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DARBININKAS MIRE MINISTERS ST. GIRDVAINIS
Romoje birželio 15 dienos rytą mire ilga
metis Lietuvos atstovas prie Šventojo Sos
to minister is Stasys Girdvainis, eidamas 
80-tuosius metus
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Doktrinos
Washingtonas. — Iš krašto 

apsaugos dep. šaltinių suži
nota, kad neilgtrukus pradeda
mi su P. Korėja slapti pasitari
mai dėl laipsniško ten esan
čių dviejų Amerikos . armijos 
divizijų ištraukimo. Bus apta
riamas ne pats pasitraukimo 
principas, bet pasitraukimo pla
nas ir P. Korėjos karinių pa
jėgų sustiprinimas bei sumo- 
derninimas. Pasitarimai vyks 
Seoule.

Dabar P. Korėjoje yra dvi 
JAV armijos divizijos (apie 
64,000 vyrų). Jos buvo paliktos 
sutarus Korėjos karo paliaubas,

Kaip ilgai trapios 
paliaubos Jordane?

Jordane esančių Palestinos 
arabų karinių grupių susirėmi
mas su Jordano kariuomene nu
trauktas sutarus paliaubas, bet 
taika dar nesutarta. Ją turi iš
siderėti karalius Huseinas, ku
ris iš to susirėmimo išėjo su
menkintu autoritetu. Jis turėjo 
priimt teroristų ultimatumą pa
šalinti Jordano karinių pajėgų 
štabo viršininką ir vienos šar
vuočių divizijos vadą.’ Abudu 
pašalinti generolai yra jo gimi
naičiai. Jų nemėgo teroristai.

Karinių pajėgų vadovybę pa
siėmė pats karalius, bet rimtai 
abejojama, kiek' ilgai jis ga
lės pasilikti. Esama nuomonės, 
kad šitas trečiasis teroristinių 
grupių sukilimas prieš Jordano 
kariuomenę buvo parengiama
sis bandymas dar labiau susilp
ninti Huseino prestižą. Sekantis 
bandymas turėtų būti karaliaus 
pašalinimas ir valdžios paėmi
mas į teroristų rankas.

Tokia išvada daroma iš to, 
kad §i karta sukilimo režiso- 
rium buvo ne didžiausios tero
ristų organizacijos vadas Arafa
tas, bet pačios mažiausios gy
dytojas George Habash. Ji vadi
nasi Palestinos išlaisvinimo 
liaudies frontas. Jis pats yra 
marksistas-leninistas, bet jam 
nepriimtini Maskvos mark- 
sistai-leninistai, nes jie esą ne
tikri. Jo tikslas daugiau politi
nis, negu karinis, todėl jo tero
ristinė grupė maža. Jis ją pa
naudoja tik nekasdieniniams 
veiksmams atlikti. Jo tikslas— 
nuversti visas Vid. Rytų arabų 
vyriausybes, nes visas jas laiko 
antirevoliucinėmis, kurios, jo 
nuomone, negali arabų iš mate
rialinio skurdo ir politinio paže
minimo išvesti.

Ir šį kartą jis su savo grupe 
suvaidino drąsiausia role —su
gaudė didelį būrį anglų, ameri
kiečių, vokiečių ir kitokių euro
piečių ir juos uždarė viešbuty 
įkaitais. Karaliui Huseinui bu
vo pasakyta, kad viešbutis su 
visais užsieniečiais išlėks į pa
danges, jei Huseino kariuome
nė nesiliaus šaudžiusi į teroris
tus. Karalius turėjo nusileisti ir 
priimti ultimatumą jau po to, 
kai buvo sutartos paliaubos su 
Arafatu.

Arafatas dabar yra išrinktas 
visų teroristinių grupių vadu, 
bet de facto ne visi jo klausys. 
Vienas iš tų bus George Ha
bash. Jei Arafatas pajėgs susi- 

■ giedot su karalium Huseinu, pa
raku aprūkusi taika ilgiau pa
bus. Jei ne, jei Habash pa
jėgs pasikasti ir po Egipto Nas- 
serio pamatais, tai kitame susi
rėmime sudegs Jordano kara
liaus sostas. Izraelio padėtis vis 
sunkės ir sunkės....

vykdymas pradedamas nuo Pietų Korėjos
nes tada buvo dar labai pavo
jinga palikti vienus korėjiečius. 
Kai amerikiečiai įklimpo Viet
name, P. Korėja buvo paprašy
ta ir atsiuntė į Vietnamą 50, 
000 savo karių, kurie ten buvo 
labai reikalingi tada, kada P. 
Vietnamo kariuomenė tebebuvo 
vystykluose. Korėjiečiai ir da
bar Vietname tebėra.

Ištraukimas numatomas pra
vesti per 2-3 metus, prasidėtų 
kada nors 1971 m. Paėmus iš 
P. Korėjos vieną diviziją ir ją 
demobilizavus, sutaupytų 500 
mil. dol. per metus. Numatoma 
prašyti kongresą paskirti 1 bil. 
dol., kurie būtų sunaudoti per 
penkerius metus P. Korėjos ar
mijai sumoderninti, nes šian
dien ji tebeturi tuos pačius 
ginklus ir lėktuvus, kurie liko 
Korėjos karą nutraukus. Šitos 
sumos susidarytų tas dvi divi
zijas iš Korėjos ištraukus ir 
demobilizavus. Manoma, kad 
tokie mainai bus priimtini kon
gresui numatytam pasitrauki - 
mo iš Korėjos planui paremti.
įsipareigojimas Korėjai

Dabar jau numatoma, kad ir 
tas dvi divizijas ištraukus, JV 
įsipareigos paremti savo aviaci
ja P. Korėjos karines pajėgas

Ehrenfried von Holleben

Ehrenfried von Holleben, V. 
Vokietijos ambasadorius Brazi
lijoje, pereitą savaitę buvo pa
grobtas Rio de Janeiro mieste 
iš automobilio. Jį lydėjęs kita
me automobily saugumo agen
tas buvo nušautas, kitas sužeis
tas. Grobikai-teroristai išmėty- 
toj propagandinėje literatūroj 
savo organizacijos vardo neati
dengė, tik sakėsi esą revoliu
cionieriai, besirūpiną politinių 
kalinių laisvinimu. Už ambasa
doriaus paleidimą pareikalauta 
paleisti 40 politinių kalinių. Jie 
jau surankioti iš kalėjimų ir iš
vežti į Alžyrą, nes toks buvo 
reikalavimas. Ten jiems užtik
rinta politinio pabėgėlio prie
glauda.

Kerstin Thorborg, garsioji švedė 
solistė, Metropolitan operoj daina
vusi vienuolika metų Wagnerio 
operų mezzosopranines Ir contralto 
partijas, mirė Švedijoj sulaukusi 
73 m.

tuo atveju, jei š. Korėja pa
bandytų karą prieš P. Korėją at
naujinti. Taipgi numatoma pa
likti P. Korėjoje kokius 5,000 
Amerikos karių kaip ženklą, 
kad krizės metu Amerika P. 
Korėjos neapleis. Pasitraukimas

— Gen. Roberto Marcelo Le- 
vingston juntos paskirtas nau
juoju Argentinos prezidentu. 
Jis niekam nežinomas, išskyrus 
mažą būrį kariškių. Didžioji da
lis jo tarnybos ikšiol buvo skir
ta karinei ir politinei žvalgy
bai tvarkyti. Niekad nėra vado
vavęs kariuomenės daliniui. 
Paskutinė tarnyba — karo atta
che Washingtone. Neturi jo
kios politinės bazės, bet esąs 
puikus savo specialybės techni
kas. Spėjama, kad bus klusnus 
Argentiną valdančiai karių gru
pei.
— Kinijos Mao sekėjų sąjūdis, 

atrodo, yra naujas reiškinys są
myšių kėlėjų eilėse. Pirmą kar
tą Europoje jis ką tik pasirodė 
Paryžiuje studentų tarpe. Nedi
delis būrys Sorbonos studen
tų neseniai tuo vardu iš
ėjo deginti, daužyti, su policija 
pasiniauti. Daugiau, stipriau ir 
įvairiau tuo pat vardu studen
tai ėmė reikštis Indijoje.

— Nato valstybių krašto 
apsaugos ministerial su
sirinko Venecijoje (Ita
lija) aptarti atominių ginklų pa
naudojimo strategiją karo atve
ju su Rusija. Dalyvauja JAV, 
Anglijos, V. Vokietijos. Italijos, 
Norvegijos, Kanados, Olandijos 
ir Turkijos ministerial. Apta
riamoji problema: ką daryti 
tuo atveju, jei atkirtis mažai
siais atominiais ginklais no 
galės sustabdyti Rusijos invazi
jos į Europos centrą.

— Buv. prez. de Gaulle ato
stogauja keliaudamas automo
biliu per Ispaniją. Jau vizitavo 
Madride gen. Franco, su kuriuo 

.kalbėjosi tik vertėjui girdint. 
Franco padarė priėmimą, kuria
me dalyvavo abiejų žmonos, Is
panijos užsienio reikalų ministe- 
ris ir Prancūzijos ambasado
rius. Atrodo, kad de Gaulle tu
rėjo vyriausybės pavedimą ap
tarti kokį nors svarbų reikalą.

Tradicija pakeista 
nauju liberalizmu

Washingtonas. — Vyriausias 
teismas nusprendė, kad atleisti
nas nuo karinės prievolės ir tas, 
kuris dėl rimtų moralinių ar so
cialinių motyvų nenorėtų žmo
gaus žudyti kare. Ikšiol, pagal 
dabar veikiantį karinės prievo
lės įstatymą, buvo atleidžiami 
nuo karinės prievolės tik tie, 
kurie prašymus nuo prievo
lės atleisti remdavo religiniais 
įsitikinimais. Nutarime pasaky
ta, kad naujai leisti naudoti mo
tyvai turi būti labai rimti, o ne 
tik kas nors sugalvota nuo ka
rinės prievolės išsisukti. Bet 
kaip ir kas patikrins, kaip tie 
motyvai atsirado: iš knygų iš
skaityti ar sąžinės balsas? Tas, 
kurio skundą nagrinėjant pa
darytas šis sprendimas, pasisa
kė susidaręs tokią nuomonę 
skaitydamas istorijos ir sociolo
gijos knygas. Jam žemesniojo 
teismo paskirta bausmė už atsi
sakymą nuo karinės tarnybos 
panaikinta. Sprendimas pasi
traukė nuo amžių sukurtos tra
dicijos ir pasuko naujojo libe
ralizmo keliu.

bus taip išdėstytas, kad ne
reiktų staiga grąžinti namo da
bar P. Vietname esančius Ko
rėjos karius.

Jei viskas vyks pagal sudari
nėjamus planus, ištraukimas A- 
merikos karių iš P. Korėjos bus 
pirmas vadinamos Nixono dokt
rinos pritaikymas Azijos erdvė
je. Po to būtų eilė Indokinijai 
(Vietnamas, Laosas 'ir Kambo- 
dija), bet tos valandos ilgokai 
teks laukti. Doktrinos esmė yra 
ta, kad atėjo laikas Amerikai 
perleisti apsigynimo atsakomy
bę pačioms Azijos valstybėms, 
Amerikos sąjungininkėms, ku
rios turėtų susijungti savitarpi
nei pagalbai. Gi Amerika prisi
dėtų tik su materialine pagal
ba, jeigu reikalas atsirastų.

Vėl galanda kirvius 
prieš Dubčeką

Viena. — Čekoslovakijos 
kompartijos .politiniame biure 
seniai vyksta didelės kovos dėl 
Dubčeko galvos. Teigiama, kad 
pereitą savaitę vykę biuro po
sėdžiai klausimą galutinai iš
sprendė Dubčeko ir jo gynėjų 
prez. Svobodos ir kompartijos 
sekretoriaus dr. Husako nenau
dai.

Esą nutarta išmesti Dubčeka 
iš kompartijos-, sudaryti komisi
ją jo “komunizmo sužmonini- 
mo” veiklai ištirti ir surinkta 
medžiagą panaudoti bylai prieš 
Dubčeka užvesti. Dubčeko kal
tintojai stalinistai iš anksto ži
no, kad Dubčekas esąs kaltas 
išdavyste, nes rengęs komunis
tų partijos likvidavimą ir val
džios perdavimą “buržuaziniam 
kapitalistam”.

Prez. Svoboda ir dr. Nusakąs 
gynę nuomonę, kad tokios poli
tinės skerdynės šiais laikais jau 
nebepriimtinos, ir labai pavo
jingos pačiai kompartijai. Da
bar Čekoslovakijos stalinistus 
gali sutramdyti tik Maskvos 
kompartijos vadovybė. Ten, 
greičiausiai, dr. Husakas ir nu
kreips savo apeliaciją. Dabar 
betgi aišku, kad Dubčekas, par
tijos globos netekęs, nebeturės 
jokios valstybinės tarnybos. Jis 
tebėra oficialiai Čekoslovakijos 
ambasadoriumi Turkijoje, bet 
yra grįžęs namo tariamai ser
gančios motinos lankyti. Po iš
metimo iš kompartijos į tas pa
reigas jis grįžti nebegalės.
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Birželio liūdnieji įvykiai New Yorke paminėti birželio 14 d. prie 
parke, čia dalis dalyvių.

lietuviško kryžiaus buv. pasaulinės parodos
Nuotr. R. Kisieliaus

Planams medžiagą parengė 
pusantrų metų dirbusi dar pre- 
zid. Johnsono paskirta komisi
ją, kurią perėmė prez. Nixo- 
nas ir paliko darbą baigti. Iš 
studijoje sutelktos medžiagos 
padaryta išvada, kad P. Korė
jos 620,000 vyrų karinės pajė
gos pajėgtų sulaikyti S. Korė
jos karinių pajėgų invaziją, jei
gu joje nedalyvautų kom. Kini
jos kariuomenė ir jeigu P. Ko
rėjos kariuomenė gautų moder
niškus ginklus, susisiekimo prie 
mones, radijus, helikopterius ir 
kitą karinį inventorių pakeisti 
dabar turimam senam, užsiliku
siam nuo antrojo pasaulinio ka
ro. Smulkiuosius ginklus nusi
statyta gaminiti pačioje Korėjo
je. Jau einą pasirengimai rei
kiamiems fabrikams pastatyti ir 
įrengti. P. Korėja gaus ir ma
žesnių kovos lėktuvų, bet ne 
tiek, kiek ji gal norėtų. Mat, 
prisibijoma, kad ji neužsimany
tų jėga Korėją pabandyti su
vienyti ...

— Amerikos-Japonijos savi
tarpinės pagalbos sutartis pra
tęsta automatiškai kitam ter
minui, nes nė viena šalis su
tartu laiku nepranešė, kad su
tarties atnaujinti nebenori. Ta 
proga vėl prasidėjo demonstra
cijos prieš Ameriką ir sutarties 
pratęsimą. Jas rituališkai orga
nizuoja komunistai, pasitelkę 
mokyklų paauglius.

*— Anglijos parlamento rinki
mai vyksta šį ketvirtadienį, bir
želio 18. Politiniai pranašai 
skelbia, kad turėtų laimėti Dar
bo partija. Bet ką tik paskelbti 
užsienio prekybos duomenys ro
do, kad gegužės mėn. turėta de
ficito 75 mil. dol. Optimistai te
bemano, kad apsisprendę bal
suoti už darbiečius nebesuspės 
perbėgti pas konservatorius.
DIPLOMATŲ DOVANA 
POPIEŽIUI ‘

Popiežiaus Pauliaus VI pen
kiasdešimt metų kunigystės su
kakties proga diplomatinis kor
pusas, akredituotas prie Šv. Sos
to, birželio 8 iškilmingoje audi
encijoje, kurioj Lietuvai atsto
vavo Stasys Lozoraitis, Jr., įtei
kė Šv. Tėvui dovaną. Korpuso 
dekanas, Kubos ambasadorius, 
savo kalboj išvardijo visas vals
tybes, prisidėjusias prie dova
nos, jų tarpe ir Lietuvą. Minė
tą dovaną sudarė piniginė au
ka, skirta vieno kunigo mokslo 
stipendijai.

Velionis buvo gimęs 1890 
rugsėjo 27 Užsienių k., Tau
ragės aps. Gimnazijos mokslus 
ėjo Šiauliuose, teisės moks
lus Petrapilio ir Maskvos uni
versitetuose. Didžiojo karo me
tu 1916 baigė karo mokyklą.

Lietuvon grįžęs 1918-19 Tel
šių gimnazijoje dėstė lotynų ir 
prancūzų kalbas. 1919-20 buvo 
kariuomenėje. Nuo 1920 užsie
nių reikalų ministerijoje įvai
riose pareigose — atstovybės 
sekretorius Berlyne, Paryžiuje, 
Vatikane, patarėjas Paryžiuje, 
nuo 1934 pačioje ministerijoje 
protokolo direktorius, nuo 
1939 Lietuvos įgaliotas ministe- 
ris prie šventojo Sosto.

Užsienių reikalu ministerijos 
tarnyboje išbuvo 50 metų, at
stovu prie šv. Sosto 31 metus.

(Daugiau 3 psl.)

SOVIETŲ PROTESTAS DEL 
GRANDINĖLES

Clevelando laikraštis The 
Plain Dealer (pasiekęs mus A. 
K. dėka) birželio 12 pranešė, 
kad Sovietų atstovybė Medel- 
line (gal Bogotoj? Darb.), Co- 
lųmbijoje, stengėsi sutrukdyti 
lietuvių liaudies šokių trupės 
Grandinėlės atvykimą. Aiškino, 
kad tai antisovietinė propagan
da ir pablogins santykius tarp 
Sovietų ir Columbijos.

Amerikos atstovybė Bogo
toje —toliau sako laikraštis — 
įtikino Columbijos užsienių rei

Brandto koalicija apipešiota rinkimuose 
Vokiečius gąsdiną nauja Rytą politika
— Bonna. — Pereita sek

madienį vokiečiai rinko Žem. 
Saksonijos, Saarlando ir Rei
no-Vestfalijos valstijų parla
mentus. Tame plote gyvena 
apie pusė visų V. Vokietijos rin
kikų. Rezultatai nepalankūs fe
deralinio parlamento koalicijai, 
kurią sudaro socialdemokra
tai ir laisvieji demokratai (ma
ža liekana kadaise buvusios ga
na stiprios Vokietijos liberalų 
partijos).

Rinkimų kampanijoje vy
ravo ne vietiniai reikalai, bet 
rūpesčiai dėl Brandto vyriausy
bės pradėto žaidimo su Mask
va ir Lenkija dėl santykių pa
gerinimo. Visi jaučia, kad už 
tą politiką V. Vokietijai reiks 
brangiai užmokėti, nes tai kve
pia ikšiolinės politikos pakeiti
mu, su kuriuo dar niekas nė
ra apsipratęs. Apie tai priminė 
tie milijonai vokiečių, kuriuos 
lenkai, Sovietu kariniu daliniu 
padedami, išmetė apiplėštus iš

Stasys Girdvainis

kalų viceministerį, kad savo 
nuomonę pakeistų ir trupei vi
za suteiktu.

Buvo grasinama, kad Lietu
vos konsulatas Columbijoje tu
rės būti uždarytas, jei pasiro
dys šokėjai.

Laikraštis taip pat informuo
ja, kad Grandinėlė šoks Medel- 
line birželio 16-17, Bogotoje bir
želio 19-21, Valencijoj, Venecue 
loj. birželio 23, Maracay birže
lio 24, Caracas birželio 25. 
Grįš birželio 27.

senųjų sodybų ir permetė į 
V. Vokietiją tik su tokių turtu, 
kokį galėjo pėsti pasinešti.

Tris savaites prieš rinkimus 
apie tuos reikalus plačiai ir aš
triai priminė federaliniame par
lamente opozicijoj esą krikšč. 
demokratai, kaltine dabartine 
vyriausybę pasukus keliu, ve
dančiu prie Vokietijos suskal
dymo įteisinimo. Tai ir buvo > 
svarbiausia priežastis, kad Saar- 
lande ir šiaurės Reino-Vestfali- 
joj liberalai nebepravedė nė vie
no atstovo, nes nesurinko 5 
proc. reikalingo balsų minimu
mo, gi Žem. Saksonijoj prara
do 4 atstovus. Mažiau atstovų 
begavo ir socialdemokratai, vi
sur padidino atstovų skaičių 
krikščionys demokratai.

Teoretiškai tie pralaimėjimai 
negali sugriauti socdem. -libera
lų koalicijos federaliniame par
lamente, bet jie giliai paveiks 
tuos liberalu atstovus, kurie 
ėjimui į koaliciją su socdem. bu
vo priešingi, tik vadovybės pra
šomi laikinai nusileido. Neno
rėjusieji tada būkštavo, kad tai 
pakenks partijai, kuri turi rin
kikų tarpe labai ribotą bazę. Da
bar jie jau gali savo nuomonę 
rinkimų rezultatais paremt. Ka
dangi koalicija dabar turi tik 12 
atstovų daugumą, todėl kelių li
beralų iškritimas koalicijos pa
dėtį pasunkintų.

Krikščionys demokratai savo 
rinkiminę kampaniją buvo kaip 
tik šia strategija parėmę. Koali
cijos partijos rinkiminėj kam
panijoje gynėsi nuo opozicijos 
smūgių priminimais, kad Bon- 
nos naująją rytų politiką remia 
ir Nato valstybės, ir Pran
cūzija, ir Europos S-ga, bet vo
kietis rinkikas labiau patikėjo 
tiems, kurie skelbė santūrumą 
ir atsargumą derybose su ko
munistais.

— Bedarbių skaičius Ameri
koje gegužės mėnesį pakilo iki 
5 proc. darbo jėgos. Toks pro
centas atsirado pirmą kartą 
per paskutinius penkerius me
tus.
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Gubernatorius paskelbė Baltijos deportacijų minėjimo dieną Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
30 metų okupacijos sukaktis ir 
jos minėjimas Flushinge prie 
lietuviškojo kryžiaus davė pro
gą ir N. Y. Times antrame pus
lapyje 37 eilutėm informuoti 
apie “kelių šimtų amerikiečių 
lietuvių” protestus prieš Sovie
tų persekiojimus Baltijos valsty
bių gyventojam, apie deportaci
jas, kurios 1941 palietė 700,000 
žmonių iš trijų Baltijos valsty
bių, apie gubernatoriaus Rocke- 
fellerio proklamaciją, kurioje 
Sovietų Sąjungos invaziją į Bal
tijos kraštus 1940 birželio 15 
vadina “smurtu” ir skelbia 
“Lietuvių, latvių, estų masinių 
deportacijų į Sibirą minėjimo 
dieną New Yorko valstybėje”..

Iš New York Times, kuris 
paskutiniu laiku Įpratęs tokius 
dalykus apeiti tylom — tai jau 
daug.

Daugiausia dėmesio vertas po
puliaraus kolumnisto David 
Lawrence sindikuotas straips
nis apie Baltijos valstybių oku
paciją, pasipriešinimą ir da
bar Amerikoje vedamą kovą 
prieš okupaciją. D., Lawrence 
straipsnius skaitydavom, būda
vo, Herald Tribūne; tą laikraš
ti sustabdžius, dabar jo straips
niai rodosi šimtinėje laikraš
čių už New Yorko. Jo dabar
tinį pasisakymą imame iš Wa
shingtone leidžiamo’ The Eve
ning Star (birželio 10)

•
(Dovana iš Hitlerio, dovana iš 
Amerikos):

Nėra dažnas atsitikimas —ra
šo D. Lawrence —, kad valsty
bė, kovojusi abiejose didžio ka
ro pusėse, laimėtų dovanas iš 
abiejų priešininkų.

Šių dienų jaunesnioji genera
cija nebuvo net gimusi, kai taip 
atsitiko, šio mėnesio 15 dieną 
žymima tokio tragiško Įvykio 
sukaktis. Ta diena 1940 me
tais Sovietų Sąjunga — tada 
nacinės Vokietijos sąjunginin
kas — prisijungė Lietuvą, Esti
ją ir Latviją, kurias raudonoji 
armija buvo užpuolusi ir oku
pavusi po Lenkijos nugalėjimo. 
Vėliau, kai Hitleris nukrypo _ 
prieš Rusus 1941 metų bir
želio mėn., Amerika atėjo jiem 
(Rusam) į pagalbą, ir to pada
rinys — Vakarų sąjungininkam 
laimėjus, Sovietai buvo įgalinti 
įsigyti lemiamą, kontrolę Lenki
jos, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Bulgarijos ir rytų 
Vokietijos vyriausybėm.

Be Hitlerio pagalbos Rusai 
nebūtų įgiję Baltijos valstybių. 
Be Amerikos pagalbos jie ne
būtų laimėję kontrolės rytų 
Europos “pavergtosiom tau
tom”.- ’ *
("Nepripažinimo" politika):

Baltijos valstybių — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos — už
grobimas diskutuojamas Jungti
nėse Valstybėse daugel metų, 
ir buvo daryta pastangų Jung
tinėse Tautose įtikinti Rusus 
duoti laisvę (tiem) trim kraš
tam. Jungtinių Valstybių vy
riausybė per 30 metų laikosi . 
Baltijos valstybių okupacijos 
nepripažinimo. Senato užsienių 
komisija pakartotinai pareiškė 
nepritarimą Sovietų linijai.
(Kongreso rezoliucija):.

Kaip tik prieš ketveris metus 
Atstovų Rūmai ir Senatas vie
ningu balsavimu priėmė rezo
liuciją, ragindami Jungtinių 
Valstybių prezidentą “kreipti 
pasaulio opiniją per Jungtines 
Tautas ir kitus atitinkamus 
tarptautinius forumus tokiom 
priemonėm, kurias jis ras tin
kamas, Į apsisprendimo teisių 
paneigimą Estijos, Latvijos bei 
Lietuvos tautom ir telkti pasau
lio opinijos jėgą už šių teisių 
Baltijos tautom atstatymą”.

Autorius dar toliau kartoja 
žodžius iš Kongreso rezoliucijos 
ir paskiau rašo:

Organizacija, vadinama “Amė- 
ricans for Congressional Ac
tion to Free the Baltic States”, 
buvo sudaryta prieš keletą me-

Gubernatorius Rockefelleris paskelbė masiniij deportacijų 
iš Lietuvos^ Latvijos, Estijos minėjimo dieną. Informavo 
apie tai N. Y. Times, o D. LaWrence informavo skaitytojus 
apie Lietuvos okupaciją ir kovą prieš ją per 30 metų.

tų, ir Richard Nixon yra jos 
garbės komiteto narys nuo 
1967.

Dalyvauja (joje) daugel kilu
sių iš Lietuvos, Latvijos bei Es
tijos ar jų giminių, kurie šian
dien gyvena Amerikoje, bet ir 
daugel piliečių, neturinčių to
kio etninio ryšio, yra palankūs 
sąjūdžiui baigti Baltijos valsty
bių pavergimą, įvykdytą Sovie
tų Sąjungos, bei atstatyti jų ne
priklausomybę.
(Namie kova sustabdyta, 
pasauly — ne):

Baltijos valstybių okupacija

nuo 1940 laikoma viena iš 
žiauriausių visais laikais. Trys 
šalys neteko daugiau kaip ket
virtadalio visų savo gyvento
jų-

Laikotarpy tarp 1940 ir 1952 
žuvo 30,000 laisvės kovotojų 
organizuotoje rezistencijoje
prieš užgrobiką. Ginkluotos par
tizaninės kovos sustabdymas 
1952 nesustabdė protesto prieš 
sovietinį dominavimą, ir pasy
vus pasipriešinimas tebetrunka, 
o pastangos iškelti Baltijos vals
tybių bylą reiškiasi įvairiose pa
saulio dalyse.

Tuo metu, kai Vakarų didžio
sios valstybės suteikė laisvę bei 
nepriklausomybę daugeliui tau
tų Afrikoje, Azijoje ir kitur, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautų išlaisvinimas neturi tiek 
plačios paramos, kiek jos yra 
vertos.

Daroma pastangų papildoma 
Kongreso rezoliucija netrukus 
panaujinti Kongreso pasisaky
mą, kad visos tautos turi apsi
sprendimo teisę, o tai reiškia 
teisę laisvai išsirinkti savo vy
riausybę ir siekti savo gyveni
mo kelio.

Tuo siekiama įtikinti vyriau
sybę kelti Baltijos valstybių rei
kalą Jungtinėse Tautose ir pri
statyti vėl pasauliui bylą, kad 
Sovietų Sąjunga visiškai pasi
trauktų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.

Tai paskutiniai autoriaus žo
džiai. Jais D. Lawrence pla
čiai painformavo apie Baltijos 
valstybių tebetęsiąmą pavergi
mą ir kovą prieš tą pavergimą, 
trunkančią jau 30 m. Šią au
toriaus informaciją ypačiai ver
tiname, nes ji pasirodė tokiu 
metu,, kada iš šalies daroma pa
stangų Sovietų Sąjungos nusi
kaltimą pridengti tyla.

(Redakcijos žiniom, šis D. 
Lawrence straipsnis buvo atsi
liepimas į Rezoliucijom remti 
komiteto pirmininko L. Valiuko 
kreipimąsi).
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New Yorko valstybės gubernatoriaus telegrama, pasiųsta Peter Wytenus.

VLIKO RAŠTAS ŠVEDIJOS MISTERIUI HlfolNKUI
i

Ryšium su Švedijos min. pir
mininko Olaf Palme viešnage 
JAV-se, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas Palmei 
pasiuntė atitinkamą laišką. Jo 
santrauka Eltos išsiuntinėta JV 
telegramų agentūroms ir laik
raščiams. Laiške rašoma:

“Tamstos lankymasis JAV-se 
yra svarbus įvairiais atžvilgiais. 
Viena, šioji viešnagė atkreips 
pasaulio dėmesį į Baltijos sritį 
ir ten gyvenančias tautas, įskai
tant Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Tamstai žinoma, kad minėti 
trys kraštai, pažeidus galioju
sius nepuolimo susitarimus, 
1940 metais buvo užimti sovie
tų ginkluotų dalinių. Baltijos 
valstybės, dėl Stalino-Hitlerio 
sąmokslo netekusios nepri
klausomybės, buvo prievarta į- 
jungtos į Sovietų Sąjungą. Tai 
buvo imperialistinės agresijos 
veiksmas, kurio daugelis pasau
lio laisvųjų kraštų nelaiko nei 
teisėtu, nei saistančiu tarptauti
niu požiūriu.

ja apie trys šimtai tūkstančių 
Baltijos pabėgėlių, atsidūrusių 
Vakaruose, jų tarpe nemaža 
pasinaudojusių ir švedų svetin
gumu.

Net ir antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus, totalitarinis 
okupantas tebevykdė tokius 
karo veiksmus, nukreiptus 
prieš Baltijos valstybes, kaip 
masinius išvežimus, ginkluotų 
dalinių panaudojimą prieš par
tizanus — kovotojus ir aiškų 
genocidą.

Didelei valstybei taikos metu 
visu savo svoriu persekiojus 
tris mažasias tautas, Lietuva, 
Latvija ir. Estija neteko dau
giau kaip vieno milijono gyven
tojų ir, jei čia priskaitysime na
cių teroro aukas, tai minėtų 
kraštų nuostoliai buvo didesni 
už Vietnamo gyventojų tuo pa
čiu tarpsniu patirtuosius.

mi tolimuose7 Sovietų Sąjungos 
plotuose ir jie metodiniu būdu 
rusinami. Maskva nėra paskel
busi noro pasitraukti iš Balti
jos valstybių,, priešingai, ji te- 
bepabrėžia pasiryžusi tuose 
kraštuose, kaip neseniai Čekos
lovakijoje, pasilikti neribotą lai
ką.

Leiskite atkreipti Tamstos 
dėmesį į kitą jūsų lankymosi 
požiūrį, būtent, nesutarimą dėl 
švedų vyriausybės laikysenos

Sovietų gėdingą žygį liudi-

Baltijos kraštų gyventojai 
šiuo metu tebėra išnaudojami 
ūkiškai, žeminami tautiniu po
žiūriu, jų tautinės kultūros ža
lojamos, jie planingai išsklaido-

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Mirusiųjų pagerbimo dienos 

proga (gegužės 30) Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone var
du buvo padėta gėlių prie lei
tenanto Samuel J. Harris kapo 
Arlington©, kapinėse.

Ltn. Harris 1920 vasario 24 
Kaune, lipdamas i Aleksoto kal
ną, buvo sukilėlių sunkiai su-' 
Žeistas ir tuojau mirė. Jo kū
nas buvo atgabentas į JAV ir 
palaidotas Arlington© kapinėse. 
Jam Amerikos lietuviai prie ka
po pastatė paminklą.

102-jo mirusiųjų pagerbimo 
proga dr. S. A. Bačkis, Lietu
vos pasiuntinybės patarėjas, ge
gužės 30 dalyvavo iškilmėse Ar
lington Memorial Amphitheatre 
ir prie Nežinomojo Kareivio 
kapo. Pagrindinę kalbą pasakė 
JAV senatorius John G. To
wer (iš Texas).

Birželio 3 Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas su kitų valstybių 
diplomatinių misijų šefais daly
vavo JAV senato ir atstovu rū
mų bendrame posėdyje, kurio 
metu buvo pagerbtas Venęcue- 
los prezidentas dr. Rafale Cal
dera, ta proga pasakęs kalbą.

Lietuvos atstovas ir p. O. Ka- 
jeckienė pareiškė užuojautą Es
tijos ministeriui Londone Au
gust Torma ryšium su jo žmo
nos mirtimi.

Birželio 4 p. O. Kajeckienė 
dalyvavo užkandžiuose, kuriuos 
jos garbei, dėkingumo ženklan, 
surengė The Goodwill Indust
ries Embassy Tour. Rengėjos 
buvo Lietuvos pasiuntinybėje 
Embassy Tour pirmininkavusi 
Mrs. Paul G. Travers ir jos pa
vaduotoja Mrs. William Cook.

PREKYBA TARP LIETUVOS 
IR ČEKOSLOVAKIJOS

Okup. Lietuvos spaudoje pa
sirodo vis daugiau informaci
jų apie Čekoslovakiją. Skatina
ma su čekais ir slovakais palai
kyti glaudesnius ryšius, nes 
kaip pažymėjo Prof. K. Meš
kauskas, Draugystės draugi
jos su Čekoslovakija Lietu
vos padalinio pirmininkas 
(“Tiesa”, gegužio mėn.), tai 
šalis, “kurioje yra ko pasi
mokyti”. Meškauskas nurodė, 
kad iš Lietuvos į Čekoslovakiją 
vežama metalo apdirbimo stak
lės, skaičiavimo, mašinos, televi
zoriai, dirbtinis šilkas, maisto 
produktai. Į Lietuvą gi įveža
mi įrengimai chemijos įmonėm, 
avalynė, troleibusai, motociklai 
ir drabužiai.

Artimoje ateityje numatyta 
vystyti kultūros mainus. Nese
niai Prahoje viešėjo du meno 
kolektyviai, vėliau bus pasiųsta 
dailės darbų paroda, tikimasi 
keistis ir turistais. (Elta)

Prof. J. Kubilius, Vilniaus u- 
niversiteto rektorius, nuo gegu
žės 12 vieši Prancūzijoje. Jis 
pusantro mėnesio skaitys mate
matikos paskaitas Prancūzijos 
moksliniuose centruose ir aukšt. 
mokyklose. Į Nicoje Šių metų 
rudenį rengiamąz pasaulinį ma
tematikų kongresą vyks profe
soriai J. Kubilius ir V. Statu- 
levičius, dr. B. Grigelionis ir 
jaunas mokslininkas A. Raude- 
liūnas. (E)

Vietnamo klausimu ir dėl Tams
tos dalyvavimo demonstracijo
je prieš JAV karinius žygius 
Vietname. Savo laikyseną aiš
kindamas, Tamsta pabrėžėte 
rūpestį mažųjų kraštų išlikimu 
bei jų laisvo apsisprendimo tei
se. Toks rūpestis — nepapras
tai teigiamas, ’ tačiau Tamsta
neturėtum nustebti, jei, kitų 
nuomone, čia nesunku Įžvelgti 
prieštaravimą: Tamstai mora
liai pasipiktinus įvykiais tūks
tančių mylių atstu ir Tamstai 
tylint tuo metu, kai kitoje Bal
tijos jūros pusėje tebevyksta ar
šaus imperializmo siautėjimas. 
Geriausias būdas tokiam įspū
džiui išsklaidyti būtų Švedijos 
vyTiausybės formalus pareiški
mas, jog ji palaiko Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvo apsi
sprendimo teisę ir nepritaria di
džiosios valstybės vartojamom 
imperializmo priemonėm Balti
jos erdvėje. Mes nenorime ti
kėti, kad Tamsta viena mąstą 
vartojate Vietnamo, kitą gi Bal
tijos valstybių klausimu, ir mes 
sveikintume Jūsų protestą 
prieš Sovietų tebevykdomą Bal
tijos valstybių okupaciją ir toje 
srityje vis ryškų žmogaus tei
sių pažeidimą.” (Elta)

TEATRŲ GASTROLĖS
Vilniaus ir Kauno gyventojai 

vasaros mėnesiais “maitinami” 
Rusijos teatrų gastrolėm. Dar 
birželio mėn. nesulaukę, Tūlos 
teatralai viešėjo Kaune, parodė 
20 spektaklių, kuriuose pagal 
“Komj. Tiesą” (geg. 19) apsilan
kė apie 10,000 žiūrovų. Vėliau 
Tūlos artistai dvi savaites gast
roliavo Vilniuje.

Birželio 3 į Lietuvą atvyko 
Gorkio miesto teatras, ir jis 
gastroliuos visą mėnesį. Po to 
į Vilnių su visa eile spektaklių 
atvyks Rygos rusų dramos teat
ras.

Maža prošvaistė tai gegužės 
mėn. Vilniuje viešėjęs Kauno 
dramos teatras. Vilniaus dra
mos akad. teatras dvi savaites 
gastroliavo Panevėžy, be kitų 
veikalų, parodęs J. Marcinkevi
čiaus “Mindaugą”. (Elta)

J. B. SH ALI NS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

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

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

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI 7-4477

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

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

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grana St. Brooklyn, N.Y. 11211, SI 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pnc» 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnones, skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakiet.ua ’ 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuves; spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
5 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565____________

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379._______________________________

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA, — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas -V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir šeimas labai palankiomis kainomis, šiemet turėsime 
ir moderniai įrengtų kambarių, su privačiomis voniomis, dušais ir tt. 
Sezonas: birželio 26 — rugsėjo 7 d. Dėl rezervarijų bei informacijų 
kreiptis: Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046 (Tel. 
207-967-2011).

Berniuky stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpjūčio 21 d. (galima rezervuotis bet kokiam laikui 
to sezono laikotarpiu). Stovyklautojų skaičius ribotas, todėl prašo
me registruotis iš anksto. Berniukai iš New York apylinkės bus at
vežami mūsų parūpintomis priemonėmis.- Kreiptis dėl smulkesnių 
informacijų bei registracijos: Franciscan Monastery, Kennebunk
port, Mainė 04046 (Tel. 207-967-2011).

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 Investing Co., Inc.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. II4I8

Tel. 2I2-44I-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629
Tel. 3I2-476-2242

o
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Laikas ir vėl išsivedė vieną
Stasys Girdvainis yra iš tų 

nepriklausomos Lietuvos diplo
matų, kuri paskiausiai pasiėmė 
iš pareigų ir išsivedė Laikas.
Kai Lietuva yra pavergta, per 

tuos 30 metų, išsivedė Jurgį 
Šaulį 1948, Povilą Žadeikį 1957, 
Vytautą Gyli 1959, Kazį Grau
žinį, 1962, Joną Budri 1964, 
Eduardą Turauską 1966, Alek
sandrą Polišaitį 1966, Friką 
Meierį 1967, Vytautą Stašins
ką 1967, Kazį B. Balutį 1967. 
Dabar ir Stasį Girdvainį.

Laikas dirbo ir dirba nepri
klausomos Lietuvos įgaliotų 
reiškėjų nenaudai. Laikui už
bėgti už akių — sudaryti insti
tuciją. kuri vietoj išvirtusio 
stulpo tuoj kitą statytų, net 
nemėginta svarstyti. Palikta 
Laiko valiai. O Laikas jau išsi
vedė daugiau, nei paliko.

Tačiau su nepriklausomybės į- 
galiotų reiškėjų mirtimi nemirš
ta pati nepriklausomybės idėja.

Stasio Girdvainio atstovavi
mas prie Šventojo Sesto buvo 
labiau sudramatintas nei kituo
se postuose.

Visur nepriklausomos Lietu
vos atstovu veikla vra išoriniu 
aplinkybių suvaržyta. St. Gird
vainio atstovavimą dar labiau 
varžė jo paties ilgametė nesvei
kata. Ji vertė atstovą tebūti re
tai kada matomu suvaržytos ne
priklausomybės simboliu.

Sudramatino jo atstovavimą 
ir politinė kryptis, kuri atėjo į 
Vatikaną su popiežiaus Jono 
XXIII diplomatais. Kaip ši dip
lomatija palietė Lietuvos atsto
vavimą jau 1958 m. gale, Dar
bininke buvo rašoma: “Išrinkus 
naują popiežių, Lietuvos įgalio
tam ministeriui, kaip ir kitų 
kraštų atstovam, reikėjo atnau
jinti įgaliojimų raštus. Iš Lie
tuvos pasiuntinio—kai kas gal
vojo — galima buvo tų forma

lumų nereikalauti, o pasiremti 
buvusiais įgaliojimais iš 1939 
metų. Vatikano sekretoriatas, 
deja, tokios išskirties nedarė’’ 
(1959 sausio 9). Kokis likimas 
ištiko atstovybę, ji informavo: 
“Sausio 3 d. Šv. Sostas atsiun
tė pasiuntinybei raštą, ku
riame buvo pažymėta, jog pa
siuntinybė liks įrašyta Į diplo
matinį sąrašą, tačiau turės būti 
vedama ‘reikalų valdytojo’ (ge- 
rant des affaires)” (D a r b. 
1959 sausio 23).

Tos diplomatinės kombinaci
jos sukėlė pasaulio spaudoje 
gausius jau nuo 1958 lapkričio 
mėn. komentarus. Aiškino, kad 
Vatikano diplomatai nori su 
besilankančiais Sovietų atsto
vais derybų, o jom kliudo at
stovybės buvimas. Vatikano 
laikraštis betgi paneigė norą at
stovybę likviduoti.

Jei sausio 3 minėtu raštu Va
tikano diplomatija surado kom
promisą, tai ne be įtakos tam 
buvo lietuvių subruzdimas A- 
merikoj. Tai buvo konkretus 
ženklas, kad išeivija gali turėti 
įtakos savo krašto naudai.

★

St. Girdvainiui mirus — ar 
atstovybės sekretorius galės 
perimti atstovybės “reikalų val
dytojo” pareigas? Tiesiogiai tai 
priklausys nuo Vatikano.

Iš popiežiaus Pauliaus VI lig 
šiol patyrėm nuoširdų palanku
mą, kai skyrė vyskupus P. Bra
zį, A. Deksnį ir kitais atvejais. 
Palankumo rodė pačiam mi- 
nist. Girdvainiui. Nekartojo so- 
vo pirmatako reikalavimo pri
statyti naujus įgaliojimus. O 
1965 sausio 7 diplomatų priėmi
me įteikė Girdvainiui savo port
retą su autografu, kai buvo su
ėję 25 metai nuo Girdvainio į- 
galiojimų įteikimo.

Panašūs Pauliaus VI gestai 
duoda pagrindo optimistiniam 
spėjimui.

Eltai, Lietuvos telegramų a- 
genturai, vėliau Vakaruose pa
keitusiai savo pobūdį, š. m. ba
landžio 1 d. sukako 50 veiklos 
metu.

Elta, informacinė įstaiga, ap
rūpinanti spaudą (vėliau ir ra
diofoną) ir kt. įstaigas politi
nėm bei kitom žiniom, buvo 
įsteigta Kaune 1920 m., Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
jai pavedus.

Eltos pirmuoju direktorium 
buvo dr. J. Eretas, turėjęs pa
tirties, nes dirbęs Šveicarijos 
spaudos biuruose. Vėliau Eltai 
vadovavo M. Avietėnaitė, J. Pa
leckis ir A. Jakobas. 1928-34 
vadovavo E. Turauskas, 1934- 
39 _ p. Dailidė, 1939-40 — V. 
Gustainis.

Elta ligi 1939 kovo mėn. tu
rėjo skyrių Klaipėdoje (vad. V. 
Gvazdinskas) ir 1939 lap
kričio mėn. — 1941 birželio 
mėn. Vilniuje (čia skyriui iš ei
lės vadovavo P. Radzevičius; V. 
Martinkėnas ir V. Alseika).

Sovietams įsibrovus į Lietu
vą, Eltos direktorium centro 
įstaigoje buvo paskirtas K. Kor
sakas. Rusams netrukus per
ėmus Eltą savo žinion ir pa- 
jugus TASS (Sovietų Sąjungos 
telegramų agentūra) kontrolėn, 
Korsaką pakeitė Leiba Sausas ir 
iš Maskvos atsiųstas Isačenko. 
“Politruku”, bet redaktoriaus ti

Chicagoje birželio 7 Marquette parko sekcija buvo pavadinta Lithuanian Plaza. Lentelių iškabinimo proga 
Marius Kasniūnas skaito proklamaciją, kurią ta proga išleido miesto burmistras R. Daley, šalia stovi Birutė 
Bacevičiūtė. Nuotr. Z. Degučio

tulu, iš Maskvos rusas pri
siųstas ir Eltos skyriun Vilniu
je.

1941 birželio pabaigoje Lie
tuvos Laik. Vyriausybė Eltos di
rektorium paskyrė ilgametį re
daktorių J. Grišką. Vokiečių o- 
kupacijos tarpsnyje Elta buvo 
pajungta DNB (vokiečių žinių a- 
gentūra) tarnybai ir drauge su 
Vilniaus skyrium — vokiečių 
gen. komisaro tarnvbai (Presse- 
dienst dės Generalkommisars). 
Nuo 1944 liepos mėn., Lietuvą 
vėl užėmus bolševikams, Elta 
paversta TASS žinioje dirban
čia ir sovietiniam režimui tar
naujančia spaudos įstaiga.

Elta 1920-44 gaudavo žinias 
Heli ir kt' aparatais, plačiai nau
dojosi telegramomis, laikraščių 
iškarpomis bei kitų kraštų agen
tūrų Vakaruose ir rytuose, biu
leteniais. Todėl Eltos žinioms 
buvo būdingas bruožas — jos 
pasižymėjo bešališkumu, objek
tyvumu ir tai ypatingai išryškė
jo 1939 m. kilus Vokietijos— 
Lenkijos karui ir vėliau, nacių 
Vokietijai vykdžius karo veiks
mus vak. Europoje ir prieš So
vietu Sąjungą. Prieškarinė El
ta turėio penkis skyrius: užsie
nio. . vidaus, ekonominį, foto ir 
sporto tarnvbos. Eltos centre 
Kaune ir skyriuose Klaipėdoje

Eltos agentūrai 50 mėty
ir Vilniuje dirbo ligi 30 paty
rusių, įvairias kalbas mokančių 
teisininkų, diplomatų. Iliustra
cinę Eltos medžiagą gamino J. 
Kapočiaus cinkografija “Vaiz
das”.

Elta užsieny buvo atkurta 
1944. Vliko delegatūra 1944 
gruodžio 14 Berlyne nutarė 
steigti slaptą informacinį biurą, 
kurio uždavinys — informuoti 
užsieni apie Lietuvos padėtį, 
aptarti ir Lietuvos valstybės at
kūrimo galimybes bei viltis. Biu
ro vedėju buvo paskirtas A. 
Valiukėnas, bendradarbiu —Ju
lijonas Būtėnas. Abiejų jau nė
ra gyvuiu tarpe.

1945 liepos 4 Vlikas patvirti
no Eltos informacijos biuro 
programą su pastaba, kad Eltai 
ypač teks rūpintis žiniom apie 
gyvenimą Lietuvoje. Vlikui įsi
kūrus Wuerzburge, biuro vedė
jų paskirtas J. Griška, gi 1945 
spalio 5 Vlika nukėlus į Pful- 
lingeną, ties Reutlingenu, pra
nešimus, skirtus diplomatams 
ir politikams redagavo J. Bū
tėnas, o biuletenius liet, visuo
menei — J. Griška ir St. Dau
nys. 1945-46 Eltos biuleteni re
dagavo G. Galvanauskas (Gal
va), talkino B. Dundulis ir V. 
Trumpa. Eltos žinių biuletenis 
kasdien pradėtas spausdinti 

1945. Elta 1945-46 buvo Vliko 
pirmininko žinioje, gi 1946, E. 
Galvanauskui sudarius Vliko 
Vykd. Tarybą ir įsteigus infor
macinę tarnybą, šioji perėmė 
Eltos biuletenių leidimą. Inf. 
tarnybai nuo 1946 vadovavo 
prof. J. Brazaitis, B. Gaidžiū- 
nas, T. Šidiškis, M. Brakas ir 
M. Gelžinis.

1952 balandžio 2 priimtas El
tos statutas su taisyklėmis. Ro
tatorium “Eltos Informacijų” 
biuletenis nuo 1949 leistas kas 
10 dienų. Ligi 1957 jį reda
gavo A. Pauliukonis, 1957-61- 
J. Jakužaitis (abu mirę), 1961- 
65 — V. Alseika. Tuo metu 
“Eltos Informacijos” buvo lei
džiamos Reutlingene, Vliko 
Vykd. Tarybos būstinėje. 1965 
m. pabaigoje “Eltos Informa
cijos” pradėtos leisti New Yor
ke — pradžioje kas 10 dienų, 
vėliau kas dvi savaitės. Biule
tenį redagavo V. Rastenis (1965- 
1969), nuo 1969 gruodžio mėn. 
— V. Alseika.

Vak. Europoje dar 1945-46 
Vlikas yra išleidęs kelis biule
tenius vokiečių kalba. Pastovus 
biuletenis vokiečių kalba, “El
ta Pressedienst”, pradėtas leis
ti 1953 sausio mėn. Reutlinge
ne (red. H. J. Jakužaitis, 1965 
spalio mėn. — 1967 — V. Al
seika Muenchene, nuo 1967 lie
pos mėn. V. K. Banaitis Muen
chene — Bonnoje). Antrasis El
tos biuletenis svetimom kal
bom, italų, išleistas 1954 Romo
je — “Elta Press” (red. prel, 
V. Mincevičius). Toliau leisti 
biuleteniai dar kitom kalbom: 
1956 — anglų kalba, leidžia
mas New Yorke (biuleteniai vo
kiečių, italų ir anglų kalbom 
leidžiami kas mėnuo), 1961 — 
ispanų, 1964 — arabų, 1967 — 
prancūzų ir 1967 — portugalų 
kalba. Pastarieji keturi leidžia
mi miestuose: Buenos Aires, 
New Yorke, Paryžiuje ir Sao 
Paulo.

Visi Eltos biuleteniai siunčia
mi ne tik spaudai, bet ir paski
rų kraštų politikam, diploma
tam, įvairių kraštų laisvinimo 
veikėjam.

Šiuo metu viena Elta veikia 
Vakaruose, kita gi — okupuo
toje Lietuvoje, Vilniuje. Iš es
mės, tik Vakaruose atkurtoji 
Elta galima laikyti 1920 Kaune 
įsteigtosios veiklos tęsėja. Vil
niuj, Lenino prosp. (buv. Gedi-

Prof. J. Eretas, buvęs pirmasis El
tos direktorius.

mino g.) 21 nr. veikianti Eltos 
įstaiga laikytina ne savaran
kiška agentūra, o maskvinės 
TASS įstaigos padaliniu ar tal
kininku.

Būdinga, kad Vilniuje Eltos 
50 m. sukaktis atžymėta jau 
pernai, sausio 17.’ Pasirodo, ne
seniai Vilniaus archyvuose buvo 
rastas bolševikinės, V. Kapsu
ko valdžios tariamas nutarimas, 
kuriuo 1919 m. buvusi įsteigta 
LITĄ, atseit Lietuvių telegra
mų agentūra. Ir anuomet LI
TĄ buvo rusų talkininke, nes 
bendradarbiayo su rusu agentū
ra ROSTA. - ‘ .

Dabar gi, nors vilniškė įstai
ga turi per 50 savo “kolegijos” 
narių (vadovas — D. Rodą), ji 
aptarnauja “respublikinę“ spau
dą, radiją ir televiziją ir. aišku, 
Maskvą, kurią informuoja apie 
okup. Lietuvos įvairių sričių 
“laimėjimus”.

Kad dabartinė Elta Vilniuje 
nelaikytina lietuvių savarankiš
ka įstaiga, liudija ir jos kole
gijos narių, T. Baranauskienės 
ir S. Laurinavičiaus, teigimas 
(“Czerwony Sztandar”, 1969 
sausio 17, nr. 14), būtent: “Mū
sų agentūra yra sutelktinis 
Tass korespondentas. Darbą 
Tass naudai kiekvienas kūrybi
nis žurnalistas laiko savo pa
grindine pareiga ir garbės rei
kalu ...” Todėl, iš tikrųjų, tos

(nukelta f 7 psl.)
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Rytojui išaušus, vyrai ėmė 
taisytis dalgius: juos reikia iš
kalti, pertverti ir įtaisyti lan
kelius. Jie nuo pernykščių me
tų tebekabso svirne po stogu, 
greta lašinių, vadinasi, daboja 
lašinius. Su tais dalgiais pjau
na rugius ir vasarojų; čia pat 
dar kabso dalgiai žirnapiūviai, 
visai netikę—su jais mergaitės, 
daužydamos grumstus, žirnius 
piauna. Geriausieji dalgiai lai
komi šienui piauti. Piovėjai, 
pirkdami dalgius, renkasi geres
nius.

Per švento Petro atlaidus 
miestelio gatvėse stovi žydai su 
pilnais ratais dalgių; žmonės 
renkas, renkas geresnius ir iš
ima ligi paskutinių už tą pačią 
kainą, už keturis ar penkis auk
sinus. Dalgis pasirodo koks po 
ketvirto kalimo ir būna nuski
namas ar šienui, ar rugiams, ar 
žirniams. Žimapiūvių būna dau
giau, negu reikia, juos neįtver
tus užkiša už gegnės, kolaik pri
reiks peiliams išdirbti arba kir
viams užmesti.

Per atlaidus miesteliai gau
džia nuo dalgių ir puodų skam
bėjimo. Šeimininkės turi pasi
tiekti kiek reikia puodų ir du
bintų, nes darbymetyje jų pri
reikia daug.

Kolaik vyrai dalgius ruošia, 
rinkėjai ruošia avalynę. Vyžų 
iš anksto pripinta, dabar tik rei
kia apverti ir suieškoti autų.

Po pusryčių tėvas ir samdy
tas vyras Kasparas, dalgiais ne
šini, išėjo rugių piauti. Paskui 
juos sekė pusbernis Praniukas 
ir Morta — tai rinkėjai. Aš ve
džiau penketą arklių čia pat, 
prie piovėjų, į vidupievį gany
ti. Piovėjai nuėjo į geriausius 
rugius, nes tie buvo nokiausi. 
Tėvas, apžiūrėjęs rugių palin
kimą ir nustatęs iš kurio krašto 
pradėti varsną, pasakė: “Pone 
Dieve, padėk!” ir ėmė varyti 
pradalgę.

Jam rinko Morta; ji pernai 
mėgino to sunkaus darbo, pri
puldama ir retesniuose rugiuo
se. Šiemet, vienus metus pa
ūgėjusi, drįso stoti nuolatine 
rinkėja. Praniukas rinko po 

Kasparui. Jis sakė galįs rinkti, 
bet dar geriau galįs kirsti, kad 
būtų rinkėja. Abu rinkėju labai 
imasi, bet visgi pasiliekti nuo 
kirtėjų.

Tėvas, išvaręs pradalgę ir į- 
smeigęs dalgį į žemę, suriša du 
tris pėdus už Mortą. Kasparas, 
geruoju bardamas Praniuką: 
“Ar reikės ištaisyti klyną, ko 
taip liekies?”, irgi surenka po 
pėdą kitą.

Taip pjaudami, nupiovė nedi
delį varsną ir ėmė pėdus nešio
ti į krūvą. Sunešioję pėdus, rin
kėjai grėbstė rugienas, o vyrai 
statė mandelius, po dvylika pė- 
dį į mandelį, sustatė dvi eili, po 
vienuolika kiekvienoje.

Tuom tarpu ir motina pasi
rodė iš rugių su pietumis. Tė
vas pakalbino ją žodžiais:

— Atvilkai į patį laiką: su 
vienu varsnų apsidirbome.

Indai su pietumis pastatyti 
prie mandelio. Kiekvienas dar
bininkas iš paskutinės krūvos 
atsinešė po du pėdu pasisėsti; 
toliau susėdo visi aplinkui du- 
binėlį su barščiais, pastatytą ant 
žemės, ir valgė. Pavargę valgė 
visi tylomis, tiktai Morta paklau
sė:

— Ar ilgai mes užtektumėm 
taip piaudami, pakol visą lauką 
nupiautumėm?

Tėvas į tai:
— Per dvi savaiti neįveiktu- 

mėm, reiktų griebti trečios.

Barščius išvalgius, motina pa

statė kitą dubinėlį, pilną laši
nių, supiaustytų gabalėliais, api
barstytų svogūnų laiškais. Svo
gūnų, susmulkintų ir sutrintų 
su druska, buvo gausu lašiniuo
se.

— Pašomėt prie mėsos, — 
pasakė statydama.

— Prie mėsos reik drąsos, — 
sumetė Praniukas.

Atgavę su barščiais pirmąjį 
alkį ir nuovargį, darbininkai 
uoliau ėmė šnekėti ir klausyti. 
Pradėjo Kasparas:

— Tarnavau aš užpernai Kai- 
rėnėliuose pas Laukį, su ma
nimi drauge tarnavo už vyrą ki
tas Karolis Sidlauskas, nedids- 
kas žmogus, Karoliuku prama
nytas. Ot, tas tai turėjo drą
sos prie mėsos. Kol mes suval
gome po vieną gabalėlį, jis po 
du nuryja. Paskui prašėme šei
mininkės, kad nesmulkintų mė
sos, kad padalytų kiekvienam 
gabalais.

— Kaip, tai jis, turi būti, sku
bina, — sako motina.

— Kaip tai skubina? Ko jis 
skubins, dabar dar lėčiau už 
mus valgo. O tai ten žmogus. 
Kažin ar yra kitas toks sviete? 
Didumo man ligi pažastų, sto
rumo storesnis, be ūsų, be 
barzdos, be bruvių, be blaks
tienų.

— Matyti toks bažnyčioje... 
— pasakė Morta.

— Tai mat, būta jo ir baž
nyčioje. Aš nemenu, kad jis ka
da būtų į bažnyčią įėjęs. Sek

madienį, kai žmonės į bažnyčią, 
tai jis į mišką riešutauti ar gry
bauti. Kiek sutiko algos, tiek ir 
paima per Kalėdas. Per metus 
neišima nė kapeikos. Dvide
šimt rublių sulygo — visus per 
Kalėdas ir paėmė.

— Tai kam išimti, kad pas 
šeimininkę viskas patiekta — 
ir valgis, ir drabužis? — sako 
Morta.

— Neėmęs negali, — atsako 
Kasparas, — tai šio, tai to rei
kia, prisieina kiteliuką kokį įsi
gyti — be dviejų rublių nebus. 
Štai švogeris paprašė į kūmus 
— pusrublis sprogo. Per metus 
visaip atsitinka. Kažin kaip lai
kykis, o penkis rublius turi iš
imti.

— O kaip anas neišima?

— Kas taip padarys? — tęsė 
toliau Kasparas. — Jis išeina į 
lauką arti — vienoje kišenėje 
neskaptuoti šaukštai, kitoje 
skaptai. Mes, jaučius silsinda- 
mi, susėdę ant griovio kranto, 
pypkes rūkome, o Karoliukas 
šaukštą skaptuoja; jei ne, tai ta- 
bokierkas dirba iš tošies. Kaip 
matai, bežiūrint sunėrė: ir dug
ną įkalė, ir užvožaliuką pritai
sė. Kur jis deda savo šaukštus 
ir tabbkierkas, pekla jį žino. 
Tais metais prisiriešutavo šešis 
gorčius riešutų, o niekas nema
tė, kad jis kam duotų ar pats 
vieną riešutą perkrimstų. Kam 
nors tik parduoda. Apie jo pi
nigus niekas nežino. Piršk jam 
kokią beturtę mergaitę, tai iš

girsi: “Yra to labo”, piršk su 
gyvenimu, į užkurius — tai 
klausos. Neatsiranda, kad kas 
jo pinigus pavogtų.

— Man toks verčiau, kaip 
kitoniškas, jeigu tik ne tingi
nys. Su tinginiu tai bėda, o kad 
tas sau kruopštus, tai ir gerai, 
— sako šeimininkas.

— Yra ir daugiau tokių, — 
sako motina. — Rykliuose yra 
toks žmogus, ant skatiko užmi- 
ręs, pačią piemenės vietoje lai
ko. Lašinių paltys visos pra- 
piaustytos. Važiuoja į turgų, tai 
nuo kiekvienos* palties atsipiau- 
na po bryzą ir parduoda, o kai 
lašiniai pabaigti, pačią bara, ko
dėl ji neskalsina. Sūnai suau
gę, o tėvas jiems neduoda nie
kada pinigų; mato, kad batuoti 
vaikščioja, o neklaus, iš kur 
ėmėte pinigų batams. Jam 
verčiau — tegu vaikai taisosi 
pasivogdami nuo tėvo, negu 
kad jo ranka duotų kam no- 
rints. Pinigų turi, tik niekas 
tais pinigais nepasidžiaugia. 
Toks žmogus tai paskutinis 
žmogus.

Bešnekėdami suvalgė mėsą. 
Motina tada į tą vieta, kur sto
vėjo bliūdas ir dubinėlis, papy
lė iš tarbos ropių. Suvalgė ir 
ropes. Po pietų kiekvienas nu
ėjo į mandelio paunksnį; tai sė
dėdamas, tai gulėdamas, pu
sę valandos užsnūdo. Pakilo pir
mas tėvas. Jo šnarėjimą visi iš
girdo ir pakilo visi sykiu, kaip 
vienas žmogus. Atleisdamas 

namo motina, tėvas isakė, kad 
ant rytojaus užvarytų Juškus a- 
budu ir nuo Mikelio rinkėją. Ru
giai, girdi, visai piautini; jei 
taip pabus giedra, tai gale sa
vaitės jau bus skubra. Su šian
dienykščiais rinkėjais vienas 
gaištis.

Priešais mūsų rūmą,- kitoj pu
sėj gatvės, buvo nedidelis rū- 
miukas su dviem atskirais bu
tais. Kiekvienas butas tuYėjo at
skirai gryčią ir priengį, vadina
si, turėjom dvi gryčiuki su 
dviem grytelninkais. Kiek ge
resnėje gyveno Juška, atbuvi- 
nėdamas 24 dienas į me
tus. Gyveno vienu du su pačia, 
jau nejauni žmonės. Vaikai jų 
gimė ir mirė, gimė ir mirė, taip 
kad pagaliau neturėjo nė vie
no. Juška jaunystėje mokėsi, 
norėjo eiti, kaip jis pats sakė, 
į klierikus, tik nelaimė — susiti
ko su mergaite ir ją vedė.

Girdėta jų pasišnekėjimas su 
pačia: “Tu mąne pražudei: kad 
ne tu, aš būčiau kunigu buvęs.” 
O pati į tai: “Ar dar koks mer
gininkas pastoja kunigu”. Juš
ka kunigu nepadarytas, bet ir 
bernas nesugadintas; kad dal
gio ir žuobrio įsitaisyti negalė
jo, bet dirbti netingėjo.

Vasarą bet kas kviesdavo jį 
dirbti ir sodindavo jam bulbių, 
skaitydami po aštuonias dienas 
už pūrą. Specialus jo darbas bu
vo mokymas vaikų žiemomis:

(Bus daugiau)
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Pažymėtinas gydytojų triūsas
Pasaulio Lietuvių Gydytojų 

Sąjungos pirmininko dr. Vac
lovo Paprocko iniciatyva, pas
tangomis ir lėšomis išleista di
deliu tiražu ant vokų klijuoja
mi ženkliukai, kurie skelbia pa
sauliui, kad Lietuva tebėra oku
puotą. Ženkliukų atspausdinta 
400,000. Jie — kaip kokios kul
kos paleidžiamos į Kremliaus 
diktatorius. Kartu ir laisvojo 
pasaulio sąžinei primins, kad 
lietuvių tauta dar grandinėse.

Iki šiol buvo išleista daug įvai
rių ženkliukų, vokų su užrašais, 
medalių, segamų prie atlapo že
tonų, bet jie buvo skirti kitam 
tikslui. Jie nekalbėjo apie Lie
tuvos pavergimą arba nepilnai 
ir net klaidingai informavo.

Šis ženkliukas aiškiai nusako 
dabartinę Lietuvos padėtį ir 
netiesiogiai pasako, ko mes, lie
tuviai, siekiame. Tai pirmas iš
eivijoje atvejis, kad tokiu tira
žu ir tokiu tikslu būtų išleistas 
ženkliukas.

Ką ženklelis vaizduoja?
Ženkliuko piešinį padarė Pau

lius Jurkus, spausdino vienas 
italų spaustuvininkas Amster
dam, N. Y.

Piešinyje dominuoja lietuvai
tė su tautiniais drabužiais. Ji 
pasukus veidą į kairę, palen
kus galvą ir nuleidusi žvilgsnį. 
Susimąsčiusi ir liūdna. Ir ko jai 
nebūti liūdnai, nes jos rankas 
juosia didelė grandinė. Puošnus 
jcs drabužis, gintaro karoliai, o 
grandinė — visa stelbia.

Kairėje ženkliuko pusėje į- 
pinta rūtų šakelė, dešinėje lietu-

VOKIETIJOS ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS
(Tąsa iš praeito nr.)

Atsisveikinimas
Antroji Sekminių diena — 

atsisveikinimas ir grįžimas na
mo.

Trys kunigai aukoja bendras 
mišias. Pamokslą pasako kun. 
V. Damijonaitis.

Atsisveikinimo pietūs — nors 
ir skanūs, bet graudūs. Suvažia
vimo šeimininkas kun. Br. Liu- 
binas dėkoja kun. A. Bungai už 
pastogę, vaišes ir nuoširdumą, 
prof. Z. Ivinskiui už paskaitą, 
simpoziumo pirmininkui ir da
lyviam už turiningas mintis, 
mokyt.Tamošaitienei už gražų 
linksmavakarį ir meninę prog
ramą (įteikiamos gėlės); dėkoja 
ir jauniesiem programos atli
kėjam, gerosiom virtuvės dva
siom už skanius valgius (Įtei
kiamos dovanos — knygos), vys
kupui Deksniui už pagerbimą 
suvažiavimo savo dalyvavimu 
(jis palaimino visus kelionei). O 
kun. Bunga, užuot džiaugęsis, 
kad po trijų dienų bėgiojimo 
galės ramiai pailsėti, nusisukęs 
ašaras šluostosi, dėkoja visiem 
už atsilankymą ir prašo ateity
je neužmiršti jo klebonijos, nes 
jis čia esąs patogiai įsitaisęs ne 
turtam krauti, bet savo tautie
čiam patarnauti. Prof. Z. Ivins
kis dalyvių vardu padėkojo ku
nigui Br. Liubinui už suvažiavi
mo paruošimą ir pravedimą.

Sąskrydis baigiamas himnu.

Išleistas ženkliukas Lietuvai priminti
viško kryžiaus ornamentikos da
lis.

Žemai — raudoname fone vy
tis. O viršum jos — karališkas 
vainikas. Tai simbolis laisvės, 
didžios praeities. į tą vainiką ir

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas ženklelis Lietuvos 
okupacijai priminti.

J. LUKOŠIUS

Atgarsiai vokiečių spaudoje
Jubiliejinis Vokietijos ateiti

ninkų suvažiavimas rado atgar
sį ir vokiečių spaudoje. “Min- 
delheimer Zeitung” gegužės 22 
Įsidėjo porą suvažiavimo nuo
traukų ir reportažą, pavadintą 
“Mažas lietuvių sąskrydis Knei- 
po mieste”. Reportaže, tarp kit
ko. rašoma:

“Ar ‘Ateitis’ turi dar ateitį? 
Šitokį klausimą kėlė sau šiomis 
dienomis apie 50 lietuvių, iš 
pietų Vokietijos suvažiavusių į 
Bad Woerishofena paminėti sa
vo organizacijos 60-ųjų meti
nių. Sąskrydžiui, kuriam Šv. 
Ulricho parapijos klebonas kun. 
Ant. Bunga užleido savo klebo
niją, vadovavo kun. Br. Liubi- 
nas, religijos vyr. mokytojas 
vienoje vokiečių gimnazijoje 
Kaiserslauterne. Liubinas yra 
optimistas, nes didelę dali su
važiavimo dalyvių sudarė jau
nimas. Be to, petys Į petį su 
mažu telkiniu Vokietijoje stovi 
per 3,000 išeivijos lietuvių, 
daugiausia JAV-bėse, priklau
sančių prie šios organizacijos.

Artimiausias ateitininkų, 
tikslas — katalikiškoji veikla 
tarp lietuvių ir turtingo šitos 
mažos Pabaltijo tautos lietuviš
kumo puoselėjimas.

Be vysk. dr. Ant. L. Deksnio, 

nukreiptos mergaitės akys.
Žemai, per visą ženkliuką įra- 

įrašyta: “Lithuania is Under 
Colonial Bondage of the USSR 
Since WW II” —(Lietuva dar te
bėra kolonialinėje Sovietų ver- 

apaštališkojo vikaro lietuviam 
tremtiniam laisvoje Europoje, 
gyvenančio Bad Woerishofene, 
suvažiavime garbės svečiais dar 
buvo dr. Petras Karvelis, lais
voje Lietuvos respublikoje 
du kartus buvęs finansų minis- 
teriu, o dabar yra generaliniu 
sekretorium Pabaltijo taryboj 
ir prof. dr. Zenonas Ivinskis, 
Rytų Europos istorijos dėstyto
jas Bonnos universitete.

Ministeris ir profesorius pa
aiškino “Ateities” organizaci
jos kilmę. Priešindamiesi prieš 
paskutiniųjų šimtmečių sąvarto
je Rusijos universitetuose beį- 
sigalintį marksizmą ir nihiliz
mą, katalikai studentai lietuviai 
susijungė į akademinę draugi
ją, kuri buvo įkurta prieš 60 
metų. Jie norėjo visose gyveni
mo srityse praktikuoti krikš
čionišką dvasią. Tuo pat laiku 
buvo įkurta tų pačių tikslų pa
vasarininkų organizacija kaimo 
jaunimui. Kai Lietuva po pir
mojo pasaulinio karo tapo 
nepriklausoma, daugelis jos sei
mo narių buvo ateitininkai. Prie 
tos draugijos priklausė apie 40 
proc. visų Lietuvos studentų. Ir 
tremtyje ateitininkai išlaikė sa
vo gyvybę.

Savo pamoksle, pasakytame 
per pontifikalines mišias Šv. 
Ulricho bažnyčioje, vysk. Deks- 
nys kalbėjo apie Sekmines. Ka
talikų Bažnyčiai davė pradžią 
Šv. Dvasia. Iš jos apaštalai gavo 
malonę ir drąsą eiti į pasaulį ir 
skelbti išganymo mokslą. Gany
tojas kvietė tremtinius lietu
vius tą dieną pasisemti drąsos 
vykdyti uždaviniam, kuriuos iš
kėlė jų organizacija.

Per folkloro vakarą vyr. mo
kyt. Liubinas pasveikino Šv. 
Ulricho parapijos komiteto pir
mininką Emil Duerk, bažnyčios 
maršalką Hans Seitz ir katali
kiškojo jaunimo delegaciją. Pro
grama buvo tokia marga, kaip 
ir puikaus rankų darbo drabu
žiai. Buvo skaitoma ir dekla
muojama, įterpiant ir liūdnokų 
dainų, ir partizanų dainų, gi
musių Sovietų okupacijoje ir 
pasiekusių Vakarus. Jų prie
šingybė buvo tautiniai šokiai, 
persunkti sąmoju ir kunkuliuo
jančiu gyvenimo džiaugsmu.

gijoje nuo II pasaulinio karo.)
Ženklelis atspausdintas trim 

spalvom. Jo pagrindas žydrai 
mėlynas. Toliau įpintos raudo
na ir žalios spalvos. Antroji 
ženklelio pusė apdengta mati
niu klijumi.

Jau išvežta į Australiją
Ženkliukai atspausti ne taip 

seniai. Važiuodamas į Australi
ją, inž. Vytautas Radzivanas jau 
pasiėmė nemažą jų kiekį. Ten 
jis paskleis visiem lietuviam, 
kad ženkliukai būtų klijuo
jami ant laiškų ir kad visur bū

LIET. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Iš visų lietuviškų mokslinių 
organizacijų tremtyje bene ge
riausiai organizuota ir darbš
čiausia yra Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija, turinti savo 
židinius-skyrius įvairiose dides
nėse lietuvių kolonijose. Ji yra 
sušaukusi 7 mokslinius suvažia
vimus ir išleidusi tu suvažiavi
mų darbus atskiromis knygo
mis. Šių metų rugsėjo 1-6 šau
kiamas jau aštuntasis suvažia
vimas. Jis Įvyks Toronte. Juo 
rūpinasi Akademijos valdyba ir 
Toronto židinys, kurio pirminin
ku yra dr. J. Sungaila.

Bendroji suvažiavimo progra
mos mintis išreikšta pagrindinė
je paskaitoje: “Tauta kaip žmo
giškoji tikrovė”, kurią skaitys 
dr. J. Girnius. Suvažiavimas bus 
suskirstytas i 11 sekcijų, kurios 
turės savo atskiras programas.

Dainininkai ir šokėjai buvo 
atvykę iš lietuvių gimnazijos 
Huettenfelde, kur jie lietuvių ir 
vokiečių mokytojų mokomi iki 
brandos atestato gavimo. Toje 
privačioje gimnazijoje abi kal
bos turi lygias teises. Priešin
gai vokiečių mokyklom, lietu
viai ten nesiskundžia erdvės 
stoka ir perpildytomis klasėmis.. 
Toks yra tremties likimas.

Vokiečiu žiūrovam įdomus 
buvo lietuvių kalbos skambesys. 
Tai indogermanų kalba. Senieji 
prūsai, kurie nebuvo jokie ger
manai, latviai ir lietuviai su
daro vieną kalbinę šeimą. Žo
džiai labai primena senąją grai
kų kalbą. Lietuviai neneigia 
savo giminystės su helenais.

Pabaigoje kalbėjo Emil 
Duerk. Jis padėkojo už pakvie
timą ir išgyrė miesto klebono 
lietuvio Bungos veiklą jauno
je vokiečių parapijoje. “Geres
nio kunigo mes ir nenorime 
gauti’, sakė jis. Šv. Ulricho par 
rapija didžiuojasi, kad savo kai
mynystėje turi lietuvių centrą 
su vyskupo būstine. Dar trūks
ta parapijos centro su atitinka
momis patalpomis. Emil Duerk 
neužmiršo priminti, kad bažny
čios aikštei duotas Lietuvos aikš
tės vardas, kuo miesto valdyba 
išreiškė daugiau negu tik pa
lanku mostą. *> v

Po meninės programos vokie
čių ir lietuvių jaunimas šoko 
kartu; jie vieni kitus gerai su
prato”.

Taip rašo vokiečių laikraštis 
“Mindelheimer Zeitung”.

Ateitininkų jubiliejiniame kongrese Romana žūtautaitė ir Živilė Vilčinskai- 
tė šoka lėlyčių tokj, kurio autorė yra E. Tamošaitienė. Nuotr. kun. J. Dėdino

tų primenamas lietuvių tautos 
pavergimas.

Ženklai bus paskleisti ir ki
tuose pasaulio kraštuose. Kvie
čiame ir čia visus lietuvius įsi
gyti ženkliukų, platinti juos 
per organizacijas, draugijas, kad 
jie kuo toliausiai pasklistų.

Kur galima gauti
Ženkliukų galima gauti pas 

leidėjus. Galima gauti Darbinin
ko administracijoje. Parduoda
mi savikaina — šimtas ženkliu
kų — 1 dol. Platintojam dar 
duodamos nuolaidos.

Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Teologijos sekcijai vadovaus 
kun. dr. Pr. Gaida. Bus dvi 
paskaitos: kun. dr. A. Baltinio 
— “Parapija kaip tautinės in
dividualybės puoselėtoja” ir ku
nigo dr. F. Jucevičiaus — “Tau
ta krikščioniškoj vizijoj.” Be to, 
bus simpoziumas: “Krikščionis 
tarp kolektyvizmo ir individua
lizmo”, kuriame dalyvaus: kun. 
dr. V. Cukuras, prof. dr. A. 
Ramūnas ir kun. dr. Pr. Gai
da.

Filosofijos sekcijoj jos vado
vas prof. dr. J. Navickas skai
tys paskaitą tema: “Sąmonės 
brendimo vyksmas Hėgelio fe- 
nomenologojoje”, prof. dr. V. 
Mantautas — “Žmogaus ir idė
jos problemos Pūtvio filosofi - 
joj”, dr. V. Vyčinas — “H. Hei- 
deggerio etikos klausimas” ir 
prof. dr. K. Skrupskelis — “Pa
grindinės Royce’o antropologi
jos sąvokos”.

Pedagogikos sekcijoj prof, 
dr. A. Ramūnas-Paplauskas, sek
cijos vadovas, nagrinės temą: 
“Lietuvių pedagogika kryžkelė
se”, kun. dr. J. Gutauskas — 
“Šeimos ir mokyklos vaid
muo lietuvybės ugdyme”, prof. 
J. Račkauskas — “Lietuvių įna
šas Europos pedagogįikon” ir 
prof. dr. G. Procuta —“Moky
tojas sovietinėje Lietuvoje”.

Psichologijos sekcijos vado
vė prof. dr. A. Šidlauskaitė kal
bės tema: “Neuropsichologija ir’ 
asmenybės ugdymas”, o antrojo 
sekcijos paskaitininko, kun dr. 
A. Paškaus tema dar nežino
ma.

Sociologojos sekcijoj vadovas 
prof. dr. A. Musteikis kalbės 
tema: “Akademinė ambasado- 
rystė”, prof. dr. R. Vaštokas— 
“Lietuviu charakteristika antro
pologiniu atžvilgiu” ir I. Luko
ševičienė — “Lietuvių jaunimo 
Įsijungimas socialinėn veik- 
lon”.

Istorijos sekcijoj vadovas dr. 
J. Jakštas skaitys paskaitą: 
“ ‘Aušros’ laikotarpio istorio
grafija”, kun. prof. St. Yla — 
“Svetimybių antplūdis XVII 
šmtm. Lietuvoje” ir R. J. Mi
siūnas — “Algirdo tikėjimas”.

Lietuvių kalbos bei literatū
ros sekcija rūpinasi prof. dr. A. 
Klimas. Jau žinoma, kad, be pa
ties vadovo, paskaitas skaitys: 
prof. B. Ciplijauskaitė, A. Vai
čiulaitis, prof. R. Šilbajoris, 
prof. Schmalstieg ir prof. A. 
Sennas.

Teisės, politikos ir ekonomi
kos sekcijos vadovo prof. dr.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Darbininko skaitytojam
N. Y. valstijoj

1. Vienam mirus, gyvasis pa
veldėtų banko sąskaitą ir na
mus, jei jie taip pat yra abie
jų vardu (joint tenancy ar
ba tenancy by the entirety). Pa
veldėjimo mokesčiai Tamstų at
veju būtų minimalūs.

2. Sūnus galėtų pareikšti šio
kių tokių pretenzijų į paliki
mą, bet labai abejoju, ar ką ga
lėtų gauti.

Vyt. Verdžio tema dar „nežino
ma. Kiti paskaitininkai bus: dr. 
D. Krivickas — “Tarptautinė 
Lietuvos padėtis ir ateities per
spektyvos”, dr. J. Norkaitis — 
“Autonominiai ir heteronomi- 
niai dėsniai ekonominiame pro
cese” ir dr. St. Bačkis, kurio 
tema dar nežinoma.

Gamtos bei fizikos mokslų 
sekcijoj vadovas dr. Br. Povilai
tis kalbės tema: “Mutacijos mo
derniojoje biologijoje”, dr. V. 
Fidleris — “Atominės energi
jos vaidmuo pasaulio energijos 
šaltinių tarpe”, dr. P. Kaladė— 
“Žmonijos gausėjimas ir nauji 
maisto ištekliai”, inž. A. Ketvir
tis — “Psichofiziniai matomu
mo aspektai eisme”.

Medicinos sekcijoj vadovas 
prof. dr. Vyt. Pavilanis skaitys 
paskaitą: “Mėgintuvėlio (test - 
tube) gyvybės problemos”, dr. 
Z. Danilevičius — “Biologinių 
mokslų pažanga pastarajame 
penkmetyje”, dr. D. Jasaitis— 
“Gimdymo kontrolė ir abortai 
kataliko gydytojo akimis”.

Architektūros bei meno sek
cijoj vadovas archit. dr. A. Kul- 
pa -Kulpavičius pristatys savo 
studiją: “Proporcija lietuvių 
šventovės statyboje”, archit. A. 
Kerelis kalbės tema — “Mūsų 
išeivijos architektūra”, dail. T. 
Valius — “Dailininkas Pranas 
Domšaitis ir jo kūryba”, dail. L. 
Urbonas — “Psichologinė ap
raiška moderniajame mūsų me
ne”.

Suvažiavimo metu bus su - 
rengtas literatūros vakaras-kon
certas, kurio programą atliks: 
kun. dr. L. Andriekus, OFM, 
J. Aistis, A. Vaičiulaitis ir pia
nistas A. Kuprevičius. Taipgi Į- 
vyks tradicinis Akademijos ban
ketas, o užbaigai numatomas 
rašytojo J. Tumo-Vaižganto pa
minėjimas, kuriame pagrindi
nį žodį tars J. Aistis.

S. J.

□iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS Ę
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= KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO =
= — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE =
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I AUDRONE |
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655

Tel. (Area 617) 428-8425 ’ Į

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

X • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. E.
E • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės = 
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E • Geras lietuviškas maistas.
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Visi maloniai kviečiami atvykti | šią gražiausią ir didžiausią. 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.
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3. Manyčiau, kad Tamstų ap
linkybėmis testamentas nėra 
reikalingas.

4. Žiūr. atsakymą Į 3-čią 
punktą.

5. Mokesčių dydis būtų toks 
pat.

—o—

Darbininko skaitytojui 
Californijoj

1. Patartina gauti bent vieno 
iš liudininkų vadinamąjį “affi
davit”, kuriame būtų pareikšta, 
kad jis yra vienas iš Tamstų 
parašą paliudijusių asmenų ir 
kad, be jo, testamentą dar pasi
rašė kitas asmuo jo akivaizdoje. 
Jei Tamsta nepažįsti tų asme
nų, bet turi advokato adresą, 
parašyk advokatui, ir jis grei
čiausiai galės Tamstai šią in
formaciją suteikti. Advokatas 
paprastai pasirašo kaip vienas 
iš liudininku, bet tai nėra bū
tinai reikalinga. Gali ir kiti pa
sirašyti.

2. Taip, galioja.
3. Taip, galios ir Tamstų nau

joj gyvenamoj vietoj.
4. Taip, paveldėjimo mokes

čius reikės mokėti.
—o—

Darbininko ir Keleivio skaity
tojui Illinois valstijoj

1. Ne. Amerikos įstatymai ne
reikalauja atitinkamo mokslo 
cenzo tokiame versle, tik regis
tracijos.

2. Tamstos draugas gali pa
traukti ta firma atsakomybėn, 
bet jam bus labai sunku Įrodyti, 
kad jo bėdos įvyko dėl tų ga
minių vartojimo, o ne dėl kitų 
priežasčių. Reikės turėti advo
katą ir ekspertą, t.y. šios srities 
žinovą, kuris sutiktų liudyti, 
kad tos firmos gaminiai paken
kė ieškovui. Ta firma ginsis ir 
stengsis įrodyti, su savo eks
perto pagalba, kad yra daug ki
tų priežasčių, dėl kurių žmo
nės susilaukia tokių pat rezul
tatų ir be tų gaminių. Niekas 
nevertė Tamstos draugo pirkti 
skelbiamus gaminius. Jei tie ga
miniai nėra tokie, kaip skelbia
ma, Tamstos draugas gal galė
tų atgauti už juos sumokėtus 
pinigus.

3. Imigracijos reikalas nieko, 
bendro su Tamstos draugo ieš
kiniu neturi. Jei tas asmuo, dėl 
kurio Tamsta skundies, davė 
melagingas informacijas, tai yra 
FBI reikalas, o ne Tamstos.
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SIOUX CITY, I0WA
Kun. S. Morkūnas garsina 

pavergtosios Lietuvos v a rd $

Birželio 15 proga, kun. S. 
Morkūno pastangomis, jam as
meniškai prašant, vietos dien
raštis “Sioux City Journal”, tu
rįs 270,000 skaitytojų (5th and 
Douglas St., Sioux City, Iowa 
51102), ir diecezijos savaitinis 
laikraštis “The Globe”, turįs 
100,000 skaitytojų (P. O. Box 
1678, Sioux City, Iowa 51102), 
įsidėjo jo straipsnius apie ne
teisėtą Lietuvos pavergimą, su
laužant visas nepuolimo sutar
tis, nusikalsiant prieš tarptau
tinę teisę, ir apie Rusijos ko
lonializmo istorijoje negirdėtus 
žiaurumus, sunaikinant šimtus 
tūkstančių lietuvių.

Būtų gera ir naudinga, kad 
didesnių kolonijų lietuviai, or
ganizacijų vadai, skautai ir kiti 
parašytų minėtiem laikraščių re
daktoriam šiltus padėkos laiš
kus.

16,768 doleriai 
parapijos centrui

Gegužės 24, sekmadienį, į- 
vyko metinė parapijos kolekto
rių, skaitytojų mišiose, vargoni
ninkų (vyrų ir žmonų) vakarie
nė. Jos metu 120 dalyvių pa
sižadėjo tęsti trejus metus mo
kėjimus parapijos centrui (į mi
nėtą suma įeina ir kun. S. Mor
kūno pažadėta suma — 1,000 
dol., iki šiol jis yra paaukojęs 
minėtam tikslui 3,000 dol.).

Birželio 7, sekmadienį, po mi
šių didelė dalis parapiečių paė
mė vokelius pasižadėjimam tęs
ti (7,500 dol. sumoje). Tikima
si surinkti pasižadėjimų 25 
000 dol. sumoje.

Šešiolika ištvermės metu
Parapijoje buvo du potvyniai, 

ir buvo uždaryti du fabrikai. 
1954 uždarius Cudahy’s fabri
ką, iš parapijoje esančių 100 
šeimų 62 šeimos neteko darbo. 
1963 m. uždarius Armourą, 
iš 80 šeimų 40 šei
mų galvų neteko darbo. Po 
fabrikų uždarymo 50 šeimų iš
vyko į kitus miestus darbo ieš
koti. Sumažėjus parapijai iki 
75 šeimų, per 16 metų, be per
traukos, 90 nuošimčių parapie
čių ištvėrė mokėdami pasižadė
jimus parapijos centrui. Per tą 
laiką 192 ankstesnės kartos as
menys iškeliavo į amžinybę. Tik 
šiemet mirė jau 15. Nuo para
pijos įsikūrimo mirė 405 asme
nys. Liko 12 ankstesnės kartos 
šeimų ir 24 viengungiai, 11 šei-

Brolio Arnoldo 
sukaktis

Waterbury Republican gegu
žės 30 įsidėjo nuotrauką ir ap
rašymą brolio Arnoldo, anks
čiau buvusio Jurgio Bakaičio.

Jis yra brolis Švč. širdies vie
nuolyne ir švenčia vienuolinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį.

Baigęs 1940 šv. Juozapo pra
dinę mokyklą Waterburyje, 
1941 mokėsi dar Metuchen, N. 
J., laikinus įžadus padarė 1946, 
amžinuosius — 1951. Lankė 
Spring Hill kolegiją Alabamoje, 
studijavo Fordhamo universite
te. Dabar yra berniukų bend
rabučio prefektas drausmės rei
kalam vienoje mokykloje Hun
tington, N. Y.
Waterbury ir Thompson apy

linkėse gyvena daug jo gimi
nių. (Waterburio laikraščio iš
karpą redakcijai atsiuntė P.B.)

Brolis Arnoldas

mų naujųjų ateivių, 30 šeimų 
mišrių ir 22 amerikiečių šei
mos.

1954, parapijoje esant 38 dir- 
bančiom šeimom, kun. S. Mor
kūnas drįso pradėti mokyklos 
fondą, pirmas paaukodamas 
300 dol. Tada į fondo pasise
kimą maža kas tikėjo. Gi šian
dien, nežiūrint minėtų nelai
mių, tiki vietos vyskupas, die
cezijos kunigai ir visi parapie- 
čiai, nes 167,088 dol. suma 
kalba pati už save.

Be to, tame laikotarpyje su
mokėta 140,899 dol. vietinei ka
talikų aukštesniajai mokyklai 
išlaikyti, 81,000 dol. bažnyčiai 
du kartus atnaujinti, parapijos 
nuosavybei padidinti ir 22,664 
dol. diecezijos reikalam, semi
narijai, senelių prieglaudos fon
dui, misijom. Dalis parapiečių 
dosniai parėmė Šiluvos Mari
jos ir Lietuvos kankinių koply
čių įrengimą, Lietuvių Fondą, 
Altą, Vasario 16 gimnaziją ir už 
daug tūkstančių dolerių yra pa
siuntę siuntinių į pavergtą Lie
tuvą, Sibirą ir kitur.

Numatyti darbai
Šiandien, kai beveik visos 

Sioux City amerikiečių parapi
jos skęsta skolose ir visoj Ame
rikoj uždaroma daug brangių 
aukštesniųjų ir pradžios mokyk
lų dėl lėšų ir seserų stokos, kai

ATŽYMĖTAS 5 MEDALIAIS
Birželio 7 tikrai buvo kupi

na džiaugsmo diena Zuzanos ir 
Fausto Rajeckų šeimoje: jų sū
nus Algis baigė Šv. Bernardo 
aukštesniąją mokyklą pirmuo
ju (iš 142) mokiniu. Mokyklos 
parinktas, klasės vardu pasakė 
kalbą (valedictorian) ir savo dip
lomą papuošė penkiais meda
liais: dviem aukso — už moks
lą “summa cum Įaudė” ir kaip 
valedictorian, dviem sidabro— 
už gamtos mokslus ir žurnalis
tiką, ir bronzos — už pasitarna- 
vimą mokyklai.

Jo gabumus Įvertino ne 
vien tik mokykla: jis yra gavęs 
pagyrimo laišką iš National Me- 
-rit Scholarship korporacijos, lai
mėjęs Harvard Book premiją, 
iš Naval Submarine School ga
vęs atžymėjimo lentelę (pla
que) už matematiką ir gamtos 
mokslus, iš dienraščio “The 
Hartford Courant”, kaip mo
kyklos žurnalo “Sabre” vyr. re
daktorius ir dienraščio bendra
darbis, gavo atitinkamą atžymė- 
jimą už puikų pasidarbavimą 
žurnalistikoj, iš New Londono 
dienraščio “The Day” Amerikos 
laikraščių leidėjų draugijos var
du įgraviruotą lentelę (plaque) 
— most valuable staffer 
award — ir piniginę dovaną, 
metinę “Reader’s Digest” pre
numeratą ir kt.

Priimtas studijuoti elektros 
inžineriją Trinity kolegijoj, 
Hartforde. Ši kolegija jam pa
skyrė kasmetinę 2,000 doL sti
pendiją, o Connecticut valstija 
duos 800 dol. kasmetinę stipen
diją.

Algis Rajeckas yra National 
Honor Society ir Monogram klu
bo narys. Buvo studentų tary
bos narys ir mokyklos viešųjų 
santykių direktoriaus padėjėjas, 
mokyklos žurnalo The Sabre 
vyr. redaktorius. 1969 atstova
vo savo mokyklai Yale un-to 
gamtos ir humanitarinių moks
lų simpoziume, ir ta proga jį 
matėme televizijoje (8-me ka
nale). Groja vargonais ir skam
bina pianinu; todėl jį girdime 
apylinkės lietuvių minėjimuo
se.

Savo atsisveikinimo kalboje 
“Individas šių dienų bendruo
menėj” Algis nesvyruodamas 
pareiškė: “Yra tokių, kurie tiki, 
kad deginimas viešųjų pastatų 
ar naikinimas nuosavybės yra 
tinkamas nesutikimo pareiški
mo būdas. Ąš nesutinku su tais, 
kurie savo tikslų siekia smurto 
pagalba”.

Algis Rajeckas yra gimęs 
1952 kovo 30 New Yorke. 1959 

visos didelės tautinės vokiečių, 
prancūzų ir kitų parapijos jau 
seniai paverstos teritorinėm ar 
visai panaikintos, Sioux City 
diecezijoje vietos vyskupas net 
tris kartus yra pareiškęs kun. 
S. Morkūnui: “Jeigu tu nebū
tum atvykęs į Šv. Kazimiero 
parapiją, tai jau seniai ji būtų 
buvus panaikinta.”

Ateinančiais metais numato
ma pradėti statyti parapijos 
centrą, kuriame bus įrengta še
šios klasės, salė, biblioteka, val
gykla ir moderni virtuvė. Pra
džioje jis bus naudojamas reli
gijos pamokom, susirinkimam , 
konvertitam ruošti, pasilinks
minimam, o kai federalinė val
džia pradės remti privačias mo
kyklas, parapijos centras bus 
pavadintas šv. Kazimiero para
pijos pradžios mokykla. Atsira
dus daugiau mokinių, bus pri
statytos dar dvi klasės.

Parapijos centras atsieis 
apie 170,000 dol., o grindimas 
aikštės vaikam žaisti ir sekma
dieniais auto mašinom statyti 
— 15,000 dol. Iki ateinančių 
metų bus turima visa reikia
ma suma. Tai bus pirmas įvy
kis Sioux City diecezijos isto
rijoje, kai mažytė 75 šeimų 
vienintelė tautinė lietuvių šv. 
Kazimiero parapija didelėje 
lowos valstijoje bus pastačiu
si parapijos centrą grynais pi
nigais, be skolų.

Korespondentas

Algis Rajeckas

su tėvais ir jaunesne sesute Zi
ta persikėlė į New Londoną, 
Conn., o dabar gyvena kaimy
niniame Waterforde.

Reikia tikėtis, kad sėkmė ly
dės ‘šį ypatingų gabumų jaunuo
lį ir kolegijoj.

Jurg. Ežer.

Baltimores žinios
Šv. Alfonso mokyklos užbai

gimo programa buvo birželio 
14. Graduantai dalyvavo 8:30 
v. mišiose, kurias aukojo prel. 
L. Mendelis. Po mišių graduan
tai kartu su parapijos kunigais 
nusifotografavo. Užbaigimo pro
grama prasidėjo 3 v. popiet. 
Atestatus graduantam išdalijo 
prel. L. Mendelis, pasižymėju- 
siem mokiniam dovanas išda
linti padėjo kun. A. Dranginis. 
Buvo ir mokinių paruošta pro
grama.

Daina, Baltimores vyrų cho
ras, birželio 14 per 8:30 v.'mi
šias giedojo bažnyčioje. Mišias 
užbaigė Lietuvos himnu. Cho
ras per liepos ir rugpjūčio mė
nesius atostogaus.

Lietuviu Melodijos radijo 
valandėlės metinis piknikas bus 
birželio 21 gražiame Conrad 
Ruth Vilos parke. Šiame par
ke radijo valandėlės piknikas 
būna kiekvienais metais. Parke 
yra vietos mašinom pastatyti, 
aikštės vaikam pažaisti. Radijo 
valandėlės vedėjai kviečia vi
sus į šį metinį pikniką, šokiam 
gros Jono Lekevičiaus orkest
ras. Bus ir įdomi programa.

Prel. L. Mendelis, šv. Alfon
so parapijos klebonas, išvy
ko atostogauti į Europą. Aplan
kys Liurdą ir kitas šventoves, 
dalyvaus lietuvių kankinių kop
lyčios pašventinime Romoje.

Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komitetas. Iš k. j d. Rimas Laniauskas — pirm., Gintas Aras, Milda Jokū- 
baitė, Danutė ėiuberkytė, Algirdas Muliolis, Marytė G ailiušytė.

IŠ VISUR
; — JAV LB Ohio rinkiminėj

apygardoj viso balsavo 560 as
menų. Į Vl-tą JAV LB tarybą 
nariais išrinkti: Edmundas Len
kauskas, M.D.—365 balsais, dr. 
Stepas Matas — 365, Algis Ruk
šėnas — 328, Julius D. Staniš- 
kis — 268, dr. Antanas Butkus 
— 244. Kandidatais liko: Juo
zas Skrinska, M.D. — 231, Mil
da Jokūbaitytė — 211.

— Jaunimo žygis už tikėjimo 
laisvę rytinėse JAV valstijose 
yra išsiuntinėjęs virš 500 bro
šiūrų. Lietuviai iš įvairių vieto
vių jaunimo darbus paremia sa
vo aukomis. Prie šio darbo kvie
čiami ir kiti prisidėti. Aukas 
siųsti adresu: Jaunimo Žygis 
už tikėjimo laisvę, c/o Alfon
sas Pargauskas, 6643 S. Fran
cisco Ave., Chicago, 111. 60629. 
Čekius rašyti “ L ithuanian 
Youth for Religious Freedom”

WORCESTER, MASS.
Moterų Sąjungos 5-toji kuopa

Birželio 1 Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje įvyko pasku
tinis šio sezono susirinkimas, 
kurį su malda atidarė kuopos 
pirm. M. Watkins ir pasidžiau
gė, kad į jį atsilankė gausus na
riu skaičius.

Susirinkimo džiaugsmas ir 
skausmas pynėsi kartu. Džiau
gėmės, kad po ilgos ir sun - 
kios ligos miela marė M. Baškie- 
nė grįžo į mūsų tarpą. Liūdėjo- 
me, kad į šį susirinkimą jau 
neatsilankė kasos globėja J. 
Lendraitienė, kurią prieš mėne
sį palaidojome.

Turėjome ir viešnią, tai bu
vusi centro valdybos pirm. J. 
Mack. Linkėtume, kad dažniau 
atsilankytų į susirinkimus ir į- 
neštų naujos dvasios į kuopos 
veikla.

Pagrindinis šio susirinkimo 
punktas buvo naujos valdybos 
rinkimas, perkeltas iš gruodžio 
į birželį, nes žiemą dėl blogo 
oro narės 'ne taip gausiai lanko 
susirinkimus.

Perrinkta ta pati valdyba, 
tik tvarkos prižiūrėtojos išrink
tos naujos — Thampsonienė ir 
Kuzmickienė.

Pirmininkė stengėsi susirin
kimą trumpinti, nes viešnios ir 
svečiai rinkosi į didžiąją svetai
nę, kurioj kuopos iniciatyva bu
vo surengtas mūsų klebono.

kun. J. Jutkevičiaus 30 m. 
kunigystės minėjimas

Vyriausia šeimininkė buvo 
vicepirm. M. Žemaitienė. Jai 
talkino Dirsienė, Milienė, 
Thampsonienė ir kitos.

Stalai buvo apkrauti įvairiau
siais skanumynais. Visų negali
ma nei suminėti, nei išbandy
ti, nes jų buvo tiek daug. Atro
do, kad pasauly nėra suma
nesnių šeimininkių, kaip lietu
vės.

Šone stovėjo stalelis, papuoš
tas gražiausia gėlių puokšte, 
reiškiančia dvasinę maldų 
puokštę, kurią vėliau pagerbi
mo vedėja įteikė jubiliatui.

Pagerbimas pradėtas malda, 
kurią sukalbėjo kun. J. Stepo
naitis.

M. Žemaitienė pasveikino kle
boną šios gražios sukakties pro
ga ir priminė, kad jis turįs pa-

| Europą atostogauti išvyko 
žymūs šv. Alfonso parapijos 
veikėjai — Juozas ir Bertha 
Mitchell, Jurgis ir Ona Galkas. 
Jie taip pat dalyvaus lietuvių 
kankinių koplyčios pašventini
mo iškilmėse Romoje.

Bernardas Karpavičius-Kar* 
pers, lietuvių svetainės pir
mininkas, su žmona birželio 11 
dalyvavo iškilmėse, kuriose Bal
timores miesto burmistras Tho
mas Delassandro pasirašė nuo
statą, kad nepasikeis ta miesto 
dalis, kur yra lietuvių svetainė. 
Buvo sumanyta tą miesto dalį 
nugriauti ir pastatyti didelį ke
lią per miestą.

Jonas Obelinis 

ragauti visų rūšių čia esančių 
skanumynų.

Sugiedota “Ilgiausių metų”, 
šeimyniškai ir pakiliai nusitei
kusios, visos kartu su jubiliatu 
dalinomės įspūdžiais ir vaišino
mės. Tik visa bėda, kad ska
numynai ant stalų ne mažėjo, 
o didėjo, nes šeimininkės nešė 
ir nešė vis naujesnių ir įvaires
niu rūšių.

Pagaliau suskambėjo ir viena 
kita dainelė, nes juk lietuviai 
yra dainos mėgėjai.

Klebonas kun. J. Jutkevičius 
padėkojo už tc-kį gražų jo pa
gerbimą ir skatino viešnias ra
šytis į Moterų Sąjungos eiles; 
be to, papasakojo įspūdžius iš 
savo kelionės.

Po Velykų klebonas su savo 
dviem broliais kunigais buvo iš
vykęs atostogų. Apkeliavo 34 
kraštus: Indiją, Persiją, Turki
ją, Japoniją ir kitus. Daug vis
ko teko juose matyti, ypatingai 
jaudino vargas bei skurdas, ma
tytas tuose kraštuose. Pri
minė, kad mes turime bū
ti dėkingos Dievui už visas gė
rybes, nes kiti kraštai neturi nė 
mažos dalelės to, ką mes čia 
turime.

Į šį gražų pagerbimą buvo 
atsilankę šv. Kazimiero seselės, 
mūsų parapijos vargonininkas 
muz. A. Mateika ir gausus bū
rys viešnių bei kitų organiza
cijų atstovių.

Daugiausia darbo ir rūpesčio 
įdėjo, rengiant šį pagerbimą, 
kuopos pirmininkė M. Watkins 
ir vicepirm. M. Žemaitienė, ku
rios stengėsi, kad viskas geriau
siai pavyktų ir kad galėtume 
išreikšti nors dalelę dėkingumo 
mūsų gerbiamam klebonui, ku
ris yra mūsų kuopos dvasios va
das ir kuopos reikalai jam yra 
labai artimi.

Auksinis jubiliejus
Birželio 27 seselė M. Silvi* 

ja Orinaitė švenčia vienuolinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį — 
auksinį jubiliejų.

Ta intencija šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 9 vai. ry
to bus aukojamos mišios. Po 
jų bus kuklus jubiliatės pager
bimas.

Seselė M. Silvija yra duktė 
Tomo ir Marijos Orinų, kurie 
jauni atvyko rš Lietuvos į šį 
kraštą. Sunkiai dirbdami, augi
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Mielas lietuvi, paremk lietuvių pranciš
konų pastangas pastatyti KULTCROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemės skly
pas Highland Blvd., Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatę 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vienuolynui 
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221 

f
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no savo vaikučius lietuviškoje 
ir katalikiškoje "dvasioje, suras
dami laiko įsijungti ir į visuo
meninę veiklą, o tai parodo, 
kad šeimoje buvo gražus sugy
venimas. M. Grinienė nuo pat 
jaunų dienų įsijungė į Moterų 
Sąjungos 5-tos kp. eiles, buvo 
kelis metus pirmininke. Treti
ninkų Draugijoje pirmininkės 
pareigas ėjo daugiau kaip 30 
m. Priklausė ir prie Šv. Onos 
Draugijos. Išaugino gražią šei
mą: šešias dukreles ir du sū
nus. Trys dukrelės pasirinko 
vienuolinio gyvenimo kelią. Se
selė M. Laura, vyriausia šeimo
je, pasirinko tą kelią pirmoji. 
Ja pasekė ir kitos dvi seserys: 
jubiliatė seselė M. Silvija ir se
selė M. Emiliana, kuri mirė 
1969. Jos visos įstojo į Šv. Ka
zimiero vienuolyną Chicagoje.

Jubiliatė yra gimusi Worces- 
tery, lankiusi šv. Kazimiero pa
rapijos lietuvių mokyklą, kuriai 
vadovavo Šv. Kazimiero sese
lės. Mokyklą lankydama, pajuto 
vienuolės pašaukimą. Šy. Kazi
miero vienuolyne ji pasiekė mo
kytojos profesiją. Pradžioje 
padarė laikinius, o vėliau amži- 
m uosius įžadus. Vykdydama 
Viešpaties valią, iki šio laiko 
sėkmingai darbuojasi įvairiose 
vietose, eidama mokytojos pa
reigas. Kelis metus yra dirbusi 
ir savo gimtajame Worcestery, 
Šv. Kazimiero mokykloje, šiais 
metais dirbo Chicagoje. Iš ten 
atvyks švęsti savųjų tarpe sa
vo auksinio jubiliejaus.

Visų organizacijų vardu, ku
riose jubiliatės mamytė nuo 
jaunų dienų iki mirties ištiki
mai dirbo, linkiu mielai seselei 
M. Silvijai dar daug gražių me
telių praleisti šiame pasauly, 
dirbant pasirinktą darbą, nes 
piūtis didelė, o darbininkų ma
ža, ypač tas mažėjimas jaučia
mas šiais laikais. Ilgiausių me
tų, ilgiausių...

Jubiliatės sesutė M. Laura 
kviečia visus birželio 27 daly
vauti mišiose kartu su jubiliate.

J.M.

Laumė Daumė, S. Petersonie
nės eilėmis parašytos pasakai
tės, spalvotos, iliustracijos J. 
Kiburo. Didelio formato, kie
tais viršeliais. Labai graži dova
na vaikučiams. Kaina 5 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

vardu.
— Kun. Vaclovas Martinkus 

buvo išvykęs į metines rekolek
cijas. Po to važiavo į Cleve
land, Ohio, Balfo reikalais. Bir
želio 14 Detroit, Mich., baisių
jų birželio įvykių minėjimo 
proga šv. Antano bažnyčioje au
kojo mišias ir pasakė pritaiky
tą pamokslą. Tomis dienomis 
kun. Vaclovą Martinkų pastora
cijoje pavadavo prel. P. M. Ju
ras, P.A.

— Amerikos Lietuviu Inžinie
rių ir Architektu Sąjungos su
važiavime gegužės 30-31 Toron
te išrinkta dviem metam nau
ja sąjungos centro valdyba: inž. 
Vytautas Vidugiris — pirm., 
arch. Edmundas Arbas — vice
pirm., inž. žibutė Brinkienė — 
sekret., inž. Eugenijus Vilkas— 
ižd., inž. Alfa Juodikis ir inž. 
Bronius Galinis — nariai. Visi 
valdybos nariai gyvena Los An
geles, Calif., išskyrus B. Galinį, 
iš Boston, Mass.

— Los Angeles, Calif., Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los 1970-71 mokslo metam iš
rinktas naujas tėvų komitetas: 
Vytautas Čekanauskas — pirm. 
Povilas Butkys — ižd., Jūratė 
Ugianskienė — sekr.

— Algirdas Kasulaitis, Lietu
viu Krikščioniu Demokratu Są
jungos centro komiteto .pirmi
ninkas, pasakys pagrindinę kal
bą tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjime Clevelando Lietuvių Kul
tūriniame darželyje birželio 
21, sekmadienį, 12 vai.

— Prel. Juozas Gutauskas, 
Škotijos lietuvių sielovados di
rektorius, mini kunigystės 50 
metų sukaktį. Ta proga Škoti
jos lietuviai liepos 5 rengia sa
vo ilgamečio dvasios vadovo pa
gerbimą. Iškilmėse dalyvaus 
vysk. A. Deksnys ir vysk. V. 
Brizgys. Meninę programą at
liks Glasgovo lietuvių ir Šv. 
Cecilijos chorai ir solistė Biru
tė Valterienė.

— J. Gliaudos knygą “Aitva
rai ir giria” spausdina M. Mor
kūno spaustuvė. Knyga yra ga
vusi “Laisvosios Lietuvos” pre
miją ir birželio 20 ji bus įteikta. 
Romanas liečia mūsų partizanų 
kovas prieš okupantus rusus.

— Baltimores Glenmar klu
bo burinių laivų varžybose A 
ir I klasėje, po šešių lenktynių, 
pirmoje vietoje stovi Bronius 
Galinaitis. Pavasarinio sezono 
uždarymas įvyks birželio 28 
kartu su Baltimores Y’acht klu
bu vienoje regatoje.

— Gerhardas Bauras, Vasario 
16 gimnazijos 1960 m. abituri
entas ir buvęs mokytojas, ge
gužės 6 Heidelberge, Ruprecht 
Kari universitete filosofijos fa
kultete išlaikė doktorato egza
minus ir gavo filosofijos dakta
ro laipsnį. Parašė ir apgynė di
sertaciją tema: “Visuomenė ir 
pasaulėvaizdis Pabaltijo tradici
jose”. Nuo birželio 15 naujasis 
daktaras dirba sociologijos do
centu Evangelikų jaunimo aka
demijoje Radevormwalde, neto
li Wuppertalio.
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Atlanto rajono skautų vyčių iškyla
Savojon “Ąžuolyno” stovyk- 

lavietėn gegužės 29-31 suvažia
vę, skautai vyčiai iš New York, 
New Jersey, Waterbury, Hart
ford ir New Britain turėjo sa
vaitgalio iškylą. Šią iškylą or
ganizavo New Yorko skautų vy
čių “Perkūno” draugovė, ir jos 
vadovu buvo draugovės drau- 
ninkas s. v. v. si. Bronius Ne- 
mickas iš Trenton, N. J. Išky
los tikslas: praktiškasis skauta- 
vimas.

Penktadienio priešpietyje 
išsirikiavusios palapinės su be
sisklaidančių ruošiamų pietų 
kvapu aplink kiek pavėlavusiam 
vyčiui skelbė, kad savaitgalinė 
stovykla jau prasidėjusi. Kiek 
nuošaliau nuo bendros stovyk
los isikūrė du skautai vyčiai iš 
Waterburio, pasistatydami gan 
keistokos išvaizdos palapinę, ku
riai tuojau prigijo vardas “Ro
binzono Kruzo namelis”. Pala
pinė savo originalumu tuojau 
atkreipė keliolikos foto aparatų 
dėmesį.

Įsikūrimo darbai ėjo prie pa
baigos, o besileidžianti saulė pa
ragino pasišalinti ir didžiuliams 
“buldozeriams” bei darbinin
kams, dirbusiems prie ežero už
baigimo darbų. Nutilusią miško 
gamtą išjudino suskambėjusi 
skautiška daina.

Nors vėsoka naktis ir priver
tė geriau apsikamšyti miega
muose maišuose, tačiau šešta
dienio ryte numatyta programa 
nepasikeitė. Nusiprausę ir pus
ryčius pavalgę, pasipuošę vio
letiniais šlipsais, rinkosi .vyčiai 
pirmam pašnekesiui, kurį pra
vedė S.v. ps. Romas Pakalnis, 
pasirinkdamas temą: “Stovyk
lų priešai.”
Plačiai ir išsamiai paruoštas pa

šnekesys apėmė stovyklų prie
šus nuo miško žaliosios augme
nijos, vabalų, šliužų bei gyvuliu
kų. Tuo pačiu buvo iškelta ir 
būdai apsisaugoti bei atpažinti 
minėtus stovyklinius priešus.

Po nuotaikingų ir įdomių dis
kusijų “virėjas” jau kvietė 
pietums. Keptas kumpis laiki
nai sulaikė kalbas, ir kiekvie
nas rūpestingai naikino savo 
porciją.

Po užsiėmimų ir poilsio buvo 
kitas s.v. ps. Romo Pakalnio pa
šnekesys tema: “Skautybės ir 
skautų vyčių judėjimas pasau
lyje ir Lietuvoje”.

Kronikine tvarka nuo skau
tybės įkūrimo iki šių dienų pre
legentas kalbėjo apie visas pa
saulines ir tautines stovyklas, 
skaičiais pavaizduodamas žaibiš
ką skautybės plėtimąsi pasauly
je.

Smulkiai ir išsamiai susto
jama nepriklausomoje Lietuvo
je. Nuo Vilniaus pirmosios drau-

govės iki pirmosios tremties 
draugovės Oldenburge, Vokieti
joje.

Nors šis pašnekesys ir buvo 
sausas — pilnas skaičių ir da
tų, tačiau klausytojų tarpe galė
jai matyti susidomėjimą: o kas 
bus toliau? .. Tylus diskusinės 
formos laužas užbaigė šeštadie
nį.

Sekmadienio rytą artimame 
miestelyje dalyvavus pamaldo
se, iškylos laiko rodyklė persi
svėrė į antrąją — pabaigos da
li. S. v. s. Juozas Raškys prave
dė specifinį skautams vyčiams 
pašnekesį: “Vyčių tradicijos ir 
papročiai”. Ši tema visiem klau
sytojam buvo įdomi, tuo, kad 
pastebima atsiradę Įvairūs tra
dicijų iškrypimai ir papročių su
siaurinimas. Savo pašnekesiu s. 
v. s. J. Raškys sustiprino ir at
naujino turimas tradicijų ži - 
nias, paaiškindamas prasmę ir 
tikslus tikrųjų tradicijų. Šiame 
pašnekesyje dalyvavo tik vyčiai, 
jau davę skauto vyčio Įžodi.

Iškyla užsibaigė sekmadienio 
popietėje, nes kai kuriuos bro
lius tolimas atstumas Į namus 
vertė anksčiau išvažiuoti. Visi 
iškylautojai dėkingi s.v.v. si. 
Broniui Nemickui už tvarkingai 
ir Įdomiai pravestą iškyla.

Dalyvis
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WATERBURY, CONN.
V. s. Danutės Venclauskai

tės pastangomis gegužės 8 įvy
ko vakarienė ir Motinos dienos 
minėjimas.

6:30 vai. vakaro Šv. Juozapo 
bažnyčioje buvo atlaikytos tra
dicinės lietuviškos gegužinės 
pamaldos su mišiomis, skirto
mis mirusiai lietuvei motinai. 
Pamaldas laikė kun. Juškaus- 
kas.

Po pamaldų visi dalyviai su
sirinko į kaimynystėje esančią 
“Ventos” svetainę, kur laukė 
lietuviškų valgių vakarienė, pa
gaminta šeimininkių ponių Pa- 
liulienės, Šidlauskienės ir v.s. 
D. Venclauskaitės.

V. s. Danutei Venclauskaitei 
trumpai paaiškinus reikšmę ir 
prasmę lietuviškos Motinos die
nos, vakarienės nuotaika buvo 
pakili ir maloni. Martynas čer- 
kus su savo skautiškų dai
nų muzika linksmino valgan- 
čiuosius.

Svečių tarpe buvo ir pats 
LSS Pirmijos pirmininkas v.s. 
A. Saulaitis, taip pat buvo 
svečių ir iš aplinkinių vietovių.

Visos susidariusios išlaidos su 
vakarienės paruošimu buvo pa
aukotos v.s. Venclauskaitės. Po 
vakarienės p. Kazys Paliulis į- 
teikė ps. Romui Pakalniui vaka
rienės metu surinktus pinigus, 
viso — 167.30 dol. ir prašė tą 
sumą pervesti “Ąžuolyno” sto
vyklavietės kason, kaip v. s. 
Venclauskaitės auką stovykla
vietei.

Broliai — Bronius Maurutis, 
Vladas Smolskis ir Romas Pa
kalnis — prisidėjo darbu prie 
vakarienės organizavimo. Skau
tiškas ačiū jiems ir visiems, da
lyvavusiems vakarienėje.

AKADEMIKŲ NAUJIENOS

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
stovykla vyksta birželio 13-21 
Dainavos stovyklavietėje. Reika
lingus ruošos ir organizavimo 
darbus atliko FSS Detroito sky
rius.
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Ps. Romas Pakalnis su savo pašto ženklų rinkiniu, ženklai liečia tik skautiškas temas. Jie buvo išstatyti Wa
terburio Kaziuko mugėje.

ATEITIES įVYKIAI
Vasaros stovyklų datos Los 

Angeles skautams ir skautėms 
jau nustatytos: vilkiukai 
paukštytės stovyklaus 
skiroje stovykloje liepos 11-19. 
Skautai ir skautės stovyklaus 
rugpjūčio 15-30. Abi stovyklos 
vyks Los Angeles skautų nuo
savoje stovyklavietėje San Ber
nardino kalnuose.

Los Angeles skautų stovykla
vietės k-to pirmininkas ps. 
nas Navickas, pradedant š. 
vasario mėn., pasitraukė iš 
reigų. Jo vietai komiteto
riai išrinko s. Algirdą Avižienį. 
Stovyklavietės komitetas šiemet 
persiorganizavo ir pramatė tal
kai sudaryti eilę komisijų: 
stovyklos tobulinimo, finansų, 
reklamos ir kt. darbams vysty
ti. L.G.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
vardu buvo parašytas ir pa
siųstas laiškas -šventajam Tė
vui, kuriame prašoma palaimi
nimo lietuviškam jaunimui.

LIETUVIU SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA 1970-1972 M.

Jo
in, 
pa- 
na-

Politiniame jaunimo semina
re, kurį suruošė Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas Chicago- 
je Jaunimo centre birželio 6-7, 
dalyvavo gražus būrys skautų a- 
kademikų. Birželio 6 įvyko aka
demikų sueiga, kurioje dalyva
vo kaip garbės svečias ir Vli- 
ko pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas. Seminare akademikai gyvai 
dalyvavo diskusijose.

“AD MELIOREM” pirmasis 
1970 m. numeris bus greitu lai
ku išsiuntinėtas visiems 
miems Sąjūdžio nariams. 
MELIOREM” redaguoja
VP pavaduotoja ps. D. Korzo- 
nienė.

žino- 
“AD 
ASS

DĖMESIO VIENETŲ VADOVAMS!
Kaip ir kiekvienais metais,' 

taip ir šiemet šiame skautų sky
riuje norime pagerbti mūsų pa
sižymėjusius moksleivius, skau- 
tus-es.

Vienetų vadovai prašomi ne
delsiant šio skyriaus redaktorei 
siųsti pasižymėjusių moksle 
brolių ir sesių asmens žinias, 
taip pat skautiškosios veiklos ir 
pasižymėjimo moksle informa
cijas.

Pageidaujamos informacijos:
1. apie baigusius pradžios 

mokyklas ir gavusius stipendi
jas ar medalius už gerą mokslą,

AUKOS ATLANTO RAJONO 
STOVYKLAVIETEI

Atlanto rajono stovyklavie
tei “Ąžuolynui” pinigais aukojo: 
v.s. Danutė Venclauskaitė — 
486.80 dol., Waterburio Lietu
vių Bendruomenė 100 dol., Wa
terburio Moterų Klubas 50 dol., 
Waterburio skautu vvčiu “Povi
lo Lukšio” būrelis 25 dol., J. 
Adomaitis iš Waterbury, Conn., 
10 dol.. H. Bitėnas iš Eliza
beth, N. J.. — 15 dol., A. Vaš
kelis, iš Philadelphia, Pa., St. 
Lukoševičius ir K. Ožalas iš 
Elizabeth, N. J. — po 5 dol. ir 
P. Mašalaitis iš Philadelphia, 
Pa., — 3 dol.

2. apie baigiančius aukštes
niąsias mokyklas -gimnazijas ir 
gavusius stipendijas ar meda
lius,

3. apie baigiančius universite
tus — kolegijas ar Įsigyjančius 
aukštojo mokslo laipsnį.

Visų pageidaujama trumpa 
biografija, kokią mokyklą bai
gia. kokią stipendiją ar medalį 
gavo, ką toliau žada mokytis ar 
studijuoti, kur, nuo kada pri
klauso skautų sąjungai, ko
kiame vienete ir kokios parei
gos, skautiškas laipsnis, kokį a- 
kademini laipsnį įsigijo ir t.t. 
Nepamiršti prie šių informaci
jų prijungti ir nuotrauką.

Visą medžiagą siųsti iki lie
pos 3 ps. B. Kidolienei, 94-08 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
Y. 11421.

Visų baigiančių mokyklas 
pasižymėjusių moksle 
sesių aprašymai bus 
liepos mėn. “Skautų 
je”

1970-1972 metų LSS Tarybos 
Pirmija nutarė leisti bendra 
LSB ir LSS biuletenį. ASS VP 
šiai minčiai principe taip pat 
pritarė. Biuletenio 1-me nume
ryje ASS kol kas dar nedaly
vauja. šis klausimas bus gvil
denamas ASS vadijos antrame 
posėdyje.

New Yorke vėl aktyviai pra
dėjo veikti Korp! Vytis ir ASD. 
Neseniai sušauktose susipažini
mo sueigose į ASS įstojo apie 
14 naujų narių.

LSB Vyriausias Skautininkas
— v.s. fil. Petras Molis, 72 
Topsfield Circle. Shrewsbury, 
Mass. 01545, tel. 617-844-8092.

LSB Vyriausio Skautininko 
pavaduotojas — s. Česlovas Ki
liulis, 51 Torrey St., Dorches
ter, Mass. 02124, tel. 617-282- 
8797.

Katalikų dvasios vadas — v. 
s. kun. Jonas Pakalniškis, 64- - 
14 56th Rd., Maspeth, N. Y. 
11378.

Evangelikų dv. vadas — ku
nigas Algimantas Žilinskas, 65 
Stephen Dr., Toronto, Ont. Ca
nada.

LSB garbės gynėjas — s. Vy
tautas Jokūbaitis. 13813 Othel
lo Ave., Cleveland. Ohio.

LSB iždininkas — ps. fil. Al
gis Glodas, 15 Ayrshire Rd., 
Worcester,'Mass. 01604.

Reikalų vedėjas — s. fil. A- 
polinaras Treinys, 57 Vermont 
St. WT. Roxbury, Mass.

Skautininkų skyriaus vedėjas
— v.s. Adolfas Venclauskas, 26 
Woodland St., Worcester, Mass. 
01610.

Skautų ir vadovų skyriaus ve
dėjas — s. fil. kun.
Saulaitis, S. J., 418 
St., Boston, Mass.

Tautinio lavinimo

vedėjas — s. fil. dr. Vaidevu
tis Mantautas, 10 Sheldon Ter
race, New Haven, Conn. 06511.

Jamboree’s fondo skyriaus 
vedėjas — s. Antanas Gudaitis, 
116-18 85th Ave., Richmond 
Hill, N. Y. 11418.

Tiekimo skyriaus vedėjas—

Atlanto rajono vadovai, gavę 
Vyr. Skautininko sutikimą, pla
nuoja pravesti “Ąžuolo” va
dovų lavinimo mokyklą 1971.

Vadovų ir vyr. sk. bei skau
tu vvčiu suvažiavimas ivvks ši 
rudenį Hartforde. Tiksli data 
bus paskelbta vėliau.

Seserija artimoje ateityje 
žada pravesti “Gintaro” vado
vių lavinimo mokyklą. Jai vado
vauti sutiko VSP s. S. Subatie- 
nė.

N.

ir 
irbrolių 

patalpinti
Pastogė-

B.K.

Antanas
Beacon

skyriaus

XV-ji Atlanto rajono sporto švente
XV-ji Atlanto rajono skautų- 

čių sporto šventė Įvyksta bir
želio 20-21 Maironio parke, 
Shrewsbury, Mass, šventės ’šei
mininkais ir vėl sutiko būti 
Worcesterio “Nevėžio” tuntas.

tą jubiliejinį ženklelį, svečiai 
ženklelius galės nusipirkti.

Tad pasimatysime 15-je spor
to šventėje. Sportininkams — 
sėkmės!

Seserijos Vadijos vyr. skau
čių vedėja ps. A. Bačkaitienė 
renka medžiagą vyr. skaučių 
konspektui. Dalį šio konspekto 
medžiagos sutiko paruošti v. s. 
J. Pečiūrienė.

Ps. G. Stankūnienė renka 
medžiagą leidiniui, kuriame 
tilps aktualiausios žinios vado
vėms. ■

Gintaro — Ąžuolo mokykla 
vyks Montrealio Baltijos sto
vyklavietėje, rugpiūčio pirmąją 
savaitę, šios mokyklos dalyviai 
turi būti I-mo patyrimo skau- 
tai-ės. Mokestis 3 dol. dienai 
kiekvienam stovyklautojui-ei.

Oak,

vedė-
Povi-

ps. fil. Rimantas Karaliūnas, 
7120 West 107th St., Worth, 
Ill. 60482.

Vilkiukų skyriaus vedėjas — 
fil. Algis Rugienius, 30717 Lund 
Dr. Warren, Mich. 48093.

Tarptautinio skyriaus vedėjas
— s. fil. Algis Zapareckas, 4120 
Yorba Linda Dr. Royal 
Mich. 48072.

Skautų vyčių skyriaus 
jas— ps. dr. Romualdas
laitis, 2659 West 59th St., Chi
cago, Ill. 60629.

LSB Atlanto rajono vadeiva
— ps. Gediminas Surdėnas,- 
231 Forrest Dr., Blackwood, N. 
J. 08012.

LSB vidurio rajono vadeiva 
,— v.s. fil. Aleksas Karaliūnas, 
3717 West 70th Pl., Chicago, 
Ill. 60629.

LSB Kanados rajono vadeiva
— 148 Birchwood Dr., Midland, 
Ont. Canada.

LSB Australijos rajono vadei
va — v.s. Bronius Žalys, 9 
Lloyd Ave., Yaguna, NSW 2199 
Australia.

Los Angeles tautodailės parodą apžiūri skautės R. Matulaitytė, S. Nefaitė 
ir A. Matulaitytė.

ARTĖJA ATLANTO RAJONO 
VASAROS STOVYKLA 

Atlanto rajono skautų ir skau
čių vasaros stovykla “Perkū
nas” įvyks nuo rugpjūčio 30 
iki rugsėjo 7 (baigsis Darbo 
dienos savaitgalį).

Stovykla vyks daugeliui žino
moje 4 H stovyklavietėje, Spen
cer, Mass. Stovyklos mokestis 
25-30 dol (apytikriai).

Sesių pastovyklės viršininke 
pakviesta ps. B. Zdanienė, bro
lių stovyklinio štabo sudarymu 
rūpinasi Atlanto rajono vadas 
s. M. Subatis.

Stovykloje numatoma turėti 
skiltininkų kursus. Vienetų va
dovai prašomi parinkti tinka
mus kursams kandidatus. Kur
santai stovyklaus atskirai nuo 
bendros skautų pastovyklės, ir 
jiems bus skirtinga kursų prog
rama.

Smulkesnės žinios bus pateik
tos vėliau. Sekite šį skyrių in
formacijų reikalu.

Šventėje dalyvauja sesės ir 
broliai trijose amžiaus grupė
se — jaunučiai, jauniai ir senjo
rai. Taip pat kviečiami dalyvau
ti ir vilkiukai, kurie varžysis 
jiems specialiai pritaikytoje 
lengvoje atletikoje.

Bus varžomasi šiose sporto 
šakose: jaunių, jaunučių ir se
sių bėgimas — 100 ir 200 
metrų, estafetė, rutulio stūmi
mas, krepšinis, tinklinis, stalo 
tenisas. Senjorai varžosi tinkli
nio ir krepšinio varžybose..

Sporto šventės šeimininkai 
rūpinasi priimti gausius šven
tės dalyvius ir parūpinti jiem 
nakvynes.

Taip pat jau numatyta ir ki
tokia šventės programa, būtent 
— linksmoji dalis. Birželio 20 
ruošiamas tradicinis “Joninių 
laužas” su dainomis ir vaidini
mu, kurį išpildys Worcesterio 
broliai ir sesės. Po laužo vyks 
šokiai net dviejose salėse, su 
skirtingais orkestrais.

Visi sportininkai privalo tu
rėti tvarkingas skautiškas ir 
sporto uniformas.

Norime pabrėžti, kad visiems 
I-mųjų vietų laimėtojams bus į- 
teiktos taurės, gi II-jų ir III-jų 
vietų laimėtojai gaus specialius 
pažymėjimus. Visi šventėje da
lyvaują sportininkai gaus po 
specialiai šiai šventei pagamin-

New Yorko skautai tvarko Kultūros idinio aplinkumą.
(Abi nuotraukos Algio Leveckio)

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesniu informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403

arba skambinkite 
(305) 844-3388

Lietuviška 
vasarviete

BANGA
• Prie Atlanto vandenyno, Golfo 

srovės šildomo garsaus Craig- 
ville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri na
mukai, kur patiems galima ga
mintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgioj.
• Grynas pušų oras ir rami vie

tovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų automobi

lių — transportaciją į ir iš pa
plūdimio.

• šalia “Bangos” randasi ežeras 
su paplūdimiu, žuvavimo mėgė
jams yra laivelis.

Norintieji puikiai praleisti atosto
gas prašomi su užsakymais kreiptis 
šiuo adresu:

A. PAKŠTIENĖ

BANGA
Box 188, Centerville, 

Great Marsh Rd. 
Cape Cod, Mass.

Tel. (617) 775-4633
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Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M., kalba maldą prie lietuviško kryžiaus Flush
ing Meadows birželio 14 surengtame deportacijų minėjime.

Eltos sukaktis
(atkelta iš 3 psl.) 

įstaigos žmonės turėjo minėti 
ne 50 m. Eltos sukaktį, bet, ge
riausiu atveju, prisiminti 1940 
m. vasaros dienas, kai, Leibai 
Šausui atsiradus Kauno Eltoje, 
šioji virto Tass talkininke ir 
bolševikinio režimo liaupsini
mo svarbiu įrankiu. Tokiu ji te
bėra ir šiandien. (Elta)

Nuotr. R. Kisieliaus

Juostos, takeliai, pagalvėlės.
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

Kas norėtu skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Padėka
New Yorko Skautam Remti 

Komitetas dėkoja visiem daly- 
vavusiem pavasario baliuje, už 
talka ruošiant maista ir aukas.

Ypatingai dėkojame P. Raši
niui už gėlių dekoracijas, A. 
Prėkeriui už salės apšvietimą, 
Sidabrinio varpo kepyklai už 
paaukotą duoną. Vyr. Skautėm: 
A. Samiršytei, G. Garunkštytei, 
K., Garunkštytei, D. Levecky- 
tei ir V. šeibytei už salės pa
puošimą ir talką baliaus metu. 
Nuoširdžiai dėkojame A. Jony- 
nienei, D. Šilbajorienei, A. Ža
kienei ir p.p. Samušiams už vi
sokeriopą pagelbą ruošiant ba
lių. Visiem, mum padėjusiem, 
tariame nuoširdų ačiū.

Ričardas Paulis priima stipendijos gavimo pažymėjimą iš John McKeen. Viduryje — Ričardo motina.

TO PLACE

YOUR AD 

CANCEL OR CI1ANGF 
Tel.: GL2 2923

H. W. MALE

Production Trainees experience not 
necessary afternoon shift steady job 
good fringe benefits paid holidays 
Must speak English. Apply in per
son: Business Supplies of America. 
Route #1 Monmouth Junction, N.J.

Exp mechanic & attendant nite shift 
6pm-10pm 6 nite week must be ma
ture & responsible also day shift — 
Gomez Service Sta. 2 Hempstead Av 
Hempstead, L.I. N.Y. 516 IV 6-9743

SAMPLEMAKER
Back ground corrugated or fold
ing boxes — Liberal salary "profit 
sharing plan and other fringe bene
fits good working conditions. Call: 
201—623-2155 — EXPRESS CON
TAINER 105 Ave. L Newark, N.J.

Blue Water Manor vasarvietėje prie George ežero yra puikios sąlygos atos
togauti. Nuo New Yorko yra per 200 mylių. Iš New Yorko Thrlway Exit 
24, į Northway 87 iki Lake George Village. Iš ten 9N keliu 7 mylios j šiau
rę. Dėl informacijų kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y., tel. 
(518) NH 4-5071. * Nuotr. V. Maželio

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

New Yorko Skautam Remti 
Tėvų Komitetas

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Vladas Mikėnas, Lietuvos šach
matų veteranas draug su Lietuvos 
Čempionu A. Butnorium ryžtingai 
kovoja Sovietų pusbaigminėse, Vi
tebske. Belikus 4 ratams, pirmavo 
tarptautinis meistras V. Bagirovas 
su 9 taškais, V. Mikėnas turėjo 8 ir 
1 nebaigtą, geresnėj padėty prieš 
latvį Petkevičių. A. Butnorius sekė 
su 8 tš. Į baigmę pateks tik du 
pirmieji iš šio turnyro.
• JAV didmeistris Bobby Fischer 
pasiekė tris stambias pergales Ju
goslavijoje. Jis įveikė buv. pasaulio 
čempioną. Petrosjaną 3:1, laimėjo 
didele persvara žaibo turnyrą. Her- 
zeg Novi kurorte, pralenkęs 4% ir 
daugiau taškų Sovietų ir kitų kraš
tų didmeistrius. Įtikinamai laimėjo 
tarptautinį Zagrebo turnyrą prieša
ky Sovietų ir kitų didmeistrių. Čia 
pateikiame iš to turnyro Fišerio 
laimėtą partiją prieš jugoslavą Mi- 
ničių. kuris lošė baltais. Fišeris lošė 
juodais. Siciliška partija.

1 P-K4 — P-QB4
2 N-KB3 — P-Q3
3 P-Q4 — PxP
4 NxP — N-KB3
5 N-QB3 — P-QR3
6 B-KN5 — P-K3
7 P-KB4 —B-K2
8 Q-B3—Q-B2
9 0-0-0 — QN-Q2

10 P-KN4 — P-N4
11 BxN — NxB
12 P-N5 —N-Q2
13 P-QR3 — R-QN1
14 P-KR4 — P-N5
15 PxP —RxP
16 B-R3 — 0-0
17 N-B5 —N-B4
18 NxB4----- QxN
19 P-R5 — B-N2
20 P-R6 — BxP
21 NxB — NxN
22 PxP — R-Bl
23 R-R2 —R-R5
24 K-Nl — P-Q4
25 P-B4 — R5xP
26 B-Bl — R-N5
27 Q-KR3 — N-B64-
28 K-Bl — N-R54-
29 K-Nl — RxP4-
30 RxR — N-B6 + 

- 31 K-Bl — Q-R6
32 B-Q3 — Q-R84-
33 K-Q2 — QxR +
34 K-Kl — N-K5 
Baltieji pasidavė

Padėka
Padėjusiem mūsų metinio 

koncerto, įvykusio gegužės 24, 
metu nuoširdžią padėką reiš
kiame poniai Bujokienei, V.. 
Abromaičiui, VI. Kulpavičiui, J. 
Oniūnui ir “Winter Garden” sa
vininkui V. Beleckui, pavaišinu
siam choristus ir svečius skania 
vakariene. — New Yorko Lie
tuvių vyrų choro valdyba.

Parengimai New Yorke
Birželio 21-24 — Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

Spalio 17-18, šeštadienį ir sekma
dienį — Dail. žumbakienės kūrinių 
paroda.

Spalio 24, šeštadienį — Balfo 100- 
jo skyriaus vajaus užbaigimo vaka
ras Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Maspeth, N.Y.

Gruodžio 6, sekmadienį — Kenčian
čiai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
diena. Rengia Liet. Kat. Religinė 
šalpa ir Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija.

Numatomus parengimus pranešti 
LB -New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino
ženklelį klijuoti ant automobilio

Birželio 28, sekmadienį, 1 vai. popiet

PIRMASIS PAVASARIO PIKNIKAS
Liberty Hali

2784 Ocean Avenue 
Ronkonkoma, L.I., N.Y.

■■
Šokiai, lietuviška muzika bei dainos • Maistas bei alus 
duodamas visiem dalyviam; 10 žmonių stalui vienas bu
telis stiprių gėrimų • Įėjimo auka: suaugusiom 5 dol., 
vaikam iki 12 metų — 2 dol. • Dalyvauja Darbininko 
spaudos kioskas su knygom ir lietuviškom plokštelėm • 
Maistą ruošia A. Antanaitis, turįs patirtį ir maisto krau
tuvę Kings Park, N.Y. • Prie salės yra daug vietos auto
mobiliams pastatyti • Visus pailsėti į gryną orą maloniai 
kviečia rengėjai — LIETUVIŲ KLUBAS, Long Island

OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

MECHANIC
FLAT KNITTING MACHINE

Excellent opportunity. Good work
ing conditions — Ridgewood, N. Y.

497-2234

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

r

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2*4x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

—------ Allen R. Shipley-----------

Ričardas Paulis šiais metais 
baigė River Dell gimnaziją, 
New Jersey. Toliau mokysis 
Johns Hopkins universitete. Ri
čardas laimėjo John McKeen 
stipendiją 4 metam. Mr. J. 
McKeen daugeliui lietuvių yra 
pažįstamas kaip buvęs Pfizer 
Ine. bendrovės prezidentas. 
Ričardas taip pat laimėjo sti
pendiją Johns Hopkins univer
sitete.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun

to skautų Įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio, Pakelkim vėliavas, Pa
sėjau ' linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu 
5 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan- 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
doL

HAPPY FLAG DAY

OLIVER TWIST

PUB & LOUNGE 41
ENTERTAINMENT 

DANCING

7126 Bergenline Avenue
North Bergen, N. J.

Your Genial Host DON
Call 201-869-8888

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

QUEEN CITY CATERERS 
Catering For All Occasions 

We Supply Everything 
- 1025 Greely Avenue 

UNION, N. J.
Call 201-964-1161 — Day; 
or 201-752-3254 — Nite

Reserve for Gala Fourth of July 
weekend Maplewood on the Lake 
Greenville. N.Y. Tel. 518 - 966-8415 
fun for all resort private lake water 
skiing with instructions, speedboat 
rides excellent fishing, large pool, 
golf course 3 min walk, dancing, 
sports, planned nite time activities 
all facilities incl. in our rate $55 to 
$90 weekly. Special J une ’ vacation 
weeks lower rates.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’

ALFRED W. ARCHIBALD
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5J/£% on all accounts.
Dabar moka 5’/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

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 Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
A stori joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, LI.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, LI.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

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

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St ** 914-^54-9070

SERVICE

JANIE’S Beauty Shoppe specializ
ing in Permanents. Late nite Wed., 
Thur, and Fri. — 188 Amherst St., 
East Orange, N.J. 201— OR 2-9734

SEVERINO Auto Sales -- Carefully 
selected USED CARS — 1254 South 
Avenue Plainfield, N.J. Call 201— 
756-3900

Patchogue Pct Salon Open 6 days 
a week. All breeds pedigreed pups 
now available — 42 S. Ocean Ave., 
Patchogue Call: 516 GR 5-2844

Richies Gulf Service Station open 7 
days ą week. Tune up, clutch brakes 
and road servicė. 56 Martine & La- 
grande Ave. Fanwood, N.J. Call — 
201-322-4075

SIESTA MOTEL 
A FAMILY PLACE

Rooms. Efficiencies. Sun Dek Pool, 
T.V., Air Conditioning — Morning 
Glory Road Wildwood Crest — Dial 

609-522-2527

LA COURONNE
10 Riverside Ave? Lyndhurst, N.J. 
Open 6 days a week, closed on Tues. 
Hours: 11AM to 2 AM — French 
Cuisine. Host Raymond Lambert.

Call 201-939-6674 or 939-9868

Waldorf Associates licensed electri
cal contractors industrial, commer
cial and residential. Free estimates. 
Emergency service. Specializing in 
all types of wiring and design. Call 
from 8-5 823-9515 2070 Cross Bronx 
Expressway Bronx, New York.

ALL BORO TRUCKING
1270 Pacific Street Brooklyn
ANY KIND OF MOVING 

Seeks contract — reasonable rates
Free estimates. 24 hr. service 
day and night call — 771-2193

Candle Club — where good friends 
meet, open 7 days a week cocktails 
cold beer and wines. Corner Hudson 
Ave. & North Dean St. Englewood, 
N.J. Call 201-567-7060.

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

Wayne Glass repair work our spe
cialty we take pride in our work — 
50 State Hwy #23 Pequannock N.J. 
Call 201-696-6420 or 201-835-5664

JIMMIE’S 
DIESEL SERVICE 

Open 6 Days a Week 
24 Hour Service 

We take pride in our work 
78 Willow Ave Hoboken, N.J. 

Call 201-792-6130

PAINTING 
INSIDE and OUTSIDE

All work guaranteed. No job too 
big or too small. Free estimates — 
call after 4:30 PM — 998-6388 — 
Mr. GREGORY, 107 Avenue “P”, 
Brooklyn, N.Y.

P & M PAINTING 
COMMERCIAL - INDUSTRIAL 

HOMES and STORES
Inside and outside work. We take 
pride in our work. 1206 East 34th 
Street. Brooklyn, N.Y. Call 693-9449
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Ekskursija į Europą išvyko 
birželio 18 iš Chicagos. Viso iš
skrido apie 160 žmonių. Tam 
reikalui buvo pasamdytas spe
cialus lėktuvas. Europoje aplan
kys bent keletą kraštų, daly

vaus lietuvių koplyčios pašven
tinimo iškilmėse Romoje. Kop
lyčia šventinama liepos 7.

N. Y. ir N. J. ateitininkai— 
sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai — birželio 21 ren
gia išvyką į Mohanisc State 
parką . Parkas yra didelis ir 
gražus. Galima ežere plaukioti 
laiveliais, maudytis didžiuliame 
baseine. Bus sporto programa 
jaunimui. Taip pat 1 v., popiet 
bus diskusijos Federacijos kon
greso reikalais. Jeigu pasitaiky
tų blogas oras, programa bus 
vykdoma Kultūros Židiny 4 v. 
popiet.

Šv. Mykolo parapijos, Bayon
ne, N. J., 27 metinis piknikas- 
bazaras įvyks birželio 21, šį 
sekmadienį, nuo 2 vai. popiet 
parapijos sklype, 13 East 23rd 
St., ir Osborn Lane, Bayon
ne. N. J. Įėjimas suaugusiem 1 
dol., vaikam (su tėvais) —vel
tui. Programoje šokiai, užkan
džiai, laimėjimai, žaidimai, at
gaivos.

Vera Rūtenienė birželio 17 su 
ekskursija išskrido Į Europą, 
kur aplankys eilę kraštų ir 

dalyvaus lietuvių koplyčios pa
šventinimo iškilmėse Romoje. 
Į New Yorką grįžta pirmoje lie
pos mėn. pusėje.

Š. m. birželio 17 po sunkios ir ilgos ligos mirė 
BRONISLAVA BUYKO - BUIKIENE.

Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjo našlė.
Apie tai praneša nuliūdusios dukros

H. Kirkylienė, M. Tyrulienė, 
anūkai ir proanūkai

Jonui Saliamonui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame

Otilija, Algimantas Simaškai 
ir Paulina Simaškienė

INŽ. VIKTORUI KIRKYLAI, ponioms H. Kirkylie- 
S nei, M. Tyruolienei dėl jų mylimos motinos ir senelės 
B mirties gilią užuojautą reiškia

Zabielskiii, šeima

Mielam vyrui ir tėveliui
A f A

Jonui Saliamonui
mirus, skausmo prislėgtai žmonai Salomėjai, dukrai Dr. 
R. Saldaitienei ir sūnui inž. Vytautui su šeimomis gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Gerdvilhf. ir Jancevičiu šeimos

Mielai Dr. Reginai Saldaitienei ir visai šeimai, mylimam 
tėveliui ir seneliui

Vienuolynas ........... GL 5-7068
Spaustuvė _______... GL 2-6916
Redakcija ........... .....GL 5-7281
Administracija------ GL 2-2923

LKM Sąjungos 29 kp. susi
rinkimas bus birželio 21, sek
madienį, 1 v. popiet Apreiški
mo parapijos salėje. Brooklyne. 
Kviečiamos visos narės daly
vauti, nes reikia pasitarti artė
jančio parengimo reikalais. Tai 
bus paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas.

Balto direktorių suvažiavi
me, kuris buvo birželio 13 De
troite, Mich., iš New Yorko da
lyvavo Balfo reikalų vedėjas 
kun. Pr. Geisčiūnas ir dail. J. 
Bagdonas, Balfo valdybos sek
retorius.

Už dantų gydytoją Vandą 
Prapuolenytę-Košienę (5 m. mir
ties sukaktis) gedulingos mišios 
bus aukojamos birželio 27, šeš
tadienį, 10 vai. ryto pranciško
nų koplyčioj Brooklyne. Ta pro
ga prisimenami ir kiti mirę 
Prapuolenių šeimos nariai: tė
vas inž. Bronius, motina Broni
slava ir sūnus inž. Algirdas su 
šeima (žuvo per Dresden© bom
bardavimą 1945). Draugai ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti.

Maspetho lietuvių parapijos 
bažnyčioje birželio 14 d. 4 v. 
popiet buvo surengtas religinis 
koncertas ryšium su naujų var
gonų pašventinimu. Programą 
atliko parapijos choras, solo 
vargonais grojo J. Žukas, giedo
jo solistas St. Citvaras. Žmonių 
atsilankė tik apie 150 (Plačiau 
kitam numery).

Rimos ir Juozo Bružų siun 
tinių įstaiga vasaros metu, bir- 
želio-rugpiūčio mėn., atidary
ta nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
piet, trečiadieniais iki 8 vai. va
karo. Sekmadieniais ir pirma
dieniais uždaryta. Vasaros atos
togoms įstaiga bus uždaryta 
nuo liepos 18 d. iki rugpiūčio 
17.

Ona Bačauskienė, Kazio Ba- 
čausko žmona, Woodhaven, N. 
Y. staigiam priepuoliui ištikus, 
birželio 9 paguldyta Lutheran 
ligoninėj, Brooklyne. Ligonė 
dr. V. Paprocko priežiūroje 
sveiksta.

A. a. Juozui Valakui prisimin
ti Kult. Židinio statybai auko
jo po 10 dol.: Adelė Trunzienė, 
Veronika Rudžinskienė, Stefa
nija Balandis, Vanda ir Alfon
sas Jarmas. Pranciškonai už au
kas širdingai dėkoja.

Iškilmės prie lietuviško kry
žiaus, paminint trėmimus į Sibi
rą ir Baltijos kraštų okupaci
jas, šiemet praėjo įspūdingiau 
nei pernai. Susirinko ir dau
giau žmonių. Dalyvavo ir val
džios pareigūnų. Iškilmės buvo 
birželio 14 d. 12 vai. Flushing 
Meadows, kur buvo pasaulinė 
paroda (Plačiau kitame nume
ryje).

Jonas Saliamonas, gyvenęs 
Hartford, Conn., po sunkios li
gos Hartforde, Conn., mirė bir
želio 13 ankstyvą rytą. Palaido
tas Hartfordo kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Salomėja, duk
ra dr. Regina Saldaitienė ir sū
nus inž. Vytautas su šeimomis.

Jurgis Sližys, ilgametis Dar
bininko skaitytojas iš N. Mas
sapequa, N. Y., sulaukęs 82 m. 
amžiaus, mirė birželio 14. Pa
laidotas iš St. James bažnyčios 
Seaford, L. L, St. Charles ka
pinėse. Šermenimis rūpinosi Ja
mes laidotuvių įstaiga Massa
pequa, L. L Nuliūdime liko sū
nus su žmona ir kiti giminės. 
Velionis yra' paaukojęs lietu
viam pranciškonam gražų kieli- 
ką mirusiai žmonai prisiminti. 
Sūnus Alfonsas už tėvo vėlę 
pas pranciškonus užprašė mi - 
šias visai savaitei ir auka pa
rėmė Darbininką. Jis, nors gi
męs jau Amerikoj, gražiai kal
ba ir skaito lietuviškai.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškų plokštelių rinki
niais bei naujomis liet, knygo
mis pakviestas dalyvauti birže
lio 21 New Jersey Lietuvių die
noje Linden, N. J., ir birželio 
28 Lietuvių klubo rengiamam 
Piknike Ronkonkoma, L. L, N. 
Y. Ta pačia proga Darbinin
ko skaitytojai galės apsimokėti 
prenumeratas, neskaitą laikraš
čio turės progos jį užsisakyti 
pirmiem metam papiginta kai
na už 5 dol.

Vyriškis ieško vieno ar dvie
jų baldais apstatytų kambarių 
su galimybe išsivirti val
gyti. Rašyti: Mr. F. Dubinc- 
kas, 346 Miller Ave., Brook
lyn, N. Y. 11207.

Ieškomas butas dviem suau
gusiem asmenim 4-5 kambarių. 
Pageidaujama Woodhavene. 
Skambinti tel. EV 8-2519.

Rašomos maš. įv. kalbo
mis, Radio stereo ir kt., Color 
TV, Computeriai, įv. biznio 
mašinos — pigiausiai. Praneški
te kuo interesuojatės ir firmų 
autentiškus katalogus gausite 
iš SPARTA sav.: J. L. Giedrai
tis, 10 Bany Dr., E. North
port, N. Y., 11731 TEL: (516) 
757-0055.

Ramiausios atostogos Coxsac
kie, N. Y., pas Motiejūnus, vi
siem gerai žinomus brookly- 
niečius. Yra gražūs sodai, pilni 
uogų ir vaisių. Galima ramiai 
praleisti atostogas ar sustoti tik 
savaitgaliam. Visas pragyveni
mas ir maistas savaitei kainuo
ja tik 50 dol. Maisto produk
tai švieži iš savo ūkio. Rašyti 
adresu: Mrs. A. Motiejūnas, 2 
North St, Coxsackie, N. Y. 
12051. Telef: (518) 731-8869. 
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LB TARYBOS RINKIMAI
Pietryčių arba devintoji rin

kiminė apygarda apėmė Balti
more, Pietinę New Jersey, Phi- 
ladelphiją ir Washingtoną.

šiuose LB Tarybos rinkimuo
se toje apygardoje balsų gavo:

Vytautas Volertas — 423, 
Juozas Ardys — 331, dr. Jonas 
Stiklorius — 312, dr. Vytautas 
Klemas — 304, Arvydas Barz- 
dukas — 263, Algirdas Jonys 
— 136.

Į Tarybą išrinkti pirmieji 
trys, gavę daugiausia balsų, bū
tent Vytautas Volertas, Juozas 
Ardys ir Jonas Stiklorius.

Šiemet LB Tarybos rinkimuo
se dalyvavo 634, praeituose rin
kimuose dalyvavo 6ll.

Dr. J. Kazickas birželio 14 
vakarą į vieną Country klubą 
buvo sukvietęs 150 svečių va
karienei ir šokiam. Taip pat bu
vo graži koncertinė programa, 
kurioje dalyvavo dramos akto
rius Henrikas Kačinskas, pianis
tė Aid. Kepalaitė, solistė Dai
va Mongirdaitė. (Plačiau kitam 
numeryje).

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
pranciškonų spaustuvės vedė

jas, kuris buvo susirgęs širdi
mi, birželio ll d. apleido Šv. 
Jono ligoninę ir išvyko į šir
dies ligų sanatoriją Yonkers, 
N. Y., keleto savaičių poilsiui. 
Jo sveikata žymiai pasitaisiusi. 

T. Pranciškų ligoninėje lankė 
visi Brooklyno pranciškonai tė
vai ir broliukai, spaustuvės tar
nautojai, taip pat aplankė pro
vincijolas tėv. Leonardas And- 
riekus, tėv. Placidas Barius 
ir tėv. Benediktas Bagdonas 
(abu iš Toronto, Kanados), daug 

kitų spaudos darbuotojų ir drau
gų. Paskutinę dieną ligoninėje 
jį aplankė Brooklyno vysk. Mu- 
gavero. Šiuo metu spaustuvės 
vedėjo, pareigas eina jo pava
duotojas tėv. Juozapas Bacevi

čius.
Lietuves vyčių ekskursija, va

dovaujant centro valdybos pir
mininkui prof. dr. J. Stukui, į 
Europą išvyksta birželio 28, 
sekmadienį, 7 vai. vak. Pan 
American lėktuvu. Skrydis 102. 
Ekskursija vyksta į Romą, į lie
tuvių kankinių koplyčios šven
tinimą. Ekskursantai iš Newar- 
ko gali pasinaudoti autobusu, 
kuris skridimo dieną 3 vai. po
piet nuo Švč. Trejybės parapi
jos salės, 207 Adams St., už 3 
dol. nuveš į JFK aerodromą. Re
zervuojant vietas šiame autobu
se, skambinti Švč. Trejybės kle
bonui kun. J. Scharnui arba te
lef. MA 2-6847.

JAV LIET. BENDRUOMENES NEW JERSEY APYGARDA

1970 m. birželio 21,'sekmadienį
LITHUANIAN LIBERTY PARK

340 MITCHELL AVE. 
LINDEN, N. J.

rengia

NEW JERSEY LIETUVIŲ DIENĄ
Programą atliks mokyklinis jaunimas • šokiams gros J. 
Stankaičio orkestras • veiks bufetas ir baras • Įėjimo 
auka — $1.50, jaunimui — 50ė • Pradžia 1 v. p.p.; šokiai 
nuo 6 v. vak. • Lietuvių Diena įvyks bet kokiam orui esant.

Automobiliai pastatomi viešame Pensilvanijos geležinkelio stoties skly
pe — Wood Avenue ir Linden Avenue kampas.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA — T i iii • * rT i o tA1 /A a i tya /A fĄ TYT i i oi j o f 1CLietuvos Steigiamojo Seimo 50 metų sukaktis —
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

SEIMAS-BANKETAS
• Birželio 23. antradienį, 7 vai. vak. banketas; 
9 vai. vak. šokiai. Įėjimas į banketą $15.00 asme
niui, Į šokius $2.50 asmeniui. Vakariniai drabu
žiai nebūtini. Banketo programą atliks akordeo
nistas Charles Daubaras. Šokiam gros Joe Tho
mas orkestras.
Banketo bilietus įsigyti nevėliau birželio 20 d. 
Tuo reikalu skambirtti Dr. M. Kregždienei, tel. 
VI 7-6475, arba L. Šateikienei, tel. HY 2-5715.

įvyksta birželio 22-23-24 d. d.
HOTEL COMMODORE

Lexington Avenue ir East 42nd Street 
New York, N.Y. Ballroom Floor

BANKETAS ĮVYKSTA BIRŽELIO 23 DIENĄ, 7:00 V AL VAKARO

Dr. J. ir A. Kazickų suruoštose vaišėse birželio 14 iš k. j d. sūnus Jonas, 
dr. H. Montvilienė, A. Kazickienė, sūnus Kęstutis, dr. J. Kazickas.

Nuotr. V. Maželio

KEARN Y, N. J.
Balfas, padedamas parapijos, 

kasmet surenka apie 500-600 
dol. ir drabužių 4000-5000 sva
rų. Lietuvių Bendruomenės apy
linkė veikia silpnai, silpnai vei
kia ir kitos lietuviškos organi
zacijos.

Mišios lietuvių kalba laiko
mos sekmadieniais 10 v.r. Nors 
į jas lankosi nemaža, bet galė
tų dar daugiau ateiti. Kviečia
mi visi lietuviai lankyti šias de
šimtos valandos mišias, o ne 
angliškas.

Klubai veikia gerai. Jų yra 
du — Liet. Kat. Bendruome
nės Centras, ir Liet. Politikos 
klubas.

Parapijos piknikas bus birže
lio 28, sekmadienį, parapijos 
sklypuose. Ten yra daug vie
tos ir daug medžių, kur būtų 
galima piknikauti. Tai yra tra
dicinis ir metinis parapijos pik
nikas, sutraukiąs labai daug 
žmonių — visus parapiečius ir 
jų bičiulius. Piknike būna ir vi
sokiausių valgių, gėrimų.

' J. Mėl.

Mokyklos knygynui papildy
ti suorganizuotas vajus. Jis bu
vo sėkmingas. Lentynos pridė
tos naujų knygų. Reikėtų para
pijos vadovybei pasirūpinti, 
kad mokyklos knygyne būtų ir 
Encyclopedia Lituanica anglų 
kalba. Tai būtų gera proga mo
kiniam Lietuvą pažinti.

Ekskursija autobusu į Ver
mont© kalnus. į naujos lietuvių 
jaunimo stovyklos ‘‘Neringa” 
atidarvma, nuo Lietuviu Pilie
čių Klubo, So. Bostone, išvyks
ta birželio 21, sekmadienį, 8 v. 
ryto. Bilietus iš anksto (nevė
liau birželio 19) prašom įsigyti 
pas Oną Ivaškienę, tel. 268-46 
18 arba pas Oną Ulevičienę, 
tel. 268-1920. Bilieto kaina 4 
del. Jaunimas ir suaugę kvie
čiami vykti į stovyklos atidary
mą ir praleisti dieną kalnuose.

LB Bostono apylinkės visuo
tinis metinis susirinkimas bus 
birželio 26, penktadienį, 7 v. 
v. Liet. Piliečių draugijos patal
pose, So. Bostone. Bus aptaria
mi svarbūs, reikalai, renkama 
apylinkės valdyba. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Lietuvių 
Bendruomenė yra viena iš pa
grindinių organizacijų ir nuo 
jos veiklos priklauso lietuvybės 
išlaikymas ar palaikymas.

Balsavimai į Lietuvių Bend
ruomenės Taryba vyko birželio 

6-7. Bostone balsavo 220 žmo
nių (1967 balsavo 258, o 1964 
— 242). Šiemet balsavo mažiau 
nei anksčiau. Kandidatų iš vi
sos apygardos buvo trys, išrink
ti reikėjo du. Balsų gavo: Eligi- 
jus Sužiedėlis 205, Ona Ivaš- 
kienė 171, Bronius Utenis — 
81.

Brocktone balsavo 121. E. 
Sužiedėlis gavo 106 balsus, O. 
Ivaškienė — 81, B. Utenis 19. 
Taigi į Tarybą išrinkti: Eligijus 
Sužiedėlis ir Ona Ivaškienė. E. 
Sužiedėlis yra jaunosios kartos 
atstovas, visus mokslus baigęs 
Amerikoje, dabar yra mokyto
jas.

Peter Wytenus, lietuviškojo kry
žiaus globos komiteto pirmininkas, 
pagrindinis minėjimo prie kryžiaus 
organizatorius, kalba pradėdamas 
iškilmes. Nuotr. R. Kisieliaus

Dešimties metų 
mirties sukaktis

Albertas Katilius
vaistininkas, mirė 1960 metų bir
želio 25 dieną, sulaukęs 33 metus 
amžiaus.
Gimęs Elizabeth, New Jersey. Bu
vo vaistininko JURGIO ir ELLA 
KATILIŲ sūnus.

Paliko nuliūdime žmoną Agnes, 
sūnų Kenneth, universiteto studen
tą, motiną Ella Katilius-Abrolat ir 
brolj inž. Jurgį Katilių su šeima. 
Nors Tu pasitraukei iš mūsų tar
po, bet tebesi mūsų širdyse ir mie
loje atmintyje.

žmona Agnes, 
sūnus Kenneth, 
motina Ella 
ir brolis 
Jurgis Katiliai




