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Suskilo riaušes universitetuose organizavusi S.D.S
Chfeago. — čia vyko labai 

triukšminga S.D.S. (Students 
for Democratic Sodely) kon
vencija, kurios metu išryškėjo 
didelis tos studentų organizaci
jos susiskaldymas. Konvencija 
baigėsi vieną grupę ekskomuni- 
kavus, kitą išmetus iš organiza
cijos. Išsiskirstyta net nebeži- 
nant, kuri grupė pasirodys esan
ti tikroji SDS, nes dvi savinasi 
tą vardą.
Pantera ir marksistai

Ginčai, kuriuos lydėjo nuola
tinis triukšmas ir chaosas, kilo 
po to, kai viena grupė pradėjo 
ginčyti kitai grupei teisę va
dintis revoliucine. Susikibo į 
krūtines dvi grupės: negrų 
Juodosios panteros partija ir 
baltųjų Progresyvinė darbo par
tija, kuri yra gerai disciplinuo
ta marksistinė grupė ir atvyko 
konferencijon pasirengusi 
SDS paimti į savo rankas. Vi
dury liko trečia grupė, kuri 
būrėsi 
menų 
bet ir 
ninga.

aplink senąją trijų as- 
centrinę SDS vadovybę, 
šitoji grupė nebuvo vie-

— Kambodijos princas Siha- 
nuk skelbia,-'“kad Vietnamo 
komunistai pažadėję tuojau iš
vesti savo karinius dalinius iš 
Kambodijos, kai tik pasibaigs 
Vietnamo karas. Bet jis išsisu-

žinia tie komunistai ten įsikūrė 
ir kodėl jis ikšiol neieškojo pa
galbos jiems iš ten iškrapštyti. 
Ikšiol jis net neigė tų dalinių 
buvimą Kambodijoj ir reklama
vo neutralumą, bet tas neutra
lumas visada buvo naudingas 
komunistam.

— Prie Suezo kanalo vėl su
stiprėjo Izraelio ir Egipto kari
nė veikla. Egiptiečiai vis ban
do persimesti į Izraelio kran
tą ir griauti jų ten pasidarytus 
įsistiprinimus. Nuo Izraelio ug
nies žuvęs Egipto lėktuvas, 
bet Egiptas tokių nuostolių 
niekad neskelbia, tartum jų nie
kad nebūtų. Izraelis apgriovė 
lėktuvais Jordano kariuomenės 
stovyklą, nes iš ten veikė arabų 
teroristai.

Prie skilimo privedė marksistai, bet galas dar nežinomas

Negrų Juodoji pantera apkal
tino Progresyvinę darbo parti
ją rasizmu ir nacionalizmu, ap
kaltintoji tas pačias nuodėmes 
grąžino Panterai. Bet visi savi
nos! revoliucionieriškumą, nors 
čia pat sakomose kalbose buvo 
daugybė prieštaravimų: vieni 
tą “ideologiją” suprato vie
naip, kiti kitaip; kas vieniems 
buvo “revoliucija”, kitiems tas 
pats dalykas jau buvo “buržua
zinis nacionalizmas” arba “be- 
idėjinis liberalizmas”. Kartais 
net Progresyvinė darbo grupė 
atrodė konservatyviškesnė už 
kitas SDS grupes.

Po ilgų tampymųsi SDS ofi
cialioji centrinė trijų asmenų 
vadovybė nutarė Progresyvinę 
darbo partiją išmesti iš organi
zacijos ir pasitraukė posėdžiau
ti kitur. Kadangi spauda kon- 
vencijon nebuvo įleista, taip ir 
liko nežinoma, kaip nutarta to
liau tvarkytis.

Tik marksistai drausmingi
Konvencijon buvo suvažia

vę apie 1,500 delegatų, bet su 
senąja vadovybe pasitraukė 
tur posėdžiauti tik apie 600. 
Didžioji dauguma liko su pro-

rie buvo gerai organizuoti ir ži
nojo ką savo naudai pas

— Arabų tvrėristai iš Libano 
jau veik visi išvykę kitur labai 
nenoromis. Jie buvo įsikūrę be 
Libano vyriausybės sutikimo ir 
ilgai spaudė, kad jiems būtų 
leista iš ten užpuldinėti Izrae
li. Dėl to ginčo Libane kilo vy
riausybės krizė, kuri ir šian
dien neišspręsta, nes vis dar 
maištauja tos politinės grupės, 
kurios remia teroristus. Teroris
tai suslinko atgal j Siriją, Iraką 
ir Jordaną, iš kur buvo atėję, 
bet ir ten jie turi paklusti tų 
kraštų vyriausybių kontrolei. 
Blogiau su ta kontrole Jorda
nui, kur gyvena daugybė pabė
gėlių, o jų tarpe slepiasi ir te
roristai.

Jų propagandinė medžiaga bu
vusi gausi, jų kalbėtojai buvę 
įdomūs, jiems užtekę organi
zatorių suburti ideologiniai ne
turtingus į būrelius ir stiprokai 
paskalbti jų smegenis, jeigu jie 
čia buvo atvykę ne pramogai, 
bet ko nors rimtesnio ieškoda
mi.

Niekas dar nepadarė iš Chi- ten sau geresnę vietą išsikovoti, 
cagos konvencijos rimtesnių iš
vadų, bet vienas reiškinys ver
tintinas teigiamai. Tai yra ski
limas. Beskylant išryškėjo, kad 
progresyviniai darbiečiai, kurių 
tarpe nesimato kudlotų vyrų ir 
apsiseiliavusių merginų, yra 
disciplinuotų marksistų ranko
se. Dalis jų garbina Mao ir Che 
Guevarą, bet tai gali būti tik 
maskavimasis, nes nuogo mask- 
vinio komunizmo parodymas 
gali daug “mažutėlių” papik
tinti.

Negrai ir SDS
Kad geriau suprastume ko

kia SDS jėga, ji palygintina su 
negrų studentų sąjūdžiu. Dau
giau su tuo reikalu susipažinę 
teigia, kad negrai, nors kartais 
ir daugiau langų išdaužo, netu
ri tikslo universitetų sugriau
ti. Negrai studentai nori tik

Bet SDS prikišama, kad jų tiks
las yra ne reformos, bet uni
versitetų uždarymas. Jie, žino
ma, garsiai kalba ir apie refor
mas bei problemas, bet tik tiek, 
kiek jos gali jų tikslams patar
nauti. Tikslas gi visada tėra vie
nas — universiteto ar kolegi
jos darbo suardymas. Tam tiks
lui pasiekti visada užtenka ma
žo būrio. Tokių visada atsiras 
tarp tokių, kuriems nereikia rū
pintis kasdienine duona, bet 
reikia laisvo laiko ir žaidimų.

Jie visada bus ten, kur SDS to
kių žaidimų parūpins. Todėl da
rytina išvada, kad SDS veik
la gali nepasibaigti su Vietna
mo karu.

Kai jis pasibaigs, jie suras ki
tas priežastis pramogų prasi
manyti. Bet viskas nusibosta, 
net žaidimai. Studentai gali 
greičiau surimtėt tik tuo atveju, 
kada universitetų-kolegijų va
dovybės perpras to žaidimo psi
chologiją ir prakalbės į savo 
studentus kaip rimti vadovai, 
bet ne kaip pataikautojai. Poli
cija universitetuose tikrai ne
reikalinga tvarkai daryti, reika
linga tik rimta ir subrendusi 
profesūra bei administracinė 
vadovybė. Jei reikia atsisveikin
ti su kai kuriais studentais, tai 
reikia apsivalyti ir nuo su 
studentais kartu maištaujančio 
mokomojo personalo. Jei blogi 
studentai, tai kas nors negerai 
ir su profesoriais.

Nixonas ir birželio 23 prisaikdintas naujasis vyriausias teisėjas Warren E. Burger.

Maskva organizavusi Pueblo pagrobimą 
pasakoja pabėgęs čeky generolas

Čekoslovakijos generolas tvir
tina, kad JAV žvalgybinio lai
vo Pueblo pagrobimą planavo 
ir įvykdė Sovietų karinė žval
gyba, gi š. Korėja buvo pa
telkta tik tam piratiniam 
veiksmui savo vardu pridengti. 
Toji “garbė” š. Korėjai atiteku
si todėl, kad tą nusikaltimą bu
vo apsispręsta padaryti prie jos 
krantų.

Žinią skelbiąs čekas yra gen. 
Jan Sejna, atbėgęs į JAV 1968 
vasary, kada stalinistas Antoni- 
nas Novotny pralaimėjo kovą 
dėl Čekoslovakijos komparti
jos kontrolės ir atsidarė kelias 
prieš jį kovojusiai grupei paim
ti valdžią į savo rankas. Toji 
grupė, kaip žinia, kompartijos 
vadu tada išsirinko Aleksandrą 
Dubčeką.
Pasakojimo autorius

Prieš pabėgimą gen. Sejna 
buvo Čekoslovakijos krašto ap
saugos ministerijos ir gen. šta
bo politinis vadovas, todėl veik 
kasdien turėjęs progų susitikti 
su Sovietų maršalais, generolais 
ir kitokiais agentais, žinojęs 
daug Varšuvos pakto narių po
litinių ir karinių paslapčių. Da
bar jis yra parengęs spaudai 
knygą, iš kurios, jo sutikimu, 
Reader's Digest padarė žinią 
apie Pueblo laivo pagrobimo afe
rą. Žemiau to pasakojimo san
trauka.

Apie tai, kad rusai planuoja 
pagrobti kokį nors Amerikos 
žvalgybinį laivą, Sejna išgirdęs 
1967 gegužės mėn. — aštuoni 
mėnesiai prieš Pueblo pagrobi
mą prie Korėjos krantų. Tai į- 
vykę Pragoję, garbingų svečių 
vaišinimo viloje, kur apie tuzi
nas Sovietų ir čekų generolų 
buvę susirinkę atvykusio Sovie
tų maršalo Grečko pagerbti. .Kai 
maršalas gerokai įsikaušęs (o

Vengrai norėtų rehabilituoti savo Rajką 
Žino žudikę, bet bijo Maskvos keršto

sikaltimo” nedovanotų. Rajko 
bylą sudarė ne vengrai, bet 
Maskva Stalino įsakymu ir per 
enkavedistus, kurie tada sėdėjo 
visų satelitų-kolonijų sostinėse.

Rajko byla buvo pirmoji, 
paskui buvo nužudytas pana
šiai apkaltintas Bulgarijos Ros
tovas ir Čekoslovakijos Rudolf 
Slansky. Tų bylų priežastis bu
vo Stalino baimė, kad Tito “ere
zija” nepaplistų Jugoslavijos 
kaimynuose. Tokia pat baimė 
po 20 metų pastūmė Kremliaus 
kliką prie Čekoslovakijos oku
pacijos. Dubčeko čekai jau bu
vo pradėję sukinėtis apie Slan
ki© bylą, bet nesuspėjo.

Nemanytina, kad Kadaras 
drįstų dabar judinti Rajko by
lą, bet ženklų ta kryptimi pa
sirodė. Ką tik viena Budapešto 
gatvė pavadinta jo vardu, jo 
žmonai buvo leista parašyti, 
kad atėjęs laikas išaiškinti, kas 
atsakingas už Rajko nužudymą. 
Buvęs Rajko politinis draugas 
prof. Mod irgi rašo, kad “par
tija turėtų pažvelgti į proble
mos gilumas ir išaiškinti, kaip 
tada buvo galima patikėti, kad 
Rajk tokį nusikaltimą būtų 
galėjęs padaryti”.

Vengrijoj buvo sušaudytas žy
mus komunistas Laszlo Rajk, 
tuo laiku buvęs vidaus reik, mi- 
nisteriu. Jis buvo apkaltintas 
sąmokslininkavęs su Tito prieš 
Maskvos interesus (Tito ką tik 
buvo išmestas iš Maskvos drau
gų tarpo), prikalbintas prisipa
žinti ir nuteistas sušaudyti. Už 
tą prisipažinimą, dėl kurio de
rybas su juo vedė senas drau
gas Kadaras, dabartinis Vengri
jos kompartijos vadas, grei
čiausiai buvo pažadėta jo ne
žudyti. Pažadas nebuvo tesėtas, 
nes jis buvo sąmoningas melas.

Nukentėjo ir Kadaras
Kadaras vedė derybas su 

Rajk tuometinio Vengrijos dik
tatoriaus Rakošio įsakytas, bet 
abudu buvo apgauti, todėl Ka
daras pasiliko su įtarimu, kad 
apgavo Rajką. Kai Kadaras sa
vo laiku buvo pradėjęs nuo to 
įtarinėjimo gintis, jis pats Ra
košio buvo įkalintas ir žiauriai 
kankintas. Dabar esan 
lų, kad Kadaras norįs
Rajką rehabilituoti, Bet kaip?

Rehabilituoti Rajką reiškia 
apkaltinti Maskvą, kuri ir da
bar greičiausiai Kadarui to Mnu-

— Earl Warren, Vyr. Teis
mo pirmininku išbuvęs 16 me
tų, užleido jau tą vietą naujam 
Warren E. Burger. Jo pirminin
kaujamo teismo sprendimai, ku
rių keli buvo istoriniai (mokyk
lų segregacijos panaikinimas), 
yra susilaukęs didelės kritikos, 
bet ne visi jie buvo kritikuoti
ni. Daugiausia ginčų ir pykčio 
sukėlė tie, kurie išvarė maldą 
iš viešųjų mokyklų ir suvaržė 
policijos teises santykiuose su 
nusikaltėliais. Prez. Eisenhove- 
ris labai gailėjosi jį paskyręs, 
bet prez. Nixonas atsisveikinda
mas nepagailėjo jam gero žo
džio.

— Sovietų-Kinijos pasitari
mai prasidėjo Chabarovske bir
želio 18. Tai posėdžiai dvišalės 
komisijos dėl navigacijos regu
liavimo pasienio upėmis. Kinija 
betgi nori kalbėtis dėl sienų 
ištaisymo, bet Rusija nuo to 
klausimo svarstymo išsisukinė
ja, nes Rusijos -Kinijos sieną 
laiko galutinai nustatytą.

įve ir

ilgametis Hearsto spaudos sindi
kato kolumnistas, savo aštriai 
piktu liežuviu nepalikęs neuž
kabinęs nė vieno žymesnio ame
rikiečio, prezidentų neišski
riant

— Reino upė Vokietijoj nuo 
Koelno žemyn užnuodyta kaž
kokiais chemikalais, nuo kurių 
jau žuvo milijonai žuvų. Daugy
bė prie Reino esančių miestų 
ima iš upės vandenį į filtravi
mo stotis, bet dabar reikėjo 
ieškoti naujų vandens rezervų. 
Jei pagalba nebus greit suras- 

- ta, gali pritrūkti vandens. "

darbiauti. Incidentas neturėtų 
įvykti vandenyse, kur būtų pa
vojus susikibti Varšuvos pakto 
nariams su Nato. Jis negalįs bū
ti nė Juodojoj jūroj, nes A- 
merikos laivo pagrobimas ten 
nebūtų jokia sensacija, kadan
gi jau apsiprasta Juodąją jūrą 
laikyti “Rusijos ežeru”. Pasi
rinktas Pacifikas, kadangi jame 
vyrauja Amerika.

— Mūsų Korėjos draugai, 
aišku, vieni negalės to padary
ti, — kalbėjęs Grečko, — bet 
mes patys vadovausime ir juos 
ginsime. Tai turės įtikinti ir ko
rėjiečius, kad jiems užsimoka 
remtis ne Kinija, bet Rusija. Jie 
pamatys, kad mes dirbame, o 
kinai tik plepa.

Išjuokia amerikiečius
Čia įsikišęs čekų gen. J. Vo- 

sahlo su klausimu:
— Ar nėra pavojaus, kad 

“ Amerikos reagavimas galėtų 
sukelti rimtų painiavų?

— Tuo nesirūpink, — atsa
kęs Grečko. — Amerikiečiai ne
drįso blokuoti Haiphongo, nes 
žinojo, kad mūsų laivai ten ke
lia ugnimi prasikirs. Jie nieko 
nedrįs nė šiuo atveju daryti.
Mes jų nebijome, ir tuo įsiti-_
kins visas pasaulis.

Gen. Sejna bandęs abejoti 
įsigėrusio Grečkos pasigyrimais, 
bet greit atsiminęs 1966 kovo 
mėn. įvykusį susitikimą su So
vietų maršalu Malinovskiu, 
daug išmintingesnių už Grečko, 
kurs kalbėjęs apie tai, kad JAV 
žvalgybiniai laivai labai sėk
mingai renką sovietines paslap
tis, ir kad greit reikią ką nors 
su tais laivais padaryti.

Ėjo mėnesiai, bet jokia ži
nia to reikalo nebepriminė.

Pasisekimo džiaugsmas >
1968 sausio 24 gen. Sejna bu

tą kartą jis gerokai gėręs, -gt - vo pakviestas į krašto apsaugos 
pasigėręs esąs karingai nusitei
kęs ir labai plepus), pradėjęs 
vartalioti savo mėgiamą temą— 
Sovietų karinių pajėgų nenuga
limumą. Sį kartą ypač akcenta
vęs Sovietų jūrinės galybės sti
prėjimą.
Kariškiai prieš Chruščiovą

Jis pripažinęs, kad dėl Ame
rikos laivyno pranašumo Sovie
tai negalėję įsikišti Kubos ir 
Vid. Rytų krizių metu. Chruš
čiovas nenorėjęs duot tiek pini
gų, kiek kariškiai prašę Sovie
tų kariniam laivynui ugdyti, to
dėl jie prisidėję prie jo pašali
nimo. Dabar Sovietų karinis lai
vynas augąs ir greit galėsiąs 
varžytis su JAV laivynu vi
suose pasaulio vandenyse.
— Amerikiečiai taip įžūliai 

lando visur su savo laivais, lyg 
pasaulio vandenys tik jiem pri
klausytų. Jų žvalgybiniai laivy
nai priplaukia prie pat mūsų 
krantų ir šnipinėja mūsų komu
nikacijos įrengimus. Bet aš jum 
štai ką pasakysiu: mes jau nu
tarėm amerikiečius suniekinti. 
Taip, kaip mes juos suniekino
me ore numušdami jų žvalgybi
nį lėktuvą U-2, taip mes juos 
suniekinsime jūroje, pačiupda
mi jų žvalgybinį laivą, — kal
bėjęs Grečko.

Kodėl prio Korėjos?
Jis nepasakęs nė kada, nė 

kur, nė kaip rusai tą Amerikos 
laivą pagrobsią, bet užsiminęs, 
kad tai turėtų būti Pacifike, ir 
kad S. Korėja turėtų bendra-

ministerijos posėdžių salę 
svarbaus pranešimo išgirsti. Jį 
padaręs Sovietų gen. Kuščevas, 
Varšuvos pakto atstovas Prago
ję.

— šią naktį sužinota, kad 
mes turėjome didelį laimėjimą, 
Korėjos daugams padedant. Vi
sa operacija praėjo labai sklan
džiai, neįtikimai sklandžiai. 
Pueblo laivo įgula pasidavė 
iki vieno vyro. Neiššautas nė 
vienas šūvis. Amerikiečiai bu
vo taip susimaišę, kad net do
kumentų nesunaikino. Reiks 
daug laiko, kol mūsų specialis
tai su jais susipažins. Tai tikra 
aukso kasykla.

Kuo Sovietai pranašesni už 
amerikiečius, gen. Kuščevas to
liau aiškino:

— Juk visi esame girdėję 
apie tai, kokią tobulą komuni
kacijos ir vadovavimo sistemą 
turį amerikiečiai — kaip jie 
naudoją komputerius, kaip žai
biškai galį pasitikti užpuolimą. 
Bet atsiminkim, kad vakar Wa- 
shingtonui reikėjo daug valan
dų, kad susiorientuotų ką da
ryti. Tai yra geras pavyzdys pa
vaizduoti tiesai, kad ir pati nau
jausia karinė technologija ne
gali pavaduoti ryžto ir vado
vybės sugebėjimų trūkumo.

Propagandinį laimėjimą gen. 
Kuščevas taip nusakęs:

— Amerika yra pažeminta, 
nes mes įrodėm, kad ji nebe- 
valdo jūrų. Kartu pažeminta 
ir Kinija, nes visas socialistinis 
pasaulis dabar mato, kad mes 
dirbame, o Kinija tik plepa.

Nuo savęs gen. Sejna pride
da, kad Rusijos politiką vis la
biau pradedanti dominuoti mi
litaristinė maršalų ir generolų 
klika, kuri, su mažomis išim
timis, labai mažai ką žinanti 
apie Vakarus. Jie garbina tik 
jėgą, kiekvienas kitur pastebė
tas silpnumo ženklas juos dar 
labiau lenkia prie avantiūrų. 
Kol jie nebūsią įtikinti, kad A- 
menka pasipriešins agresijai, 

riaušės. Kariuomenė su polici- įsikišti kariuomenė ir padaryti tol bus daugiau sovietinių iš-
dar bus sutikta pasipriešinimo ja riaušes sustabdė, bet atsira- galą ne tik laisvei riaušes kel- puolių. Kai vienas karinis žai-
kongrese, kurio kiekvienas na- do sužeistų. Kilo jau pažįstamas ti, bet ir savo nuomonę ramiai dimas pasiseka, jie nesulaiko-
rys bus spaudžiamas pramoni- riksmas dėl policijos brutalu- pareikšti. mai veržiasi prie kito.

Naikinamas plėšikiškas reikalavimas
VVashingtonas. — Vieną L. 

Amerikos vyriausybių skundą 
prez. Nixonas jau nutaręs pa
tenkinti — panaikinti reikalavi
mą, kad pinigais teikiama L. 
Amerikos kraštams ūkinė pagal
ba turi būti sunaudota pačioje 
Amerikoje perkant jos prekes. Toji pagalba nėra dovanų dali-

Neseniai prez. Nixonui įteik
tame memorandume visi L. A- 
merikos kraštai skundėsi, kad 
Amerikoj perkamos jiems rei
kalingos prekės dažnai yra 40 
proc. brangesnės negu tos pa
čios prekės kitur. Kadangi jie 
verčiami pirkti brangesnes pre
kes, tai maždaug 40 proc. su
mažėja ir gautų paskolų per
kamoji galia. Tai jau ne pagal
ba, bet plėšikavimas.

Toji 1964 įsivestoji praktika 
žalinga ne tik P. Amerikai, bet 
ir kitiems kraštams, nes netie
sioginiai įsikiša ardančiai į tarp
tautinės prekybos eigą, siauri
na ūkinę pagalbą gaunančių 
valstybių suverenines teises ir 
per prievartą proteguoja JAV 
eksportą. Teigiama net, kad L. 
Amerikos kraštai kartais būda
vę verčiami pirkti net tokius JV 
gaminius, kurių jiems nereikia 
ar dar greit nereiks. Tai buvo 
daroma tik vieno tikslo siekiant 
— remti JAV prekių eksportą. 
Dabar jau su ta praktika pri
eita iki to, kad 99 centai iš pa
galbai skirto dolerio išleidžia
ma Amerikoje. Iš čia supranta
ma, kodėl L. Amerika sukilo ir 
visa kartu pareikalavo pana
šias praktikas panaikinti. Bet

ninku - prekybininkų advokatų 
palikti senąją eksporto palaiky
mo praktiką.

Pernai L. Amerikai ūkinei pa
galbai buvo skirta 336.5 mil., 
kitų metų biudžete prez. Nixo- 
nas prašo skirti 605 mil. dol.

jimas, tik ilgametė paskola 
mesniu procentu.

Uždaryti visi

universitetai
Ankara. — Turkijos studen

tai gazolino bombomis, akme
nimis ir kruvinomis demonstra
cijomis visai paraližavo krašto 
aukštųjų mokyklų veiklą.

Užsidarė Ankaros ir Istanbu- 
lo universitetai, nes užimta da
lis patalpų, gi dėl boikoto nega
li vykti nė paskaitos nė egzami
nai. Ankaroje uždarytas ir pri
vatus technikos mokslų univer
sitetas, daugiausia paramos gau
nąs iš JAV paskolomis ir do
vanomis.

Studentų neramumai prasi
dėjo gegužės gale, kada parla
mentas išsiskirstė nepakėlęs 
profesoriams algų, kad jie dau- sirinko kvorumas. Riaušės buvo 
giau laiko galėtų skirti savo atnaujintos trečią kartą, bet šį 
universitete. Nepasitenkinimą 
tuojau parodė profesūra, ypač 
žemesniųjų laipsnių, kurių tar- rika, kurios ambasadai Anka- 
pe esą daug marksistiškai nusi- roję padaryta 10,000 nuostolių, 
teikusių. Jie, žinoma, pakurs- Dabar ir liberalai jau nusigan- 
tė studentus, ir taip užsidegė do, nes atsiminė, kad vėl gali

mo, jį palydėjo nauja riaušių 
banga.

Vyriausybė bandė sušaukti 
parlamentą į sesiją, bet nesu-

kartą niekas nebesidomėjo uni
versitetų reformomis, tik Ame-



Vilniuje prieš 5* mėty lepky akimis (6) vengti pnJdMto konflikto su Notaįy PubMc. 197 WHwttr Avė. COmbridge
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koptyttoa. 231 Bedtford Avrime, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 84770.skelbė mobilizaciją. Toliau:

. (Lietuvos vyriausybė pasitrau
kė į Kauną):

1919 metų sausio 1 po rim
tesnio susirėmimo su vokiečiais 
Aušros Vartų srityje ir keliose 
vietose Pohuliankoje lenkų da
linių valdžioje buvo didesnė 
miesto dalis. Tuo metu Vilniuje 
buvusi Lietuvos Taryba ir lai- 

Jųųoji vyriausybė sausio 2 išsi
kėlė į Kauną, pasiimdama su 
įįgį/n gautus iš vokiečių 100 mi
lijonų markių, nutraukdama pa
sitarimus su Vilniaus lenkais 
bei pareikšdama protestą 
prieš Vilniaus užėmimą, įvykdy
tą “Lietuvos laikinajai vyriausy
bei nedraugingų karinių jėgų”. 
Pora ministerių ir Vilniaus gu
bernatorium paskirtas Mykolas 
Biržiška (L. Enciklopedijoje M. 
B. vadinamas Lietuvos vyriau
sybės “generaliniu įgaliotiniu 

" Vilniuje”. Red.) su 50 lietu
vių karių pasiliko Vilniuje kaip 

- simbolis, kad Vilnius priklauso 
Lietuvai. Iki raudonosios armi
jos atėjimo nieko blogo jiem ne
atsitiko. Lenkų pagrindinė veik
la buvo nukreipta prieš vieti- 

' nius bolševikus, suorganizuo
tus ir vadovaujamus iš Maskvos 
atsiųsto Šimelovičiaus-Reizino, 
remiamus iš Daugpilio atkvies
tų raudonarmiečių.

(Vilniaus bolševiky ir lenkę 
kautynės):

Jie, bolševikai, susitelkė mies
to centre prie Lukiškio aikštės 
“Darbininkų klubo” buveinėje 
prie gatvės, kuri tada vadinosi

lankiai priimtus Gorka memo
randumo reikalavimus dėl šven
čių nusitęsė iki gruodžio 27.

nanėj įvyko lenkų sukilimas, ir

, I JĮII.II L. J ■! IIU Jin i I

tarp Lietuvos ir Lenkijos ir siū
lė visokius pasitarimus; paga
liau ir Sovietų Sąjunga, kuri ka
riavo ir su lietuviais ir su len-

šaukti. Pilsudskis graodfio 29 
ir 30 dar bandė intervenuoti 
Paryžiuje, kad vokiečiam būtų 
įsakyta praleisti lenkų dalinius j 
į Vilnių. Tačiau Pilsudskis ne- j

Šioje Vilniaus dramos eigoje 
prisiminame pagrindinius įvy
kius: ... ...

Lietuvą. Balandžio mėn. lietu
viai, atmušę visu frontu bolše
vikus, žygiavo į Vilnių, bet len
kai jį užėmė pirmiau.

— 1919 balandžio 20 Lietu-

lymu WladySaw Studnickio, I 
kuris sausio 2 siūlėsi vadovau- | 
ti karinei ekspedicijai Vilniun, į 
manydamas, kad “kielių šarvuo
čių su ktdkosvyddriaas ir poros | 
šimtų vyrų pasiuntimas galės 1 
išgelbėti Vilnių”. Padėtis prie 1 
Lvovo blogėjo ir “buvo aiškus 1 
reikalas pagalbą siųsti į Lvovą, j 
Vilniaus likimą nurašant kari- 1 
niuose planuose”.
(Ir lenkai pasitraukė iš Vii- . I 
niaus):

Energingi buvusios Samoo- I 
bronos vadai turėjo savo ži- I 
nioje keturis batalionus pėsti- I 
ninku (su 750 šautuvų), kavale- I 
rijos dalinį, vadovaujamą Jur- 1 
gio Dabrowskio. Bet jie negalė- į 
jo tikėtis atlaikysią-laukais slen- į 
kančią Pskovo raudonosios ar
mijos diviziją ir sausio 5-6 nak
čia pasitraukė iš Vilniaus. To 
juos buvo prašiusi miesto tary- ! 
bos delegacija, baimindamasi, 
kad miesto gynimas gali visiš- , 
kai jį sunaikinti ir sukelti sovie- ] 
tų represijas. Dėl to prie Vii- " ' 
niaus kpt. Klin^er susitarė su 
vokiečiais, kad trys batalionai 
su 154 karininkais ir 1035 eili
niais bus nuginkluoti ir- per-

O

t

— 1919 sausio $ bolševikai, nustatesausio 9 ^9 7
27 ir 1919.12.3). Laikai visų tų 
linijų nesilaikė ir toliau užėmė 
Vižainį, Punską, Seinus, artėjo 
prie Ukmergės.

— 1920 liepos 12 Lietuva 
baigė karą su bolševikais tai
kos sutartimi, kurioje bolševi
kai Vilnių pripažino Lietuvos 
teritorija.

— 1920 liepos mėn. bolševi
kai ėmėsi ofenzyvos prieš Len
kiją užėmė Vilnių ir nusigrū- 
do iki Varšuvos. Liepos 15 Lie
tuvos vyriausybė reikalavo, kad 
pagal sutarti bolševikai Vil
nių grąžintų Lietuvai. Bolševi
kai iš Vilniaus pasitraukė rug- 
piūčio 15. Atėjo lietuviai.

— 1920 vasara lenkai prie 
Varšuvos sumušė bolševikus ir 
pradėjo ofenzyvą visu plotu. 
Susidūrė su Lietuvos kariuome- 

■ne, iki rugpiūčio 31 užėmė sritį 
iki Seinų. 1920 spalio 7 karo 
veiksmai tarp Lietuvos ir Lenki
jos buvo baigti Suvalkų sutarti
mi, kuri paliko Vilnių Lietu
vos valdžioje.

— 1920 spalio 9, dvi dienos 
po Suvalkų sutarties pasirašy
mo, maršalo Pilsudskio Įsakymu 
gen. Želigovskis užėmė Vilnių 
ir veržėsi toliau.
—1920 spalio 19 prie Širvin

tų ir spalio 21 prie Giedraičių 
lietuviai sumušė Želigovskio ka
riuomenę ir traukė į Vilnių. 
Juos sustabdė Tautų Sąjungos 
komisija. Tai leido įsistiprinti 
lenkam Vilniuje, ir toliau joki 
Tautų Sąjungos sprendimai ne
buvo paisomi.

— 1921.9.20 Želigovskis pa
skyrė rinkimus į Vilniaus sei
mą. Boikotavo lietuviai, gudai ir 
žydai Vjęnų ^enkų šernas 1922.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dftiooed. A. J. Balton-Battrūnaa; Ueensed w«n«ger and Notary Public. 660 
Grand SL, Brookiyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

dera! koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teuceira, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
Lafayette SL, Newark, N J. 07105; teL MAriret 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai- Daug vietos automobiliams 
statytu — 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 

. 2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11588 (518) FR 8-6303. ,

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildami miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond Hill, N. Y. 11418; tek Virgmia 6-1800.

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

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4877.

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

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.. 
Woodbaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prfce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. e Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė, VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SPAUDA

Charm Beauty Shoppe

BESTWAY

Berlyno valdžios sprendi-

PITTSBURGH. PA. — WZtTM. 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p.

HARTFORD. CONN. — ved. Alg. Dragūnavičivs. VVBMT - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford. Conn.. telef. 249-4502.

BOSTON, VVORCESTER. BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. ViMinie. 173 
Arthur St., Brockton. Mass., tel. JU 8-7209; FM bangomis 107D mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

antras veiksnys buvo Lietuva, 
kuri norėjo išlaikyti nepriklau
somybę ir Vilnių; trečias —Tau
tų Sąjunga, kuri stabdė kovas

LOS ANGELES. CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1480 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
8 vai. WEVD 1330 KIL 974 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schieifer Rd. Hillside, NJ. 07205; tel. 291 - 289-6878.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas. WTEL. 868 kMocvcles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 pp. 1203 Green 8t.. Pttiladelplua. Pa. 19123; 
PO 5-09.32.

DETROIT, MICH. — LietuviMcv melodijų radio valanda WJLB stotis, ban
ga 1400 Šeštadieniais nuo 3-4 p p. Vedėjas Ralph J. Valatka, 15756 Lcsurc 
Detroit, Mich. 48227, telef. 273-2224.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,skiau Dąbrowskio. Ten jie at- besiformuojančia liėtuvių-gudų 
kakliai gynėsi keliasdešimt va- vienas batalionas pės-
landų nuo juos apsupusių Įen- kitados buvę Dąbrows-
kų dalinių. Jų viltis buvo, kad ulonai^ nennsiginklavo ir 
“Bundo ginkluotos jėgos” su- išvyko vakan^ j
duos smūgį “lenkų baltagvar- Galų galp jie J
diečiam iš užpakalio”. Vilčiai gJ1įsifikė ten^ daHnius, pa- 
nepasitvirtinus, didesnė jų da- įejįuį skleisdami paniką tarp 
lis nutarė pasiduoti. Vieninte
liai penki vadai su šimelovi- 
čium prieky, desperatiškai, pasi
ryžę “nepasiduoti baltagvardie
čiam, nutarė savo gyvenimą 
baigti šūviu sau Į širdį”. Tai 
patvirtino Mickevičius Kapsu
kas, niekais paversdamas tuo 
metu paleistą melagingą paska
lą, kad esą jie visi buvę nužu
dyti lenkų jau po kapitulia
cijos. Vienas iš jų, “raudona
sis baronas” Villar, tik susižei
dė ir lenkų gydytojų dėka išli
ko gyvas.
(Pagalba iš Varšuvos neatėjo):

“Varnų lizdo” apsupime bu
vo išeikvota žymi dalis amunici
jos. Tai neleido suorganizuoti 
gynybos prieš raudonos)^ ar sudskio, Lenkijos valstybės gal- 
mijos didesnę grėsmę iš rytų, vos, Lietuvos dvarininko, kuris 
Pašauktieji mobilizacijos įsa- siekė Lietuvą įjungti į Lenkiją 
kymo rinkosi būriais. Tačiau 
jie nebuvo ginkluoti nei kariš
kai apmokyti. Klingier ir Wejt- 
ko tikėjosi pagalbos iš Varšu
vos.

girną į Lenkiją, o Lenkijos sei
mas 1922.3.24 nutarė rytų Lie- C. a. V0KET — LIETUVIS advokatas — 41-40 74th Street Jackson 
tuvą Lenkijon priimti. Heights, N. Y. NE 9-6620.

— Visokį santykiai SU Len- ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, 
kiją buvo nutrūkę iki T zuiki jos Woodhaven» N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.) 

ultimatumo 1938.3.17.ko ta pačia kryptimi.
Į Vilnių 1919 per Tris Kara

lius įėjo lietuviškai pavadinta 
buvusi Pskovo sovietų divizija, 
padarydama kdią Kapsuko so
vietinei valdžiai. Kada kitą die
ną žinia apie tai pasiekė Var
šuvą, Leon Wasilewski pamatė 
pirmą kartą Pilsudskio akyse

Kas toliau?
Tais žodžiais apie Pilsudskį 

Sukiennicki informaciją nutrau
kia. Skaitytojas gali domėtis to
lesniais Vilniaus Įvykiais. Jų 
dramatinė eiga buvo plėtojama 
toliau šių veiksnių: Jozef Pil-

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS

Tel. (212)497-086$

Tempas, kuriuo ėjo sveikatos reikalų pažanga nep. Lietuvoje 
1,378 gyventojai) ir Estijoje 
957 gydytojai (1 gydytojui te
ko 1,183 gyventojai). Tie duo
menys rodo, kad nepriklauso
mos Lietuvos gyventojų aprūpi- 
nimas medicinos personalo po- 

' žiūriu buvo jau beveik pasie- 
" kęs vakarų Europos lygį.”

Kiek kuri profesija dalyvauja 
Lietuvių Fonde

Pasaulio lietuvis Nr. 5-41 ra
šo: “LF 1969 kovo 16 turėjo 
2289 narius. Profesinių atžvil- 

į giu jie pasiskirstę taip: gydyto- 
, jų — 139 (įnašų suma —99, 
■ 052 dot), dvasininkų — 61 
• (18,016), inžinierių - architektų 

— 70 (18,877), mokslininkų — 
34 (24,503), mirusiųjų narių— 
45 (15,985), atmintinių Įnašų— 
327 (64,791), visų kitų narių— 
1391 (233 086) LB vienetu __ NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis aekinntMmisis

i 49 (20 49Q) oroanizariiii ‘ 9-10 V*L- WHBI 105.9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288,
organizacijų — 62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

145 (33,105). _______________________________________________________ -
Ar busimoji karta — beras- ~ Vedėjas Step. Mtnkus, WLTN 1360 kitocycles ir FM
. ' 101. t banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. pj>.
etai?

Ateitis, vasario nr., pasirodė 
jau Chicagoje, vyriausias re
daktorius yra Jonas šoliūnas. 
G. Kijauskas, S. J., straipsny 
“Ateitie, kur eini?” rašo: “Kai 
kas šiandien išgąstauja, kad 
jaunimas auga kaip būsimoji 
beraščių generacija. Dalinai 
jų baimė yra pagrįsta. Bet apie 
save matome ir šviesesnių pra
giedrulių. Mūsų moksleiviai 
ima spausdinti savo pirmuosius Vedėjas V. A. Yucha, 52 Shady St. W. Pittsbuigh. Pa. 15228, tel. 563-2754. 
bandymus. Toronto moksleiviai 
leidžia savo “Pirmyn, jaunime”, 
Hamiltono — “Moksleivio bal
sas”, CMcaga — “Sūkurys”. 
New Yorko — “Jaunystės kc- 
Bu". Šiomis dienomis pasiro
dė pirmasis numeris Washingto- 
no moksleivių leidinėlio “švytu-

Lietuviu gydytojų biuletenis 
Nr. 2 išleistas rytinio pakraš
čio gydytojų rūpesčiu, sureda
guotas Mildos Budrienės. Jame 
rašo: St Biežis, Irena Giedri- 
kienė, Domas Jasaitis, H. Ar- 
manas, B. Matulionis, M. Bud
rienė, P. Legeckas, K. Gudai
tis, Ig. Končius, A. Garūnas, J. 
Valaitis, V. šaulys, R. Povilai
tis. Sustojam prie K. Gudaičio 
str. “Medicinos ir sveikatos rei
kalai nepriklausomoje Lietuvo
je”. Straipsnis įdomus tuo, kad 
parodo, ką nepriklausoma Lie
tuva paveldėjo iš rusų admi
nistracijos ir kokiu tempu vyk
dė pažangą sveikatos srity.

Rašo, kad “pradžioje nepri
klausomoje Lietuvoje buvo

Ankan, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio Įvairūs laik-

Agrastai

390 gydytojų; jų tarpe nelie
tuvių tautybės gydytojų pro
centas viršijo... Atskaičius ka
riuomenėje ir administracijoje 
tarnavusius gydytojus, tuomet 
vienam praktikuojančiam gydy
tojui teko 8-9 tūkstančiai gy
ventojų. Tais pačiais metais 
Latvijoje 1 gydytojui —2,425, 
Estijoje — 2,247, Olandijoje— 
1,966 ir Vokietijoje — 1,667. 
Pradžioje Lietuvoje gydytojų 
specialistų, kaip chirurgų, akių, 
moterų ligų ir kitų, tebuvo vie
nas antras, o patologų visai ne
buvo”.
Įsteigus 1922 universitetą, pa

dėtis ėmė greitai keistis. “Per 
pirmą nepriklausomybės de
šimtmeti bendras Lietuvos gy
dytojų skaičius pakilo nuo 390 
iki 558, iš kurių Kaune 
praktikavo ir Įvairiose Įstaigo
se dirbo 209 gydytojai. Tu
rint galvoje, kad senesniųjų gy
dytojų dalis per tą laikotarpį 
išmirė, tai Lietuvos universite
to medicinos fakulteto paruoš
tu gydytojų prieauglis buvo ga
na žymus. 1933 m. Lietuvoje 
vienam gydytojui dar teko apie 
4000 gyventojų. Palyginimo pa
vyzdžiui tais pačiais metais 1 
gydytojui teko Lenkijoje 3,100. 
Vokietijoje — 1.237 ir Prancū
zijoje — 1,596 gyventojai. ... 
O jau 1939 m. nepriklausoma 
Lietuva turėjo 1.446 medicinos 
gydytojus: tuo metu 1 gydyto
jui beteko 1.988 gy ventojai... 
Palyginę mūsų gydytojų skai
čių su mūsų šiaurės kaimy
nais. randame, kad tais pačiais 
metais likusiose Pabaltijo vals
tybėse buvo — I^tvijoje 1.416

Nuotr. R. Kisiciiaiis gydytojų (1 gydytojui teko (nukelta į 3 psij

267 St Niekotas Avė, Badgewood» N. Y

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchigan 2-4139
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THE W0ft<£R

Skundžiasi enkavedistas...

Ieško, kas kaltas dėl riaušių universitete

Kas dedasi Sovietų valdomuo
se kraštuose, kartais patiriant 
iš sovietinių vadų nusiskundi
mų. Dabar krinta į akis nusi
skundimas dėl jaunimo. A. 
Sniečkus, kompartijos sekreto
rius Lietuvoje, Maskvos laikraš
ty skundėsi, kad kompartijos 
ideologija sprogdinama iš vi
daus. Žymų sprogdintojo vaid
menį jis priskyrė lietuvių emi
grantinei įtakai iš Amerikos. 
Daug plačiau skundžiasi vienas 
iš enkavedistų (dabar vadina
mo KGB) vadų gen. majoras A. 
Malyginas.

★

Kuo jis skundžiasi?
“Novoe russkoe slovo” (pa

siekęs mus E. J. dėka) birželio 
3 duoda gausias ištraukas iš 
Malygino straipsnio “Kovoje už 
idėjas nėra kompromisų”, pa
skelbto laikrašty “Molodoi ko- 
munist” 1969 Nr. 1. Straipsny 
sakoma, kad pavojuje esąs so
vietinis jaunimas. Jis esąs nu
kreipiamas prieš vyresniuosius 
ir jų komunistines pažiūras. La
biausiai mini plintančias reli
gines praktikas tarp jaunimo.

Esą 1968 čeliabinske buvo 
suęrganizuotas baptistų jauni
mo suvažiavimas, kuriame daly
vavo 200 žmonių iš 13 sričių. 
1968 liepos mėn. Orele suva
žiavę 150 “sektantų” iš Rusijos 
ir Ukrainos Įvairių vietų. Pa
našus “sektantų” susirinkimas 
buvęs 1968 rugsėjo mėn. Issike, 
Alam-Ata srity. Čia dalyvavo ir 
14-17 metų vaikų choras. Eli- 
zabetinske, Krasnodaro srity, 
“sektantai” sušaukė susirinki- 

fmą “ratelių”, kurie moko nepil
namečius vaikus religijos. Ta
džike, Altajaus srity. Karagan
doje ir kitur sudarytos “sekma
dieninės” mokyklos vaikam. Re
liginės manifestacijos esą ren
giamos viešai, net su orkestrais.

Kita antikomunistinės veik
los rūšis esanti nukreipta Į vy
resniuosius — Į studentus ir 
gimnazistus. Esą tarp jų išmė
tomi religinio turinio lapeliai. 
Antisovietiniai lapeliai taip pat 

platinami vietose, kur yra so
vietinės kariuomenės Įgulos. 
Per rankas einanti rašytinė li
teratūra.

Malyginas mini, kad komjau
nimo vadovo pavaduotojas Mi
kolai Reizmir, gimęs 1944 
Vinnicos srity, “apgavęs savo 
organizaciją” — pasakęs, kad 
vyksta egzaminų į universitetą, 
gavęs tam reikalui E administ
racijos paramos ir nuvykęs Į 
Zagorsko .. .dvasinę seminari
ją-

Kur to priežastis?
KGB pareigūnas Malyginas 

dėl tos veiklos tarp, jaunimo 
labai kaltina “Vakarų impe
rialistus, kurie sustiprino kovą 
ekonominiame, politiniame ir 
ideologiniame frontuose”. Esą 
Sovietų priešas mano, kad “vie
nintelis būdas trečiajam pasau
liniam karui laimėti — yra pa
laužti Sovietų Sąjungą iš vi
daus”. Tų priešų tarnyboje 
esą emigrantai. Tarp jų mini ru
sų “solidaristus”. Mini ir ypa
tingą “baltiečių emigrantinių 
organizacijų” rolę. Priešui tal
kiną taip pat turistai ir sionis
tai. Su jais Sovietų žvalgyba ko
vojanti Esą pernai spalio mėn. 
iš Sovietų buvo išvarytas Ame
rikos turistas Levin, žydas, va
ręs antisovietinę propagandą. 
1967 buvo nutraukta turistinė 
kelionė Amerikos rabino Frel 
licho, “rinkusio žinias ir plati
nusio propagandą”. Esą 35 ra
dijo stotys “kapitalistiniuose 
kraštuose” nukreipusios savo 
siuntas Į Sovietų Sąjungą.

★
Kckia išeitis?
Malvginas šaukiasi i jaunimą, 

kad jis “budėtų” ir pasiprie
šintų bet kokiom pastangom “į- 
sprausti Į mūsų bendruomenę 
buržuazines idėjas, moralę, pa
pročius”.

Tas Malygino, kaip ir Snieč
kaus, šauksmas rodo, kad jau
nimo tarpe auga nepasitikėji
mas komunizmo “pasirinkto 
kelio teisingumu”.

Prieš 3 metus žurnalistas W. 
S. White amerikiečius įspėjo,
kad jau skambą laidotuvių 
▼arpai šios šalies akademiniam 
vadam. Universitetų rektoriai 
ir prezidentai nusiplauną ran
kas, nenorėdami imtis atsako
mybės už elementarinio pado
rumo palaikymą aukštosiose * 
mokyklose. Gi šiemet vienas išjt 
garsiausių Amerikos filosofų li
beralų — Sidney Hook išgirdo 
laidotuvių varpus skambant pa
čiai akademinei, laisvei. Jam 
ypatingo rūpesčio sukėlė dvi 
garsiosios Amerikos mokyklos: 
Harvardo ir Kornelio universi
tetai. Pirmąjį pavadino Ameri
kos švietimo Miunchenu, ant
rąjį — Pearl Harboru. Pir
masis bandė išgelbėti vidaus 
ramybę nusileisdamas perdė
tiem studentų reikalavimam; 
antrasis visai suklupo prieš juo
dųjų ekstremistų šautuvų vamz
džius. Akademinė laisvė, t. y. 
laisvė ieškoti objektyvios tie
sos ir ją aiškinti, atsidūrė kri
tiškam pavojuj.

Baltieji ir juodieji radikalai 
— baltieji marksistai ir juodie- 
ri naciai — siekia universite
tus paversti politiniais centrais, 
revoliucinio judėjimo židiniais. 
Tiesa jiem nerūpi. Jiem rūpi 
tik pakeisti visuomeninę san
tvarką. Užtat ir profesoriai pri-
valo kalbėti tai, ką tie studen- I 
tai nori girdėti. Jei dėstytojų 
išvados jiem nepatinka, jie 
triukšmauja, reikalaudami dės- J 
tytoją atleisti. Radikalai reika
lauja studentam teisių profeso- j 
rius samdyti, atleisti ir paaukš- I 
tinti, nustatyti mokslo progra
mą ir Įvertinti studentų mokslą. 
Vadinamieji “juodųjų studijų” 
institutai šiuo keliu jau gero
kai toli nuėjo. Pasistūmėjus dar 
toliau, humanitariniai mokslai J 
vifs ne tiesos ieškojimu, bet j

Bet Sniečkaus ir Malygino 
rašiniai neduoda pagrindo ma
nyti. kad sovietinė valdžia bū
tų pasiryžusi duoti, didinęs lais
ves tikėjimui ir apskritai žmo
gui. Auganti tarp jaunimo lai
vės Irsi mė’ina sustabdyti vi
su pHu sustiprinta propagan
da, orcanizacine drausme, o kur 
ji negelbsti — teroru.

Maskvos valdovai teranda 
vieną rūsčią išvadą: nustosi 
spaudęs — režimas subyrės, o 
jei režimas subyrės — koks ta
da likimas mūsų, to režimo vieš
pačių? Dėl to ir šauksmas: “ne
gali būti kompromisų!”

Amerikos filosofas kaltina “trečiąją lytį”
indoktrinacija. Ar ta indoktri- 
nacija yra balta, ar juoda, nėra 
svarbu. Abiem atvejais akade
minė laisvė biitų palaidota. O 
praradus akademinę laisvę, bū
tų užgniaužtos ir kitos žmogaus 
laisvės.

Akademinę laisvę palaidojus 
Amerikoje, greičiausiai ji būtų 
palaidota ir visame vakarų pa
sauly. Vakarų demokratijų sar
gyboj Amerika stovi centre. 
Nė viena šalis neturi tiek jau
nimo aukštosiose mokyklose, 
kiek šiaurės Amerika. Pernai 
studentų buvo priskaityta apie 
7 milijonus. Iš 1000 gyventojų 
Amerikoje 31 yra studentas. 
(Tiesa, tik 3.5 proc. studentų 
priklauso radikalų grupėm.) Iro
niška, kad pačiuose garsiau
siuose ir liberaliausiuose uni
versitetuose akademinei lais
vei gresia pavojus. Kalifornijos, 
Stanfordo, Harvardo, Kornelio, 
Kolumbijos maištininkai smar
kiausiai siautėja. Kodėl?

Sidney Hook labiausiai dėl 
studentų riaušių kaltina profe
sorius. Juos pakaltino ir Ame
rikos valdžia. Viena dalis profe
sorių skatina riaušes, kita gi ne
turi kieto nugarkaulio jom su

drausti. Universitetų vadovybių 
ir profesūrų nuolaidumas suža
dinąs radikalų apetitą dides- 
riem reikalavimam.

Vienas anglas paskaitininkas, 
lankęsis Amerikoje šio šimtme
čio pradžioje, pastebėjo, kad 
•šiame krašte esama trijų lyčių: 
vyriškos, moteriškos ir kolegi
jų profesorių. Trečiajai lyčiai 
trūkstą moralinės drąsos, ryž
tingos valios ir sumanumo, šių 
vyriškų bruožų kolegijų profe
sūroj ypač pasigendama šian
dien. Profesoriai atrodo, yra la
biau linkę mokėti bet kokią 
kainą už taiką mokyklų vidu
je, negu ryžtingai ginti akade
minę laisvę tose pačiose mokyk
lose. Lietuviškas priežodis gi 
sako, kad ant palinkusio karklo 
visos ožkos lipa. Iš tikrųjų tarp 
nulinkusio karklo ir ožkos var
gu ar begali būti koks pokal
bis. Sužadintas apetitas protą 
pakeičia aistringu šūkavimu. 
Prof. S. M. Lipstet primena, 
kad kiekviename iš mūsų mie> 
ga žvėris. Išorinių ar vidinių 
varžtų pašalinimas tą žvėrį ga
li pabudinti. Krašte ir mokyk
lose susidariusių “laisvės nuo
taikų” prižadintas žvėris jau 
pradeda spardytis. Juo mažiau 

Tėv. Tado Degučio, O. F. M., primicijos birželio 15 iv. Kryžiaus bažnyčioje Chicagoje. Konselebruoja iš k. j 
d. Tėv. E. Jurgutis, OFM, Tėv. J. Bucevičius, OFM, Tėv. J. Kubilius, SJ, Tėv. T. Degutis, OFM, Tėv. L. 
Andriekus, OFM — pranciškonų provincijolas, Tėv. P. Baltakis, OFM, Tėv. A. Simanavičius, OFM.

Nuotr. V. Noreikos

sudraudžiamas, juo labiau spi
ria. Štai keletas pavyzdžių*

Prieš koletą metų Kaliforni
jos universiteto profesūra at
metė vadovybės siūlymą nu
bausti studentus, prievarta už
ėmusius vieną universiteto pa
talpą. šiemet reikėjo helikopte
riu išsklaidyti demonstruojan
čius studentus. Pašalinę kari
nius tyrimus iš universiteto sie
nų, radikalai kovoja už “liau
dies parką”. Maištininkai su
randa vis naujų priežasčių 
triukšmui.

1966 spalio mėn. apsaugos 
sekretorius Robert S. McNa- 
mara buvo pakviestas kalbėti 
Harvardo universitete. Sekre
toriaus iškyla Harvarde pasi
baigė tuo, kad jis iš universi
teto turėjo išbėgti šildymo tu
neliu. Mokyklos vadovybė atsi
prašė McNamarą, bet ekstremis
tų nenubaudė. Po trejų metų 
to universiteto radikalai de
kanus, kaip bulvių maišus, užsi
vertė ant pečių ir išnešė iš jų 
raštinių.

1967 JAV viceprez. Humph- 
rey, taip aprašė savo pri
ėmimą Stanfordo universitete: 
“Jie puolė ant mūsų, pylė šla

pumus ant policijos ir vadino 
mus nešvankiais žodžiais.” Uni
versiteto vadovybė reagavo į- 
prastu “demokratišku” būdu. 
Atsiprašė viceprezidentą už su
darytus jam nepatogumus, bet 
triukšmadarių nebaudė. Kitais 
metais valstybės sekretorius 
Dean Rusk Stanfordo univer
siteto kvietimo kalbėti nepri
ėmė. Rusk nusprendė, kad ta
me garsiame universitete jis 
kalbėti negali. Ekstremistai pro
to argumentų nenori nei patys 
klausyti, nei kitiem leisti juos 
išgirsti. Toj pačioj mokykloj 
septyįii studentai suorganiza
vo demonstracijas prieš sau
gumo mokyklą, šių demonstra
cijų metu buvo padegtas ir lai
vyno rezervo pastatas. Profesū
ra pasiūlė tuos studentus su
spenduoti. Porai šimtų studen
tų užėmus administracijos pa
statą ir išsėdėjus ten tris die
nas, vadovybė kapituliavo: pa
baudą atšaukė.

Panašūs dalykai dėjosi ir ki
tame garsiame Amerikos vaka
rų universitete, San Francisco 
valstybinėj kolegijoj. 1967 nau
jo kolegijos prezidento dr. 
Summerskill inauguracijos me
tu hipių grupės pasileido šokti. 
Akademinė procesija ir kitos iš
kilmės buvo suardytos. Tačiau 
niekas nebandė hipių stabdyti. 
Niekas nereagavo ir kai negrų 
ekstremistai sumušė studentų 
laikraščio redaktorius. Mat, kai 
kuriem juodukam nepatiko to 
laikraščio vedamasis. Degini
mas, daužymas, plėšimas, muš
tynės, prezidento tvirtinimu, bu- 

(nukelta į 4 psl.)

Sveikatos pažanga
(atkelta iš 2 psl.)

rys”. Australijos ateitininkai tu
ri savo “Ateities žingsniai”. Vo
kietijos studentai leido “Atei- 
tin”. šiaurės Amerikos studen
tai leidžia “Gaudcamus”. Bet ar 
iš tiesų šie studentų leidinė
liai išsemia visų rašiusių moks
leivi”. iėgas? Kitoje spaudoje 
studentai irgi palyginus mažai 
reiškiasi. Kur tad dingsta mūsų 
rašiusieji moksleiviai? Ar gali
me tikėti, kad perėję į studen
tus jie meta plunksną iš ran
kų? ... Norėtųsi, kad rašęs 
moksleivis nenustotų rašyti ir 
tapęs studentu. Tik tokiu būdu 
užsitikrinsime, kad sekančioji 
karta bus rašančiųjų generaci
ja”.
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geležinkelininkai apleido Vil
niaus mazgą. Tūkstantinė mi
nia ta proga padarė čia savo
tišką “autodafė”, išgrobsčiusi 
visas liekanas, malkas, žibalą, 

fgeleĄ net pabėgius. O pašto 
paliktus laikus kareiviai sunau
dojo papirosams sukti...

Hk nuo rugsėjo 16 dienos 
prasidėjo jau visai atvira eva
kuacija. Dideli skelbimai nuro- 

* -ju- - gatves, kuriomis trauksis■ma jai atadure tAroj ugm« nu0 frOTto
vininkai, kurie gerai numanė, 
ko jie gali laukti iš pakrikusių

susibarė į “Obyvatelių” Komite- telegramos. Vokiečių aeropla- d . 
tą, kurs turėjo patapti Piliečių •**’ ~"’«-
Komitetu Kauno ir Vilniaus gu
bernijoms. Tarp 8 jo narių bu
vo įtrauktas net vienas darbi
ninkas. šitas komitetas, žino
ma, turėjo būti lenkų kultūros 
įstaiga, šalia Lietuvių ir žydų. 
Bendroji krašto organizacija 
turėjo susidaryti iš visų tų tau
tinių komitetų atstovų.

Lietuvių Komitetas, kurs dėl 
visos eilės nesusipratimų jau 
seniau buvo perėjęs į vadina
mųjų dešiniųjų rankas, nes 
iš jo buvo išstoję visi kairie
ji, dabar rimtai susirūpino vėl 
suburti lietuvius į vieną orga
nizaciją. Tokios pastangos bu
vo daromos ypač tam, kad, vo
kiečiams užėjus, jie būtų pri
versti skaitytis su vieninga lie
tuvių atstovybe. Bet ir tokią le-

P. KLIMAS

1915 m.

(3)
Naujų įvykių akivaizdoje 

ėmėsi ruošiamojo darbo ir įvai
rios politinės arba tautinės 
grupės. Vietiniai dvarininkai

Nuo rugsėjo 11 dienos Vil-

zonoje. Jis pasijuto atkirstas ir 
nuo Rusijos pusės, nes iš ten 
nebeateidavo nei laikraščiai nei

paslaptis. pykties ir skausmo 
pilna, puikybės ir nusižemini
mo kupina, didinga ir nusususi 
ligi aitrumo, ir be lemties, ir 
be vairo, nuožmi ir plačiaširdė, 
— ta neaprėpiamų turtų elge
ta — apleido nakties apsiaustu 
apsigobusi, bet dienos keršto no teritoriją ir pradėjau rytmo- 
neatsisakiusi, ilgaamžę Gedimi- ti, valdžios rūpesniais susikau- 
no pilį Antras sapnas... Ne pęs. Netrukus Egirdau už Po-

Didžiuodamasis ta nepapras
ta prievole, kuri man teikė, ne 
be pagrindo, vienintelio valdovo 
garbės Lietuvos sostinėje, rusų 
apleistoje, o vokiečių dar neuž
imtoje, aš atitinkamai apnešiau 
balto medžio skeptrą aplink ma-

deli skelbimai penkiomis kalbo
mis (rusų, lenkų, lietuvių, gudų 
ir žydų), tą pačią naktį išklijuo
ti, šaukė visur klausyti naujos 
piliečių valdžios.

Ugi 10 valandos miestas pa
sijuto atsidūręs tarp dviejų įhil- 
žiniškų armijų kažin kokioj ra
mioj tuštumoj. Nei šūvio, nei 
kraujo! Ko bijota —neįvyko.

Dešimtą valandą vokiečiai pa
sirodė prie Žaliojo tilto. Pirmuo
sius du žvalgus aš pamačiau ne
trukus prie Rotušės, kur man 
teko stovėti milicininku. Gali
ma užmiršti tūkstančiai bet ne

daugiau nuvaryti. Metėsi Į akis 
daugybės vežimų, tik protar
piais atskirtų kareivių būriais. 
Be to, čia karininkai bičiuliavo 
su kareiviais bereikalingai ne
puikaudami.

Visa ta kovos eisena atrodė 
kaip kokia šventadienio paro
da, juoba, kad kai kurioms po
nioms, nugirdusioms pozna
niečių akcentą, atėjo į galvą vi
sur kaišyti gėlėmis. Kareiviai su 
tomis puošmenomis šautuvų . 
vamzdžiuose tarytum užmiršo, 
kur jie eina, ir nuotaikiai šne
kučiavosi su apspitusiais smal
suoliais, girdamiesi savo laimė
jimais. Jie, žinoma, nedaužė nei 
langų, nei plėšė krautuvių kaip 
paskutiniai rusai. Langai tad 
pradėjo atsidarinėti, užkaltos 
durys vertis. Krautuvės tuojau 
prisipildė naujų pirkėjų, kurie 
ieškojo daugiausia saldainių ir 
papirosų. Dovanos buvo dar 
mielesnės.

nur kitur iškulto lango dzinkte- lų, paskum vis stipresnį ir 
Įėjimas jį išsklaidė. Bet tatai 
buvo tik skurdus įspėjimas. Kai 
paskutinis šešėlis išnyko iš žio
ruojančių Vilko akių, tarytum 
atgijęs Perkūnas pasipurtė iš vi
sų savo senojo židinio požemių. 
Griausmas ir trenksmas ap
siautė visą miestą, sukratė jį 
pragarišku piktumu. Rusai tuo 
paskutiniu galybės mostelėjimu 
sprogdino tiltus, geležinkelius 
ir kažkurias dirbtuves. Bet nė 
suardyti nesugebėjo. Žaliasis

aiškesnį ūžesį. Manydamas, kad 
čia atskuba nauji valdovai ma
no tik tik įgytų teisių paveržti, 
ryžausi išdidžiai pasirodyti vi
sos savo galios puikybėje. Bet 
iš perdaug skubaus artėjimo pirmieji mirties husarai su sim- 
sumečiau, kad tas ūžesys yra 
ne to galo. Iš atsargumo norė
jau užimti kokią žvalgybos ker
tę už pirmųjų vartų, bet tą isto
rinę naktį visi vartai ne tik bu
vo užrakinti, bet dar iš vidaus 
užgriozdinti. Vos spėjau bepri- 
sispausti mėnesienos šešėlyje

_____ o_____ __________ v____ už lietaus latako, kaip pro ma- rodytų neprietelio linijas. Ka- 
pasidabino; vieni langai teišdar- ne prašvilpė raitųjų kazokų bū-

Atčjo pagaliau paskutinė ca- dėjo jokio atsparumo..

Po to baisaus triukšmo tyla 
pasidaro šimteriopai klaikesnė. 
Apie pirmą valandą, naktį, gar
bės milicija paleido krivulę. 
Pats, kito milicininko paragin
tas, išėjau su basliu ir mėly
nu raikščiu ant rankos kelti ki
tų mano ruožo draugų, kad už
imtų tuojau savo barą: nauja 
valdžia tūrėjo užimti senosios

gus. Tuo būdu kariuomenė žy
giavo kaip per išnirusį ar ap
leistą, tuščią miestą. Tik lipš
nios grakštuolės nepabijojo pai
niotis tuose kareivių latakuo
se ir vienos nedrebėjo prieš 
narsių kazokų būrius. Bet ir ši
tų bebaimių viršūnės jau buvo

bolinga kaukole. Lėta žingine 
nesustodami juodu jojo pirmyn 
tarp suplūdusios gatvėn minios, 
ilgais apsiaustais apsisupę, pur
vais aptaškyti, saulės nude
ginti, nervingais įtemptais 
žvilgsniais, lyg laukdami kas se
kundė kokio “ženklo”, kurs pa-

sisiekimo priemonėmis

ro naktis Lietuvos sostinėje. Ji 
buvo ne tik istorinė, bet ir

liomis galvos dydžio skylėmis

vė ramybės. Keliolikos žmonių 
Imta užmušta ir sužeista. Ypa
tingai pikta oro ataka sukėlė 
miestą naktį rugsėjo 11 - 12, 
kai cepelinai užpuolė Vileikos 
stotį, septyni kilometrai nuo 
Vilniaus. Toks baisus buvo 
trankymas ir dundėjimas, kad 
visi sulindę į rūsius manėme, 
jog vokiečiai nutarė sugriauti 
patį miestą. Tik kitą dieną ae
roplanai su bombomis paleido 
visomis kalbomis proklamacijų,
kuriose vokiečiai afikinori, kad klaiki kaip visas šimtametis re- 
jie miesto negriausią ir kad fintas. Rudi pulkų pulkai ka- 
žmonės gali būti visai ramūs, reiv‘*l “ sulamdyti, sumurę, 
juoba, kad nebeilgai tie trenka- . ... ... sos barbariškos galybes netekę,mai begąsdinsią, nes rugsėjo slinko
19 jie patys jau nebe iš oro tamsumoj ieškot savo saulės ry- 
pasirodysią Vilniuje... tuose. Nešamųjų žibintų išblėsu- 

miamą valandą tatai nebuvo Rugsėjo 15 jie, berods, ui- si Sviesi lyg nenorėjo rodyti jq 
ėmė Švenčionių stotį, o rusų sulenktų nugarų. Neišspręsta vietą, be jokių atidėliojimų.

dangi mieste jų neaptiko, pik- Skirtumo buvo ir organizaci- 
tojo likimo traukiami ta pačia joje. Nė valandos nepraėjo kaip 
žingine husarai išjojo jų ieškoti griebtasi tiltų taisyti. Rusų ‘spe- 
toliau į rytus.

Apie pusiauvienuoliktą ka
riuomenė ir gurguolės jau už
plūdo miestą nuo žvėryno tilto, 
kurs išliko bemaž sveikas. Ne
pabaigiama vora skubiai vilnijo 
be atvangos ligi vėlaus vakaro 
pro Katedrą Užupio link. Visi 
buvo geriau aprengti negu ru-

lengva pasiekti.

rys su savo baisiomis ietimis. 
Užvarytų arklių prakaitas siau
roj gatvėj užtvindė orą. Tai bu
vo paskutinės rusiškų kanopų 
dulkės...

VOKIEČIAI UŽIMA 
VILNIŲ

Tyli mirties naktis, niekeno 
nemiegota. Paryčiu senosios po
nijos jau nebebuvo. Milicija lyg 
slapčia taikėsi užimti jos vietą 
Rugsėjo 18 dieną 6 vai. rytą ji 
jau visa ėjo savo sargybą. Di- sai, nors arkliai menkesni ir

cialistas', kurs nemokėjo žvė- 
rynišloo susprogdinti, patekęs 
nelaisvėn, dabar jį daug sėk
mingiau lopė, šalia įlinkusioje 
žaliojo jau statė pontonus, šv. 
Jurgio skvėre tapačią dieną 
kaip iŠ žemės išaugo radijo sto
tis. Telefonus per stogus tiesė
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ja.” Parimi Daumantas, “atsi-

mantiėnei {Kritiko didesnis žy- įėjo suprasti, ir visdėlto nepa
gis neg staigus nusižudymas, atlyžo | kokį kilnesnį žygį...

“Danai” yra teką ir priekaiš-

girdėti ją geresnę. Antai kai 
VL Rmjs (per “teaugo” antrą
ją dalį kovo 29) paklausė solis-

tokia pat įdomi ir pagaunanti, 
kaip pasaulinių kompozito
rių”, sol. Stasys Baras atsakė: 
“Atminkite, kad pasaulinės ope
ros yra tūkstančius kartų iš
taisytos, o “Dana” dar tik ban
doma pirmą kartą. Dirigento

išpravardžiuota “Dana”. Operos 
libreto tekste (18, 38, 60 psl.)

Danutę.

Daumanto pavarde buvo pa

To tautos didvyrio atminimas 
gerbtinas. Veikale, kur daly
vauja asmuo Daumanto vardu, 
norėtume matyti nenupilkusių 
ir jo artimųjų ar bičiulių, ypač 
jo anoną, pagrindiniu asmeniu 
operoje veikiančią solistę, taigi

gailę. O kaip ji pristatyta bai-

ariĮja (5^59 p.):
Naktim, žaliųjų girių glūdu

moj,

kiek vargo, piktų persekiojimų, Skaitydami libretą, nežinom, 
kurtos scenos ir kurios eilutės 
bus pakeistos: imanje libreto

girdėjau tavo balsą
liudyti apie baisią neteisybę,

žmona tai žinojo, suprato, ta-

(DANA, prologo ir 3-jų veiks
mų opera, Čikagos lietuvių ope
ros leidinys, 1969). Ten, po

“Danus” turinio atpasakojimo, 
randame šitokią pastabą:

“šiame leidinyje atspausdin
tas Damos libreto originalas. 
Statant operą scenoje, buvo pa
daryta viena kita kopiūra, iš 
veikalo iškrito viena kita sce
na, kurių nematysit vaidinime, 
bet rasit šioje knygelėj.

(Bus daugiau)

Daumantas, rusams bolševi
kams į Lietuvą besiartinant, li
ko Lietuvoje, išėjo į partizanus. 
Jo žmona Danutė, drauge su 
daugeliu kitų lietuvių, pasitrau
kė į vakarus. Iš operos ją ma
tome pabėgėlių stovykloje, kur 
gausiai susitelkę visokio luomo 
ir amžiaus tautiečių. Čia ji jau 
besanti arčiau susipažinusi su 
kompozitorium Stanaičiu, kuris, 
pasisako, net kantatą jai para
šęs (libr. 18 psL). Tą kantatą^ 
jis rengias atlikti scenoje. Apie 
Daumantienę sukas ir dar vie
nas — buvęs karininkas Pakal- 

“Danos” pavadinimas jau bu-nis.
vo spaudoje minėtas, ypač pa- Taigi Daumantienė turi ger- 
grindinai aptartas ponios Vai- bėjų, o ir pati, rodos, neišlieka 
čiūnienės “Naujienose”. Toks abejinga vienam ar kitam, aiš- 
lietuviškos operos pamėgdžiotu klausiai — kompozitoriui Sta- 
yardu pavadinimas iš tikro ne-_ naičiui. Tai panašu į tiesą, tai 
malonus. Gal dar įmanoma bū- natūralu. Tik nepagrįstas ir ne- 
tų tokį nulietuvintą vardą iš- įtikinantis Daumantienės nusi- 
girsti kur nors operos tekste, žudymas, kai susiranda ją jos 
tik ne visos operos jpavadini- vyras Daumantas. Jis pasirodo 
tnu.Čia nieko negali padėtinė toje pačioje stovykloje, šaky- jos.”- 
.pačios solistės pasisakymas, 
kad ją, vardu Danutę, taip pat 
pavadina Dana. Ir iš Lietuvos 
toks vardas neįprastas. Ten 
kartais Danutę pavadina Done, _ _ _
bet tai jau šiurkščiai tardami., jos nematant ir negirdint (55 
Antai kažkuriose Lietuvos vie-- p.):

žinojau, kas galėtų būti tau- 
brangu--------

Ir mano dovana — ne dei
mantas žėrįs, 

Tik žemės sauja, gyva krau
ju kovos draugų...

Į tuos jo širdies žodžius, “sa
ve tramdydama, bet lyg kliedė
dama”, Daumantienė atsako 
(59 p.):

Daumantai,
Kokia nuostabi ir kokia rūsti 
Ta mudviejų laimės pasaka!

se rankose “Dana” turėtų pra
skambėti Chkagos lietuvių ope
rai įprastame lygyje.”

Sakykim, kad opera “Dana” 
nėra dar subrandinta, bet tai 
nerodo, kad ji negalėtų bręsti 
ir tobulėtų Ir šios Operos kūrė
jai be abejo žino, kur kas kliū
va, kur ką pritiktų geriau pa
daryto O kad ji išėjus jau į vie-

čiui apie ją ką pasakyti. Skai- 
tykim libretą.

Taigi Daumantienė tori ger-

kim, po kelerių metų. Jo žmo
na Danutė, pamačiusi jį “ir iš
girdusi jo žodžius, ji tarytum 
suakmenėja”, paskui kalba (dai
nuoja ariją)), dar Daumantui

tose Kazimierą pavadink Kazu Dieve, mano Dieve,
(arba kad ir Kaziu), tai jį pa- Ar tu galėjai siųsti man rūs- 
niekinsi ar bent pasirodysi, kad 
negerbi jo tikruoju vardu. Bar
borą pavadink Barbe, Magda
leną Magde, Marcelę Marce, tai 
pravardžiuosi ar bent neman
dagiai, storžieviškai pavadinsi.

Pažvelkim į mūsų klasikus, 
rašiusius teatrui. Antai Vinco 
Krėvės istorinė drama —“Skir
gaila”, o ne koks “Skirga”; g°m> atsigręžusi į Daumantą”, 
Balio Sruogos istorinė drama— prakalba (57 p.):

Mielasai, tu ieškomą radai!

Kad tu globotum, aš mel
džiausi daugel kartų! 

Kodėl, kaip silpną medį, tu

‘Kazimieras Sapiega”, o ne

Ir tavo dovana —
Dailiau už deimantą tviska!
Kai mirsiu aš — jei siela ne

pagis — 
Tik ta žeme, tik ta žeme už

bersi man akis — 
Ir “prisiglaudusi prie Dau

manto, pro ašaras” (60 p.):
Dabar palauk valandėlę, 
Palauk, mano nesulauktasai! 
O, kaip aš trokštu nuo tavęs 

nesitraukti,
Amžinam glamonesy su ta

vim degti!-------------
Bet palauk valandėlę — 
Aš turiu pasirengti, 
Aš turiu pasitvarkyti, 
Aš turiu susitelkti —
Man per sunku dabar save 

suprasti!...
“Ji tekina įbėga namo durys- 

na”, scenoje nesusivokimas, ir 
po valandėlės “Daumantienės 
kambaryje pasigirsta kurtus šū-

Nusižudo. Bet.. .anoks čia 
žygis! Daug dabar desperatų ir 
pakrikėlių žudosi. Ar pritiko žu
dytis Daumantienei? Ji drauga
vo su vyrais, gal ir simpatiza
vo Stanaičiui, kuris net pasisa
ko (56 p.): “Pamilo ji visa šir
dim mane...” O ji pati vieną 
kartą, išgirdusi moterų apkal-

tesnę bausmę! bą, svajingai dainuoja (21 p.): 

pavasario 
svajone? 

teblaukia

Kur tu dingai,

Kodėl tu palikai mane už lai-

Pagaliau ji “sutelktam jė-

(atkelta iŠ 3 psl.) 
riam laikui turėjo būti uždary
ta. Naujam prezidentui (laiki
nai einančiam pareigas) Haya- 
kawa su policijos pagalba išvi
jus chuliganus už universiteto 
ribų ir prie klasių durų pasta
čius policiją, mokslas vėl galė
jo būti tęsiamas. Keista, kad 
Ši kolegija pastatyta labai gra
žioje vietoje, turi modernius 
pastatus, laboratorijas ir kva
lifikuotą profesūrą. Dar keis
čiau, kai ta pati akademikų 
aristokratija nei pati ryžtasi sa
vo namus valyti, nėi leidžia 
valdžiai tai padaryti. O šiukš
lių kvapas vis labiau pradeda 
erzinti žmonių nosis.

Ne geriau dalykai klostėsi ir 
Kolumbijos universitete. Vado
vybė nedrįso riaušių sustabdy
ti pačioje užuomazgoje. Leido 
daužyti baldus, naikinti dbku- 
mehtas, okupuoti pastatas. Vė- malšino. Miunchene pasauli* 

taika nebuvo išgelbėta. Vargi 
ar miuncheniškas būdas paso 
tins baltosios kairės ir juodo 
sios dešinės norus; vargu ai 
nuolaidom bus išgelbėta aka 
dentine laisvė. Japonų bombo

. to profesūra ir vadovybė, pa
mačiusi ekstremistų šautuvus, 
visai susileido. Be jokių patai
sų priėmė riaušininkų ultima
tumą.

Vienok yra ženklų, kad drą
sus ir ryžtingas universitetų va
dovybės elgesys “sukilėiius” iš
gąsdina. Pernai Denverio uni
versitete, voš tik prasidėjus ne
legaliom demonstracijom, buvo 
iššaukta policija, suareštuota 
ir čia pat iš universiteto išmes
ta 40 organizatorių. Triukš
mas toj mokykloj visiškai nu
rimo. Nebuvo riaušių, kai Nia
garos universiteto prezidentas 
drąsiai ir ryžtingai paskelbė, 
kad SDS subversyvinei grupei 
nebus leista jo mokykloje eg
zistuoti.

Iš istorijos žinome, kad Miun
chenas Hitlerio apetito nenu-

Bau pašaukta policija sukėlė 
protestų audrą. Prezidentas tu
rėjo atsistatyti. Riaušininkai 
nuo bausmių atleisti. Dar dau
giau. Pati universiteto vadovy
bė bandė nutraukti maištinin
kų kriminalines bylas civili
niuose teismuose. Ir Čia “trečio
ji lytis" pasirodė be nugarkau
lio. Nerėmė universiteto vado
vybės, nekėlė jokio protesto 
prieš sistemingą ir organizuotą 
paskaitų trukdymą. Gi, kaip 
minėjome, KčthėHo universite-

kiečius laimėjimo kovai. Kažin, 
ar Kortelio šautuvų vamzdžiai 
paskatins Amerikos “trečiąją ly-
tį” kovai už akademinę 
vę? -

KŪRINU ŽVILGSNIS Į KŪRĖJĄ
Detroite baigiant jubiliejinius 

Lietuvės laisvės kovos metas, 
š.m. vasario 16 įvyko iškilmin
gas ir dalyvių gausumu pasižy
mįs užbaigimas Mercy College 
salėje. Invokaciją ta proga su
kalbėjo monsinjoras Leonar
das C. Gižinskas, T. L. Baigda
mi minėti birželio įvykių su
kaktis, spausdiname aną invo
kaciją, prie įvykusių minėjimų 
prijungdami ir religinių minčių 
puokštę. — Red.

Amžių Karaliau, Pasaulio Val
dove, Maloningasai Tėve, mūsų 
senolių vadintas Praamžiumi, 
mes ateiname pas Tave su 
skausmu širdyse, su ašaromis 
akyse ir su skundu bei maldavi
mu lūpose...

Mes neabejojame, kad mūsų 
balsas Tave pasieks. Nesgi Tavo 
ausis girdi ne tik jūrų bei 
audrų ūžimą, ne tik girių oši
mą, ne tik perkūnijų trenks
mą. Tavo tėviška ausis girdi ir 
nedrąsų kregždutės čiulbesį, ir 
net menkučio žiogelio čirški
mą. Tat kas gi gali tikėti, kad 
ji būtų kurčia sielvartingam 
Tavo vaikų aimanavimui?!

Tu, Tėve, žinai tų aimanavi
mų priežastį. Tu žinai, kad be 
Tavęs, mūsų Dangiškojo Tėvo, 
mes dargi turime ir savo žemiš
kąją Motiną. Tai mūsų brangi

kada Aš sukūriau pasaulius ir 
prie dangaus skliautų prikabi
nau nesuskaitomus ugnimi žė
rinčius žvaigždynus? Kur tu bu
vai, kada Aš vandenimis pripil
džiau okeanus? Kur tu buvai, 
kada Aš užžiebiau saulių lieps
nas? Kur tu buvai, kada Aš 
kalnam įsakiau, kad jie iškeltų 
aukščiau debesų savo viršūnes? 
Žmogau, kur tu buvai tada, jei 
tu dabar įžūliai drįsti reikalauti 
iš Manęs pasiaiškinimo ir at
skaitos?”

Ne, Tėve! Tavo pranašo įspė
ti, mes žinome, kad Tavo dar
bai nėra kaip mūsų darbai, ir mes savo kelyje nepasimestu- 
Tavo mintys nėra ir negali 
būti kaip mūsų mintys. Mes ži
nome, kad istorijos bėgyje bu
vo netgi toks momentas, kad 
Tavo vienintelis Sūnus ir Tavo 
dieviškos prigimties dalininkas 
merdėjo prikaltas prie kry
žiaus, o pašaipininkų gauja ty
čiojosi ir šaukė: “Jeigu Tu tik
rai esi Dievo Sūnus, kaip sa
kaisi, tai dabar nuženk nuo 
kryžiaus, ir mes visi Tavimi 
įtikėsime!”

Mūsiškai galvojant, žmogiškai 
galvojant, šitokioje padėtyje, 
rodosi, Jis būtinai turėjo nu
žengti nuo kryžiaus. Bet Jis to 
nepadarė. Jis neieškojo lengvo 
laimėjimo; trumpalaikio, valan
dėlę trunkančio laimėjimo. Ne-

Mum turėtų užtekti to, ką 
mes žinome, ką Tu pats mum 
teikeisi apreikšti, Tėve. Mes 
esame tikri, kad galutinai lai
mėsi Tu ir tie, kurie bus su 
Tavim. Nebus laimėtoju šėto
nas ir jo iš rytų mūsų Lietu
vą užplūdę tarnai. Mes žino
me, mes tikime, kad tiesa, lais
vė ir meilė nugalės melą, vergi
ją ir neapykantą.

Bet mes esame silpni žmo
nės. O pagundos yra tokios sti
prios! Gi dvasinių pavojų tiek 
daug, ir jie tokie grėsmingi! 
Mus ima pagrįsta baimė, kad

NAUJOS PLOKŠTELES

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

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

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu

rinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie-

me. Todėl, Tėve, nepalik savo 
vaiku pačių vienų su jų silpny
bėmis. Tos pagalbos mes pra
šom ne tik sau, bet ir mūsų bro
liam bei seserim, nešantiem, 
vergijos jungą Lietuvoje. Tu 
Tėve, žinai ir mes žinome, kad tais viršeliais, 474 psl. kaina 
jiem netgi nevalia Tavęs viešai 
šauktis. Jie tegali Tavo šven
tą vardą ištarti nebent girios 
gilumoje arba savo namuose, 
pasislėpę nakties glūdumoje. 
Tėve, nepasitrauk nuo jų ir nuo 
mūsų. Tegul Tavo dešinės galy
bė atsveria mūsų žmogišką silp
nybę.

Neleisk, kad mūsų protestas 
prieš neteisybę pavirstų abe
jingumu!

Neleisk, kad mūsų kovingu- 
tėvynė Lietuva. Šventoji že- siekė teatralinio efekto. Nesifei- -n» dvasia; - priešinga vergijai 
mė, persunkta mūsų garbingų ir 
darbščių protėvių prakaitu, o 
dabar žiauraus priešo tvindo
ma mūsų kenčiančių brolių ir 
seserų ašaromis bei krauju.

Mūsų žmogiškas likimas yra 
pilnas paslapčių. Ne tik pavie
nių asmenų, bet ir tautų bui
tis yra apsupta daugybės ribo
tam žmogaus išmanymui nesu-

12 dol. Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol. Kelias į 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, J. Puzinas, išleido Ka
rys, kaina 2.50 dol.

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

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

ir prievartai, pavirstų vergiš
ka ir bejėge rezignacija!

Duok, kad gaivinančios vil
ties ugnelės niekad neužgęstų 
mūsų sielų horizontuose!

Dieve, neduok, kad mūsų 
tikėjimo pergale vietą užimtų 
dvasios mirtį nešąs skepticiz
mas!

do išprovokuojamas ir moraliai 
išprievartaujamas trivialumo 
bei vulgarizmo. Kristus Vieš
pats nesutrukdomai ir nesvy
ruodamas tęsė savo vienkar
tinę pasaulių istorijoje Auką ir 
tik šitaip paklupdė prieš save 
nuostabos apimtą žmoniją arba 
bent didžiausiąją jcs dalį.

Taip, Tėve, Golgotos akivaiz- 
prantamų mįslių. Mes nelaukia- doj žmogaus burna nebedrįsta 

klausti, kodėl Dievas padarė 
taip, o nepadarė šitaip. To vie
toje krikščioniškoji sąmonė pa-

nantį klausimą, kodėl istorijos 
mylima! eiga dažniau panėši į klaikų

Sugrįžk, ateik! — Tegu pa- košmarą negu į epinę idiliją, garbiai kartoja Pauliaus iš Tar- 
mato žmonės — Mes paklustame Tavo įkvėpta-

Jinai tebėr, jinai tebėr išti- jam išminčiui, kuris kadaise

Su ilgesiu tavęs

kima! 
savajam,Suprantama, kad

Daumantui ištikima. Pagaliau 
jei ir pasijuto kalta dėl savo šir
dies jausmų svetimam, tai Dau-

so žodžius: “O, Dievo turtų, iš
minties ir žinijos bedugnė!

draudė įžūlųjį maištautoją ir Ta- Kaip nesuprantami Jo teismai 
vo vardu jį klausė: “Kodėl tu
dabar lauki, kad Aš visada da- Nesgi kas pažino Viešpaties pla- 
ryčiau taip, kaip tu nori? Ar tu nūs?! Arba kas buvo Jo patarė- 
turi tam teisę? Kur tu buvai, jas?” (Rom. 11, 33.)

ir kaip nesusekami Jo keliai!

Apsaugok, Tėve, mus niro tra- Vydūno fondas Chicagoj. 
gėdijąs į nevilti patekusio žmo
gaus, kurio malda kartais virs
ta desperatišku piktžodžiavi
mu. Neleisk, neleisk, kad toks 
dvasios sukrėtimas ištiktų bet 
kurį iš Tavo vaikų, bet kuri 
lietuvį!

Mūsų Tėve ir mūsų Viešpa
tie, tebūnie taip, kaip mes pra
šome!

Monsinjoras L. C.
Gižinskas, T.L.

BALTIMORES kar. mindaugo m okykla baigė mokslo metus

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

Introduction to Modem Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokto Parengė L. Dambriūnas,

. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
leido lietuviai pranciškonai 
rooklyne. 479 psl., kietais vir
bais. Kaina 7 doL
Labai naudingas priedas pra
šantiems mokytis lietuvių 
ilbą. Lithuanian Reader for 
»lf-lnstruction. Parengė W. R. 
rhmalstieg ir A. Klimas. Kaina
doL

PAPIGINTOS KNYGOS

"Atsiminimai ii Balto veik- 
s". Prel. dr. J.B. Končiaus 
nkalas apima Balfo įsikūrimo 
tori ją, lietuvių gyvenimą trem- 
je, naujakurių būklę Ameriko- 

144 iliustracijos. Tinkama ir 
aujakuriam pasiskaityt ir kvie- 
jam padovanoti. Kaina 3 dol. 
ietais viršeliais 4 dol.
"Vytautas tho Great". Prcl. 

r. J. B. Končiaus istorinis vei
sias apie didįjį Lietuvos kuni- 
aikštį anglų kalba. Graži (lo
ma angliškai kalbanticm. Kai- 
a 2 dol. Kietais virš. 3 dol.
"Awakuning Lithuania". l*ro- 

!sorius J. Stukas anglų kalba 
arašo lietuvių tautinį atgins
ią. Kaina 3 dol. Kietais virše
lis 4 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš- 
•lės gaunamos: Darbininkas. 
10 Willoughby Avė., Brook-

Dutyttt-Gorrsh, MOlrbusiai mokykloje t mrtim. Visos nuotr. K. Ccsonto lyn, N. i. 11221.
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PusL*'i f.sr^o mekytoja E. Ruzgienė

'............— : .< ik
r /sus panie
ką ir neapykantą, palaiminki 
meno mylimuosius ir visą ma
no Tauta, o vpač Tėvynės gy
nėjus, našlaičius ir visus ken
čiančius už Tiesa. Sujunki mus 
visus vienybėn gyvu tikėjimu, 
nepalaužiama viltimi ir nežinan
čia ribų meile." (Iš "Marija, 
gelbėki rrus".)

NELAIMINGOS DIENOS
1910 birželio 15 netikėtai ru- 

i kariuomenė Įsiveržė į Lie- 
;vą ir ją okupavo. Kitais me- 

ais tą pati mėnesi tomis pa
čiomis dienomis daug nekal
tų lietuvių užkaltuose vagonuo
se rusai išvežė iš gimtųjų lau
kų į Sibiro dykumas. O po to 
birželio 22 prasidėjo baisusis 
karas, kuris taip pat Lietuvą 
labai nuvargino. Po II-ojo pa
saulinio karo Lietuvai nepasise
kė išsilaisvinti, ir ji pasiliko 
nelaiminga, pavergta, rusų bol
ševikų rankose.

Lietuvių gyvenimas vergijo-

Lietuva ir mes
Lietuva yra mūsų tėvų ir mū

sų brangiausias turtas ir pasi
didžiavimas. Nors mes gimėm 
Amerikoje, vistiek mūsų krau
jas lietuviškas, ir mes priklau
some tik Lietuvai. Ji yra mūsų 
pasiilgta ir mylima žemė.

Ką mes turim daryti, būdami 
betuviai? Pirmiausia, gyvenda
mi kitur, turime būti pavyzdin
gi lietuviai. Antra, turim bend
rauti su lietuviais ir priklausyti 
lietuviškom organizacijom, ku
rios palaiko lietuvių stiprybę ir 
vienybę.

Nereikia pamiršti ir lietuviš
kos knygos ir laikraščiu, kurie 
palaiko lietuvišką gyvastingu
mą ir tarpusavio brolišką šilu
mą. O svarbiausia, man atrodo, 
lankyti lietuvišką mokyklą, kur 
gali daug ko išmokti apie Lie-. 
tuvą, surast lietuvių draugų Įsi-' 
gyti savų papročių.

Aš taip pat jaučiu, kad la
bai yra prasminga, gyvenant 
tarp kitataučių, nesigėdinti sa
vo lietuviško vardo, pasisakyti, 
kad lietuvis esi. Tas. kas gė
dinasi savo tautos, paniekina 
ir save kaip žmogų.

Aš nesu matęs Lietuvos ir 
qal niek."4 jos nematysiu, bot 
, .-”ome‘ ’uriu nesuprantama

■ ■ į?i adėti ir pamatyti ją 

Vyrutes Navickas, 3 sk.

je yra nepaprastai žiaurus. Jie 
savoje žemėje neturi nuosavy
bės, — viskas priklauso Sovie
tų Sąjungai. Ne tik jiem buvo 
atimta savo, žemė, bet ir bran
gi visokia laisvė. Nepaklus
nius vergijai uždarė į kalėji
mus. išvežė i Rusijos gilumą ar 
sušaudė, ar išlikę dar gyvi iš 
bado mirė darbo stovyklose. Sa-

MANO KAMBARYS

Aš turiu mažą kambarj. Tas 
kambarys yra labai šaltas, bet 
aš turiu elektrinę krosnį. Ma
no kambaryje yra spinta, kurio
je laikau savo rūbus ir kitus 
dalykus. Kitoje mažesnėje spin
toje aš laikau savo knygas.

Mano kambaryje yra kelios 
lentynos. Ant jų aš esu sudėju
si kimštus gyvulius: šunį, ark
lius. oktopą ir katiną.

Mano lova yra maža ir ne
labai patogi, bet tėvai žadėjo 
nupirkti naują.

štai kaip atrodo mano kam
barys.

Jūratė Kulpaitė, 7 sk. 

varne krašte buvo uždraustos 
buvusios lietuvių organizacijos, 
panaikinta žodžio laisvė, perse
kiojamas tikėjimas. Per mokyk
las. spauda ir radiją bruko tik 
komunistišką galvojimą ir rusų 
kultūrą. Pavergtoje Lietu
voje gyvenančių lietuvių dvasia 
ir rankos surakintos. Patys vie
ni negali išsilaisvinti.

Jiem reikalinga mūsų laisvė
je gyvenančių skubi pagelba. 
Mūsų šventa pareiga nepamirš
ti Tėvynėje gyvenančių bro
lių, siųst jiem aukas ir melstis, 
kad greitai pasibaigtų vergija, 
ir kiekvienas lietuvis galėtų 
laisvai ir laimingai gyventi sa
vo žemėje.

Ligi ja Birutytė, 8 sk.

JŪS BŪSIT GERIAUSI 
DRAUGAI

Rasa Milukaitė. VII sk. mok. 
išeinančius iš mokyklos taip 
atsisveikino:

‘■Mieli abiturientai,-ės!
Mokinių vardu taip man links

ma jus pasveikinti užbaigus 
mokyklą. Ir aš nemanau, kad 
reiktų su jumis atsisveikinti, 
nes jaučiu, kad užsimezgusi 
draugvstė mūsų mokykloje ne
nutruks su jumis iš jos išėjus. 
Todėl tik noriu jum palinkėti 
pasisekimo ateities planuose ir 
tarti tik iki pasimatymo, tikė
dama. kad jūs mūsų neuž
miršite ir mielai vis mus aplan
kysite.”

Šiltu ir linksmu vasaros 
atostogų!

Iliustruotas Lituanistinių Mo
kyklų Moksleivių Metraštis 'De
šimtoji Pastanga'! Galima įsigy
ti pas Mokyklos vedėja ir kny
gynuose. Kaina 3 dol.

KELIONĖ I SNIEGUOTĄ KALNĄ
Per Vainiku dienos savaitga

li mūsų šeima sugalvojo nuva
žiuoti prie 6280 pėdų Vv'ash- 
ingtene kalno Nev. Hampshire. 
Tai vieniu eiė vietovė Rytuose, 
kur galima slidinėti birželio mė
nesį. Ten nėra jokiu keltuvų 
ir kitokių patogumų. Reikia 
apie tris valandas lipti į kalną 
ir su savimi neštis visą man
tą.

Kalno apačioje, ant greitke
lio, iš pat ryto išsirikiavo dau
gybė automobilių. Suvažiavo 
ne tik iš Rvtų. bet ir iš toliau: 
iš NVisconsin, L'tah ir kt. Tai 
“nepataisemi slidininkai”, — 
kaip juos vadina tėvelis, — 
“jiems užtenka paminėti žodį 
sniegas, ir tokie važiuoja šim
tus. o gal ir tūkstantį mylių .

Mana tėvelis taip pat užsi
krovė slides ir sunkiuosius ba
tus ant peši”. O mes: mamytė, 
sesutė Lina ir aš ėjome be kro
vinio. tik nešėm indą vande
niui ir ši tą užkąsti. Susiradom 
taką ir paskaitėm skelbimų len
ta. kur įspėja apie visokius pa
vojus. Kiti pasakojo, kad prieš 
savaite krentančios uolos sužei
dė keletą slidininkų, kurie bu
vo susėdę užkandžiauti. Taigi, 
toks kalnas ne juokai.

Pradėjom lipti. Netrukus į- 
pratome ir kvėpuoti nebuvo 
sunku. Priėjom nemažą krioklį, 
kur vanduo taip ūžė. kad ir 
su įkalbėti sunku. Aukščiau už
tikom eile šaltinėlių Jų šaltas, 
tvras vanduo mus gaivino per 
visą keiionę. Vis sustodavom at
sikvėpti, o prie vieno medinio 
tiltelio ilgiau pasėdėjom, užkan
dom. ką turėjom pasiėmę, ir už 
sigėrėm šaltinėlio vandeniu, ku
ris gardesnis už mieste gauna
mas sodes.

Mano namai
Jau iš seno liaudies patarlė 

sako: “Namai pragarai, bet be 
jų negerai”. Ir aš taip pat 
manau, kad be savų namų bū
tų labai liūdna.

Bet ne visi žmonės gali turė
ti ar turi namus. Man atrado, 
kad žmogus be savų namų, ne
turėdamas savo nuosavo kam
po. lyg pamestas pašaly niekam 
nereikalingas daiktas.

Aš esu labai laiminga, turė
dama savą pastogę ir joje mie
la savą kampeli. Mano namas 
yra priemiestyje, nuošalioje vie
toje. Bet prie mano namų la
bai lengva privažiuoti trauki
niu, autobusu ar automobiliu. 
Mūsų gatvė šviesi ir plati, čia 
pat netoli didelė valstybinė 
mokykla. Mano namas yra 
erdvus, dviejų aukštų: iki pusės 
mūrinis, o viršutinė pusė tik 
dengta geltonomis plytelėmis. 
Kaimynai turi panašius namus, 
ir yra labai geri malonūs žmo
nės.

Šalia namo turime gražu dar
želį ir priestatą automobiliui. 
Aš mėgstu būti namuos, bet 
labiausiai savo kambaryje. Ma
no kambarys man nenuobo
dus: mėlynas kilimas, ružavos 
sienos ir balti baldai; Įsivaiz
duojat, — šviesu, Įvairu ir jau
ku. Mano idomiąusias ir mėgia
miausias darbas namuose -— 
mezgimas. Man namuos niekad 
nenusibosta. Bet kai vasarą iš
važiuoju į Putnamą. tai labai 
pasiilgstu savų namų, ir tuo
met suprantu, kaip liūdna tiem 
žmonėm, kurie savu namu ne
turi ir i juos niekad negali su
grįžti.

Rūta Gerulaitytė, 8 sk.

Po geros valandos miške pa
matėm pirmuosius sniego gaba
lus. Netrukus ir pats takas jau 
buvo padengtas sniegu. Pradė
jom p-'" ii klampoti ir gerokai 
sušlapcn, o su sesute pasidsu- 
žėm sniego gniūžtėmis. Dar va
landa. ir prieš akis atsiskleidė 
sniege laukai, ten ir medžiai jau 
pranykę, tik uolos kai kur išlin
dę. Tai ir buvo mūsų kelionės 
tikslas — Tuckerman dauba, 
čia žymiai šalčiau, o ant pa
čio kalno viršūnės tik 29". 
Pasidarė vėsoka ir su dviem 
megztiniais, tad nuėjau į kuklų 
kalnų namelį sušilti.

Daug žmonių dabar avėsi sli
džių batus ir vėl lipo bent pus
valandi sniegu aukštyn, kad 
per porą minučių nusileistu. Že
miau. jau tarp medžių, prie šal
tinėlių ir uolų, pristatyta viso
kių spalvų palapinių. Jaunimas 
ten nakvoja. Naktys šaltos, tai 
kūrena laužus ir lenda į miega
muosius maišus.

Iš visos šeimos tik tėvelis ga
lėjo paslidinėti dauboj. Besi
džiaugiant vaizdais, atėjo lai
kas grįžti. As dar Kartą pažvel
giau i kalno viršūne, sniego lo
pus, kur slidininkai, kaip maži 
vabaliukai. darė posūkius. 
Vaizdas reto grožio, ir man bu
vo gaila palikti šią vietą —ar 
kada grįšiu atgal" O jei grįšiu, 
tai būtinai su slidėmis.

I eistis žemyn buvo lengviau 
ir po dvieju valandų pasiekėm 
greitkelį. Aut< mcbilyje mūsų 
laukė šuniukas. Nors jis visiš
kai juodas kudlius. bet jo var
das Sniegiv Jis mums primena 
žiemos malonumus visą laiką.

Laura Čerkeliūnaitė, 7 sk.

MANO ŠUNIUKAS
Mano šuniukas yra Yorkshire 

Terrier veislės. Nors jis yra la
bai mažas, mes ji pavadino
me Liūtu. Jo galva ir kojos yra 
auksinės spalvos, o kailis juo
das. Liūtas labai gražus: jo vie
na ausytė stati, kita nudribus.

PABAIGUS LIETUVIŠKA 
MOKYKLĄ

Pabaigus lietuvišką mokyklą, 
mano jausmai yra dvejopi: aš 
esu labai patenkinta, kad pa
galiau pabaigiau devynerių me
tų sunkų darbą, bet man nesma
gu. kad kas šeštadienį negalė
siu susitikti su visais draugais. 
Pagaliau aš galėsiu šeštadieni 
ilgai miegoti ir vėliau važiuoti, 
kur noriu. Pradžioj bus neįpras
ta. bot vėliau tikiu, kad pripra
siu. Per išleistuves visiem bu
vo graudu atsisveikinti. bet 
mes žinojom, kad vėl susi
tiksim, bent sykis nuo sykio.

Giedrė Kregždytė

Koks kelias mokyklai geriausias? — Klausia New Yorko tėvai savo susirinkime.

Mum vistiek svarbu, kad įdomiai pasakoja.

Jis yra labai linksmas, juo
kingas ir išdykęs. Liūtas labai 
greitas: moka suktis kaip vi
jurkas ir skardžiai loja. Jis ge
ras sargas. Miega Liūtas mano 
kambaryje. Jeigu kas naktį įei
na i mano kambarį, jis prade
da baisiausiai loti ir, žinoma, 
mane prižadina.

Mes turim seną katiną, kurį

KĄ AŠ DARIAU ŠIĄ ŽIEMĄ
Šią žiemą aš labai daug spor

tavau. Aš su draugėm beveik 
kiekvieną penktadienio vakarą 
važiuodavau čiuožti. Kartais 
per savaitgalį mano visa šeima 
važiuodavo čiuožti, nes mes vi
si esam nusipirkę pačiūžas.

Šią žiemą buvo nemažai snie
go. Vieną kartą nebuvo mo
kykloje pamokų keturias die
nas. Tas dienas aš su drauge 
arba su broliuku, sesute ir šu
niuku ėjau laukan pažaisti snie- 

Liūtas myli ir nori su juo žais
ti. Tačiau užtruko gal pusę me
tų, kol katinas nustojo pykti 
ant Liūto ir purkšti. Dabar jau 
mūsų katinas meiliau žiūri į 
Liūtą, nors didelio draugišku
mo nerodo.

Liūtas padaro ir daug žalos. 
Sugraužė daug batų ir sukram
tė žaislų, bet vistiek mes ant 
jo nepykstam ir jį labai mylim.

Daiva Jurytė, 7 sk.

ge. Mes visi pastatėm pilies sie
nas, iš už kurių mes vėliau mu
šėmės sniegu.

Porą kartų šią žiemą aš bu
vau rogėm pasivažinėti. Kartą 
parke nusidraskiau veidą beva
žiuodama nuo kalno.

Su angliškos mokyklos drau
gais važiavau slidinėti. Tai bu
vo tik antras kartas, bet man 
labai patinka, ir aš jau neblo
gai slidinėju.

Rasa Milukaitė, 7 sk.
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Saulėje žėri George ežeras. Prie šio ežero yra graži lietuvių Slyvynų Blue Water vasarvietė. Puikios sąlygos 
praleisti atostogas. Patogu pailsėti vykstant j Kanadą. Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thru- 
way Exit 24, j Northv/ay 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. j šiaurę. Dėl informacijų kreiptis: 
Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. Tel. (518) NU 4-5071. Nuotr. V. Maželio
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GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS
= CARE COD - OSTERVILLE |

= KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO =;
= _ GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE =

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 1

I AUDRONE |
= 87 East Bay Rd., OsterviHe Cape Cod, Mass. 02655 E
= Tel. (Area 617) 428-8425 |

= • Vila Audronė yra apsupta didelio pušį;, beržų ir kt. dekoratyvi- = 
= nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams. =
£ • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
E • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės E 
E pėsčiom). E
= • Geras lietuviškas maistas. =

— Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. ir = 
E jau dabar priimami užsakymai. E

E Kreiptis: Dr. ED. JANSONAS, 15 Rosedale St., Boston, Mass. 02124. E 
E Tel. 288-5999; o po birželio 22 d. tiesiai j vilą AUDRONE — Cape E 
E Cod, Mass., Marija Jansonas. E

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią * E 
S Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą. E
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TO PLACE
YOUE AD

CANCEL OR CHANGE
Tol.; GL2-2923

MALĖ - FEMALE

Secty's and Typists
Full and Part Time

PRATT 
INSTITUTE

We have a variety of interesting 
positions. HS grads vvith eleetrie 
typewriter skilia preferred. Most 
secretary jobs reęuire shorthand. 
Many benefits including unusual 
vacation and free tuition.

CALL
PERSONNEL DEPT.

622-2200, Ext 458
For More Information

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Spaskis naujas pasaulio šachma
tų čempionas. Mačas dėl pasaulio 
karūnos tarp Petrosiano ir Spaskio 
baigėsi IJ’-jilOLi pastarojo naudai. 
Borisas Spaskis 32 m., gimęs Lenin
grade. šachmatais žaidžia nuo 10 
metų. 1952 m. Leningrado p-bėse 
laimėjo 2 v., 1953 m. tarpt. Bucha- 
resto turnyrą baigė ketvirtu, gau
damas tarpt, meistro titulą. 1956 m. 
laimėjo pasaulio jaunių p-bes ir 
didmeistrio vardą. 1962 m. Havanos 
tarpt, turnyrą baigė 2-3 v. 1966 m. 
laimėjo JAV Piatigorskio taurės 
turnyrą Santa Monica, Calif.; 1967- 
1968 m. pasaulio kandidatų varžy
bose įveikė Gelerį, daną Larseną ir 
Korčnojų ir paskutinėj š.m. dviko
voj—pasaulio čempioną Petrosianą.
• JAV-bių jaunių pirmenybės (U-S. 
Junior Open) įvyks rugpiūčio 1-5 d. 
d. Bostone (Northeastern Universi- 
ty). Dalyvauti gali visi jaunuoliai 
iki 21 metų amžiaus. Informuotis 
pas Prof. S. H. Phillips, 18 Rennie 
Dr., Andover, Mass. 01810 (adv. re- 
gistration; inąuire reduced rates, 
room, meals). Dalyvio mokestis iki

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.
Aloyzas V. Vaškas, gyv. 11 

New St., balandžio 19 buvo pa
vojingai sužeistas Vietnamo 
karo fronte. Buvo nuvežtas Į 
Japoniją ir gydomas. Sužeis
tojo motina Jadvyga buvo nu
vykusi jo aplankyti. Iš Japoni
jos parvežtas į Washingtoną ir 
gydomas Walter Reed ligoninė
je. Albinas Vaškas, sužeisto
jo tėvas, buvo nuvykęs Į Wash-

ingtoną ir po trijų dienų gri
žo. Karys Aloyzas V. Vaškas už 
drąsą apdovanotas bronzine 
žvaigžde su “V” užrašu. Linki
me jam pasveikti.

Ferdinandas Valentukevičius, 
gyv. 40 Worcester St., birželio 
1 minėjo savo 73 metų amžiaus 
sukakti. Gimęs Merkinės vals

čiuje. Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo metais savanoriu 
Įstojo į Lietuvos kariuomenės 
9jjį pulką ir pasižymėjo kovo
se su vokiečiais, bolševikais ir 
lenkais, gaudamas pasižymėji
mus už drąsą.

1925 liepos 14 atvyko Į JAV 
ir apsistojo Nashua, kur ir iki 
šiol tebegyvena. Yra pensinin
kas. Darbininko skaitytojas. 
Linkime jam ilgiausių metų!

Lietuviška vasarviete
BANGA

Cape Cod, Mass.
Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo garsaus
Craigville Beach. Patogūs kambariai ir atskiri namukai, 
kur patiems galima gamintis valgį. Skanūs lietuviški val
giai. Grynas pušų oras ir rami vietovė poilsiui. Svečiams 
be savų automobilių — transportacija į ir iš paplūdymio. 
Šalia ‘‘Bangos” randasi ežeras su paplūdymiu. Žuvavimo 
mėgėjams yra laivelis. — Norintieji puikiai praleisti 
atostogas prašomi su užsakymais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė 
BANGA

BOX 188, CENTERVILLE CAPE COD, MASS. • (617) SP 5-4633

SERVICE

JIMMY’S FURNITURE 
REFINISHING & REPAIR 
We Make your Furniture 

Look Likę New 
We go to the Home 

Call 857-4888

CYPRESS OUTDOOR 
SVVIMMING POOL
Open 7 days a week

A Family Place
852 Jamaica Avė Bklyn N.Y.

Call AP 7-0788

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

liepos 31 d. $9 po to SU. Paskirtos 
piniginės dovanos 1-3 v. laimėtojam 
$250, 100 ir 50. Be to A. B. C ir 
D-E kl. geriausiems žaidėjams.

• Estė M. Raniku laimėjo tarptau
tinį moterų turnyrą Vengrijoje, pa
krovusi 11 tš. iš 13; rumune Poli- 
chionadi ir vengrė Veroci surinko 
po 8H>.
• Massachusetts mokyklos (High 
School) turi 93 šachmatų komandas, 
apjungtas 9 lygų. Skaičiai rodo au
gantį moksleivių domėjimąsi šach
matų žaidimu.

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

DARBININKO SKAITYTO JAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i į iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughi>y Avė., Brooklyn,N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 mėtams.

Vardas ir pavardė ....................................... .............................

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

Už kalendorių $_________

Siunčiu už prenumeratą $................ .

Spaudai paremti $........ ..........

Siunčiu skolą už....... m. $.....................

Po 500 dol.: Povilas ir Emi
lija Adamoniai. Brooklyn, N.Y., 
Petras ir Pranė Ąžuolai.

200 dol.: Antonina Baronie
nė, Elizabeth, N. J.

125 dol.: S. Palionienė, Broo
klyn, N.Y.

111.80 dol.: Vyt. Kondrotas, 
Brooklyn, N. Y.

Po 100 dol.: Juozas Milius, 
Brooklyn, N. Y., Agnės Rin- 
kevičienė, Brooklyn, N. Y. (pa
žadėjo 1.100 dol. vitražui), Jo
nas Rickis, Brooklyn, N. Y., N. 
N., Brooklyn, N. Y.. Giedrė ir 
Jonas Stankūnai, Jamaica Esta- 
tes, N. Y., A. Trainis, Brook
lyn. N. Y., Įrašo Ievą ir Vincą 
Milukus, Petronėlė Grigas, 
Brooklyn, N. Y., Įrašo a.a. vy
rą Julijų Grigą. Algis ir Nijo
lė Naikūs, West Haven, Conn.,

Po 25 dol.: J. Malinauskie
nė. Brooklyn, N. Y., P. Paproc- 
kas, Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 
200 dol.), Antanas Ruseckas, 
Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 125 
dol.), Vyt. šventoraitis, Brook
lyn, N. Y. (pažadėjo 100 dol.), 
įrašo sūnų Saulių.

Po 20 dol.: Pauline Kerdoch. 
Brooklyn, N. Y., Anthony ir 
Irena Lubus (pažadėjo 300 
dol.), A. I. Podaris. Brooklyn, 
N. Y., L. Zivinys, Brooklyn, N. 
Y., Wil. Gederavičius, S. Bal
sys, Brooklyn, N. Y.

Po 10 dol.: J. Petrėnas (pa
žadėjo 100 dol.), Ona Jegėla (pa
žadėjo 25 dol.), Hellen Morris, 
A. Robertson, J. Vaicekauskas. 
Kuveikių šeima, Edward Baltrū
nas (pažadėjo 300 dol.), A. Sku- 
lienė, Algirdas Montvila, Al- 
bert T. Kučinskas. Anthony Pe- 
ters. Johanna Laursgis, M. Whi-

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas In vest i ng Co., Ine.
86-01 114+h Street, Richmond Hill, N.Y. I 1418

Tel. 212-441-6799

2422 West Marųuette Rd., Chicago, III. 60629
Tel. 312 -476-2242

J. Remėza, Brooklyn, N. Y., P. 
Kunigėlis. Brooklyn. N. Y., J. 
Laparka, Brooklyn, N. Y.

75 dol.: A. Markūnas, Brook
lyn. N. Y.

Po 50 dol.: Michael Macezins- 
kas, Waltcr B. Shlaves, Peter 
Uknis, Juozas ir Ona Jonaitis 
(pažadėjo 550 dol.). Nell Ge
nis Įrašo a.a vyrą Joną Geni 
(pažadėjo 100 dol), visi iš 
Brooklyn, N. Y., Ona ir Jur
gis Rekašiai, Paterson, N. J. 
(pažadėjo 100 dol.).

30 dol.: I. Banaitienė. Brook
lyn, N. Y. (pažadėjo 100 dol ).

te. Ponas Katinas (pažadėjo 
100 dol.). G. Juškaitis, Bronius, 
Vladas Zemliauskas, A. Kup- 
shinskas, L. Žitkevičius (paža
dėjo 50 dol.), P. Norkevičius, 
Brooklyn, N. Y., M. Žvirblis, 
Kotrina Veličkus, V. A. Pečkai- 
tis, New Haven, J. Jurkuvė- 
nas (pažadėjo 300 dol), Ona 
Stagniunienė. A. Jurkšaitis,

Po 5 dol.: K. Vasauskas, V.
Andriuškienė (pažadėjo 100 
dol.), Helen Kalitis, A. Steinis, 
A. Siežauskienė, A. Slater. A. 
Šimonis, A. Vaitkevičius (pa
žadėjo 120 dol.), Helen Chemer- 
ka, VI. Povilauskas (pažadėjo 
200 dol.), O. Noreika, Edw. Ce- 
rekLs, Joseph Johnson, A. Balt
rušaitis (pažadėjo 300 dol ), J. 
Adomaitis.

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: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushvvick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

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

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

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

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

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

Ali approximately 3 hours for interview and tests.

NO PHONE CALLS.

An Equal Opportunity Employer.

Assistant for Design Room
Experienced in making first pattern. References reąuired.

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

Sample Hands for Design Room
Experienced only. References reąuired.

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

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

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 — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 

į Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AB 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 HiUside Avė. — 343-6116 
E. Northport. L.I.: 250-A Lark FieM «d. 616-757-0B01

Franklln Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — UI 5-2562 

Jackson Heighte: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

MONTREAL D0WNT0WN
FURNISHED ROOMS by the day 
and week fully carpeted and tele- 
vision — 1480 Overdale Street and 
McKay Street. Call 514 - 878-0085 
ask for Mr. Rioux.

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

H. W. MALĖ

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

(212) NE 9-7100

WANTED
DISHVVASHERS - VVAITERS 

for Italian and Continental Cuisine. 
Good salary. Call Chef — 914 W0 
7-1757 PLAYLAND PARK RES- 
TAURANT, Playland Park, Rye, 
N. Y.

VVANTED! COOK 
for Italian and Continental Cuisine.

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

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

(201) 342-1012

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

Oil Burner Serviceman, cxperienced 
Exccllent opportunity for #2 and 
#4 Oil Burner Men. Licenscd pre- 
ferred. Paid vacations and other cx- 
cellent benefits. Largo Progressive 
company. Connecticut Refining Co. 
105 VVater St. West Haven, Conn. 
(203) 933-2511.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
rtūkal.ūs kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Maniel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale. N.Y. 111227
Tel. 894-4188
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Korpt Noo Lithuanla birželio 
28 rengia išvyką į pajūrį, į Fi
ne Island (Robert Moses Pk.), 
prie Parking Lot 2. Kviečiami 
visi dalyvauti. Informacijos rei
kalais skambinti: V. Jurgėla 
EM 6-2494 arba T. Aleksandra
vičius HI 1-5179. Jei lis, tai iš
vyka bus ateinančią savaitę.

Vysk. A Deksnio pagerbimo 
proga V. Atsimainymo bažny
čioje liepos 6 d. 5 vaL vak. kon- 
celebracinių mišių metu, kurias 
aukos vyskupas su šios apy
linkės kunigais, pamokslą pasa
kys kun. St Yla. Po mišių į- 
vyks vyskupui pagerbti vaka
rienė V. Atsimainymo parapijos 
ęalėje, Maspethe, N. Y. Vaka- birželio 23, pirmadienį, Pavęrg- 
rienės metu kalbės gen. kons. “ 
Ą. Simutis, vyskupo klasės 
draugas A. Diržys ir preL dr. 
V. Balčiūnas. Vakarienės prog
ramą praves V. Volertas. Me
ninę programą atliks solistas S.
Citvaras, palydimas pianisto A. _____________ _____________
Mrozinsko. Bilietus galima įsi- nfyialhis asmenis ir lietuviškas 
gyti pas P. Minkūną (85-68 98th 
St, Woodhaven, N. Y., tel. HI 
1-2095) arba pas platintojus.

, New Jersey kreiptis pas K. Jan
kūną (84 MacArthur Avė., Lo- 
di, N. J., tel. GR 2-6422) ir pas 
L B. apylinkių pirmininkus. 
Vyskupui pagerbti komitetas, 
vadovaujamas garbės pirm, pre
lato J. Balkūno ir pirm. A. 
Vakselio, daro visa, kad pager
bimas būtų sėkmingas.

Kun. Andrius Senkus, gyv. 
Floridoj, dviem mėnesiam at
vyksta į Newark, N. J., pava
duoti negaluojantį kun. P. To
toraitį.

Maironio mokyklos naujųjų 
1969-70 moklo metų pradžia — 
rugsėjo 6 d. 9 vai. ryto.

Dariaus ir Girėno skridimo
minėjimas Brooklyne šiemet 4- 

- vyksta liepos 19, šeštadienį, 3 
vai. popiet, prie Dariaus ir Gi
rėno paminklo Lituanica Sąva
re. Bus himnai ir trumpos kal- 

? bis. Visus dalyvauti kviečia 
Bronė Spūdienė, komiteto pir
mininkė.

Atlanto pakraščio lietuviai 
kunigai pagerbs naująjį vysk. 
A. Deksnį metiniame savo su
važiavime liepos 8 Marianapoly-. 
je, tėvų marijonų sodyboje. Iš
kilmingi pietūs bus 1 vai., su
važiavimas — 3 vaL

tų Tautų Seimo ' patalpose. 
Svarstyta įvairūs einamieji rėk 
kairi.

su šeima birželio 24 išvyko j Eu-

pat jis aplankys įvairių kraštų

kolonijas. Į New Yorką grįžta 
rugpiūčio 25.

birželio 30 iki liepos 7 d.

Batunas, kuris daro žygius iš
kelti Pabaltijo kraštų laisvės 
ir nepriklausomybės klausimą ' 
Jungtinėse Tautose, yra paskel
bęs finansinį vajų. Pirmuoju at
siliepė prel. J. Balkūnas, pri
siuntęs 100 doL auką. Antanas 
Marma iš Chicagos prisiuntė če
kį — visą savo vienos savaitės 
uždarbį 73.54 doL, Jonas Va
landas iš Lemont, HL, prisiun
tė 10 doL auką. Batuno išlaidos 
yra didelės, dirbant tokį platų

na auka yra vertinga. Siųskite 
čekius United Baltic Appeal 
vardu, 2789 Schurz Avenue, 
Bronx, N Y. 10465.

nė su savo vyru, sūnumi ir mo
tina T. Šlepetiene birželio 24 
išvyko į Paryžių pas savo sese
rį Birutę Venckuvienę. Europo
je praleis visą vasarą.

Tėv, Kornelijus Bučmys, O. 
Lm., Darbininko redaktorius 
ir moderatorius, birželio 30 iš
vyks atostogų. Redakcijon grįš 
liepos 12.

LMK Federacijos New Yor- 
ko Klubo susirinkimas buvo bir
želio mėn. 25, trečiadienį, p» 
Sirusų namuose Woodhavene. 
Savo įspūdžius K kelionės į Lie
tuvą papasakojo p. Legeckienė. 
Naujon klubo valdybon išrink
ta: Aldona Jonynienė, Giedrė 
Kulpienė, Sofija Skobeikienė, 
Valerija Šileikienė, Pajauta 
Ivašauskienė. Valdyba dar pa
reigom nepasiskirstė. Senojoje 
valdyboje buvo: dr. M. Kregž- 
dienė, pirmininkavusi : klubui 
kokią dešimtį metų, p. Grušie
nė, M. Ulėnienė, M. Virbic- 

Dail Elenos Kepalaitės bro- Menė ir T. Pcnikienė.

Jaunimo varžybos
Lietuvių Švietimo ir šeimos 

metais JAV LB švietimo Ta
ryba paskelbė mokyklas lankan
čiam ir nelankančiam jauni
mui varžybas. Varžybų daly
vių amžiaus riba 18 m. Varžy
bos pravedamos lituanistinėse 
mokyklose. Varžomasi grupėse:

I-IV sk. (6 m .-10 m.) grupėje 
— deklamavimas, skaitymas ir 
diktantas;

V-VI sk. (11 m-12 m.) gru
pėje — deklamavimas, skaity
mas ir atpasakojimas;

VII-VIII sk. (13-14 m.) grupė
je — deklamavimas, skaitymas 
ir rašinėlis;

> Dainavos mergaičių stovykloje per vėliavos nuleidmą

.Jaunimas politiniame seminare išklausė penkias paskaitas
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas birželio 7-8 New 
Yorke surengė politinį semina
rą jaunimui. Tai pirmas iš nu
matomos eilės tokių seminarų, 
kurių paskirtis — supažindinti 
daugiau jaunosios lietuvių išei
vijos kartos visuomenininkų su 
Lietuvos nepriklausomybei at
gauti skiriamos veiklos organi
zacija, metodais, priemonėmis 
ir tuo. būdu telkti bei rengti 
šios veiklos vykdytojams talki
ninkų bei pavaduotojų iš 
jaunuomenės tarpo.

Šiuo pirmuoju seminaru pa
sinaudojo 26 jauni visuome- 
ninkai, daugiausia iš New Yor
ko ir New Jersey, bet du buvo 
iŠ Connecticut, trys iš Ohio ir 
keturi iš Massachusetts.

Penkios temos
Šiame seminare buvo dėsty

tos penkios temos. Kiekvieną 
temą dėstė. paskiras prelegen
tas. Po prelegentų pranešiTnų 
kiekvienu atveju buvo atsakinė
jama į klausytojų paklausimus 
ir vyko seminarų dalyvių dis
kusijos. Kiekvienai temai bu
vo skirta dvi viaiidos laiko.

■ Pirmoji tema buvo — Lie- 
tarpmokyklinės varžybos. Ge- tuvos laisvės <kovos organiza- 
riausiems bus skiriamos vertin- cine sandara. Prelegentas —

Aukšt. klasių (15-18 m.) gru
pėje — deklamavimas, skaity-

Pramatomos tautinių šokių ir 
dainų grupinės varžybos. Bus ir

lis. Petras Kepalas, mirė gegu
žės 30 Vi’niuie, Lietuvoje. 
Palaidotas birželio 1 naujose 
miesto kapinėse žvėryne.

Inž. Kęstutis Miklas, Batuno 
vykdomasis pirmininkas ir PLB 
ryšininkas prie Vliko, birželio 
15 Newarko lietuvių parapijos 
salėje skaitė paskaitą baisiojo 
birželio minėjime, kurį rengė 
New Jersey Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius.

mo 64 seimą, kuris , vyksta šį 
savaitgalį Waterbury, Conn.; 
iš New Yorko yra: 115 kuopos
— B. Bobelis, J. Giedraitis, 135 
kuopos — A. Mažeika, 134 kp.
— P. Montvila. , ;

Darbininkas liepos ir rugpiū
čio mėnesiais išeis tik vieną 
kartą savaitėje—trečiadieniais.

Angelų Karalienės parapijos 
86-tasis metinis piknikas bus 
liepos 13 Jamaicoje toje pačio
je vietoje, kaip ir kiekvienais 
metais.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują.

PRANUI IVAŠKEVIČIUI 
mirus,

jo broliui Stasiui gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

NEW YORKO VYRŲ CHORAS

gos dovanos. Smulkesnės infor- Vliko vicepirmininkas J. Audė- kimo būdą 
macijos bus paskelbtos ■ atei- nas. < ir taisykles apskritai ir išryš-
nančių mokslo metų pradžioje, Tesės: Lietuvos valstybė, kino Lietuvos diplomatinės tar- 
o pagalvoti ir pradėti ruoštis nepaisant okupacijos, teisiškai nybos veikimo galimybes bei 
reikia jau dabar. gyva, ir jos gyvybė reiškiasi keblumus, kai nėra savosios

■ -- ' vyriausybės.
Dr. Jonas Puzinas pateikė į- 

vairię duomenę, vaizduojančię 
dabartinę padėtį Lietuvoj: Lie
tuvos patirtus gyventojų nuo
stolius, okupacinės valdžios į- 
vestą santvarką, komunistų 
partijos vaidmenį, indoktrina- 
ciją mokyklose ir visuomenėj, 
“proletarinio intemacionaliz - 
mo” praktinę reikšmę, nutauti
nimo bei rusinimo užsimojimus, 
ūkines, darbo bei socialines 
problemas, religijos, švietimo ir 
kultūrinės kūrybos sąlygas.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas kalbėjo apia V L I - 
ko veiklos sąlygas bei galimy
bes, apie galimybių pasirinkimą, 
atsižvelgiant į padėti tarptauti
niuose santykiuose, apie lietu
vių turimą pajėgumą bei prie
mones įtakoti Lietuvos bylai 
reikšmingas institucijas. Ypač 
pabrėžtas reikšmingumas bei 
nauda to fakto, kad Vlikas tu-

LRKSA 64-TASIS SEIMAS
Birželio 29, 30, liepos 1 ir 2 

WaterbUry, Conn., Įvyks LRK
SA 64-tasis seimas.

Seimas bus pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis 11:30 vai. ry
to-Šv. Juozapo parapijos bažny
čioje. Per lietuviškas koncele- 
bracines ' mišias atitinkamas 
giesmes giedos parapijos cho- 
rąą. ir vyrų kvartetas, vadovau
jant kompozitoriui A. J. Alek- 

' siut Pamokslą pasakys ilgame
tis Susivienijimo dvasios vadas 
preL J. F. Baltusevičįus iš Wil-

Waterbury gyvuojančios 11 ir 
91 kuopos yra sudariusios sei
mo priėmimo komitetą, kurio

klebonas kun. Jurgis J. Vil-

A. J. Aleksis. Komiteto pa-

Jo Ekscelencijos
VYSKUPO ANTANO DEKSNIO

1969 liepos 6, sekmadienį, 5 vai. popiet 
Koncelebracinės šv. miSos su kun. S. Ylos pamokslu. Po mSy 
6 vai. vakarienė, kuries metu kalbės A. Diržys. Sveikinimai. Me
ninę programą atlieka sol. St. Citvaras, akccnponuoja A Mrorins-

fioj ir salėj, 64-14 56th Rd. Masprth. N.Y. 11378; tri. 326-2236. 
Bilietai j vakarienę gaunami pas rengimo komiteto iždininką P. 
Minkūną (85-68 98th St., Woodhavene), parapijų klebonijose, 
Balto, Religinės Šalpos, Darbininko' administracijos, Lito, Andriu
lių, Šaiinskienės įstaigose. Vakarienės auka — 10 dol. asmeniui.

Vyskupui A. Detantui pagerbimo komitetas, 
karį sudaro Noo Yorko h Neto Jersey para
pijų organizacijos ir LB. atstovai.

pamaldų parapijos salėje ruošia
mi pietūs su kultūrine progra
ma ir įžymiais svečiais kalbė
tojais.

Tą pačią dieną 5 vaL p.p. prie 
Holiday Inn viešbučio maudyk-

Šeiminės sesijos bus Holiday 
Inn viešbučio patalpose. Pir
moji sesija prasidės pirmadie
nį, birželio 30, 9:30 vai. ryto.

Birželio 30, 7:30 vai. vakaro, 
vadinamojoj šventojoj Žemėj 
prasidės iškilmingos pamaldos 
su lietuviškais religiniais giedo
jimais ir patriotiniu pamokslu. 
Po pamaldų dalyviai turės pro
gos susipažinti su Šventosios 
žemės įrengimais ir menine kū
ryba.

Centro valdyba išspausdino ir 
išsiuntinėjo kuopų atstovam 
šeiminį leidinį. Peržiūrint ra
portus, pastebima Katalikų Su
sivienijimo tvirta finansinė pa
dėtis. Jau išmokėti nariam sep
tyni dividendai, kurių bendra 
suma siekia 281,405.12 dol. 
šiais metais išmokėto dividen
do suma siekia 66,748.19 dol.

Atrodo, seimas bus gausus 
atstovais, o vraterburiečiai sa
vo parengimais ir priėmimu, be 
abejonės, sudarys atmintinus 
įspūdžius. -

Linkėtina seimui geriausio 
pasisekimo! MX

Gražiuose Catskill kalnuose 
DRUSKONE HALL VASARVIETE 

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

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

per diplomatinius Lietuvos 
valstybės atstovus; Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, sudarytas pogrindiškose vo
kiečių okupacijos aplinkybėse 
Lietuvoj, yra įsipareigojęs kelti 
laisvės reikalaujantį lietuvių 
tautos balsą už pavergtą tautą, 
bei jos vardu (čia išdėstyta pra
dinė 1944 vasario 16 dienos 
Vliko deklaracija); ir Vlikas te
bevykdo šį savo įsipareigojimą 
laisvajame pasaulyje. Išdėstyta, 
kaip Vlikas tą savo įsipareigoji
mą vykdo: stebi. padėtį Lietu
voj, rengia atitinkamas apžval
gas bei studijas, informuoja 
laisvus lietuvius, kreipiasi į lais
vojo pasaulio vyriausybes bei 
tarptautines institucijas.

Nušviestas Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo vaidmuo, A- 
merikos Lietuvių Tarybos san
dara ir veikimo esmė, Pasaulio 
Lietuvių_ Bendruomenės _ bei naru gyvai susidomėjo ir buvo
paskirų kraštų Lietuvių Bend
ruomenės organizacijų vaid
muo, pagaliau — visų tų veiks
nių savitarpinės paramos bei 
bendradarbiavimo tvarka.

Lietuvos pasiuntinybės Wash- 
ingtone patarėjas

dr. Stasys A. Baikis išsa
miai aiškino diplomatijos ires

ri galimybės prisistatyti kaip 
savam krašte sukurta ir tik vė
liau egzilėje atsidūrusi organi
zacija Nurodė eilę konkrečių 
būdų, kaip galima padėti vyk
dyti Vilko uždavinį, išnaudo
jant jaunimo turimus ryšius 
aukštojo mokslo institucijose.
Vliko valdybos narys Algirdas 

Budreckis kalbėjo apie dalykų 
išgarsinimo priemones ir jų pa
veikumą: aiškino, kaip pareng
ti pranešimus spaudai, kaip pa
siekti reikiamą redaktorių ar 
radijo direktorių, kaip pateikti 
žinias informacijos agentūrom, 
kaip svarbu užmegzti asmeni
nių pažinčių su laikraštinin
kais, taip pat, kaip reikia pa
siruošti dalyvauti radijo ar te
levizijos programose perduoda
mose diskusijose ar pasikalbėji
muose.

Iš seminaro dalyvių Vliko v- 
bai teko patirti, kad jie semi-

A. Skirius, “Lietuvių Dienų” 
leidėjas, pereitą savaitę su žmo
na viešėjo Bostone. Abu atly
dėjo savo sūnų, kuris kolegijoj 
dėstys ispanų kalbą.

Onos Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių sambūris bir
želio 14 dalyvavo Arlingtono 
Filharmonijos dr-jos 34-to me
tinio koncerto ir braškių šven
tės programoj, pašokdamas Ma
lūną, Mikitą ir Landytinį.
— Dalius Vasys gavo pilną sti

pendiją į Noble and Greenough 
aukštesniąją mokyklą, kuri yra 
Dedham. šioj mokykloj mokslas 
ir išlaikymas kainuoja 3,500 
dol. metam.

Mišių tarnautojų metinis iš
važiavimas bus birželio 27, 
penktadienį. Visi susirenka 10 
vaL r. prie šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonijos ir išvažiuo
ja su savo vadovu kun. Albinu 
Janiūnu.

Kun. Altanas Yumontas, S. 
J., savo kunigystės 25 metų su
kaktį minėjo birželio 15. Jis su
kaktuvines mišias atlaikė jėzui
tų vienuolyno koplyčioje Dor- 
chesteryje. Jis mokytojauja Bos
tono kolegijos aukštesniojoj 
mokykloj ir sekmadieniais talki
na šv. Petro lietuvių parapijos 
kunigam, atlaikydamas mišias 
7-tos gatvės salėje.

Kun. Pranciškus Jakimavi- 
čius-Jakmauh, S.J., savo kuni
gystės 25 metų sukakties mišias 
atlaikė jėzuitų vienuolyno kop
lyčioje Dorchester, Mass. Jis 
yra misijonierius ir dirba Ja- 
maica saloje Atlante.
Į abiejų jėzuitų kunigystės su-

juo patenkinti. Tai sutvirtino 
Vliko valdybos apsisprendimą 
rengti ir daugiau panašaus po
būdžio seminarų. (Elta)

Ramiausios atostogos Coxsac- 
kie, N.Y., pas Motiejūnus, vi
siem gerai žinomus brooklynie- 
čius. Yra gražūs sodai, pilni uo
gų ir vaisių. Galima ramiai pra
leisti atostogas ar sustoti tik 
savaitgaliam. Visas pragyveni
mas ir maistas savaitei kainuo
ja tik 40 dol. Maisto produk
tai švieži iš savo ūkio. Rašyti 
adresu: Mrs. A. Motiejūnas, 2 
North St., Coxsackie, N. Y. Te- 
lef.: (518) 731-8869.

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

Petro lietuvių parapijos klebo
nas kun. A. Baltrušūnas ir jo 
vikarai. Taip pat dalyvavo daug 
žmonių ir giminių.

Tėvai marijonai visus kviečia 
į savo lietuvių dieną, kuri bus 
liepos 4 Marianapolyje, Thomp
son, Conn.

Parduodama graži vieta 
tarp medžiais apaugusių kalnų, 
9 mylios nuo Ellenville mieste
lio. Namas aštuonių kambarių, 
pilnai apstatytas baldais. Klėtis, 
garažas, sodas ir 9 akrai žemės 
— miško. Dėl mirties šeimoje 
parduodama pigia kaina. Savi
ninkai pageidautų, kad nuosa
vybė tektų lietuviam. Teirautis: 
John Shaw (Šiaučiūnas), Box 
126-K RDI, Ellenville, N. Y. Te- 
lef. (914) 647-7377.

Parduodami du sklypai rezi
denciniame rajone Cape Cod, 
Mass., prie Hyannis, 4 mi
nutės nuo Craigville pajūrio, 
besikuriančioje lietuviškoje ko
lonijoje. Kreiptis vakarais po 8 
v. tel. (201) 375-8549.

Visokiom progom, vietos ir 
užsienio geriausių firmų rašo- 

grojimo mosios mašinėlės nuo mažiau- 
Vilniaus sios iki Standard 92 ž., liet-

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo 
plokštelių. Dainuoja 
operos solistai ir choras. Kašta- angį, raidynu, taip pat Radio, 
vo 12 dol., dabar su persiun- TV ir biznio mašinos. Reikalais 
timu — 8 dol. Graži dovana vi- kitę katalogėlių iš: J. L. Gied- 
sokiom progom. Teliko tik ke- raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
liolika albumų. Gaunama Dar- port, N. Y. 11731 arba tel.: 
bininko administracijoje. (516) 757-0055.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

Jonas Aistis, Elegijos
— 2.50 dol., Penktoji Pradalgė
— Literatūros Metraštis 1968
— 3.50 dol., Šekspyro Sone
tai. Vertė Alfonsas Tyrudis— 
4 doL, šventadienio žodis, Ku
nigas Ant Valiušb—3 doL, A. 
Škėma, Raštai It — 6 doL 
V. Kavolio Lietuviškasis libe
ralizmas — 3 dol., Utinės Su
temos Bevardė šalis — 3 dol., 
A. Landsbergio Penki Stulpai
— 2 dol., J. Meko Gėlių Kalbė
jimas — 1 dol., J. Meko Pavie
niai žodžiai — 4 dol., K. Al
meno Gyvenimas tai kekė vyš
nių — 5 dol., V. Kavolio Nu
žemintųjų Generacija — 2 dol.

Su užsakymais kreiptis į 
“Darbininko” administraciją:

Mergaičių stovykla 
DAINAVA

Dainavot mergaičių stovyklos vadovybė laukia Jūsų at
vykstant liepos 20 iki rugpiūčio 3. Jei esate tarp 7 ir 16 
metų, užsiregistruokite, nes laikas greitai bėga:

DAINAVA
15100 Austin Rd. 
Manchester, Mich. 48158

Bus smagu bėgti per pievas su draugėm dainuojant ir 
žaūižiant. Bus proga lietuviškai išsireikšti per šokį, lite
ratūrą, dainą, meną ir maldą. Jūsų pagelbininkės ir mo
kytojai uoliai ruošiasi Jus sutikti. Mokytojai bus: Aud
ronė Alkaitytė, Rimas Jusaitis, Joana Kuraitė. Sienutė 
Rasgaitytė, Rimas Skiotys. Sės. M. Juozapa ir Sės. M, 
Monika. Sės. M. ignė lieka stovyklos vedėja.

1
910 Willoughby Are., Brook- S
lyn, N. Y. 11221. L

.. Iki pasimatymo!


