių vadovė — Rita Abro
maitytė, Lemont, Dl.; berniukų

pavaduotojai— Antanas Damb- 
riūnas, Washington, Vytas Ma
ciūnas, Phila., Rimas Juzaitis, 
Phila., Gitą Merkevičiūtė, New 
Barai, Rasa Navickaitė, New

vai — Juozas Gaila (pirmą sav.), 
Rimas Laniauskas (antrą sav.);

■■ vadovas — Vytautas Narutis,

ALDONA ir JUOZAS STEMFUUAI

giliausią užuojautą reiškia

L. M. K. F. New York® Klabės

Inž. LEONUI ŠUŠIUI 
netikėtai mirus, 

skausmo prislėgtai žmonai Julijai Rajauskaitei-Šušienei

ALEKSANDRUI SKARULIUI
mirus,

Dienos programa 
iškilmingos mišios 
pietus

UL

N. Y.
Bronius Nainys, Chicago, DL

Dr. Vladas Ramanauskas, 
Cleveland, Ohio

Dr. Antanas Razma, Joliet, 
DL

Julius Smetona, Cleveland

cago, DL mokratiškų principų, kiekvie-
Dalia Tallat-Kelpšaitė, Chi- nas atstovas turėtų į seimą nu- 

cago, DL sivežti ne tik rinkimuose gau-

Chicago, DL •
Dr. Petras Vileišis, Water- 

bury, Conn.
Kan. Vaclovas Zakarauskas, 

Chicago, DL
Algis Zaparackas, Royal Oak, 

Mich.
PASTABOS

1. Keturiasdešimt penkių 
(45) JAV Lietuvių Bendruome
nės atstovų kontingentas buvo 
nustatytas PLB valdybos. 1967 
m. penktosios JAV LB tarybos 
rinkimuose dauguma balsuoto
jų pasisakė, kad PLB seimo at
stovų klausimas būtų paliktas 

batezvirou išrinkti JAV LB 

išrinkti aštnoni (8) papildomi Į

rinkiminėse apygardose gantų ■.

rotorių: Arvydas Bandukas, 
7905 Holmes Run Drive, Falls
Church, Virginia 22042.

3. Amerikos lietuvių visuo- 

ir svarstyti klausimais, raka* 

rinkėjų pageidavimus bei įga- 
liojimus. Dd seimo nepalikime 
savo atstovų tyloje ir ramybė- 

jog jie seime neatliko to, ko 
mes norėjome.

ATEITININKŲ STOVYKLOS KENNEBUNKPORTE 
STOVYKLAUTOJŲ ŽINIAI

Maloniai primename, kad sto
vykla pradeda savo darbą sek
madienį, rugpiūčio 4 d. lygiai 
2 vaL popiet. Prieš tą laiką 
stovykla neveiks ir jokių pa
tarnavimų negalės suteikti.

Stovyklai vadovaus:
Kapehonas — Tėvas Gedi-

Chicago, Dl.; jaunučių globėjos 
Putnamo seserys: sesuo M. 
Viktorija ir sesuo M. Jonė; 
jaunučių vadovė — Aida Pa
lytė, New York; vakarinių pro
gramų vadovės — Gabija Juo
zapavičiūtė, Hamilton, Ont.. 
(pirmą sav.) ir Laima Undery- 
tė, Chicago, HL (antrą sav.); 
spaudos ir informacijos reika
lų vadovė — Gabija Juozapa
vičiūtė; stovyklos akordeonis-

P.L.B. III seimo komitetas (dalis) posėdžiauja. Iš k. j d.: A. Vakseli*, V. Jonuškaitė-Leskaitienė, J. Rūtenis, 
J. Vilpišauskas, M. Kregždienė, J. Gasiliūnas, V. Steponis. Nuotr. R. Kisieliaus

Laiškai redakcijai 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS ATGARSIAI

Š. m. liepos 7 d. įvykusi 
trečioji tautinių šokių šventė, 
kurioje dalyvavo Amerikos ir 
Kanados lietuviai, paliko labai 
gražų ir neišdDdomą įspūdį. 
Esu lietuvių kilmės amerikie
tis, ir mano dalyvavimas toje 
šventėje išjudino širdį ir krau
ją. Būtų puiku, jei lietuviai iš 
visų pasaulio šalių būtų galėję 
šventėje dalyvauti ir ja didžiuo
tis taip, kaip ir aš ja didžia- 
vaus.

York, ir Jurgis Oniūnas, New 
York.

Stovyklos adresas ir telefo
nas:
Camp “Ateitis”, Franckscan 

Monastery, Kennebunkport, 
Maine 04046. Tek (Area Cod

Sveikiname gausiai užsiregis
travusius dalyvius ir laukiame 
gražaus oro ir jūsų visų pui
kiausios nuotaikos.

Iki greito pasimatymo!
Taip pat pranešame, kad jau 

užpildėme visas tėvų pranciš
konų turimas stovyklavimui pa
talpas ir labai apgailestauja
me, kad daugiau stovyklautojų 
į ateitininkų stovyklą Kenne- 
bunkporte priimti nebegalime 
ir registraciją sustabdome.

MAS Rytę Atstovybė

Baltimorės žinios
Prel. Liudvikas Mendelis, 

energingas šv. Alfonso parapi
jos klebonas, grįžo iš atostogų, 
kurias praleido lankydamas į- 
vairius kraštus Europoje.

Antanas ir Aldona Mardnkai 
tapo nauji “Jono stalo Hollins 
Markete” savininkai. Čia lietu
viai gal iįsigyti gintaro išdir
binių, lietuviškų knygų, o taip 
pat ir maisto produktų. Prie 
šio stalo per metus laiko lietu
viam tarnavo p. Jokubauskai.

Kun. Juozas Antoszevrski, 
šv. Alfonso parapijos vikaras, 
vasaros atostogas pradės sek
madienį, rugpiūčio 4.

Šv. Alfonso par. suaugusię- 
ję klubas rugpiūčio 17 rengia 
ekskursiją į Marylando valsti
jos Ocean City pajūrį. Autobu
su išvyks 8 vai. ryto ir grįš tą 
patį vakarą. Kurie planuoja 
šioje ekskursijoje dalyvauti, 
raginami iš anksto pranešti 
komitetui.

planuoja išvyką į Marylando 
sostinę Annapolį. , Prie sosti
nės namų, kur posėdžiauja 
Marylando valdžia, kieme ap
lankys lietuvišką ąžuolą, kurs 
ten buvo pasodintas tuoj po 
pirmojo pasaulinio karo. Prie 
to ąžuolo pramatyta ir įdomi 
programa. Ekskursija išvyks 
rugpiūčio 25, sekmadienį, nuo 
Lietuvių

gausus atlyginimas. Esu tikras, 
kad komitetas, kuris rengė šią 
šokių šventę, galėjo išleisti 
šiek tiek daugiau pinigų šokė
jų vaišėms. Visos vietos amfi
teatre (nuo 2 dol. ligi 10 dol.), 
ir dar buvo stovinčių, buvo iš
parduotos nuo ankstyvo ryto 
sekmadienį!

vo tinkamai suderintos. Pavyz- Šventes programa ■ 
džiui, 1433 šokėjai, kurie daly
vavo paskutinėj repeticijoj šeš
tadienį, šoko nuo ankstaus ry
to Ugi 6:30 vai. vakaro, ir vis- 
tiek dar buvo tikimasi, kad jie 
atvyks į banketą, kuris prasi
dėjo 8 vai. vak. Arlington Park 
Rače Track, Arlington Heights, 
Dl. 7 vai. vak. išvyko vienas 
autobusas, bet matyti, tas ne
buvo skirtas šokėjams. Gi šo- 
Kėjai (ir aš su jais) buvo pa 
vargę, išalkę, sušilę — visą die
ną praleidę repeticijoje. Ban
keto rengėjai apie tai visai ne
pagalvojo! Nejaugi šokių šven
tės banketas turėjo įvykti be 
šventės dalyvių?

Kitas nemalonus įvykis atsi-

Nežiūrint tautinių šokių gro
žio, iškilo visa eilė nesklandu
mų šventės metu, šių pastabų 
tikslas yra ne griaunanti, bet 
konstruktyvi kritika.

Visų pirma, daug programos 
dalių prieš pačią šventę nebu

—knyga 
buvo' graži, tik, deja, jei ne
lietuvis, ar net Amerikos lie
tuvis, kuris Uetuviškai nemo
ka, bandytų tą knygą skaity
ti, prieitų išvados, kad tai bū
tų nelengvas darbas, o gal ir 
neįmanomas. Iš tikrųjų, šven
tėje buvo nelietuvių, pvz. Illi
nois valstijos gubernatorius, 
dvi Nixono dukros, ir daug ki
tų garbingų svečių. Kiek tie 
svečiai suprato tą knygą varty
dami? Mano nuomone, jau lai
kas susiprasti, kad Uetuviai da
bar gyvena šitoj šaly, bet ne 
Lietuvoje! Ir jei jie nori su
rasti rėmėjų savo kovai, tai jie 
turėtų pasistengti papasakoti 
apie save taip, kad ir nelietu- 

-fitošešt^BėnfkS šS- juos suprasti- aiS-

jų grupe (is New Yorko) buvo 
viešai papeikta per amfiteatro 
garsiakalbius už tai, kad jie ti
kėjosi šokti Malūną. Aš tenai 
buvau ir gerai prisimenu visų 
tos grupės narių nuotaiką. Pa
sirodo, kad vyčiai tame šoky
je neturėjo dalyvauti, bet tą 
sužinojo tik išėję to šokio šok
ti. Aš pats ir daug kitų vyčių 
pažinojome ponią Matulaitienę 
jau daugelį metų. Bet tai buvo 
pirmas atsitikimas, kai ji buvo 
tokia nedraugiška vyčiams. Nei 
aš, nei kiti nariai negalėjome 
suprasti, kaip galėjo vyčiai po
nią Matulaitienę taip užgauti. 
Kaip ten bebuvo, aš esu tik
ras, kad vyčiai norėtų už tai 
atsiprašyti, nes tai turėjo būti 
kas nors svarbaus, jei buvo už- 
sitarnauta tokio papeikimo.

Kai šokėjai šoka, jiems sma
gu girdėti muziką, kuri duoda 
jiems tinkamą nuotaiką. Deja, 
šventės dalyviams atrodė, kad 
toji muzika buvo tik pasiklausy
mui, bet ne š<riuams. Tikrumo
je, tai buvo simfoninis orkest
ras ir buvo beveik neįmanoma 
sušokti pilną šokį girdint tos 
rūšies muziką. Ji buvo tikrai 
graži, bet tuo pačiu ji visai ne
tiko šokėjams.

Po šeštadienio ryto repetici- Sis atminimas, kaip žavios pa- Seattle, Washington
jos (ir prieš popiečio repetici- sakos blizgutis, ilgai pasiliks dabar (laikinai) New Yorke 
ją), šokėjams buvo duoti “prieš
piečiai”. Tą todį rašau kabu
tėse, todėl kad net New Yorko 
miesto neturtingieji valgo ge
resnius priešpiečius^ šokėjams .
buvo duota riekė duonos, deš- VarUj

Alberta ir Betty Juškai vi
siem, dirbusiem Lietuvių Me
lodijos radijo valandėlės ge
gužinėje, savo namuose bei 
kieme rugp. 17 rengia kreb- 
sų šventę, 
valandėlei 
metu.

Albertas šiai radijo 
vadovauja virš 20 ------------ ...

Buikling Fund. Franciscan Monastery. 680 Bushwkh Avenue,
Brooklyn, N.Y. 11221.

kiai ir tinkama kalba. Savaime 
aišku, tokia programas knyga 
turėtų būti spausdinama abiem 
kalbom — lietuviškai ir ang
liškai, nuo pirmojo puslapio li
gi pat paskutiniojo!

Trečioji lietuvių tautinių šo
kių šventė buvo graži, bet ji 
galėjo būti dar gražesnė ir 
dar įspūdingesnė, o taip pat ir 
būtų pasitarnavusi lietuviška
jai veiklai, jei tik viskas bū
tų buvę kiek nuodugniau pla
nuota.

Su pagarba,
Denis G. Mažeika

So. Ozone Park, N. Y.
☆

PADĖKOS LAIŠKAS 
visiems tautinių šokię šventės 
rengėjams, dalyviams ir šokię

poniai Jadvygai Matulaitienei

Miela Ponia,
Mes buvom eiliniai tautinės 

šokių šventės žiūrovai, ku
rie gal ir neapčiuopia visų mū
sų tautinio meno išraiškų, bet 
myli viską, kas yra lietuviška 
ir gerina visus mūsų žmones, 
kurie atsidėję dirba lietuvybės 
darbą.

šventė, šokiai ir šokėjai pa
liko mums neišdildomą įspūdį.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
koplyčiai, Kultūros židiniui —

Jaunimo centrui aukojo
500 dol. N Ji., Brooklyn. N. Y.
200 doL Memorial a.a. Marijona Adomėnas
100 doL J. S. Kriaučiūnas, M.D., Toledo, Ohio
Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo Šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti:

— Studentę ateitininkę sto
vykla vyks rugpiūčio 22 - rug- s 
sėjo 1 Lake Aria!, Pa. (prie 
Scranton). Mokestis — 55 dol. 
ir 5 dol. registr. Norį važiuoti, 
turėtų pranešti SAS CV nariam 
iki rugpiūčio 8: Vaidis Valai
tis, 6641 S. Maplewood, Chi
cago, Dl. 60629, tel. (312) - 
GR6-8282; Elytė Bradūnaitė, 
6515 S. Rockwell, Chicago, III. 
60629, tel. (312) 776-9275; arba 
Dalia Bakaitytė, 5202 S. Fair- 
field, Chicago, III. 60632, tel. 
(312) RE7-7927. Smulkesnės in
formacijos bus duodamos vė
liau.

— Seserys Pranciškietės, 
Pittsburgh, Pa., susirinkusios 
kapitulon išrinko naują vado
vybę. Motina Generalė — M. 
Virginija, patarėjos — motina 
M. Lojolą, sės. M. Julija, sės. 
M. Germaną, sės. M. Marijana.

— P.L.B. III seimo komite
tas praneša, kad dar priimami 
pavienių asmenų, organizacijų, 
profesionalų, prekybininkų, 
sambūrių ir visų kitų sveikini
mai išleidžiamame seimo vado
ve. Sveikinimų kainos: visas 
puslapis — 40 dol., pusė — 
20 doL, ketvirtadalis — 10 dol. 
Mažiau prisiuntę bus paminėti 
bendrame sveikinusių sąraše. 
Sveikinimus siųsti adresu: A. 
Reventas, 87-66 95th St., Wood- 
haven, N. Y. 11421. Telef. 
(212) 441-9725.

mūsų mintyse. Kaip gražiai vis
kas vyko ir buvo suderinta, ir 
kaip sklandžiai keitėsi šokėjų 
rateliai; šokis lydėjo šokį, kaip 
nenutrūkstanti grandinė, gra
žų pakeisdama į dar gražesni, 
o įvairų — į dar įvairesnį. Aiš
kiai matėsi, kad tiksli tvarka 
viešpatavo visur ir “nemato
mo dirigento lazdelė” vedė šo
kėjus per kebliausias padėtis.

Žavėjo visus ta aukšto lygio 
muzika, palydėjusi šokius ir 
choro dainas. Choras padabino 
šokius, duodamas jiems pilnu- 
mo ir spalvos. Gi tautiniai rū
bai, jų margumas ir grožis — 
paprastais žodžiais sunkiai ap
rašomas.

Tą viską išjudinti, sujungti, 
suderinti ir išbaigti, ir taip ne
paprastai kruopščiai, buvo di
džiulis darbas. Jūsų vadovau
jami visų kraštų šokėjai labai 
gražiai ir grakščiai sušoko vi
sus šokius. Jų veiduose spin
dėjo džiaugsmas ir pasididžia
vimas demonstruojant mūsų 
brangų tautos turtą.

žodžiais sunku išreikšti pa
dėką, kurią jaučiame Jums ir 
visiems šokių dalyviams, mo
kytojams ir rengėjams. Esame 
įsitikinę, kad visi žiūrovai bu
vo kupini tos pačios dvasios, 
tą juto kiekvienas galingai ai
dint tautos himno garsams.

Šokių šventė pakėlė mūsų 
nuotaiką ir atgaivino dvasią. 
Negalėdami kitaip išreikšt savo 
padėkos, tariame lietuvišką dė
kui visiems, o ypatingai Jums, 
Ponia, linkėdami sveikatos ir 
ištvermės Jūsų tolimesniuose 
darbuose.

Su gilia pagarba,
Evelina ir Bronius Masiokai



6 DARBININKAS 1968 m., liepos 31 d., nr. 52

III tautinių šokių šventės dirigentas

šokamas Jievaro tiltas. Kairėje simfoninis orkestras ir choras

Illinois gubernatorius Samuei Shapiro kalba tautinių šokių šventėj Chi- 
cagoj liepos 7.

Jonas Zdanius,

III tautinių šokių šventes prisiminimai

Patys jaunieji šventės šokėjai — vaikai šokamas "Aštuonytis" Nuotr. Zigmo Degtinio

Antanas Rinkūnas, LB Kanados krašto valdybos pirm įninkąs, kalba žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbime, 
pradedant III tautinių šokių šventę, prie Jaunimo centro Chicagoje liepos 5. Nuotr. L. Kanto



BARBININKAS

AfĄ 
JONU IGNATAVičO 

minis, sūnų Vytautą ir šeimą užjaučia ir kartu liūdi

DALIA ir SAULIUS SIMOLIŪNAI

■*
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JONUI IGNATAVIČIŲ
mirus, sūnų Vytautą ir šeimą nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

ALDONA UOBIENR

et :
'!> — A;

" "< 1 -3

Mielą bičiulį —
dail. VYTAUTĄ IGNĄ,

žmoną Birutę ir artimuosius, netekus brangaus tėvo, sa- 
vanorio-kūrėjo, kpt JONO IGNATAVIČIAUS, nuoširdžiai 
užjaučiame

Ž. Z. JŪRIAI

Vyčio Kryžiaus kavalieriui, ats. kpt.

JONU IGNATAVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui dail. VY
TAUTUI IGNUI, šeimai ir artimiesiems

Marina ir Zigmas RAULIN AIČIAI LAKE GEORGE — prie šio ežero yra graži lietuvių Slivynų 
Bhie Water vasarvietė. Puikios sąlygos praleisti atostogas. Patogu pailsėti 
vykstant į Kanadą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway 
Exit 24, į Northvvay 87 iki Lake George ViHage; iš ten 9N keliu 7 myl. į 
šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y.
Tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

"PAŽINK SAVO MRDį 
IR PADEK JAr

Labai aktuali knygai* 
api* žmapau* šurd|

T. GARBUKAS, O.F.M.

Taip pavadinta dr. Bernardo 
Naujalio parašyta knygelė.

Si knygelė duoda daug nau
dingų žinių bei patarimų, kaip 
išlaikyti žmogaus širdį sveika ir 
linksmą. Pirmiausia išaiškina-

^ŠACHMATAI

Vada K. Merkis

čekai laimėjo pasaulines koresp. 
šachmatų pirmenybes (C.C. Olym- 
piade V), pakeliui nugalėję praeitos 
olimpiados laimėtojus — Sovietų 
Sąjungą 4-2. Galutinas stovis: CSSR 
31%, SSSR 30, Vak. Vokietija 29y2- 
Rytų Vokietija 26%, toliau Švedija,

Visit Beautiful GRAYMOOR
and enjoy a day of Christian encounter vvith the Friars

Every Sunday— July through Odb^er
Folk Masses: 10:45, 11:45 and 12:45; Novena to St? jįithony 2 PM; 
Ecumenical Service and Bible reading with song 3 PM.

Picnic Grounds - Snack Bar - Ample Parking -Gift Shop
WEEKDAY MASS — 11 A.M.

Special arrangements for organizations and groups. For further In
formation write: Fr. Jeremiah Kelliher Graymoor Friars, Garrison, 
N.Y. 10524; Telephone: GArrison 4-3671 (Code #914). Write for 
FREE Visitors’ Directory.

ma širdies sudėtis, pavaizduo
jama paveikslais bei brėžiniais. 

« Toliau aiškinama apie krau
jo sudėtį, kraujotaką ir jos 
reikšmę organizmui. Be to, pa
brėžtas sveikas maistas, kurio 
dažnai pasigenda, ypač šiame 
pertekliaus kontinente, kur 
masinė fabrikų gamyba sunai
kina natūralaus maisto tiek rei
kalingus sveikatai palaikyti vi
taminus. Taip pat paduotas kas
dieninio maisto sąrašas su vi
taminų kiekiu ir rūšimis, 
kiek kurių reikalingas mūsų 
sveikas organizmas. Tai būtinai 
reikalinga žinoti namų šeimi
ninkėms, kad jų šeimos svei
kai maitintųsi. Dargi, kad žmo
gus tikrai galėtų džiaugtis savo 
sveikata, yra pabrėžta judesių 
ir miego reikalingas kiekis.

D. Britanija, Australija, JAV ir 
Turkija.

Pasaulio pretendentų varžybose, 
pirmajam rate iškrito JAV didmeist
ris Reshevsky, Jugoslavijos — Gli- 
gorič, Sovietų — Geller ir Vengrijos
— Portiš. Dabar, pusbaigminiam 
rate, Korčnojus įveikė buv. pasaulio 
meistrą M. Talį 5%-4% ir Spasskis
- Danijos didmeistrį B. Larseną 5% 
-2%. Spasskio - Korčnojaus (abu 
Sov. Sąj.) mačo nugalėtojas, kitais 
metais rungsis dėl pasaulio karūnos 
su Čempionu Petrosjanu.

RESORTS MOTELS

The new CAROUSEL Motei 470 N. 
Brigantinė Avė., Brigantinė N. J. 
Atlantic City areas outstanding 
oceanfront family motei. Special 
family rates and accommodations. 
Private beach, pool, golf privileges, 
playground. 5 min. to Atlantic City. 
Free brochure. Phone 609 - 266-7481

Pagaliau aprašomi širdies 
smūgiai, kurie baugina kiekvie
ną, nes statistika rodo, kiek 
daug jų ištinka. Ten pat duoda
mi nurodymai, kaip apsisaugot 
nuo širdies smūgio. O širdies 
smūgio ištiktam duodami prak
tiški nurodymai, kaip iš jo at
sigauti ir pasveikti, nurodant 
net maisto dietą.

Si nedidelė knygelė (97 pust) 
patartina įsigyti kiekvienai lie
tuviškai šeimai, kaip praktiš
kas sveikatos patarėjas.

Dr. Bernardas Naujalis moks
lus ėjo Lietuvoje, Anglijoje, A- 
merikoje ir Kanadoje. Jis da

JAV uždarose p-bėse New Yorke, 
po 8 ratų pirmavo didmeistriai Re
shevsky ir L. Evans, turėdami po 
6-2 tš. Čia rungiasi 12 sukviestųjų. 
Fischeris nedalyvauja; jis Europoje.

JAV atviros p-bės įvyks rugpiūčio 
11-23 d.d., Colorado kalnuose. Lau
kiam* per 2** dalyvių. Iš lietuvių į 
šias pirmenybes žada važiuoti Povi
las Tautvaišas ir kiti čikagiSnai: 
PalCiauskas, Karpuška su kitais.

P. Tautvaišas įtikinančiai laimėjo 
Chicagos lietuvių žaibo turnyrą, su
dorojęs visus savo varžovus po du
kart: Tautvaišas 14-0, Ramas 9, 
Karpuška 7%, Zujus 7%, Estka 6%, 
Lakickas 5, P. Šalkauskas 3% ir K. 
Šalkauskas 3 tš. Kitą žaibo turnyrą 
(be Tautvaišo) laimėjo Vladas Kar
puška, surinkęs 7-3, P. Šalkauskas 
6, Zujus 5, Ramas 4%, K. Šalkaus
kas 4 ir Lakickas 3% tš.

Portland, Ore., pradžios mokyklų 
(Grade School) šachmatų varžybo
se dalyvavo 76 mokiniai. R. Van 
Allen, 9 metų, nuotrauka iš tų var
žybų, tilpo JAV dienraščiuose.

THE FLYING FISH Seafood Res- 
taurant open 7 days a week Lunch 
12-3 Dinner 5-10 Sundays 12-10 — 
East Lake Drive Mimi-Piano Baa 
Nightly across from Airport Mon- 
tauk — your hosts Terry and Joe 
McCully call 516 - 668-2920

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE ____
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto VvHBl 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th P1-, Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

"K/fan and His World '68"
(90% of exhibits opęrating)

in Montreal, Canada
Stay at the Franciscan Fathers 50 
room retreat house. 30 min. from 
Expo grounds.
RATES: $5 single, $7 double occu- 
pancy. Breakfast available.

Daily Bus to Expo Grounds 
Write/CaU 

FRANCISCAN FATHERS
Chateauųuay Hgts., P.Q., Canada 

(514j 692-6711

PETIT PARIS MOTEL
A Family Place 

10 minutes to Montreal Canada 
Very nice douMe rooms $10 
Call 514 - 429-7383 ask for 

MRS^AMOMB

Urdversal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
peliudijbnas.

- ' •

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
T*l.: GL2-2923

SERVICE

COMPLETE HOME 
IMPROVEMENT8

10x16 FiBished Basements for only 
3590 — Free estimates given — all 
work guaranteed. Call 212-554-1945 

ask for Mr. Tony Ruggiėro

MR. ANDY’S Home Dog Training 
will train your dog in your own 
heme basic, advanced obedience. 
Self-protection dogs for homes. At- 
tack dogs for busįnesses. Trained & 
untrained dogs for sale 9209 Foster 
Avė. Brooklyn. 649-3970; CL1-8367

CAR SIMONIZING 
$9.95

WHILE YOU WAIT 
Ebcpert workers

By appmntment — Call 493-9171 
We will donate $1.00 to any Catho- 
Ik Charity with_this Ad.

MAIDSTONE MARINA, 
3 Ml HARBOR

•E. Hampton. (516) EA 4-1650
Silver Sea Horse Restaurant, pool, 
mail port, Hertz cars, showers, laun- 
derettė, gift shop. supplies. Places of 
worship within the area. Reserva- 
tions — 516 324-2650.

M. A P. Painting &. Contracting 
Co. Inside & outside, wood paneling, 
celotex & sheet rock ceilings, writ- 
ten guar, fully insured. Call 8-11 
A.M. or after 6 PM. 645-3252.

DOMESTIC APPLIANCES
We... repai r Electrical Appliances

Ali Work Guaranteed
No Job too Big or too Small

Call 899-9395

CREDIT ASSISTANT
Minimum two to three years whole- 
sale experience. BROOKLYN LO- 
CATION. Good salary plūs bene- 
fits. Hours can be arranged. Work- 
ing conditions are good. This is 
your opportumty to work close to 
home.

Call Personnel Department 
782-5552

CYPRESS OUTDOOR 
SWIMMING POOL

Open to the public Daily, 10 a.m.
to 7 p.m.

852 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-0788

Cosmetic- Salesmen
Wanted

Soul Sister and Soul Brothers 
Creation 

SiNGLETON 
COSMETICS 

Call after 3 PM
926-0908

PARK CREST CATERERS 
1710 University Avenue 
Bronx, New York 10453

From a festival to a wedding. For 
available dates and further Infor
mation call CY 9-5900.
Mr. & Mrs. Morris & Miss Robinson 

at your Service

CURNYNS Rainbow Room open 7 
days a week convenient to all trans- 
portation. Plan your wedding din
ner reception or sinūlar function 
here up to 125 people. 238 St. at 
White Plains Road Call FA 4-9876

MEET YOUR IDEAL MATE 
Computerized Dating Service 
Let Team Make You a Team 
Write — TEAM PROJECT 

245 East 30th Street N.Y.C. 10016 
Tel. 889-6020

We*thampton Nursing Home a new 
concept in nursing home care, home 
likę decor, around the clock reg. 
nursing care, physical & occupation- 
al therapy facihties, excellent meals 
special diets. Westhampton Beach 7 
Seafield Lane (516) 288-1122 Cath-
olic church and priests in area.

H. W. FEMALE

EXPERIENCED OPERATORS 
ON DRESSES

Sectfc>nwork Steady all year round 
Work near home CARLAND MFG 
CORP. 8 North Main Street Mon- 
roe, N.T. 914 - 783-2511

RESTAUtANT

A restaurant of Continental atmo- 
sphere, cocktail lounge, Viennese 
music, air conditioned VIENNESE 
COACH Route 25. Jericho Turnpike 
SyosseL N.Y. WAlnut 1-2380, 9873. 
Your Hosts, Thure Johansson, Russ 
Lundstrum

-ta DEXTERPARK
|H PHARMACY H

Wm. Aaaataat, B.S-
77-01 JAMAICA AVINUS

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

WE DELIVSR
Mlchig** 2-4130

TeL (212)407-8865

Alfa Jeweler
A. Ū S E LI S

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

Chanu Beauty Shoppe
REGINA OSELIENZ — Tel. 497.-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 SL Nichdas Avė., Ridgewood, N.Y. t
l| VAŠAROTOJŲ DĖMESIUI!
!•
$ Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiame CAPE COD
; kurorte — gražioje lietuviškoje Jansonų vasarvietės viloje

AUDRONE
87 EAST BAY RD. OSTERVILLE CAPE COD MASS. 02655

i Tel. (Area 617) 428-8425

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

Visi mielai kviečiami atvykti!

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

kuris baldas. — šie ir įiaug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui. z ■ .

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

j MOUNTAIN HIGH LODGE Į
I Lietuviška vasarvietė Adirondack kalnuose. Gera ir nuo- f 
Į sali vieta poilsiui su šeimomis ar pavieniui. Atskiros kabi- | 
| nos su virtuvėm. Moderniški miegami kambariai su asme- | 
| niškom voniom; maudymosi baseinas, teniso aikštė ir kiti | 
| žaidimai. Netoli nuo Lake George ir kitų ežerų. Geros ap- f 
1 linkybės žuvauti, pasigrožėti kalnų vaizdais ir pakvėpuoti f 
| kalnų oru. Visi maloniai kviečiami praleisti atostogas arba | 
j sustoti pernakvoti. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: I 
I PRANAS LEIKA, Athol, N.Y. 12810; tel. (518) NA 3-5750 |

ATOSTOGOS PRANOŠKONV 
SODYBOJE 

Kennebunkport, Maine
Pigios kainos, geras maistas, lietuviška aplinkuma, vėsus klimatas 
su Atlantu ir maudymosi baseinu sudaro labai palankias vasaroji
mui sąlygas. Vasarvietės reikalais rašyti:

FRANCISCAN MONASTERY 
KENNEBUNKPORT, MAINE 04046

Telefonai: Vienuolyno (207)967-2011; Vasarvietės (207)967-2771

bar turi savo natūralaus gydy
mo kliniką Toronte, Kanadoje, 
kur sėkmingai dirba.

Knygą galima užsisakyti šiuo 
adresu: Dr. B. Naujalis, Health 
Clinic, 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto 3, Ont, Canada. Kny
gos kaina 2 doL

(B. Naujalis, Ps. D., N.D., R. 
M. Išleido “Rūta ”, 373 Charl- 
ton Avė., W., Hamilton, Ont, 
Canada).

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 We$t Broadway. South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
ALFRED W. ARCH1BALD

President
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga- 
Bnm susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš 3132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka taupomus pinigus. .

"Praying Hands" 
by Aforedrt Ovrer

i universal i
• FUNDtAL CMAPELmC. 9 ’
. S2na Street «tleK«n*ten Awwe

Ray Kerbei!*, Dlr. 
- M. 343W I

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES.

SCHALLER& WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — ^įtikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 SL) — TR 9-3047 
RMgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijeje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark FieM Rd. 516-757-0601

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

Jačkson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9076
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DARBININKAS

ACT'rapm NMHIĖNOSUJ
GL 5-7060 
GL 24916 
GL 5-7M1 
GL 2-2923

Inž. Leonas šušys, atvykęs 
atostogauti į Kennebunkport, 
Maine, mirė liepos 27 (naktį iš 
penktadienio į šeštadienį). Tu
rėjo silpną širdį ir aukštą krau
jo spaudimą. Velionis buvo gi
męs 1908 balandžio 19 Rygoje. 
Gimnaziją 1928 baigė Biržuose. 
Vandens inžineriją studijavo 
Brno mieste, Čekoslovakijoje. 
Baigęs studijas dirbo prie Ne
muno vagos ir elektrinių jėgai
nių tvarkymo. Į Vokietiją pasi
traukė 1944. Į JAV atvyko 1947 
ir gyveno Highland Park, N. 
J. Pašarvotas Bujus Funeral 
Home, 426 Lafayette St., Ne- 
wark, N. J. Galima aplankyti ; 
rugpiūčio 1, ketvirtadienį, 2-5 i 
vai. popiet ir 7-10 vaL vak. Lai- ! 
dojamas rugpiūčio 2, penkta
dienį, 9 vai. ryto iš Švč. Trejy
bės bažnyčios Newark, N. J. 
(Adams St.) Saint Gertrude’s 
kapinėse, Colonia, N. J. Liūde- 
sv liko žmona Julija Rajauskai- 
tėįSuši^nė. žmonos sesuo Zeno
na su wm I^onardu Žitkevi
čium. sesuo Jadvyga Lietuvoje 
ir kiti giminės.

Stasys Čepas, Brocklyne gy
venąs Darbininko skaitytojas, 
šiomis dienomis buvo apvogtas. 
Iš buto išnešti drabužiai, tele
vizija, foto aparatas, gintaro . 
rinkinys ir kt. Nuostolių apie : 
c00 dol. :

Tėv. dr. J. Vaišnora, MIC, ir : 
prel. K. Razminas iš Romos lie- Į 
pos 26 atskrido į. New Yorką Į 
ir trumpam apsistojo pas lietu- • 
vius pranciškonus. Liepos 28; i 
•sekmadieni, jie abu dalyvavo ;

Parcinkuli* atlaidai šiais me
tais Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje bus rugpiūčio 4, 
sekmadienį. Iškilmingas mišias 
10 vai. aukos ir pamokslą sa
kys tėvai pranciškonai. Bus 
svečių kunigų, kad žmonės ga
lėtų atlikti išpažintį. Visi kvie
čiami pasinaudoti šia proga 
pelnyti atlaidus.

levo Trečiokienė siunčia svei
kinimus iš Bahamas salų. Su 
Oceanic laivu atplaukė 1,100 
keleivių, jų tarpe 11 lietuvių 
grupė.

administracija: 910 Willoueh- 
bv Avė.. Brooklvn, N.Y. 11221. 
Telef. GL 2-2923, vakarais GL 
5-7068.

Highland Parko sekcijoj par
duodamas mūrinis dviejų šeimų 
namas iš 14 erdvių kambarių 
su apšildymu. Abu butai lais
vi. Informacijai skambinti 337- 
5021.

Sklypas. Cape Code, netoli 
Hyannis, apie 2 mvlios nuo jū- 
ros geriausių paplūdimių, prie 
gražaus ežero su visomis teisė
mis juo naudotis, jaunam sau
sam pušyne, prie gatvės su du
jomis ir elektra, virš pusės ak
ro parduodamas pigiai — tik 

Putnamo seselių ruoštoje lietu- = = 2.000 dol. Teirautis telefonu:
vių susitikimo šventėje. giiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimig Hyannis 775-3987.

"LiHuvosAtsiminimy" radi
jo piknike, kuris įvyks rugpjū
čio 4 Plattdeutscbe parke, veiks 
Darbininko spaudos kioskas. 
Bus graži proga įsigyti nau
jausias lietuviškas knygas: J. 
Jankaus “Peilio ašmenimis”, P. 
Jurkaus “Ant Vilnelės tilto”, 
0. Nendrės “Aidas tarp dango- 
raičių”, Literatūros Metraščius, 
D. Sadūnaitės “Tu esi mano že
mė”, P. Imsrio “Tėviškėlę aš re
giu” ir kit. Kai kurios ilgo gro
jimo lietuviškos muzikos plokš
telės bus papigintos 50 proc. 
Galima atnaujinti bei naujai 
užsisakyti ar kitam užsakyti 
Darbininką, kuris pirmiem me
tam tik 5 dol. Įsigydamas lie
tuvišku knygų, prisidės! prie 
lietuviškos spaudos palaikymo.

Nauji tautiniai drabužiai, me
niškai išdirbti, parduodami už 
prieinamą kainą. Dydis 12-14 ir 
16. Informacijai telef. 849-1409.

1968 m. rugpiūčio 4, sekmadienį 
visi keliai veda į 

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO VALANDOS PIKNIKĄ 

rengiamą didžiojo New Yorko lietuviams 

PLATTDEUTSGHE PARKE
1132 Hempstead Tumpike, Franklin Square, Long Island, N. Y. 

PROGRAMOJE: Iškiliosios Lietuvaitės rinkimas • Solistai Louise 
Senken-Sinkevičienė, Liudas Stukas, palydint muz. Alg. Kačanaus- 
kui • Dviejų Mamyčių ir Dviejų Dukryčių kvartetas.

Pradžia 1 vaL p.p. Programa 4 vai. Šokiai 5 vai. Įėjimas 
$1.50. Piknikas įvyks bet kokiam orui esant! Veiks Dar
bininko spaudos kioskas su lietuviškos muzikos plokšte
lėmis ir knygomis. Visus nuoširdžiai kviečiame!

Dr. Jokūbas J. Stukas, Dir.
Kaip nuvažiuoti: automobiliu imti Cross Island Parkway į Hemp
stead ir Jamaica Tumpike; arba vieną, iš dviejų — Franklin Avė. 
arba Nassau Blvd. iš Southern State Parkway į Hempstead ir Ja
maica Tumpike. Parkas yra 2 mylios nuo Belmont Park Track, 
arti Renken Boulevard.

Solistas Liudas Stukas rug
pjūčio 5, pirmadienį, 8 vai. v. 
dainuos su Elizabetho operos 
kompanija ištraukas iš operos 
ir Broadway muzikinės komedi
jos. Koncertas įvyks Jonathan 
Dayton R. High School kieme, 
Morris Avė., Springfield, N. 
J. Lietuviai kviečiami atsilan
kyti. {ėjimas nemokamas.

Už a. a. Antano Goaldnorio
vėlę mišios tėvų pranciškonų 
koplyčioj bus šeštadienį, rug
piūčio 10 d., 10 vai. ryto. Žmo
na prašo pažįstamus atsilanky
ti ir pasimelsti.

Organizuojama ekskursija au
tobusu į Montrealį rugpiūčio 
30 — rugsėjo 2. Darbininko or-. 
ganizuojama ekskursija aplan
kys pasaulinę parodą ir apylin
kės šventoves. Kelionė, nak
vynės ir patarnavimas autobu
su vietoje vienam asmeniui kai
nuoja 52 dol. Norį turėti priva
tų kambarį vienam asmeniui, 
moka 60 dol. Tos pačios kai
nos vykstantiem iš Elizabetho, 
Newark ir kitų New Jersey vie
tų. Išvykstama nuo pranciško
nų vienuolyno Brooklyne rug
piūčio 30, penktadienį, 5 vai. 
popiet Grįžtama rugsėjo 2 d. 
vakarą. Vietas rezervuoti iš 
unkšto,Kreiptis^ Cyprese Mills sekcijoj parduos, jaunimas turėtų už- ciklopai jos leidėjas Juozas-Ka^

dainas 3 šeimų mūrinis namas siėmimą ir būtų geriau prižiū- počius, įvyks Lietuvių Piliečių 
su apšildymu ir moderniai at- rimas. Tada gal'sumažėtų nusi- - 
naujintas. Pirmame aukšte 5 kaitimai. Taip pat reikalaujama 

toje vietoje didesnės policijos 
apsaugos.

Vasarojame. Kaip daugelis 
prabėgusių vasarų, taip ir ši 
sustabdė visokį kultūrinį ir vi
suomeninį gyvenimą Bostone ir 
visokius parengimus. Kultūros

Elena Paulauskaitė, Vinco ir 
Elenos Paulauskų, gyv. Wood- 
haven, N. Y, duktė, studijuo
janti muziejų mokslus Long 
Island universitete, yra vyriau
sia metinio studentų leidinio 
“Helicon” redaktorė. Elena ru
denį pradeda ketvirtus studijų 
metus.

IEŠKOMAS
Juozas Kairys, Juozo sūnus, 

gimęs 1918 m. Daugų valsč., 
Užukalnių km. Prieš pasitrau
kiant į Vokietiją, gyveno Kau
ne. Jis pats arba žiną jo adre
są maloniai prašomi pranešti 
Darbininko redakcijai: 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

kambariai, antrame aukšte du 
paskiri butai iš 3 kambarių su 
virtuve. Taip pat yra veranda. 
Informacijai tel. 827-8642.

Geriausias Telefunken stereo 
su magnetofonu 1200 dol. ver
tės dabar su milžiniška nuolai
da. Klauskite informacijų: J. klubas, kultūriniai subatvaka- 
L. Giedraitis, 10 Bany Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

Wanted: Couple or a woman 
to live with me. Rent free. jai dalyvavo šokių šventėje 
Write to Josie Chizauskas, Chicagoje. Daug bostoniškių 
14541 S. W. 291st St., Leisure praleidžia dienas Cape Cod pa- nesį. Tik, esą, dar trūksta lė- 
City, Florida 33030.

So. Bostonas yra lietuvių 
centras Bostone, čia parapijos 
bažnyčia,—mokyklos, lietuvių 
klubai. Prieš metus So. Bosto
ne gyventojai buvo susirūpinę 
vandalizmu ir kitais kriminali
niais nusikaltimais. Vakarais ir 
naktimis gatvėse buvo nesaugu. 
Buvo išreikalauta, kad policija 
patruliuotų su šunimis. Po to 
kurį laiką buvo ramu. Paskuti
nėmis savaitėmis So. Bostono 
kvartalas, vadinamas D gatvės 
butų kolonija, atsirado. Bosto
no laikraščių pirmuose pusla
piuose. To kvartalo gyventojai 
pradėjo skųstis langų daužymu, 
vagystėmis, apiplėšimais. Net 
“Molotovo cocktailiais” apmė
tomi pastatyti ar pravažiuoją 
automobiliai. Lietuvius tie įvy
kiai liečia, nes lietuvių šv. Pet
ro parapijos bažnyčia ir mo
kykla yra tos kolonijos (pro- 
jects) bloke. Laikraštyje “The 
Boston Globė” buvo net siū
lymas tą bažnyčią ir mokyklą 
paversti jaunimo namais, o ša
limais įrengti baseiną ir sporto 

riai atostogauja; parapijos cho
ras atostogauja ir negieda baž
nyčioje, o ir visos kitos orga
nizacijos daro tą patį. Tik O. 
Ivaškienės tautinių šokių šokė- 

plūdimiuose. šų užbaigimo darbui.

• Lietuvių Piliečių Dr-jos So. 
Bostone susirinkime, kuris įvy
ko liepos 18, buvo pranešta, 
kad draugija birželio mėnesį 
turėjo pajamų $10,394. o iš
laidų $10.183. Nupirkta prekių 
už $936, kurios dar yra neiš
leistos. Reiškia, pelno buvo — 
$1.146.00. Susirinkime paminė
tas Dariaus - Girėno Atlanto 
perskridimas ir jų žuvimas. 
Keltuvo įrengimo darbai eina 
gerai. Jis pradės kelti kelei
vius gruodžio 15. Galės kelti 
iš karto 14 asmenų. Per pusę 
valandos pakels iki 200 žmonių. 
Keltuvo pajėgumas 2,500 sva
rų.

Adv. Rimantas Ivaška, kuris, 
baigęs universitetą, atliko po
ros metų karininko stažą, pri
klauso Amerikos tautinei ka
riuomenei. Po paskutiniųjų pa
kartojimo pratimų adv. Riman
tas Ivaška 
laipsnį.

pakeltas Į majoro

skautu stovykloje 
dalyvavo net 53 
grįžo j namus lie-

Penktoje 
iš Bostono 
skautai. Jie 
pos 21. Visi džiaugiasi stovyk
loje praleistu laiku.

Literatūros vakaras Bostone, 
kurį organizuoja Lietuvių En-

D-jos didžiojoj auditorijoj So. 
Bostone rugsėjo 8. Savo kūry
bą skaitys Pulgis Andriušis 
(Australija), Bernardas Braz
džionis (Los Angeles), Anta
nas Gustaitis ir Stasys Santva
ras (bostoniškiai).

Muziko Juliaus Gaidelio ope
ros “Dana” libretto St. San
tvaroj, ponios Ievos Brox iš 
Lawrence dėka, gaidų perrašy
mas eina pirmyn. Liepos 16 bu
vo įteikta kompozitoriui Gaide
liui 388 gaidų lapai atskiriem 
instrumentam. Perrašymas gali 
būti užbaigtas apie rugsėjo mė-

VASAROS PABAIGAI VISI Į NEW YOEKĄ JAUNIMO MOTORKADA

I
■ i

i
1968 m. rugpiūčio mėn. 30, 31 dienomis 
ir rugsėjo mėn. 1 ir 2 dienomis

Antikomunistinė demonstracija, šūkis LAISVES LIETUVAI! Mo- 
torkados sutikimas: Ftashing Meadows Park, N.Y. STATE PA
VILIOK, Queens — rugpiūčio 31, 3 vai. popiet. Visi dalyvaukime 
drauge su jaunimu — nepalikime jo vieno, mes gi tariame: jis mūsų 
ateitis!

STATLER- HILTON
32 & 33 St., New Yorke

P. L. B. III SEIMAS

FUTBOLO RUNGTYNES
Rugpiūčio 31, tuoj po jaunimo motorkados sutikimo, KISSENA 
PARK aikštėje. Rungtynės tarp svečių iš Chicagos LFK Lithuanica 
h* LAK (Lietuvių Atletų klubas) komandų — vyrų ir jaunių. Kvie
čiame valandėlei staptelti grynam ore ir pasekti rungtynes. Pa
remkime sportuojantį jaunimą!

Ekskursija laivu apie New Yorkę
Laivas išplaukia rugsėjo 2 d. iš Batery Park 10 vai. ryto; grįžta 
5 vaL vakaro. Ekskursijos laivas priplauks prie Laisvės statulos.
Bus padėtas vainikas — speciali programa ir ceremonijos. Laive $
šokiai, alus ir užkandžiai. Bilieto karna už viską: $5.00. $

• iiNUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DALYVAUTI.
PADEMONSTRUOKIME LIETUVIŠKĄJĮ RYŽTĄ

IR SUTARIMĄ!

Bilietai gaunami
1 VISUS PARENGIMUS:

is Programoje:

Ant. Re verta* — 87-66 95th Street, Woodhaven, N.Y. 11421 tel. (212) 441-9725

TIK j BANKETĄ:

SEIMO POSĖDŽIAI
Pirmasis seimo atidaromąsias posėdis, rugpiūčio 30, 9 vaL ryto
Schuyler room.

MENO KŪRINIŲ (skaidrėse) PARODA
Rugsėjo mėn. 1 (L, nuo 4:30 iki 6:30 vaL popiet, PENNTOP SOUTH 
ROOM, Statfer-Hifton, New York. M. Kregždienė — 104-28 89th Avė, Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 847-6475

L. Sperauskienė — 307 W 30th Street, New York, N.Y. 10001, (2112) CH 4-2642

Bilietai į parengimus dar gaunami:

Juozas Andriuii* / Insurance - Real Estate — 87-09 Jamaica Avė. Woodhaven, 
N.Y. 11421, teL (212) VI 7-4477

Vita* Gerulaiti* / Insurance - Real Estate - Travel — 94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421, tel. (212) 847-5522

MUZIKOS VAKARAS

SEIMO BANKETAS
Rugpiūčio 31,8 vaL vakaro STATLER-HILTON, Terrace Ballroom. 
Baliaus puota, žymūs svečiai amerikiečiai, Miss Lithuania finafisčių

Dalyvauja Sėtuvių rašytojai ir kamerines muzikos ansamblis iš 
Bostono, vadovas b. Vasytiūnas. Programoje: poezija, proza ir 
fietuvių kompozitorių kuriniai. Vakaro pradžia: 7:30, rugpiūčio 30 JAV Lietuvių Bendruomenė* apylinkė** pa* platintoju*: Bostone, Worce«tery- 
d. STATLER-HILTON, Schuyler room. Po programos šokiai, Miss je, Hartforde, Waterburyje, Elizabethe, Wa*hingtone, Philadelphijoje ir
Lithuania rinkimai. Groja Joe Thomas orkestras. Bilieto kaina $3. Baitimorėje.

| didįjį koncertu prie kaso* — Lincoln Center, Philharmonic Hali nuo rugp. 5.

omas orkestras (vakariniai rūbai). BILIETAI: $12.50; jwnimui LINCOLN CeNTeR — Phflharmonie HaB, New York, rugsėjo 1, Siunčiu $
studentams tik j banketo Šokius 16 vai vakaro $3X». Užsaky- 8 vai. vakaro. SIMFONINE MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Račius- Prašau prisiųsti bilietų:

čekį

mai į banketą priimami iki rugpiūčio 26 d.

IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS
ŠV. PATRIKO katedroje, rugsėjo mėn. 1 (Beną, 10 vaL ryto, Fiffth 
Avenue, New Yorke. šv. Mišias aukoja vysk. Vincentas Brizgys; 
pamokslą sako Tėvas Gediminas Kijanskas, S.J.

tytt, Baras ir Varnietis. Simfoniniam orkestrui diriguoja prof. Vyt. 
Mari jošhs. ČIURLIONIO ANSAMBLIS S Ctevelando — vadovas 

solistai: Roma MastienČ, Irena GrigaHūnaite, Algimantas Grigas.

Specialiai HI Seimui paruošta programa. Bffirtai : 4, 5, 6, 8, 10
ir 12 doL

Į Seimo koncertą □ po $.... visoj

Į Seimo banketą □ po$...„ viso$..

Į Ekskursiją laivu □ po$... ....; visoj..

Į Literatūros ir Kamer. muzikos vakarą □ po $ ...; visoj


