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Iš Kambodijos Amerikos kariuomene jau pasitraukė
Saigonas. — Visi JAV kari

niai daliniai jau pasitraukė iš 
Kambodijos į P. Vietnamą, 
Kambodijos premjeras ta pro
ga pareiškė, kad vėl bus papra
šyta Amerikos karius sugrįžti, 
jei bus įsitikinta, kad su da
bartinėm jėgom nebus galima 
nuo komunistų atsiginti ir tarp
tautinės konferencijos prisipra
šyti.

JAV atstovybė Kambodijos 
sostinėje reporteriam paaiški
no, kad veik visi Amerikos pa
žadėti ginklai jau yra Kambo- 
diją pasiekę. Jų vertė siekia 
apie 8 mil. dol.

Washingtone tebemėtomos 
pėdos dėl to, kiek P. Vietna
mo kariuomenė ir ar Amerikos 

AIRIJOJ 5 ŽUVĘ, 200 SUŽEISTU
Bernadeta kalėjime, kariai — Belfaste
Balfastas. — Š. Airijoj (Uls- 

teryje) vėl prasidėjo kruvinos 
riaušės tarp katalikų ir protes
tantų. Britų kariuomenė ir Ul- 
sterio policija tuojau Įsi
kišo riaušininkų tramdyti. Iki 
pereito sekmadienio vakaro 
penki asmens jau buvo žuvę,
apie 200 sužeistų.

Riaušės prasidėjo Belfaste, 
kai Anglijos parlamento atsto
vė Bernadeta Devlin pralaimė
jo teisme apeliaciją ir nuėjo 
kalėjiman 6 mėnesių bausmės 
atlikti. Ji buvo nubausta perei
tą rudenį ryšium su pereitos 
vasaros riaušėm, kuriose ji ak- 

. tyviai dalyvavo, reikalaudama 
katalikam lygių teisių su pro
testantais.

Naujosios britų vyriausybės 
vidaus reikalų ministeris tuo
jau išvyko į Belfastą su padė
tim susipažinti. Manoma, kad 
ir dabartinė vyriausybė pakar
tos tai, ką įsakė padaryti per
nai darbiečių vyriausybė —su
tramdyti riaušininkus ir panai
kinti katalikam taikoma diskri
minaciją,

Ulsterio protestantai ir vie
tinė vyriausybė įtarinėja, kad 
riaušėm iš anksto buvo pasi
ruošta tų, kurie siekią Ulste
rio prijungimo prie Airijos.

Pirmieji demonstracijas pra
dėjo kraštutinieji protestantai

Protestavo prieš 
“Montini mišias”

Roma. — Europos tradicio- 
nalistai katalikai, nepatenkinti 
Vatikano n nutartom refor
mom, ypač lotynų kalbos pakei
timu tautinėm kalbom mišiose 
ir mišių liturgijos suprastini- 
mu, atvyko į Romą protestuo
ti — savo nepasitenkinimo tom 
reformom užregistruoti. Naują
ją mišių liturgiją jie vadina 
“Montini mišiom”. Montini yra 
Pauliaus VI pavardė prieš tam
pant popiežiumi.

Dauguma atvykusių protes
tuoti buvo iš Prancūzijos, V. 
Vokietijos ir Ispanijos.

Demonstracija buvo rami 
maldininkų kelionė, tik mišios 
jiem buvo laikomos lotynų kal
ba. Baigdami savo protesto die
ną, apie 200 tradicionalistų vi
durnaktį bazilikos aikštėje loty
niškai sukalbėjo rožinį. Pau
liaus VI darbo kambaryje tuo 
metu dar tebedegė šviesa. To 
kambario langai išeina į bazili
kos aikštę, per vieną iš jų po
piežius dažnai kalba aikštėje su- 
sirinkusiom miniom.

Bet lėktuvai parems sąjungininkus Kambodijoje
aviacija padės Kambodijai A- 
merikos kariam pasitraukus. Iš 
krašto aps. sekr. Laird ir vals
tybės sekr. Rogers gana dvi
prasmiškų pareiškimų darytina 
išvada, kad P. Vietnamo kari
niai daliniai pasilieka Kambo
džoje neribotam laikui, kad JV 
aviacija puldinės komunistus 
visur, kur tik jų buvimas bus 
kenksmingas karui likviduoti 
P. Vietname.

Negauna oficialaus atsakymo 
tie, kurie būtinai nori sužinoti, 
ar su vietnamiečiais Kambodi
joje pasilieka ir amerikiečiai 
patarėjai. Jau kelinta diena be
siteiraujantieji pradeda gauti

(Orange Order) su šūkiais 
prieš lygias katalikų teises. 
Prieš juos išėjus katalikam, 
riaušės pasidarė nebeišvengia
mos. Karščiausiai susiremta 
Belfaste, Londonderry pa
demonstruota. bet auku nebu
vo. Belfastas ši pirmadieni dar
buvo kaip apgulta tvirtovė: ka
talikų ir protestantų gyvenami 
kvartalai vienas nuo kito at
skirti kariuomenės barikadom 
kurias saugojo kareiviai su šau
tuvais, kulkosvaidžiais ir aša
rinėm bombom.

Mrs. Nixon nuvežė 
dovanų į Peru

Lima. — Prez. Nixono žmo
na, prisikrovusi du lėktuvus į- 
vairiausių prezidento šeimos 
draugų ir pažįstamų suaukotų 
daiktų, net pinigų, atvyko į Pe
ru sostine. Visi daiktai skirti 
žemės drebėjimo aukom sušelp
ti. Labai didelis žemės drebėji
mas ten įvyko gegužės 31, žu
vo apie 50,000, sužeista apie 
100,000, be pastogės liko 800, 
000 žmonių.

Viešnią su dovanom sutiko 
Peru prezidento žmona ir šil
tai padėkojo už dovanas. Mrs. 
Nixon pareiškė, kad Amerika 
ir toliau rems Peru tos nelai
mės padarytas žaizdas gydant. 
Prie tos Amerikos prezidento 
šeimos simbolinės dovanos jau 
pridėta ir 10 mil. dol. vertės vi
sos Amerikos dovana. 

New Yorke birželio 22-24 vyko SLA seimas. Jo atidar 
50 metų sukaktis. Paskaitą skaitė pik. K. Škirpa, kuri 
tai*. Ii k.: A. Oilapas, d r. M. Devenrs, K. Škirpa, V. B

ymo metu buvo paminėta Lietuvos Steigiamojo seimo 
s čia matomas su savo kolegomis, SLA seimo delega- 
raziulis, L. Virbickas, J. Kiaunė.

atsakymą, kad amerikietiškos 
auklės vietnamiečiam neberei
kalingos.

Kambodiečiai sutrumpino 
frontus, ištraukdami iš šiaurės 
rytų kampo, iš trijų provinci
jų, savo ten buvusius mažus da
linius. Toji krašto dalis yra be
veik negyvenama ir tirštai miš
kinga. Jėgos telkiamos vaka
riniame Mekongo upės krante, 
kad būtų galima pasiekti ir su
naikinti viską, ką Hanojus pluk
dys savo P. Vietname partiza- 
naujantiem daliniam. Kambodi

Netikėtai priėmė Atlanto pakto siūlymą
Budapeštas. — Netikėtas su

sirinkimas, dar mažiau lauktas 
nutarimas. Varšuvos pakto na
riai ką tik posėdžiavo Buda
pešte ir nutarė priimti Nato ta
rybos pasiūlymą kalbėtis dėl 
karinių jėgų sumažinimo Euro
poje.

Nato taryba Romos posėdy
je norėjo, kad tas klausimas bū
tų įrašytas Maskvos peršamos 
Europos saugumo konferen
cijos darbotvarkėj, bet prieš 
tai visas reikalas turi būti iš
diskutuotas ir, jei galima, pil
nai sutartas daugiašaliais pasi- 
tarimaią mažesnėsegrupėse. 
Norima, kad tos grupės būtų 
sudarytos ne tik iš Varšuvos ir 
Nato pakto narių, bet kad daly
vautų ir tiem paktam nepri - 
klausančios kitos Europos vals
tybės, jei norėtų.

Vengrijos vyriausybei paves
ta apie nutarimą painformuoti 
visas Nato pakto vyriausybes. 
Jau esą patirta, kad Budapešto 
nutarimas esąs tik sutikimas į- 
rašyti tą klausimą konferenci
jos darbotvarkėn, bet neturėta 
galvoj Nato narių sąlygos, kad 
klausimas turi būti neoficialiai 
iš visų pusių aptartas, gal ir 
sutartas, prieš konferencijos 
sušaukimą.

Kaip reikalas toliau vystysis, 
paaiškės tik daug vėliau, bet ir 
šis nutarimas jau yra Maskvos 
nuolaida.

Prez. Nixona ir sekr. Rogers 
apie visą tą reikalą asmeniškai 
painformavo Rumunijos užsie
nio reikalų ministeris Manescu, 
kurs tuo ir kitais reikalais at
vyko Amerikon posėdžius Bu
dapešte baigęs. Rumunija spe- 

joje likusių vietnamiečių vie
nas iš svarbiausiu uždaviniu bus 
žiūrėti, kad Hanojaus kariuo
menė neįsikurtų vėl Kambodi
joje prie Vietnamo sienos.

Amerikos maža operacija 
Kambodijoj karo Indokinijoje 
nebaigė, bet atėmė iš komunis
tų turėtas saugias slėptuves 
Kambodijoj, uždarė uostą, per 
kurį Hanojus viską gaudavo iš 
Rusijos bei satelitų, ir suglau
dino Indokinijos pusiasalio ko
munistus su Kinija. Kinijos pu
sėn pasukta ne iš meilės, bet 

cialiai padarė tokią demonstra
ciją, nes šiuo metu jos vyriau
sybė labai Maskvos spaudžiama 
prisiimti daugiau Varšuvos 
pakto pareigų. Rumunų vyriau
sybė nusistačiusi priešintis iki 
pergalės, tai yra iki pilnos sa
vo nepriklausomybės apsaugoji
mo. Vieša gerų santykių su A- 
merika demonstracija yra šio
kia tokia garantija, kad jos ne
ištiks Čekoslovakijos likimas.

NAUJA INICIATYVA DEL ŽYDĮ -ARABĮ TAIKOS 
t Raktą teĖelaiko Maskva su

Ta naujoji iniciatyva dėl vid. 
rytų taikos, apie kurią prasita
rė prieš kelias dienas JAV am
basadorius prie J. Tautų, pa
sirodė esanti Washingtono ini
ciatyva, kuri aptarta su visais 
tuo reikalu besirūpinančiais ir 
įteikta Izraeliui, Egiptui, Jorda
nui, Sirijai. Manoma, kad šį 
kartą ir Maskva esanti palan
kesnė, bet visa bėda ta, kad 
Maskva greičiausiai nespaus 
Egipto priimti pasiūlymų, ku - 
rių Egiptas nenorės. Egipto 
Nasseris jau yra Maskvoje viso 
reikalo aptarti.

Apie tą planą pranešė valsty
bės sekret. Rogers, bet viso 
plano nesutiko šiuo metu ati
dengti. Svarbiausias diplomati
nės iniciatyvos tikslas dabar 
yra ne planą viešai diskutuoti, 
bet įtikinti šalis, kad jos nu
trauktų karo veiksmus ir pra
dėtų kalbėtis J. Tautų globo
je per jų tarpininką švedų dip
lomat— dr. Jaringą.

Prieš tą planą ikšiol pasisa

iš reikalo, nes Pekinui su Mas
kva esant karo padėty ir nete
kus Kambodijos uosto, greičiau
sią pagalbą begalima gauti tik 
iš Kinijos. Jei teisingai infor
muoja Formozos kinų žvalgy
ba, Pekino pagalba kariniu tur
tu Hanojui esanti žymiai padi
dinta.

Pop. Paulius VI kalba vyriausiam bažnytiniam teismui ryšium su pakeis
tom moterystės bylų taisyklėm.

kė tik teroristinės arabų orga
nizacijos, bet tyli visos suin
teresuotos vyriausybės.

Amerikos žydų viršūnėse ro
dyta nepasitenkinimo, kad su 
pranešimu apie naują diploma
tinę taikos kampaniją Rogers 
nepranešė apie Amerikos vy
riausybės nusistatymą dėl lėk
tuvų Izraeliui pardavimo. Ro
gers karštiesiem to klausimo 
kėlėjam per spaudos konferen
ciją priminė, kad būtų apsijuo- 
kimas, jei peršant taikos pla
nus kartu būtų pranešta, jog 
viena ginčo šalis ginkluojama.

Libano šaltiniai informuoja, 
kad Washingtono naujuose pa
siūlymuose esą dar šie dalykai: 
12 mylių gilumo demilitarizuo
ta zona abiem Suezo kanalo 
pusėm; trys mėnesiai (arba 
tiek, kiek vyks pasitarimai) su
silaikyti nuo karinių veiksmų; 
principinis Izraelio pareiški 
mas, kad trauksis, taiką Suta
rus, iš užimtų arabų žemių, bet 
derybų metu gali būti sutarti
maži sienų pakeitimai; abi ša- jami.

Supratę klaidą, jemeniečiai susitaikė 
Žvilgsnis į Adeną, kur įsikūrė 

rūsy laivynas
Sana. — Jemeno rojalistai ir 

respublikonai, septynerius me
tus bandę vienas kitą įveikti ci
viliniame kare, nutarė galutinai 
susitaikinti atsižadėdami abso
liutinės sukempėjusios monar
chijos ir visi pasilikdami prie 
respublikos. Rojalistus rėmė 
ginklais ir pinigais Saudi Ara
bija, gi respublikonus Egiptas, 
bandęs per Jemeną įsigalėt Sau
di Arabijoje. Nasseriui biznį su
gadino šešių dienų karas su Iz
raeliu, nes jis turėjo ištraukti 
iš Jemeno ten laikytą didelę ka
riuomenę. Rojalistai didelės ka
riuomenės neturėjo, bet įsitvir
tinę kalnuose neprileido res
publikonų prie karinio 
laimėjimo. Laikui bėgant patys 
jemeniečiai pradėjo suprasti,

Birželio 17 dieną Romos 
Campo Verano kapinėse Šv. Ka
zimiero Lietuvių Kunigų Kole
gijos koplyčioje buvo palaido
tas Lietuvos diplomatinis atsto
vas Vatikane ministeris Stasys 
Girdvainis, miręs po ilgos ir 
sunkios ligos Romoje, birželio 
15. Gedulingos pamaldos įvyko 
Šv. Teresės bažnyčioje. Mišias 
už velionį aukojo Sakramentų
kongregacijos prefektas kardi
nolas Antanas Samore, asistuo
jamas šv. Kazimiero kolegijos 
rektoriaus prel. L. Tulabos ir 
prelato Kazimiero Dobrovols
kio. Lietuvos diplomatinei tar
nybai atstovavo Lietuvos dip
lomatijos šefas ministeris Sta
sys Lozoraitis ir Lietuvos atsto
vybės prie Vatikano pirmasis

Egiptu
lys ima derybų pagrindu JT re
zoliuciją, kur yra surašyti pa
grindiniai taikos principai; ga
rantuojamas Izraelio valstybės 
buvimas; galutinai sutvarkomi 
pabėgėlių reikalai; derybose 
tarpininkauja J. Tautų atsto
vas.

Tiesa, kad Washingtono pla
ne nėra sensacijų, bet to ir ne
siekiama — tuo tarpu. siekia
ma tik ugnį sustabdyti ir de
rybas pradėti.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos šaltinis tvirtina, 
kad šį kartą esą daugiau vilties 
suvesti šalis prie derybų stalo, 
nes Rusijos, Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos nuomonės 
esančios labai suartėjusios. Iz
raelis eisiąs į derybas be jo
kių sąlygų, bet jo užsienio rei
kalų ministeris pareiškė, kad 
esama didelių abejonių, ar 
derybų jau norėtų Egiptas. Gi 
be jo noro jokios derybos ne
galimos, nes visi kiti yra tero
ristinių organizacijų terorizuo- 

kad jie graibsto iš ugnies sve
timus kaštanus, todėl ir nutarė 
susitaikinti savojo krašto nau
dai.

Rojalistų politiniai vadai ir 
kariškiai masiškai grįžta namo 
iš Saudi Arabijos į Jemeną. Jie 
įjungiami į vyriausybę ir par
lamentą pagal iš anksto sutartą 
proporciją.

Tą ginčą baigę, jie turi visą 
dėmesį atkreipti į pietinę savo 
krašto dalį, kurios tyko vadina
masis Pietų Jemenas (buv. bri
tų Adeno kolonija ir toli pa
kraščiais išdrykusių smėlynų ga
balai), dabar jau esąs gana stip
rioj Maskvos globoj (Adeno uos
te šiandien jau vyrauja So
vietų karo laivai).

sekretorius Stasys Lozoraitis, 
Jr. Velionio karstą dengė dip
lomatinės tarnybos gėlių vaini
kas, papuoštas Lietuvos tri
spalve. šalia gausiai susirinku
sių Romos lietuvių su Vakarų 
Europos lietuvių vyskupu A. 
Deksniu pryšaky, pamaldose 
buvo Vatikano valstybės sekre
toriato atstovai ir daug Lietu
vos bičiulių bei velionio ko-
legų, prie Šventojo Sosto ak
redituoto diplomatinio korpu
so narių, k.a. korpuso dekanas 
Kubos ambasadorius, Prancūzi
jos, Turkijos, Japonijos, Belgi
jos, Lenkijos, Indonezijos, Kon
go, Kolumbijos, Senegalio, Ek
vadore ir kitų kraštų ambasa
doriai arba jų įgaliotiniai. Po 
mišių kardinolas Samore trum
pu žodžiu priminė laidotuvių 
dalyviams kilnią velionio asme
nybę ir draugystės bei tarnybi
nius ryšius, kurie ilgų metų bė
gy jį jungė su ministeriu Gird
vainiu.

Kapinėse su Lietuvos atsto
vu prie Vatikano lietuvių var
du atsisveikino vyskupas Deks- 
nys, Lietuvos diplomatijos še
fas Lozoraitis ir Lietuvos pa
siuntinybės prie Vatikano sek
retorius Lozoraitis, Jr. Vysku
pas Deksnys savo kalboje pa
žymėjo, kad laidotuvių dalyviai, 
atiduodami paskutinę pagarbą 
Lietuvos ministeriui, kartu sa
vo širdyse išgyvena ir savo tė
vynės likimą, nes velionis sa
vo asmenyje ir pareigose sim
bolizavo Lietuvą. Jis jungė ne
priklausomą Lietuvą su šven
tuoju Sostu, su visa Bažnyčia.

Diplomatijos šefas Lozorai
tis priminė, kad, atstovauda
mas Lietuvai prie Šventojo Sos
to, velionis turėjo paguodos, 
kurią jam teikė tėviškas Popie- 
žjaus Pauliaus; VI palankumas, 
parodytas jam iki paskutinės 
jo gyvenimo dienos.

Laidotuvių pabaigoje prie 
karsto žodį tarė Lietuvos pa
siuntinybės prie Vatikano pir
masis sekretorius Stasys Lozo
raitis, Jr. Jis italų kalba išreiš
kė ypatingą padėką Popie
žiui Pauliui VI už nuolatinį tė
višką palankumą, rodytą visą 
laiką Lietuvos ministeriui, o 
ypač paskutinėmis gyvenimo 
dienomis, mirties išvakarėse su
teikiant ypatingą Apaštališ
kąjį Palaiminimą. Lygiu bū
du buvo padėkota kardinolui 
valstybės sekretoriui bei jo 
bendradarbiams, o taip pat dip
lomatiniam korpusui prie šven
to Sosto, kurio nariai, su kor
puso dekanu priešakyje, da
lyvavo lietuvių gedule ir atida
vė velioniui paskutinę pagar
bą. Kalbėdamas lietuviškai Sta
sys Lozoraitis, Jr. išreiškė di
delę padėką vyskupui Antanui 
Deksniui ir Šv. Kazimiero lie
tuvių Kolegijos rektoriui prel. 
L. Tulabai, kurie pakartotinai 
suteikė velioniui -sakramentus 
ir jį širdingai paguodė.

Tirs studentų 
riaušių priežastis

Prez. Nixonas paskyrė 9 as
menų komisiją, kad išaiškintų 
universitetuose vykusių studen
tų riaušių priežastis. Komisijos 
pirmininku paskirtas buv. 
Pennsylvanijos guv. W. Scran
ton. Komisijos sudėtyje yra 
negrų ir policijos administra
cijos pareigūnų.

— V. Vokietija ir Lenkija bai
gė pasitarimus ir padėjo ini
cialus po prekybos sutartimi, 
kuri turėtų galioti ketverius 
metus.

— Š. Korėjos žvalgybinis lai
vas pagautas prie vakarinio P. 
Korėjos kranto. Ieškoma įgula, 
kuri iššoko į jūrą.

— Sudaryta nauja Jordano 
vyriausybė; dalis jos narių la
bai palankūs Palestinos arabų 
teroristinėm organizacijom.

— Argentina nuvertino savo 
pinigą 12 su puse procento.
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Sovietuose politinių kalinių daugiau kaip milijonas ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Šveicarų laikraščiuose dabar 
paskelbta, kad balandžio 3 50 
šveicarų žurnalistų laišku krei
pėsi į Sovietų atstovą Berne, 
prašydami audiencijos. Audien
cijoje jie norėjo gauti paaiški
nimų dėl Sovietų rašytojo Ana- 
tolij Martschenko paskelbtų in
formacijų apie tebeveikiančius 
Sovietuose koncentracijos lage
rius; dėl teismų rašytojam Si- 
niavski,' Daniel, Ginsburg, Ga- 
lanskov, Dobrovolskį ir kt.; 
taip pat dėl sovietinių piliečių 
komunistų, kurie laiškais bei 
atsišaukimais smerkė brutalią 
priespaudą, tebepraktikuojamą 
Sovietuose.

Šveicarų žurnalistai norėjo 
patirti iš sovietinio autoriteto, 
kuriais pagrindais vartojami to
ki persekiojimai ir žmogaus 
teisių paneigimas. Laiške jie 
kalbėjo, kad tokis žmogaus tei
sių pažeidimas yra kliūtis ato- 
lydžiui Europoje; kad žmogaus 
teisių pažeidimas nėra tik vi
daus reikalas.

Žurnalistai tikėjosi, kad bus 
priimti ir bus gautas leidimas 
autoritetingiem Šveicarijos pi
liečiam ar tarptautinio raudono
jo kryžiaus atstovam aplanky
ti sovietinius koncentracijos la
gerius ir vietoj susipažinti su 
padėtim. Dėl to laišką laikė pa
slapty, manydami, kad viešu
moj paskelbtas laiškas gali su
silaukti iš karto atsakymo — 
niet.

Bet ir ši paslaptis žurnalis
tam nepadėjo. Per 6 savaites 
jie nesulaukė iš Sovietų atsto
vo jokio atsakymo. Tada nebu
vo reikalo aną kreipimąsi laiky
ti paslaptyje.

i *

50 šveicarų žurnalistų kreipėsi į Sovietų atstovą Berne del 
koncentracijos stovyklų, kurios paneigia bet kurias žmo
gaus teises. Kai atstovas nesutiko kalbėtis, žurnalistai savo 

kreipimąsi paskelbė viešai.

Laiško autoriai pasidarė išva
dą, kad laiške suminėtos infor
macijos apie sovietinius lage
rius yra tikros, nes kitaip at
stovybė būtų tiesiog jas panei
gusi. Pasidarė taip pat išvadą, 
kad Sovietų Sąjunga — po ko
munistinės Kinijos — yra šalis, 
kurioje politinių kalinių yra 
daugiau ir jie laikomi žiauriau 
nei bet kur pasauly.

To laiško proga spauda (ku
rios ištraukos mus pasiekė pro
fesoriaus J. E. dėka) teigia, kad 
šiandieninėje Sovietų Sąjun
goje tebėra 600 koncentracijos 
lagerių. Kiekviename kalinių

yra nuo 500 iki 10,000. Jei vi
durkiu laikysim 5,000, tai 
bendras kalinamųjų skaičius so
vietiniuose lageriuose siekia 
tris milijonus.

Tarp jų apie pusė, taigi nuo 
1 iki L5 milijono yra suimti 
politiniais bei ideologiniais su
metimais: savarankiškai galvo- 
jantieji rašytojai, kritingas 
jaunimas, draudžiamųjų tikėji
mų nariai, atsisakę nuo karinės 
tarnybos.

Pagal gyvenimo ir darbo są
lygas lageriai yra ketveriopi:

prastinėm sąlygom; jie įreng
ti visose srityse.

2. Baudžiamieji lageriai su 
pagriežtintom sąlygom; jie ran
dami ypačiai Karelijoje, Kam- 
čatkoje, Murmanske, rytinia
me Sibire, Frunse.

3. Baudžiamieji lageriai su 
labai griežtom sąlygom; jie yra 
ypačiai šiaurėje, poliarinėse sa
lose, Sachalino saloje, Altaju
je ir Karagandoje.

1. Baudžiamieji lageriai su į-

4. Baudžiamieji lageriai su 
ypatingom sąlygom; tai vadi
nami kitaip “mirties” lageriai, 
iš kurių niekas neišleidžiamas

—tai reiškia, niekas tų “ypatin
gų” sąlygų neatlaiko. Šios rū
šies lageriai yra uranijaus ka
syklų srity—prie Norilsko, pie- 
tų-rytų Jakutijoj, o taip pat 
Naujojoj žemėj, Pranciškaus 
Juozapo, Vrangelio ir Kurilų 
salose — ten yra ir raketų ba
zės.

(Čia nesuminėta dar nau
ja Sovietų praktikuojama bau
džiamoji vietovė — pamišėlių 
namai, į kuriuos uždaro inte
lektualus. Red.).

Šveicarų spaudoje dabar pa
stebima. kad žurnalistų laiškas, 
net jeigu juos būtų priėmęs So
vietų atstovas, — būtų bepras
mis, nes Sovietų valdžia jų ne
paklausys. Bet ta pati spau
da pastebi: sąlygos tuose lage
riuose tokios žiaurios ir ne
žmoniškos, kad tylėti negali
ma.

J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta-). Woodhaven. N Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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 įstaiga 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 ANDRUšlO 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.

Kiek abiturientų nueina 
i aukštąsias mokyklas

“Komj. Tiesa” (geg. 21), pa
žymėjo, kad. ligšioĮ į aukštą
sias mokyklas Įstojo vos 27 
proc. abiturientų. Dėl to jau da
bar planuojama, kad apie 38.3 
proc. šių metų laidos Vilniaus 
miesto abiturientų teks Įdarbin-

Balfo direktorių suvažiavime birželio 13 Detroite. Iš k. t-je.eilėje: K. Ražauskas, E. pauraįzienė, Baito pirm, 
kun. V. Martinkus, garbės pirm. prel. J. Končius, D. Kaupienė, dr._ V. Ramanauskas ir K. Cfeugvydienė; ll-je 
eilėje: V. Tamošiūnas, A. Plepys, P. Pagojus, A. Musteikis, J.-Bagdonas, K. Gricius; U l-je eilėje J. Atkočai- 
tis, V. Selenis, Ed. Stepas, V. Mankus, R. RažausUienėf^kutu JEe. G^isčiūnas, K.. Viškart'Įfanė?d r. V. Mileris ir 
V. Petrulis. •' ;z ’N®)tr. K. Sragausko

Okupuotoje Lietuvoje rašytojams tas pats įsakymas
ti, o 9.43 proc. pasiųsti Į pro
fesines technikos mokyklas. 
Juk ir iš 1969 laidos abiturien
tų tarpo 35,5 proc. tapo ga
mybininkais, 7,2 proc. Įstojo į 
Įvairius technikumus, kiti nu
ėjo Į profesines technikos mo
kyklas ir t.t.

Tuo tarpu 70 proc. dabar
tiniu Vilniaus miesto abituri
entų tikisi Įstoti Į aukštąsias 
mokyklas, Įsidarbinti gi norėtų 
vos 10 proc.

Partija lieja vandeni ir ta
ria — “jūsų svajonės neišsi
pildys” ir pažymi, kad Įgyven
dinant visuotini vidurinį moks
lą, “ateityje vis gausės skai
čius tų jaunų žmonių, kuriems, 
baigus vidurinę mokyklą, teks 
dirbti pramonėje ar žemės ūky
je”. Kitais žodžiais, daugelio 
moksleivių okup. Lietuvoje at
eityje laukia kvalifikuoto dar
bininko darbas ..., o gal ir emi
gravimas Rusijon. (Elta)

Vilniuje, Parodų rūmuose 
(Muziejaus g.), š.m. gegužės 27- 
29 Įvyko okup. Lietuvos Rašy
tojų sąjungos penktasis suva
žiavimas. Pirmasis buvo prieš 
25 metus, 1945 m., taip pat 
Vilniuje.

Ir šį kartą rašytojus sveikino 
kom. partijos centro komitetas 
ir vėl priminęs reikalą kurti 
“socialistinio realizmo meto
du”, nes tik tuo būdu, jis teigia, 
kūrėjai gali teisingiau atskleis
ti “socialistinę” tikrovę”, pla
čiau vaizduoti “kovas dėl socia
listinio ir nacionalinio išsiva
davimo” ir, pabrėžia, — “de
maskuoti lietuviškosios buržua
zijos vaidmenį istorijoje”, o jis 
— antiliaudinis ...

Suvažiavimą atidarė akademi
kas K. Korsakas, ilgą ataskai
tini pranešimą skaitė ilgame
tis Sąjungos pirmininkas E. 
Mieželaitis, kitą — sekretorius 
Alg. Pocius.

Jei pirmasis skaičiavo prozi
ninkų, poetų, dramaturgų pa
rašytus per ketverius metus 
(nuo ketvirtojo suvažiavimo) 
kūrinius, juos Įvertindamas, tai 
Pocius, kalbėjęs apie organiza
cinę lietuvių rašytojų sritį, 
kiek kritiškai palietė ypač Vil
niuje leidžiamų literatūros laik
raščių lygį. *

E. Mieželaitis pripažino (plg. 
“Tiesą”, geg. 30, “Literatūrą 
ir Meną”, 22 nr.), kad lietuvių 
literatūrai, “pažangiesiems ko
vojant prieš vakarykštį atsiliki
mą” dabar atiteko kovotojo 
vaidmuo ir ... jis subrendo. Ta
čiau Mieželaitis neišryškino, 
kad, iš tikrųjų lietuvių litera
tūra šių dienų Lietuvoje verčia
ma vis labiau tarnauti partijai 
Tai .“kovos” vaidmuo ...

Mieželaitis pripažino, kad 
per ketverius metus (1965-69) 
"išėjo beveik šimtas origina
lios prozos knygų" ir jų tarpe:

Hartfordo šeštadieninė mokykla švyturys — mokiniai su mokytojom: Apolonija Vitkuviene. Lione Simonai- 
tiene. Dalia Džikiene. Nuotr. A. Dziko

28 romanai bei apysakos, 30 
novelių, apsakymų knygų ir k. 
100 knygų per ketverius metus 
arba 25 per metus tai skai
čius, kuriuo vargiai tenka gir
tis. Šiuo požiūriu atsiliekama 
nuo nepr. Lietuvos laikmečio, 
palyginti ir nūo stovyklinių die
nų vak. Vokietijoje.

Pocius pripažino: ketverių 
metų laikotarpy (1965-1969) o- 
kup. Lietuvos komunistai paju
tę išeivijos, Vakaruose, balsus, 
kritiką, aplamai — poveiki, 
nes, jis teigia, tas laikotarpis 
nebuvęs lengvas, jis pasižymė
jęs "sustiprėjusiomis buržuazi
nės propagandos ir ideologijos 
atakomis prieš mūsų sali, prieš 
mūsų kultūrą ...” < (Lit. ir Me
nas”, nr. 23).

Šį kartą mums įdomu, kad 
apie Vakarų “atakas” prieš ru
su okupaciją, lietuvių kul
tūros žalojimą ir aplamai rusi
nimo pastangas kalbėjo ne par
tijos pareigūnai, bet rašytojas 
— pareigūnas.

Tas pats A. Pocius, įverti
nęs leidinius, kurie skiriami li
teratūrai, be to, dailei, archi
tektūrai, filmui ir kt. sritims, 
daugiausia kritikavo “Literatū
ros ir Meno” savaitraštį, kuris 
padaręs daug klaidų ...

Klaidų neišvengianti ir “Per
galė” (dėl to, kad retais atve
jais paskelbianti rašytojų kū
rybą, neatitinkančią partijos 
reikalavimams — Red.), betgi 
teigiamai atsiliepiama apie Kau
ne leidžiamą ir į Vakarus ne
išleidžiamą “Nemuno” žurna
lą. Jis subūręs Kaune gyve
nančius rašytojus, jis ugdąs jau
nus talentus, maža to, jis ta
pęs “rimtu kultūriniu centru 
Kaune”. Jau ne nuo šiandien 
kalbama, kad ir Kaune reika
lingas rašytojų sąjungos sky
rius.

Baltakis pareiškė rūpestį 
(aišku, partijos ...), kad jaunie
ji okup. Lietuvos poetai ar pro
zininkai savo kūryboje vangia

Jaunimas ir muzika
Artistas, Vilniaus operos teat

ro solistas Kostas Šilgalis pasi
kalbėjime su Vyt. Mažeika 
(“Tiesa”, geg. 16) paklaustas, 
kodėl lietuvių jaunimas vengiąs 
operos teatro, atsakė, kad tas 
jaunimas, klausydamas operos 
spektaklio, greit pavargsta, iš
siblaško ... Esą. jaunimas “žy
miai paprasčiau ‘kramto” est
radini meną”. Pasikalbėjime 
dar išryškėjo, kad kai kurios 
Vilniuje statytos operos nebu
vo pakankamai lankytos. (E.)

Laivu statyba
“Tiesa” (geg. 15) paskelbė, 

kad Klaipėdos “Baltijos” laivų 
statykla pastatė didelį žvejybos 
ir žuvies miltų gamybos trale
rį “Medikas”. JĮ užsakė Kam- 
čatkos Petropavlovsko žvejai. 
Šiais metais tai jau antras 
Rytams skirtas ir užsakytas lai
vas, statoma^ ir trečiasis. Klai
pėdos' statytojai didžiuosius žve
jybos laivus” pajėgia statyti tik 
nuo 1969. (Elta)

Okup. Lietuvoje Molėtų rajo
no Sakių kolchozo pensininkui 
Juozui Laurinavičiui neseniai 
sukako 100 metų. Jis pasisakė 
visą anyžių nebuvęs pas gydyto
ją ir beveik nė karto nesirgęs. 
1950 m. Įvedus kolchozus, jam 
tekę piauti rugius bei griebti 
šieną. (E.)

Vėl du okup. Lietuvos parei
gūnai lankosi JAV — tai dail. 
P. Gudynas, dailės muziejaus 
direktorius, “Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis” prezidiumo narys, ir J. 
Narkevičiūtė, draugijos Kauno 
sk. pirmininkė bei vykd. komi
teto pirm, pavaduotoja. Jie iš 
Vilniaus išvyko birželio 3 ir 
prisijungė prie sovietinės “vi
suomenės veikėjų” grupės.

Delegatai, atvykę Į JAV, jau 
lankėsi Washingtone, San Fran
cisco. Los Angeles, lankysis 
New Yorke ir kitur. Vilniuje 
paskelbta, kad abu lietuviai 
susitiksią su “Tarybų S-gos bi
čiuliais” ir kalbės apie “šalies 
laimėjimus” (taigi, atliks propa
gandininkų pareigas). (Elta)

kelti "opių musę visuomenę 
jaudinančių problemų. Iš jau
nųjų poezijos beveik visiškai 
išnyko publicistinis eilėraštis”. 
Sąjungos sekretorius V. Bub
nys ne tik jauniesiems, bet ir 
aplamai rašytojams prikišo, kad 
jiems trūksta “blogį demaskuo
jančios Ir gėrį teigiančios aist
ros”.

Tai įsidėmėtini pareiškimai. 
Tie “rūpesčiai” keliami ne tik 
šiandien, bet jau per ištisus 
25 metus...

Išrinkta ketveriem metam 
sąjungos valdyba: A. Bieliaus
kas — pirmininkas, A. Maldo
nis — pirm, pavaduotojas, sek
retoriai — A. Pocius ir A. Po
žėra. I valdybos prezidiumą iš
rinkti: A. Baltakis, A. Bieliaus
kas, J. Lankutis, J. Macevičius, 
A. Maldonis, J. Marcinkevičius, 
E. Mieželaitis, A. Pocius. J. Po
žėra, V. Radaitis. Revizijos ko
misijos pirmininkas — Matu- 
zevičius. (Elta)

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

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

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

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

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 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-=>550.

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

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1160 AM. šeštadieniais 12- 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pauticnienė. 841 Stanford St., 
Santa Monica. Calif. 90403. Tel. 828-3779.

'' Lietuviškam rajone —
> LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

$ Alice’s Florist Shop
C 1O7-OĄ Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.
V

--------  Gėlės Įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečiris 

$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
'' kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdiį. lietuvišką patarnavimą. 
c ^\*ss+*+***ss+'****s?*ss*ss+*****+*+*^s**+*+*+*+^J^+^+^*r*r*+*Jf+*1f +*+***?*+*+*+'

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6790 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Hl. 60629 — Tel. 312 - 476-2242

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis |
UTAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris MUnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Liepos 4-ji

Žvilgsnis i ateitininkijos šešis dešimtmečius

Liepos 4 Amerikai reiškia tą 
pat, kaip Lietuvai Vasario 16.

Vasario 16 minime dabar su 
ypatingu susikaupimu, kada 
Lietuva yra svetimos jėgos pa
vergta. Liepos 4 tenka minėti 
su ypatingu dėmesiu ir pagar
ba, kada sustiprėjusios yra vi
duje jėgos, kurios įtaigoja mo
kyklose ir spaudoje atsisakyti 
nuo didžios dalies nepriklauso
mybės vienos pasaulinės val
džios naudai; sustiprėjusios jė
gos, kurstančios draskyti ir de
ginti Amerikos valstybės ženk
lą — vėliava. 4. v

Amerikos valstybė gimė ko
vose. Pradžią davė rytinės kolo
nijos: Massachusetts, N. Hamp
shire, Connecticut, R. Island, 
N. York, N. Jersey, Pennsylva
nia, Delaware, Marylandas, Vir
ginija, N. Carolina, S. Carolina, 
Georgia. Jų atstovai 1776 lie
pos 4 paskelbė kolonijas ne
priklausomas nuo Anglijos ir 
naują valstybę pavadino Jung
tinėm Amerikos Valstybėm.

Tos 13 kolonijų davė pra
džią, o pietinės įsijungė tik po 
aštraus 1861-5 pilietinio karo. 
Paskutinis Jungtinių Valstybių 
narys priimtas tik prieš 10 me
tų liepos 4 — Hawajai.

Beveik poros šimtų metų 
naujosios valstybės gyvenime 
pasiliko gyva įtampa tarp dve
jopų siekimų: centralizuoti vals
tybės reikalus federalinės val
džios rankose, išlaikyti atskirų 
valstijų laisves, kaip ir atski
rų asmenų laisves.

Tom laisvėm Jungtinės A- 
merikos Valstybės yra vienin
telės tokios pasauly.

Amerikos dvasini veidą iš
reiškė nepriklausomybės dekla
racija, išreiškė 1789 priimta 
konstitucija; vaizdais išreiškė ir 
Amerikos vėliava, Kongrese 
priimta 1777 birželio 14.

Kongresas aiškino vėliavos 
prasmę, taigi naujos valstybės 
dvasią. Esą baltoji spalva turi 
žvmėti skaistuma, nekaltuma; V v? 4,7 

raudonoji — tvirtybę bei nar
sumą; mėlynoji — teisingumą, 
budrumą, ištvermę.

Vėliavos išpažinime žo
džiai “under God” įrašyti Vė
liavos dieną, birželio 14, Co- 
lumbo Vyčių siūlymu ir Kon
greso abiejų rūmų nutarimu 
1954. Prezidentas Eisenhowe- 
ris tada, kalbėdamas Vyčiam, 
pabrėžė naujo įnašo prasmę: 
“Tie žodžiai primins amerikie
čiam, kad nors fizinė mūsų jė
ga yra stipri, mes turime išlik
ti kuklūs. Jie padės nuolatos iš
laikyti mūsų mintyse bei šir
dyse dvasinius bei moralinius 
principus, kurie vieninteliai 
duoda žmogui vertę ir kuriais 
yra grįstas mūšų gyvenimo bū
das”.

Anais žodžiais išreikšta iš
skirtinė Amerikos žymė. Tai 
Amerikos stiprybės šaltinis. Tai 
priežastis, kodėl Amerika tebė
ra vienintelė šiuo metu pasau
ly jėga, kuri palaiko laisvojo 
pasaulio viltį išlikti laisvam.

Bet kaip tik dėl to, — tie, 
kurie nori šią jėgą sunaikinti, 
labiausiai ir stengiasi, kad A- 
merika nukryptų nuo minėtų 
dvasinių bei moralinių' princi
pų; kad pati iš vidaus savo 
stiprybės versmes išdžiovintų.

Amerikos stiprybei sunaikin
ti pasitarnauja tie, kurie lei
džia ar aiškina įstatymus, nai
kinančius JAV žmonių mo
ralę; kurie įtaigoja mokykloje 
bei spaudoje dvasinius bei mo
ralinius principus pakeisti nau
ja morale — oportunizmu, gy
vulinio elemento žmoguje 
kultu; kurie išmetę Dievo var
dą iš mokyklos, siekia išmesti 
jį iš ištikimybės Vėliavai, pa
galiau iš žmonių minties bei 
širdies.

Nukrypimas nuo tos dvasios, 
kuri buvo išreikšta nepriklauso
mybės deklaracijoje, ištikimy
bėje vėliavai veda ir į galutinį 
rezultatą — į asmens laisvių 
sunaikinimą, Į sunaikinimą to, 
kas buvo sukurta Liepos 4 
aktu.

(Tąsa iš praeito nr.)
Šitame dešimtmety ateitinin

kai uoliai dalyvavo katalikiškoj 
akcijoj, pradėjo daugiau dėme
sio kreipti į darbininkiją, sten
gėsi aktyviai reikštis spaudo
je. 20 sendraugių būrys 1936 
“Naujojoj Romuvoj” paskelbė 
programą “Į organišką valsty
bės kūrybą”, kuri susilaukė di
delio tiek ateitininkijos vadų, 
tiek ir jos narių pritarimo.

8 ateitininkai sendraugiai, u- 
niversiteto dėstytojai, per 1936 
Jonines suorganizavo redakci
nį kolektyvą naujam dienraš
čiui “XX Amžius” leisti. Jis pir
masis Kaune įsivedė telefo
ninius savo korespondentų už
sienio sostinėse pranešimus. 
“XX Amžiaus” tiražas pasiekė 
25,000 egz. Dienraščio skiltyse 
buvo keliamos ir atstovauja
mos ateitininkijos idėjos.

Ateitininkų rankose dar bu
vo “Naujoji Romuva”, “Lietu
vos Mokykla”, “Ūkininkas ”, 
“Mūsų Laikraštis”, neminint a- 
teitininkų organų “Ateities”, 
“Ateities Spindulių”, “Naujo
sios Vaidilutės” ir “Židinio”. 
Ateitininkų eilėse išaugo visa 
eilė rašytojų, literatų, moksli
ninkų, žurnalistų ir kitų kultū
rininkų.

Šiame laikotarpy prof. St. 
Šalkauskis išėjo su “Gyvosios 
dvasios” sąjūdžiu, kurio pro
grama paskelbė “Židiny”. Pir
moje vietoje pastatytas asme
ninis tobulinimasis, kaip kiek
vienos pažangos pradžia. Tuo 
jis norėio suaktyvinti inertiš
kas katalikų mases. Bet ši pro
grama nespėta įgyvendinti dėl

Generolas J. Washingtonas vadovauja Amerikos laisvės karam.

Santrauka prof. Z. Ivinskio paskaitos, skaitytos jubil. Vokie
tijos ateitininkŲ suvažiavime Bad Woerishofene 1970 geg. 10.

1940 Lietuvą užplūdusio rau
donojo tvano, kuris sutrukdė 
ir birželio pabaigoje Vilniuje 
turėjusį įvykti IV-tą ateitininkų 
kongresą.

•
Prasidėjo žiauri okupacija. 

Daug ateitininkų komunistai 
suėmė dar prieš “liaudies sei
mo” rinkimus liepos mėn. Si
biran buvo ištremti Dovydai
tis, Bizauskas, Bistras, Stulgins
kis, Ruginis, Skrupskelis, Pen- 
kauskas, Mantvydas, Dagelis, 
Valatka ir daug kitų.

Ateitininkai pirmieji stojo į 
pasipriešinimą raudonajam o- 
kupantui mokyklose ir, žinoma, 
skaudžiai nukentėjo. Tragiškas 
buvo Telšių gimnazijos ateiti
ninkų kuopos pirmininko H. 
žvirgždino likimas (nužudytas 
Rainių miškely 1941 biržely). 
Paskutinieji jo žodžiai: “Tos 
idėjos miršta, dėl kurių niekas 
nemiršta”. Ateitininkai gyvai 
pasireiškė per 1941 birželio mė
nesio sukilimą prieš sovietus 
aktyvistų fronte (LAF).

Savo patriotinį veržlumą a- 
teitininkai brangiai apmokėjo 
ir vokiečių okupacijos metu. 
Daug jų pateko į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas. Stutt- 
hofe mirė Antanas Janu'ševi- 
čius, Kazys Bauba, kun. A. Lip- 
niūnas, inž. Šapalas. Kitus nuo 
mirties išgelbėjo Vakarų sąjun
gininkai.

Raudonajai bangai vėl artė
jant prie Lietuvos sienų, neno

rėdami susilaukti savo draugų 
likimo, daug ateitininkų pasi
traukė į Vakarus. Iš likusiųjų 
Lietuvoje daugelis buvo ižvež- 
ti į Sibirą ir ten žuvo ar palū
žo.

Daug ateitininkų savo auką 
tėvynei atidavė kovodami par
tizanų eilėse. Ateitininkai bu
vo Lietuvos laisvės armijos kū
rėjas Kazys Veverskis, LLA 
Žemaičių legiono štabo virši
ninkas Fortūnatas Ašoklis (žu
vo būdamas Žemaičių partiza
nų apygardos vadu), Julijonas 
Būtėnas, apie kurį plačiai ra
šė sovietinė spauda.

•
Kaip 1915 daug ateitininkų 

patraukė į Rytus, taip po 30 
metų pasuko jie į Vakarus. Tuo
jau po karo daugelyje tremti
nių stovyklų susibūrė ateiti
ninkų telkiniai. Tremties atei
tininkų istorija dar turės būti 
parašyta, nes šiuo metu ji ne
baigta.

Tremtyje atsikūrusios atei
tininkų organizacijos pagrin- 
dan padėta Lietuvoje veikusi 
trilypė organizacinė sąranga.

Pokarinėje Vokietijos ateiti
ninkų veikloje žymus nuopel
nas tenka Tuebingeno ateitinin
kam. Čia buvo leidžiama “Atei
tis” (išėjo 12 numerių, paskuti
nis išleistas 1949 gruodžio mė
nesį), kuri, naujosios emigraci- 
gos bangai pasiekus Dėdės Ša
mo žemę, nuo 1950 buvo lei
džiama Brooklyne.

Ateitininkų federacijoj ir da
bar veikliausi yra moksleiviai. 
1951 moksleiviai ateitininkai 
JAV-bėse turėjo 12 kuopų su 
284 nariais. 1958-59 ši ateiti
ninkų sąjunga turėjo 32 kuo
pas su 1090 narių (729 nariai 
JAV-bėse, 137 — Kanadoje, 
123 — Brazilijoj, 58 Austra
lijoj, 32 — Vokietijoj ir 11 — 
Italijoj).

Nuo 1925 studentai ateitinin
kai priklauso prie tarptautinės 
studentų katalikų organi
zacijos Pax Romana. 1960-65 
jos pirmininku buvo dr. V. Vy
gantas. 1946 Tuebingene atkur
ta ateitininkų sendraugių są
junga. 1957 buvo įregistruoti 
1087, o 1962 — 1119 sendrau
giu.

Dabar laisvajame pasaulyje 
yra apie 3,000 ateitininkų. Tai 
sudaro tik pusę to skaičiaus, 
kuris buvo prieš 42 metus 
(1928).

Nepaisant nepalankių išeivi
jos sąlygų, ateitininkai ir nū
nai nenuleidžia rankų: ruošia 
studijų stovyklas, ideologinius 
kursus, akadem. šventes, me
no vakarus. Amerikos LRK Fe-

KAS VYKSTA
Ir vėl atkeliavo smagi vasa

ra, ir su ja į Dainavos stovyk
lą atkeliavo gražus būrys moks
leivių ateitininkų. Šiais metais 
stovykla yra jubiliejinė. Taigi, 
ateitininkijos jubiliejinių metų 
proga, į stovyklą suvažiavo la
bai daug jaunimo — net 150: 
100 mergaičių ir 50 berniukų.

Stovyklautojai atstovauja į - 
vairiom vietom ir kuopom: N. 
Y., Chicagai, Worcesteriui, Bos
tonui, Washingtonui, Clevelan- 
dui, Grand Rapids, Detroitui, 
Cicero, Kenosha, Los Angeles, 
ir net tolimai Brazilijai. Kai ku
rie stovyklautojai taip pat turės 
progą išrinkti naują Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos centro v- 
ba.

Kaip ir visuomet, stovyklai 
vadovauja energinga grupė va
dų. Šiais metais vadovybės sąs
tatą sudaro:

dvasios vadas — tėv. Gedi
minas Kijauskas, S. J., komen- 

deracijos iniciatyva nupirkta 
Dainavos stovykla.

•
Ateitininkų federacija yra ta

pusi kietu katalikiškos lietuvių 
kultūros žvirgždu, kurio nepa
jėgs sumalti šio laiko mados 
girnos. Pastatyti prieš žiaurią 
gyvenimo tikrovę svetur, atei
tininkai egzaminą išlaikė. Atei- 
tininkiškasis jaunimas tebeturi 
savo ideologinį nugarkaulį, ku
ris prieš 60 metų taip prasmin
gai sujungė tautybę ir religiją.

Pagrindinis ateitininkijos sti
prybės šaltinis yra organizaci
ja. Iš čia kyla svarbus uždavi
nys ir Europos ateitininkam, 
kur tik yra nors kiek vienmin
čių, jie turi labai tvirtai susi
organizuoti, susicementuoti, o 
taip pat pasirūpinti narių prie
augliu.

Istorinį žvilgsnį prof. dr. Z. 
Ivinskis baigė stud. Prano Do
vydaičio pačiame pirmajame 
“Ateities” numery prieš 60 m. 
parašytais prasmingais žo
džiais: “ . . .mes vadovauja
mės kitokiu mokslu, kitokiais 
principais, klausome kitokio 
Mokytojo, siekiame kitokio tiks
lo ... ir šiame savęs atnaujini
mo procese Kristus mums yra 
reališkiausia iš visų realybių.”

J. Lukošius

DAINAVOJE
dantas — Jeronimas Pleinys, 
muzikantas — Faustas Strolia, 
vyriausia mergaičių vadovė — 
Laima Gustainytė, vyriausias 
berniukų vadovas — Ramūnas 
Underys, mergaičių sporto va
dovė — Regina Kryžanauskaitė. 
berniukų sporto vadovas—Arū
nas Bielinis, mergaičių vadovė 
— Neringa Vindašiūtė, berniu
kų vadovas — Vytautas Pta- 
šinskas, sporto vadovų padėjė
jai — Dainora Juozapavičiūtė 
ir Jonas Nakas, dieninės prog
ramos vedėja — Gabija Juoza
pavičiūtė, vakarinių programų 
vedėjas — Jurgis Bradūnas, se
kretorė ir Ateities atstovė — 
Daina Kojelytė. Taip pat prie 
visų darbų prisideda sės. Igne 
Marijošiūtė.

Sekmadienį, birželio 21, įvy
ko atidarymas, kuriame visus 
trumpai pasveikino MAS CV 
pirm. Algis Puteris.

(nukelta į 4 psl.)
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MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNE
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(12)
Morta susirangė prie kojų, ant 
šieno, Juškienė ant lentelės at
bula į arklius, ir Kasparas — 
vežėjas. Vežėsi geroką maišelį 
valgymų ir praleistą vakar ber- 
tainiuką alaus, prie to dar ma
žą ąsočiuką ir stiklinę.

Parvažiavo pavėlinčiai su tuš
čiu bertainiuku ir maišeliu. Su
valgė ir išgėrė su giminėmis, o 
kas liko, išdalijo elgetoms.

Kai bažnyčioje eina pamal
dos, elgetos sėdi eilėmis iš abie
jų pusių takelio į bažnyčią. Po 
pamaldų pakirsta vaikščioti pa- 
vežimiais, kur maldininkai už
kandau ja. Nuo jų tik ginkis. 
Moterys ir sako: “Namie nepa- 
valgai per vaikus, atlaiduose 
— per elgetas.” Aš, Praniukas 
ir broliukas Bemasius, ketverių 
metų, atlikome namų daboti. 
Vykšnios buvo visai prinokę, 
pertai nenuobodu buvo namie 
pasilikti. Atėjo iš kaimos vai
kiukų, ir tuos į sodną leidome.

Po rugiapjūtės, kol dar vežti 
negalima, geras laikas rugiams 
pūdymą kartoti. Ypač dar tuom, 

c3

kad tankiai, rugius nupjovus, 
subliursta oras ir atlyja žemę. 
Buvo mūsų du jungu ariamų 
jaučių ir vienas ariamas ark
lys. Praniukui prisieina ar ru
gienas grėbti su Rudokiene, ar 
arti. Jis vienok prašosi, kad leis
tų jį arti su arkliniu žuobriu.

Žuobris — tai ne plūgas: žuo- 
brį reikia nustatyti, kad nebū
tų nei status, nei perdaug guls
čias, kad į abi pusi verstų že
mę vienodai; tas reikalauja įgu
dimo ir dėmesio. Kaip iš dalgio 
pažinsi piovėją, taip iš žuob- 
rio pažinsi artoją. Ardamas toj 
pradžioj jį taisyk: virvė pa
džiūvo, virvė padrėko, Kara pa
krypo, klyniukas iškrito —vis 
žinok ir suprask, be to nepa
arsi.

Kasparas išėjo su jaučiais. 
Praniukas su arkliu.

— Tegul tik tu nepaarsi, — 
sako Kasparas, — aš tau klyną 
ištaisysiu.

Praniukas tų žodžių nebo
ja; žino, kad Kasparas geras: 
jei žada taisyti, tai taisys žuob
rį. Nuėjęs į dirvą, Kasparas 
pirmiausia surikiavo Praniuko 

žuobrį, pradėjo varsną, išvarė 
dvi vagi, o paduodamas Praniu
kui žuobrį, liepė žiūrėti, kad va
ga būtų vienoda ir tiesi. Pra
niukas į tai: .

— Kad aš jau ariau, man ne- 
pirmoji.

Aš nešiojau darbininkams 
valgyti. Smagu buvo klausyti 
jų kalbos, ypač kad Praniukas 
turėjo juokdario gabumų. Vie
ną sykį nunešiau paldieniams 
kiaušinių. Netoli artojų grėbė 
rugienas Rudokienė, rekiėjo ją 
čia pat pašaukti valgyti

— Teta, daužkime kiaušiniais, 
tik atimtinai, — sako Rudokie
nei Praniukas.

— Daužk sau į akmenį ir 
valgyk — tu savo, aš savo.

— Tai ar iš kiaušinio gimus, 
kad taip jo gailies?

— Varvanosas. Gausi per 
marmalą! — užbaigė Rudokie
nė.

14. JAUČIŲ GANYMAS
Ariami jaučiai buvo ganomi 

naktimis; šį žygį atlikdavo mer
gaitės, bet tą dieną siuntė ma
ne. Ne vaiko darbas ganyti jau
čiai, ir būčiau ėjęs nenoro
mis, jei nebūtų leista ir liepta 
autis bačiukus. Temstant gatve 
varės jaučius dvi mergaiti. Prie 
jų motina išvarė ir mano jau
čius. Mergaitės pamatė mane, 
batuotą vaikiną, ir nepyko už 
prisidėjimą prie jų, nes tas ba
tuotasis galės lakstyti po ru
gienas ir varinėti už jas jau

čius, o jos abidvi buvo basos.
Su šviesa jos nužiūrėjo vietą 

ganymui, kur rugiena nugrieb
ta, kur erdviau ir žolės dau
giau. Alkani jaučiai ilgais lie
žuviais užgriebia žolę, prispau
džia prie rumbuoto galo viršuti
nio žando, nutraukia ją šnarė
dami, griebia kitą žolės kuokš
tą, vėl nutraukia, ir taip be trū
kio dirba ir dirba.

Galvijas žolės nekramto, tik 
peša ir ryja, net rijimas negai
šina pešimo.- Jis sukramtys ge
riausiai tam tikru laiku, kai bus 
nuėjęs nuo žolės.

Jaučiai dar ir pertai smarkiai 
pešė, kad tokioj didelėj žolėj 
jie seniai buvo, būtent, pernai 
tuom pat laiku, irgi ardami pū
dymą. Arkliui, besiganant neto
li mandelio, rūpi ir mandelys; 
ėdęs neėdęs žolės prieina para
gauti varpų ir sykį paėmęs kąs
nį — nepaleidžia. Tegul pie
muo jį veja, rimbu plaka — 
arklys valkios pėdą po rugieną 
ir nepaleis. Jaučiui mandelys 
nerūpi, jis skubina pešti žolę, 
kad greičiau prikimštų pilvą.

Mergaitės susėdo ant ežios, 
aš irgi atsisėdau netolimais. 
Naktis nešalta, tamsi, žvaigž
dėta. Pasėdėjusios kiek, mano 
bendradarbės ėmė dainuoti, iš 
pradžių tyliai, paskui balsiau ir 
įėjo į visą balsą. Nakties tam
suma uždengė matomą pasaulį. 
Jo vietoj pastatė vaidintuvę ir 
svajonę. Juk ir lakštingala ypa

čiai gieda naktimis, turi būti, 
ir ją žadina vaidintuvė. Juk 
dainos ir pasakos dalykas yra 
svajonė; pasaką sakyti ir klau
syti geriausia tamsumoje. Taigi 
nakties tamsuma padirgina poe
ziją ir svajonę.

Šiandien, po šešių dešimčių 
metų, mano sieloje tebėra gy
vi anie nakties tonai—subuvau 
poezijai prie jos versmės. Už pi
nigus viską gausi, anokių tonų 
negausi, jie nesamdomi ir atsi
randa iš netyčių ir suvokiami 
veltui. Sėdėjome, atsisukę į gel
tonus saulėleidžius: jie mus ža
vėjo — jas dainuojant, mane 
— klausant Toje pačioje kryp
tyje buvo ir kaima, ir ji buvo 
nudažyta geltonai, ir ji žavėjo 
mergaites, nes ten buvo dai
nos tikslas. Mergaičių daina bu
vo sužadinta svajonės, bet jos 
siekinys — masinimas. Jos ži
nojo, ką masina: tamsumoje 
ėmė kas dunksnoti. Mergaitės 
sušuko:

— Vagis ateina, imkime pa
galius!

O jos turi tik rykštes. Aš 
nusigandau. Pasigirdo vyriškas 
balsas:

— Kas jums pavelijo ganyti 
po mano pievas?

Ir mergaitės sušuko:
— Vagis! vagis! Jaučių vog

ti atėjo, suimkime!...
Puolė prie jo tamsumoje, su

kinosi, virto, kilo, juokėsi, 
krykštavo:

— Uršule, imk už kojų, par- 
verskime, suriškime pagonį!..

Pasigalavę pasitaisė nukritu
sias ant pečių skareles, susikim
šo išplėštus marškinius ir susė
do visi trys ant ežios. Ėmė šne
kėtis apie šį, apie tą, apie die
nos darbus, ką veikė šian
dien, ką veiks rytoj. Staiga Ur
šulė paklausė Petro:

— Kada gi bus jūsų vestu
vės?

Mat, viena mergaičių vadi
nosi Uršulė, antra —Ona, o vy
ras — Petras. Uršulė žinojo, 
kad Ona ir Petras vienas ki
tam artimi: tos dvi mergaitės 
apie širdies reikalus šnekėjo
si atvirai. Petras, kiek paty
lėjęs, sakė:

— Vaiskelis stovi priešais.

Tas reiškia, kad jis jau per
nai ir užpernai slėpėsi nuo gau
dymo rekrūtų, kad nebus ge
riau nė šiemet Dar kiek paty
lėję, paliko tą liūdną mintį ir 
ėmė šnekėti apie kaimos vai
kus ir mergaites. Kad aš visų 
kalbų negirdėčiau, siuntinėjo 
mane jaučių varinėti, o ant ga
lo liepė stovėti prie mandelių, 
kad jaučiai neitų jų draskyti. 
Gi jaučiai to daryti nė nemanė. 
Palikę vieni besėdninkai vėl 
smagiai ėmė šnekėti, juoktis, 
krykštauti.

Tuo tarpu priėjo galas ga
nymo: vienas jautis jau susto

jo, pastovėjęs kiek, atsigulė, po- 
tam dar du sustojo, po kiek lai
ko ir dar du. Vienas vis dar 
ėdė ir plėšė žolę. Išgirdau — 
mergaitės sušuko: “Siu, na
mo!” Jaučiai sukilo ir patraukė 
ant namų, mes visi paskui jau
čius. Begenant Uršulė užtrau
kė:

Mes penki broliai žaliojoj 
lankoj, 

Mes rytoj būsme maskoliaus 
rankoj.

Mus penkis brolius į Vilnių 
varys, 

Geležinius pančius ant kojų 
rakys.*

Dainelėj minėjo Vilniaus 
miestą, jo žalią bromą, rykš
tes, kaip žemė drebėjo, kaip 
kraujas tekėjo. Širdis sugrudo, 
ir giesmelė nudužo. Patylėjęs 
Petras tarė:

— Kad mano akys nematytų 
nei jūsų Vilniaus miesto, nei jo 
žalių bromų.

Įginėme į kaimą tylomis. Pri
ėjęs prie savo kiemo, radau jau
čius bestovinčius ant tilto prie 
užkeltų vartų. Atkėliau, sulei
dau, užkėliau ir užkabinau. At
siskyriau su bendradarbėmis 
neatsisveikinęs: tada dar nebu
vo papročio sakyti “labanakt”. 
Jaučiai nuėjo į tvartą, aš į svir
ną. Girdėta, jausta ir svajota su
darė sapno dalyką ir virto sap
nu.

„ (Bus daugiau)
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Argentinoje pašventinta mokykla ir pavadinta Lietuvos Respublikos vardu

Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC (Roma), padarė įžvalgų ir 
išsamų pranešimą apie šiandie
ninę Lietuvos Bažnyčios padė
tį-

Pirmiausia jis konstatavo, 
kad atsisakyta nuo fizinio reli
gijos sunaikinimo, nes jis ne
pasisekęs. Dabar stengiamasi 
Bažnyčią paimti Į valdžios ran
kas ir ją panaudoti ne tik ko
munizmo statybai, bet ir pačios 
religijos sunaikinimui. Bažny
čia turi sunaikinti pati save iš 
vidaus. Prie šios fazės prieita 
ir Lietuvoje.

Vaizduojama, kad dėl reli
gijos niekas nebaudžiamas, iš
gaunami atsakingų žmonių pa
reiškimai, kad religinis gyveni
mas dabar normalus. Lietuvoje 
yra apie 800 kunigų, veikia 
600 maldos namų, 1 semina
rija. Skaičiai geresni negu dau
gelyje Pietų Amerikos kraštų. 
Apie tai, kas sunaikinta, nekal
bama. O reikalas atrodo taip. 
Sunaikinti 437 maldos namai,

Dainavoje
(atkelta iš 3 psl.)

Stovyklos metu yra numato
mi įvairūs užsiėmimai: pašneke
siai, liturgija, sportas, dainavi
mas, užsiėmimų būreliai (pvz. 
dramos, tautinių šokių) ir t.t. 
Nors stovyklautojų skaičius la
bai didelis, jie visi pasistengs, 
ši stovykla visas kitas pralenks 
ne tik savo nuotaika, bet ir sa
vo prasmingumu. Tad dirbkim, 
žaiskim ir melskimės kartu, 
kad ši stovykla būtų tikrai ypa
tinga jubiliejinių metų proga.

dk

Netiesa, kad miręs negyvena. Jis gyvena mūsų širdyse ir mintyse, 
o jo pavyzdžiu šviečiąs gyvenimas bei darbai, nors ir kaip norėtume 
užmiršti, vis tiek visados kalbės mums...

Liepos 9 sueina dveji metai, kai užbaigė gyvenimo kelią, — prade
dant Lietuva, kur dirbo parapijose ir gimnazijose, per Vokietiją, 
Dillingcno stovyklą, kurią organizavo bei dvasiškai aptarnavo, — 
iki Detroito, kur, tyliai dirbdamas, padėjo visokiuose reikaluose 
tremties vargus nešančiam lietuviui: veiklus darbuotojas, globėjas 
ir šelpėjas įvairiose organizacijose, vienas iš Dainavos jaunimo sto
vyklos steigėjų ir pirmasis jos administratorius — taurus dvasiškis 
ir lietuvis

kunigas

BRONIUS

DAGILIS

Mišios už jo vėlę bus aukojamos:
Liepos 5 d, 10:30 vai. — šv. Antano lietuvių bažnyčioje Detroite. 
Pradedant liepos 9 d. — gregorinės mišios pas T.T. Pranciškonus, 
Greene, Me.
Liepos 9 d. — Kaune, Lietuvoje.

Nuoširdžiai prašome buvusius jo draugus bei pažįstamus prisiminti 
a.a. kun. Bronių savo maldose, kad Viešpats suteiktų jo vėlei Amži
ną šviesą.

SESUO, BROLIAI ir GIMINES

KUN. BRONIUS LIUBINAS

mirė ar žuvo apie 600 kuni
gų, iš esančių gyvų apie 100 
yra visiški invalidai, netekę 
sveikatos kalėjimuose ar Sibiro 
tremtyje, eilė kunigų negauna 
darbo leidimo. Atimti darbo 
leidimą ar kleboną padaryti al
tarista — tai naujosios baus
mės Sovietuose. Virš 40 mal
dos namų neturi savo kunigo, 
o altaristų tarpe yra visai jau
nų ir sveikų kunigų. Kai nori 
kunigą perkelti į kitą parapi
ją vyskupijos valdytojas, tai 
daugeliu atveju kulto ministe
rija neleidžia, bet jei to užsi
geidžia ministerija, tai vysku
pas turi vykdyti.

Įstojimas į kunigų seminari
ją labai komplikuotas. Reikia 
gauti valdžios leidimą. Čia pir
miausia vietos komitetas turi 
pristatyti kompartijai pažymė
jimą. Toliau kandidatų sąrašas 
pristatomas Rugieniui, o jis ga
lutinai atrenka “tinkamus” kan
didatus. Nuo šiemet leidžiama 
per metus priimti 6, iki šiol 5 
klierikus. Valdžia atrenka ne
gabiausius. Jaunų kunigų tar
pe varoma akcija mesti kuni
gystę, dažniausiai per moteris.

Visa darcma, kad kunigas bū
tų izoliuotas nuo žmonių. Už
drausta kunigam užeiti i krikš
tynas, vestuves ir kitokius po
būvius. Zakristijonai, vargoni
ninkai ir šeimininkės užver
buoti sekti kunigą. Į atlaidus 
leidžiama atvažiuoti tik vie
nam. Religiniai patarnavimai 
leidžiami tik maldos namuose. 
Uždraustos ne tik laidojimo 
procesijos, bet draudžiama vež
ti mirusįjį į maldos namus. Mal-

dos namų išlaikymui pinigus 
gali suaukoti parapiečiai tik 
pamaldų metu. Kunigam tai
komos specialios normos mokė
ti mokesčiam. Nustatoma, kiek 
laiko gali tęsti pamaldos. Ne
leidžiama pamoksluose dėstyti 
tikėjimo tiesų, bet galima skelb
ti moralinius dėsnius: nevok, 
negirtuokliauk ir kt.

Sovietinė valstybė yra grynai 
konfesinė, nes jos centre stovi 
ateizmo stabas. Sudaryti net 
apeigynai civilinėm apeigom: 
vardo davimas, laidotuvės, su
tuoktuvės ir kt. Mokyklose no
rima išauklėti kovingus ateis
tus; tai liudija, kad dar bus 
prieš ką kovoti. Visa mokslo 
programa persunkta ateiz
mu. Religijos tiesų pamoko- 
tėvai, už tai stengiamasi atim
ti vaikus iš šeimų ir sukišti 
į bendrabučius. Veikiama į tė
vus individualiai, jei patiriama, 
kad jie moko katekizmo. Nau
dojamas spaudimas ir per dar
bovietę. Paplitęs atsakymas 
į klausimą, ar tiki į Dievą: 
“Namuose tikiu, mokykloje ne
tikiu!” Atsigauna religiškai, kai 
baigia mokslą.

Komunizmas ir laisvasis 
pasaulis

Vakaruose jau netikima, kad 
Sovietų Sąjungoje religija per
sekiojama. II Vatikano susirin
kime dalyvavo 60 vyskupų iš 
už geležinės uždangos. Jų bend
ras uždavinys — atsiekti, kad 
nebūtų nieko pasakyta prieš 
komunistinį ateizmą. Vatikano 
radijas yra įspėtas taikytis 
prie koegzistencijos.

Kam naudingas dvasiškių 
važinėjimas į pavergtąją Lie
tuvą? Nebent patiem važiuo- 
jantiem, bet tikrai ne Bažny
čiai. O kokia nauda iš tu dva
siškių, kurie atvyksta iš Lietu
vos? Ogi tokia, kad vieni juos 
priims, kiti ne, ir taip susipiaus 
savo tarpe! Sovietų tikslas aiš
kus: įkalbėti, kad šiandieninė 
Lietuva yra suvereni socialisti
nė respublika ir ten vyks
ta normalus religinis gyveni
mas. Mūsų uždavinys: kelti nu
sikaltimus viešumon, rodyti tik
rąjį persekiojimų veidą ir tuo 
būdu padėti tėvynėj gyvenan
tiem, nes Sovietai prisibijo lais
vojo pasaulio balso.

•

Kun. dr. Vytautas Kazlaus
kas (Roma) kalbėjo apie lietu
viškąjį Vatikano radiją. Ir ten 
jaučiamas noras radijo progra
mas suderinti su dialogu su 
Maskva. Anksčiau nebuvo jo
kios kontrolės, o nuo š. m. va
sario įvesta normali kontrolė, 
kaip ir visur. Yra 8 siuntos 
per savaitę — kasdien po 15 
minučių, o sekmadienį dar ry
te 30 m in. Lietuvoje Vatikano 
radijas labai plačiai klausomas.

Gegužės 29, penktadienį, iš

Rosario mieste, Argentino
je, gegužės 24 pašventino lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą, pavadintą “Lietuvos 
Respublikos” vardu. Ta proga 
buvo didelės iškilmės, sutrau
kusios daug žmonių.

Ši Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla buvo įkurta prieš 10 
metų. Mokinių skaičius nuolat 
augo. Mokykla buvo paėmusi 
net kunigų valgomąjį.

Mokykla plečiama
Mokyklos plėtimas pradėtas 

1962. Tada padėtas kertinis ak
muo ir mokykla pavadinta 
‘“Lietuvos respublikos” vardu. 
Pastatas buvo baigtas 2964, bet 
greitai patalpų vėl trūko. Jau 
1967 pradėtas naujas mokyk
los praplėtimas.

Argentinoje nelengva statyti
Argentinoje tikrai nelengva 

ką nors statyti. Kartais trūks
ta medžiagos, sunku rasti sąži
ningų darbininkų, sunku su
rinkti aukų.
Taip ir šiuo atveju vienais me

tais buvo iškasti pamatai, kitais 
išlietos cementinės kolo
nos, trečiasiais metais įtaisy
ti stogai, langai, durys ir t.t.

Tik ketvirtais metais buvo 
galima baigti statybą. Bet ir da
bar jau matosi, kad reikės dar 
statyti, nes trūksta patalpų vai
kų darželiui ir pirmiesiem sky
riam.

Jau dabar, kas pastatyta, su
daro geros ir modernios mo
kyklos vaizdą.

Per 700 mokinių
Mokykloje yra per 700 mo

kinių. Direktorė — Argentino
je gimusi lietuvaitė sesuo Ele- 
nisa Buzaitė. Anglų kalbą dėsto 
sesuo Joanne Mocejūnaitė iš 

žmonės susirinko į mokyklos pašventinimo iškilmes Rosario, Argentinoje

ryto kun. Jonas Petrošius (Pa
ryžius) skaitė paskaitą “Litur
gija ir jos vaidmuo mūsų pas
toracijoje”. Pirmiausia nušvie
tė liturgijos sampratos raidą is
torijos bėgyje. Toliau nurodė 
pagrindinius liturgijos esmės 
elementus: šventiškumą ir iškil
mingumą, liturginio akto veiks
mingumą ir ženkliškumą. At
kreipė dėmesį į mūsų laikų ne
rimą ir liturgijoje. Susidaro 
dvi grupės: vieni nori viską 
pakeisti, net neatsižvelgdami į 
esmę, o kiti bijo reformų ir 
nori viską palikti senoviškai. 
Abeji yra stabdis. Liturgijos 
celebruotojas turi likti kunigu. 
Jis yra: a) ganytojas, suburiąs 
žmones Dievo tautoje, b) Die
vo žodžio skelbėjas ir c) sakra
mentų teikėjas, įvykdąs išga
nymo realybę liturgija. Liturgi
ja negali vesti žmogaus į jam 
svetimą pasaulį, o turi perduo
ti išganymo paslaptis savo lai
ko žmonėm. Paskutinėje dalyje 
kun. Petrošius aiškino liturgi
jos ir sielovados ryšį, konkre
čiai stapteldamas prie moterys
tės, atgailos, paskutinio pate
pimo ir eucharistijos sakramen
tų teikimo.

Jo koreferentas dr. J. Vaiš
nora atkreipė dėmesį, kad ge
riau kalbėti apie atnaujinimą, o 
ne apie reformas.
Kun. Hermanas J. Šulcas,

SDB (Romuva), kalbėjo tema 

Pennsylvanijos. Mokyklos per
sonalą sudaro vicedirektorė, 18 
mokytojų, 3 profesoriai, sek
retorė, 3 švaros prižiūrėtojai.

Valdžia remia mokyklą
Argentinos valdžia remia mo

kyklą ir kas mėnesį atsiunčia 
600 tūkstančių argentiniškų 
pezų. Su tais pinigais apmoka
ma tik dalis mokytojų algų. Vai
kai į mokyklą priimami nemo
kamai. Tai parapijai tenka rū
pintis pastatų išlaikymu, staty
ba ir kitomis išlaidomis.

Mokyklos šventinimo iškilmėse 
kalba prof. E. Paršelis.

“Jaunimo pastoracijos galimy
bės mūsų sąlygose”. Pasirem
damas moderniais autoriais, jis 
dėstė auklėjimo principus ir 
praktiškuosius sunkumus. At
kreipė dėmesį, kad kiekvienas 
auklėtojas bus kada nors apvil
tas, bet krikščioniškosios peda
gogikos menas yra galėt vėl pa
sitikėti, nežiūrint apvylimo. Rei
kia mokėti palaukti reikiamo 
momento. Draugiškas auklėji
mas gali laiku suvaldyti susikir
timus.

Kun. Vingaudas J. Damijo
naitis (Buchschlag) savo kore- 
ferate išvystė praktiškąją dalį. 
Jo išeities taškas — kunigas 
auklėjime turi įrodyti, kad jis 
vertas pasitikėjimo. Jaunimas 
yra kritiškas ir išlepintas. Auk
lėtojas turi mokėti taip paduoti 
mintį, kad jaunuoliai ją pasi
gautų kaip savą. Prie bendrų
jų problemų lietuviuose dar 
prisideda, kad jaunimas tik 
retai mato lietuvį kunigą ir 
kad iš okupuotos Lietuvos atvy
ko jaunimo su labai menku re
liginiu išauklėjimu. Su jau
nimu reikia užsiimti dažnai, vi
zitacinis metodas čia nesėkmin
gas. Už tai labai svarbu ypatin
gieji parengimai, kur bent ke
lias dienas galima pabūti kar
tu. Aišku, Vokietijoje didelį 
vaidmenį turi Vasario 16 gim
nazija.

(Bus-daugiau)

Kodėl pavadinta "Lietuvos 
Respublikos" vardu?

Argentinos Santa Fe provin
cijoje yra mada mokyklas pa
vadintų valstybių, miestų ar 
provincijų vardais. Tokia mo
kykla, pasivadinusi kokios 
nors valstybės vardu, pamini ir 
jos tautines šventes.

Krašto įstatymai griežtai 
draudžia naudoti kitą kalbą per 
TV ir per radiją, bet tokiose 
mokyklose skatina giedoti tau
tinius himnus, ragina šokti sa
vus tautinius šokius, leidžia net 
geografiją, istoriją ir kalbą stu
dijuoti.

Tai sudaro daug lengvatų ir 
lietuviam. Vaikai jau pirmuose 
skyriuose išgirsta apie Lietu
vą.

Vytis uniformoje
Mokiniai uniformoje nešioja 

PLB stilizuotą Vytį. Mokyto
jos taip pat turi sagtuką su Vy
čiu.

Mokyklos prieangyje yra trys 
skulptūros, kurias sukūrė kun. 
Antanas Lubickas. Viena skulp
tūra vaizduoja Vytį, kita Lie
tuvos kryžius, trečioji — Šilu
vos Mariją.

Atvyksta svečiai į šventę
Mokyklos šventinimo iškil

mės buvo gegužės 23 ir 24. Bu
vo pakviestas jungtinis choras, 
kurį sudarė šv. Cecilijos ir Auš
ros chorai. Vadovavo muzikas
Vaclovas Rymavičius. Viso bu
vo apie 40 choristų.

Buvo pakviesta ir tautinis 
šokių ansamblis Atžalynas, ku
riam vadovauja H. Levanavi- 
čius. Viso buvo 28 šokėjai. Iš 
Buenos Aires atvyko du auto
busai ir 7 lengvos mašinos. 
Ekskursiją organizavo brolis 
Pijus Gudelevičius.

Koncertas
šeštadienį, gegužės 23, įvy

ko didelis koncertas. Žmonių 
surinko per 400. Jungtinis 
choras, vadovaujamas V. Ryma- 
vičiaus, atgiedojo Argentinos ir 
Lietuvos himnus ir sudainavo 
keletą dainų. Mokyklos moki
niai pašoko argentiniškų tauti
nių šokių, o Atžalynas — lietu
viškų šokių. Atžalyno oktetas 
padainavo keletą lietuviškų ir 
argentiniškų dainų.. Užbaigai 
vėl dainavo 'jungtinis choras. 
Choro pranešėjas V. Padvalskis 
paaiškino publikai kiekvienos 
dainos prasmę.

Šventinimo iškilmės
Sekmadienį, gegužės 24, mo

kiniai perpildė Šv. Kazimiero 
bažnyčią per 9 vai. mišias. 
Tuoj po mišių susirinko per 
1000 į mokyklos šventinimo 
apeigas.

Sugiedojus himnus, sveikini
mo kalbas pasakė prof. Ernes
tas Paršelis, visų lietuvių orga
nizacijų vardu Arturo Miciu- 
das. Mokyklos kūmų vardu kal
bėjo lietuvių globėjas dr. E. Ma- 
laponte, buvęs vicegubernato- 
rius. Mokytoja M. Curti per
skaitė direktorės seselės Ele- 
nisos sveikinimus.

Į mokyklos kūmus už įvai
rius nuopelnus buvo pakviesti: 
inž. Jonas Čekanauskas ir žmo
na Katalina, G. Strassa su žmo
na, ALOST tarybos pirm. A. 
Miciudas su žmona, Marijo ir 
Beatriz Messina, muzikas Vac
lovas Rymavičius, dr. Ernestas 

Lietuvių parapinė* mokyklos priestatas

Paršelis su žmona, Atžalynas — 
tautinių šokių ir dainų ansam
blis, inž. Jonas Gaidimauskas ir 
žmona, Monika Galickienė su 
vaikais, Rosario Lietuvių Bend
ruomenė ir šiaurės Amerikos 
lietuviai geradariai, kurie savo 
aukomis padėjo mokyklą pasta
tyti.

Pabaigoje visiem padėkojo 
Rosario parapijos klebonas ku
nigas J. Margis. Jis ypatin
gai padėkojo Amerikos lietu
viam, kurie tos mokyklos nė 
nematė, kurie gal nė nežino, 
kur tas Rosario yra, kur nei 
jų vaikai nesimokys, bet vis- 
tiek savo aukomis parėmė mo
kyklos statymą.

Mokyklą pašventino Rosario 
arkivyskupo atstovas kun. R. 
Cantillo. Prie mokyklos buvo 
pritvirtinta lentelė, kurią dova-: 
nojo ALOST taryba. Lentelėje 
suminėta pašventinimo faktas.

Po pašventinimo kun. J. Mar
gis atlaikė giedotas mišias, gie
dojo jungtinis choras. Pietūs 
buvo viename argentiniškame 
restorane. Dalyvavo per 60 0 
žmonių.

Įvykis buvo nufilmuotas ir 
perduotas per televiziją žinių 
metu. Prieš šventinimą per tele
viziją buvo pasikalbėjimas su 
klebonu ir su mokyklos moki
niais. (M.)

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti, kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Rosario lietuvių parapijos klebonas 
kun. A. Margis ir dr. E. Malaponte
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Chicagoje rengiasi paminėti Lietuvos operos sukaktį
Kompozitoriaus J. Žilevičiaus 

iniciatyva gegužės 28 į jėzuitų 
namus Chicagoje buvo sukvies
ti buvę Kauno valstybinės ope
ros darbuotojai. Jie aptarė, 
kaip paminėti operos 50 me
tų sukaktį.

Kai Kaune buvo organizuo
jama lietuviška opera, buvo su
daryta Lietuvių Operos Tary
ba, kurioje buvo J. Žilevičius, 
K. Petrauskas, J. Tallat-Kelp- 
ša, St. Šilingas. Iš jų gyvųjų 
tarpe beliko tik J. Žilevičius.

Jis ir ėmėsi iniciatyvos pri
siminti operos sukaktį, sukvies
ti Chicagoje esančius operos na
rius. Jiem jis pirmiausia ir kal

HARTFORD, CONN.
Gražiai pasilinksminta

Birželio 7 L.A. P. klubas Lie
tuvių Darže (Lighthouse Grove 
Park), East Hartford, surengė 
linksmą gegužinę.

Grojo John Martino orkest
ras. Publika galėjo smagiai pa
sišokti. Buvo vaišinamasi ska-' 
niais užkandžiais: šviežiomis 
Viktoro Abeciūno, iš New Bri- 
taino, dešrelėm su kopūstais, 
balandėliais ir kitais valgiais.

Birželio 14 L.A.P. klubo 
valdybos vicepirm. Lionginas 
Kapeckas padėkojo darbščiom 
šeimininkėm: Leokadijai Pilve- 
lienei, Onai Jusinienei, Onai 
Žemgulienei, Kotrynai Kasmo- 
naitienei ir Marcelei Urbonie
nei. Taip pat padėkojo ir vy
ram, dirbusiem gegužinėje: Pra
nui Klimui, Antanui Staniuliui, 
Antanui Grigui, inž. Antanui 
Mazalui, Petrui Baltrukoniui, 
Pranui Špakauskui, Petrui Po- 
ložei, Stasiui šrupšai ir kitiem. 
Be to, pasakė didelį ačiū Algiui 
ir Vytautui Pilveliam už nuo
širdžią talką ir lietuvių radijo 
valandos “Tėvynės Garsų” ve
dėjui Algimantui Dragūnevičiui 
bei pranešėjam už gegužinės 
skelbimus per radiją.

Dail. Vytauto Igno paroda
Birželio 13-14 L.A.P. klubo 

patalpose buvo dailininko Vy
tauto Igno meno darbų paro
da. Parodoje buvo išstatyti 28 
kūriniai — grafika ir 7 spal
voti maišytos technikos pie-i- 
niai.

Dail. Vytautas Ignas yra ki
lęs nuo Raseinių. Gimnaziją lan
kė Biržuose, o baigė Vilniuje. 
Lankė Vilniaus dailės akademi
ją. Studijas baigė Freiburgo 
dailės akademijoje.

1950 rudenį atvykęs į šį kraš
tą, apsigyveno Chicagoje. Pas
kui 10 metų gyveno Cleve- 
lande. Dabar gyvena New Yor
ke. Amerikoje turėjo keletą dai
lės parodų: Chicagoje, Detroite, 
Clevelande, Bostone, Baltimo- 
rėje ir New Yorke. Yra daly
vavęs ir grupinėse parodose: 
Cleveland© dailės muziejuje ir 
Philadelphijos Print Club gale
rijoje. Po ‘šios parodos dail. 
Vytautas Ignas meno kritikų 
buvo ypatingai įvertintas.

Hartforde Lietuvių Bendruomenės iniciatyva birželio 1 3-14 buvo surengta dail. V. Igno paroda. Ii k.: B. Dap
kus, B. Ignienė, J. Zdanys, R. Dapkus, Z. Dapkienė, A. Daukantas, L. Dapkutė, V. Nenortas, Br. Zdanienė ir 
dail. V. Ignas. Nuotf. A. Dziko

bėjo, iškeldamas operos vaid
menį nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime. Susirinkusius taip 
pat pasveikino Tėv. G. Kijaus- 
kas, S. J., jėzuitų provincijolas.

Susirinkimui pirmininkavo 
sol. A. Sprindys. Nutarta gruo
džio 13 Jaunimo centre sureng
ti operos minėjimą. Vienuoly
no koplyčioje bus mišios už mi
rusius ir žuvusius draugus. A- 
kademinėje dalyje numatyta 
pora paskaitų. Vakare — ban
ketas.

Taip pat surengiama nuo
traukų paroda, kuri pavaizduo
tų operos gyvenimą visoje 
pilnumoje.

Medžiagą savo kūrybai daili
ninkas ima iš lietuvių liaudies 
meno. Jis yra giliai įsijautęs 
į lietuvių liaudies dvasią.

Dail. Vytautas Ignas per radi
ją turėjo pasikalbėjimą su lie
tuvių radijo valandos “Tėvynės 
Garsų” vedėju Alg. Dragūnevi- 
čium.

A. a. Jonas Saliamonas
Birželio 13 po sunkios li

gos Šv. Pranciškaus ligoninėje 
mirė Jonas Saliamonas. Buvo 
pašarvotas Karlono-Molloy kop
lyčioje. Jo karstą supo daug 
gėlių vainikų ir puokščių. Pa
laidotas iš Švč. Trejybės lie
tuvių bažnyčios Šv. Benedikto 
kapinėse. Gedulingas mišias 
aukojo, koplyčioje kalbėjo ro
žančių ir į kapines velionį pa
lydėjo Švč. Trejybės parapijos 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Per mišias giedojo muz. Jurgis 
Petkaitis.

Jonas Saliamonas kilęs nuo 
Kelmės, Raseinių apskrities. 
1923 vedė Salomėją Šimulytę. 
Užaugino sūnų Vytautą ir duk
terį Reginą. Su tėvais atvykę 
į šį kraštą, jie baigė aukštuo
sius mokslus. Sūnus Vytautas 
Saliamonas yra inžinierius; dir
ba Saratogoj (St. Francisco 
priemiesty); augina tris vaikus. 
Duktė dr. Regina Saliamonai- 
tė-Saldaitienė yra dantų gy
dytoja; turi savo kabinetą N. 
Y.; augina dukterį, kuri yra jau 
14 metu, c

Ilsėkis Jonai ramybėje!

Jonas Bernotas

Akademijai suorganizuoti 
išrinktas komitetas: J. Adomai- 

' tienė, S. Sprindys, A. Kalvai
tytė ir J. Žilevičius. Reikalui 
esant, jie gali pasikviesti ir 
kitų bendradarbių.

Numatomas išleisti jubilieji
nis leidinys lietuvių ir anglų 
kalba su trumpa operos veiklos 
apžvalga.

Raštinės išlaidams surinkta 
aukų 55 dol. Susirinkimas Įra
šytas į garso juostelę. Įrašė J. 
Zdanius.

Rengėjai dar neturi visų ad
resų, taip negalėjo visų pa
kviesti į organizacinį susirinki
mą.

Rengėjai prašo, kurie nega
vo kvietimų, savo adresą siųs
ti Lietuvių Muzikos Archyvui, 
2345 W. 56 St., Chicago, Iii. 
60636.

Lawrence, Mass.
Šv. Pranciškaus bažnyčioj 

Dievo Kūno dieną senu papro
čiu buvo sudaryta procesija ir 
skaitomos 4 evangelijos lietu
vių ir anglų kalba. Giedojo šios 
parapijos mokyklos mokytojos 
sesutės ir mokiniai.

Birželio 6 d. 4 v.v. Lawren
ce katalikiškos aukštesnės ber
niukų mokyklos mokytojai bro
liukai šv. Pranciškaus bažnyčio
je turėjo savo pamaldas- mišias, 
Jie minėjo dviejų brolių ma- 
ristų auksini jų luomo jubilie
jų. Gražiai giedojo jų mokyk
los mokinių choras, akompo- 
nuojant jų vargonininkui bro
liui.

Birželio 7 d. kun. Jono Ber- 
natonio jubiliejus praėjo labai 
sklandžiai. ’ Bažnyčioj pasigėrė
tinai gražiai lietuviškai giedojo 
Jeronimo Kačinsko vadovauja
mas So. Bostono choras, pasi
keisdamas su solistu Benediktu 
Povilavičium, vargonuojant Vy
teniui Vasyliūnui.

Iškilmingam pokyly dalyvavo 
apią 500 asmenų, vien kunigų 
buvo ^40.' Kalbėtojai apibūdi
no, įvertino kun. Jono veiklą.

Tas kun. Jono Bernatonio ju
biliejus buvo kartu ir atsi
sveikinimas su šita parapija, 
nes jis ruošiasi išvykti į Itali
ja studijų pagilinti.

Čia vikaro pareigom klebo
nas pasikvietė laikinai kun. Juo
zą Venckų, S. J.

Birželio 12 d. 7 v.v. buvo lai
komos mišios parapijos mokyk
los 8 skyrių baigusiem 24 mo
kiniam. Po mišių bažnyčioje 
klebonas kun. Petras šakalys 
išdalijo mokyklos baigimo pa
žymėjimus.

Birželio 20, šeštadienį, 7 v. 
v. pradėtos vasaros pamaldos 
— mišios šiai parapijai priklau- 
sančioj “Palangos” vasarvietė
je, šv. Vincento koplyčioje.

Savoj Šv. Pranciškaus bažny
čioj sekmadieniais 5 v.v. lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais mi
šių nebus. J. Sk.

Jaunimo centre posėdžiavę ir aptarę Lietuvos operos 5 0 metų sukaktį. Iš k.: K. Kriaučiūnas, S. Velbasis, A. 
Sprindys, S. Adomaitienė, Tėv. G. Kijauskas, S.J., J. Žilevičius, Gr. Giedraitytė, A. Kalvaitytė, Z. Toliušienę, 
V. Kulikauskienė, J. Kulikauskas. Nuotr. V. Kauliaus, S.J.

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
- Mirė Petras Savickas

Balto skyrius liūdi netekęs 
savo sekretoriaus Petro Savic
ko, uoliai ėjusio pareigas nuo 
1950 metų.

Velionis gimė 1888 Vilka
viškio apskrityje. Tėvas buvo 
geležinkelietis. Ton tarnybon į- 
stojo ir sūnus. Rusų revoliuci
jos metu gyveno Petrapilyje, 
kur susituokė su Marija Paulu- 
kaite. Dirbo rusų geležinkelių 
valdyboje. 1920 grįžo į Lie
tuvą su šeima. Įsijungė nepri
klausomos Lietuvos geležinke
lių valdybom Žmona gavo dar
bą finansų ministerijos skyriu
je, kur viršininku buvo ameri
kietis lietuvis, buvęs Vienybės 
Lietuvninkų redaktorius Pijus 
Norkus.

Lietuvai atgavus Vilnių, P. 
Savickui buvo p a v e s ta 
kalbiškai ir techniškai sulydyti 
Vilniaus geležinkelių valdybą 
(kur tarnavę 1,200 asmenų) su 
Lietuvos. Uždavinys buvo ne
lengvas, bet velionis jį atliko 
jam įprastu kruopštumu ir tak
tišku sumanumu. Nuo bolševi
kų pasitraukė Vokietijon ir iš 
ten 1949 atvyko į Nashua.

Be eilės draugų, paliko nu
liūdime žmoną Mariją, sūnų Vy
tautą, dukterį Jadvygą, brolį Jo
ną (So. Orange, N. J.) ir sese
rį Eleną Juškienę Lietuvoje.

Kūnas buvo pašarvotas Kaz
lausko laidotuvių įstaigoje. Pa
laidotas iš Šv. Kazimiero bažny
čios parapijos kapinėse. Iš De
troito į laidotuves buvo atvy
kęs giminaitis Kostas Juška.

•

Anelė Prunskienė, gimusi 
Švenčionių apskr. 1897 ir gy
venusi Nashuoj nuo 1923 iki 
1960, mirė Jamaica Plains,

Pranas Pauliukonis Lietuvių Fonde
Balandžio 29 Worcester^’ mi

rė mokytojas istorikas Pranas 
Pauliukonis. Buvo palaidotas 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolyno kapinėse 
Putname.

P. Pauliukonis gimė 1904 lap
kričio 16 Varžgaliuose, Lietu
voje. 1931 baigė Vytauto Di
džiojo Universiteto teologijos- 
filosofijos fakultetą, įsigyda
mas mokytojo istoriko diplo - 
mą. Pradžioje buvo mokyto
ju, vėliau — Zarasų gimna
zijos direktorium. 1944 gegu
žės 22 už lietuviška veikla vo
kiečių buvo suimtas ir ištrem
tas į Vokietiją prievartos dar
bam.

Velionis buvo tauri, kieta ir 
šakota asmenybė. Visuomeni - 
ninkas ir lietuvišku reikalu di
delis puoselėtojas.

1950 atvykęs į JAV, įsikūrė 
Worcesteryje. Nors čia dirbo 
sunku fizini darba. bet lietu
viškų dirvonų neapleido. Wor
cesteryje įsteigė lituanistinę 
mokyklą ir trejus metus jai va
dovavo. Putnamo seselių ben- 

Mass., kur ji gyveno pas sūnų 
Alfredą. Norėjo būti palaido
ta iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
į parapijos kapines, kur jos vy
ras Ignotas ilsisi nuo 1943. 
Kūnas buvo pašarvotas Kazlaus
ko šermeninėje. Paliko nuliūdi
me sūnų Alfredą, marčią Rū
ta ir dukraite Charlotta. Sūnus 
buvo Amerikos karo laivyno 
pareigūnas antrojo ir Korėjos 
karo metu. Dabar pensininkas. 
Yra parašęs keletą studijų apie 
teises laivų avarijų atvejais.

Stasys Makarevičius (Marka- 
verich), choro narys, ir jo žmo
na savo tėvam ir mirusiem 
Šv. Kazimiero parapijos na
riam prisiminti padovanojo Šv. 
Kazimiero bažnyčiai naują, pui
kią Lietuvos vėliavą, kuri da
bar nuolat stovi greta alto
riaus sykiu su Amerikos.

Jcno Tamulionio, mūsų para
pijos vargoninko, dukraitei Ma
rytei; už gabumus moksle pa
skirta vietos Rotary klubo sti
pendija ketveriem metam studi- 
juot garsioj merginų Rivier ko
legijoje. Nashuoj nesant lie
tuvių jaunimo organizacijų, Ma
rytė parodė savo įgimtus orga
nizacinius gabumus, tapdama 
nare National Honor draugijos 
(prie kurios priklauso atsižymė- 
jimus gavę vidurinių mokyklų 
studentai). Be to, ji priklauso 
prie Future Homemakers of 
America draugijos ir prie Ju
nior Achievement grupės Buls- 
ter gaminių firmoje, kurioje ji 
kartkarčiais eina “personnel” 
vedėjos pareigas, šeštadienio 
vakarais .(pradedant 5.15 vai.) 
ji vadovauja jaunimo progra
mai iš radijo stoties WSMN. 
Per šią programą jaunimo 
atstovai pasisako jiem rūpi
mais klausimais.

drabučio studentėm dėstė Lie
tuvos istoriją. Daug rašė spau
doje visuomeniniais ir istori
niais klausimais. Veikliai reiš
kėsi lietuviškose organizacijo
se.

Užaugino gausią šeimą: 3 sū
nus ir 6 dukras; kai kurie iš jų 
jau baigė aukštuosius mokslus 
ir sukūrė savo šeimas. Sakyda
vo, vaikam turtų nepaliksiąs, 
bet mokslą visiems duosiąs. 

* ir

Velioniui prisiminti Lietuvių 
Fondui 150 dol. suaukojo šie 
asmenys: po 10 dol. — P. Ka
ladė. V. Kulbokas, J. Vembrė, 
A. Mažiulis, J. Balčiūnas, A. 
Girnius, J. Kuodis, T. Alekso
ms, B. Paliulis, A. škudzins- 
kas; po 5 dol. — A. Keturakis, 
S. Eiva, Z. Kučinienė, E. Su
žiedėlis, S. Cibienė; po 5 dol. J. 
Ambraziejienė, E. Valiukfmie- 
nė; 4 dol. —J. Lapšienė; 11 
dol. — Ateitininkų Sendraugių 
S-gos Bostono skyrius.

LF Bostono vajaus komite
tas nuoširdžiai dėkoja visiem 
aukotojam.

Adv. Leonardas G. Velish- 
ka, pavestas vietos advokatų d- 
jos, su savo bendradarbiu 
(graikų kilmės) suruošė vakarė
lį pagerbti keturiem atsižymė- 
jusiem New Hampshire valsti
jos advokatam, kurių du yra 
teisėjai, o trečias yra buvęs val
stijos gubernatorius John W. 
King (lietuvių draugas, pasakęs 
puikią kalbą 50 metų Vasario 
16 sukaktį minint). Dalyvavo 
adv. Alfonsas Raudonis. Trečias 
lietuvis advokatas, Kazys F. 
Kazlauskas, Jr., išvyksta dirbti 
aliejaus bendrovėj New Yorke.

Kor.

[IŠ VISUR
— Lietuviškų studijų savai

tė Vokietijoj šiemet įvyks lie
pos 19-26 Rottenburgo vyskupi
jos Katalikų akademijos na
muose Stuttgart - Hohenheim. 
Studijų savaitės moderatorius 
— direktorius V. Natkevičius.

— O. Akmentins, P. O. Box 
48, Dorchester, Mass. 02122, 
išleido vokus; kuriuose pavaiz- 

i duotos pavergtos Baltijos tau- 
i tos.

— Ateitininku federacijos 
prieškongresinė stovykla Daina
voje įvyks rugpiūčio 30 — rug
sėjo 4. Stovyklos atidarymas 
bus pradėtas simpoziumu “Atei- 
tininkijos bei sąjungų bendra 
padėtis”. Simpoziume dalyvau
ja ateitininkų federacijos va
das ir sąjungų pirmininkai.

— Lietuvių kankiniu koply
čios altorių Šv. Petro bazilikos 
kriptoje, Romoje, liepos 7 d. 9 
vai. konsekruos kardinolas P. 
Marella, o pačią koplyčią pa
šventins popiežius Paulius VI.

— Prel. Leonardas C. Gižins- 
kas, L. D., nuo liepos 1 pasto
racijoj dirbs Dayton, Ohio, lie
tuvių parapijoj ir pavaduos ku
nigą dr. Titą Narbutą, kurs iš
vyks atostogų.

— Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų sąjunga, vadovaujama dr. V. 
Paprocko, išsiuntinėjo devy- 
niom pasaulio enciklopedijų 
leidyklom raštą su 1-jo N. Y. 
mokytojo' lietuvio K. Kur- 
šiaus dizertacija, atkreipdama 
dėmesį, kad šis vardas jų en
ciklopedijose nėra pažymėtas.

— Urugvajaus Lietuvių kul
tūros draugija išsirinko naują 
valdyba: pirm. Stasys Goda, vi
cepirm. Aldona Milašiūtė, sek- 
ret. Gvidas Mačanskas, ižd. Ra
fael Ladaga, nariai — Alfredas 
Stanevičius, Adomas Siniaus- 
kas ir Albertas Pašukoms.

— Mirė prof. Regelis. Š. m. 
gegužės 22 Zueriche mirė 
komosios botanikos specialis- 
Konstantinas Regelis, profeso
rius, augalų sistematikas ir lai
tas. Jis buvo gimęs 1890 Pet
rapilyje, Nepr. Lietuvoje nuo 
1922 ligi 1940 ir vėliau 1943- 
44 buvo Lietuves un-to profe
sorius ir nuo 1923 jo įkurto 
botanikos sodo vedėjas. 1940- 
43 pasitraukęs iš Lietuvos, dir
bo Šveicarijoje. 1944 antrą kar
tą pasitraukęs, pradžioje moks
lo darbą < dirbo Graze. Austri
joje, vėliau Bagdade, Istambu- 
le, vėl Graze, pastaruoju gi me
tu gyveno Šveicarijoje. K. Re
gelis yra autorius daugelio stu
dijų apie Lietuvos augaliją bei 
parašęs eilę mokslo darbų vo
kiečių kalba. Nuo 1938 m. Lie
tuvai atstovavo tarptautiniuose 
botanikų suvažiavimuose. Ve
lionis buvo daugelio mokslo 
draugijų pasauly narys. (Elta)-

— Į Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą jau įstojo šie Chica- 
gos aukštesniąją lit. mokyklą 
baigusieji: Silvija Alenskaitė, 
Aušra Aukštuolyte, Birutė Ba
cevičiūtė, Živilė Barmutė, Vili
ja Bilaišytė, Danutė Gaižiū- 
naitė, Kęstutis Jonynas, Jonas 
Juozevičius, Aldona Kelmelytė, 
Asta Paškevičiūtė, Linas Rim
kus, Romas Sparkis, Nora Spur- 
gytė, Algimantas Stasiulis, I)o- 
vas šaulys, Jolanta ūsevičiūtė; 
K. Donelaičio aukstesn. lit. mo
kyklą baigusieji: Aušra Baronai
ty tė, Kazimiera Brazdžionytė, 
Dalia Graužinytė, Rasa Grigana- 
vičiūtė, Laima Jauniūtė, Juozas 
Kapačinskas, Rovena Kasytė, 
Vida Kriaučeliūnaitė, Audronė 
Miglinaitė, Rūta Miknaitytė, 
Loreta Plienaitė, Pranas Pranc- 
kevičius, Irena Seibutytė, Aldo
na Smulkaitytė, Ina Stravinsky- 
tė, Mirga šerepkaitė. Institutą 
lankyti jie pradės ateinančiais 
mokslo metais. Instituto neaki
vaizdinis skyrius veikia be atos
toginių pertraukų. Kreiptis šiuo 
adresu: 5620 S. Claremont. A v., 
Chicago, Ill. 60636.

KAIP ŽALIUOJA RŪTA 
SANTA MONICA, CALIF.

Santa Monica,* Calif., yra la
bai graži kurortinė vieta su 90 
tūkstančių gyventojų. Miesto 
pakraštį skalauja Pacifiko van
denynas. Gatvės plačios, šva
rios. Gyvenamieji namai kuror
tinio stiliaus, aplink namus me
deliai, gėlės. Žemė namų staty- - 
bai čia labai brangi. Jos bran
gumas iškelia ir namų kainą.

Kiek čia įsikūrę lietuvių, tik
rai nežinoma, bet manoma, 
kad apie kelis šimtus. Centru 
esąs Los Angeles.

Santa Monicoje lietuviai yra 
įkūrę bendrovę “Rūta”. Ji api
ma namų statybą, namų bei 
sklypų pirkimą ir pardavimą. 
Bendrovės nariais gali būti as
menys, pirkę akcijas arba in
vestavę į namus bei sklypus; 
tuo jie pasidaro bendrovės tur
to dalininkais, gaudami įkeiti
mo lakštus ir aukštesnius nuo
šimčius.

Apsilankymo metu bendrovė 
turėjo 3 naujai pastatytus pui
kius namus: vienas 6 šeimų, o 
du po 4. Namai labai gražioje 
vietoje. Jie nuomojami arba 
parduodami.

Bendrovės valdybą sudaro in
žinieriai, prekybininkai, admi
nistratoriai. Visi savo srities 
diplomuoti specialistai. Algų 
jie negauna.

Rūta yra jaunutė, bet žaliuo
ja puikiai: įvykdė kelias nau
jas statybas, pardavė kelias 
nuosavybes su geru pelnu ir 
jau vienu kitu šimtu dolerių 
prisidėjo prie lietuvybės išlai
kymo.

Rūtos v-ba labai pageidau
ja, kad didesnis skaičius tautie
čių susidomėtų šia bendrove, 
saugiai joje investuotų, gauda
mi didesnius nuošimčius, kar
tu prisidėdami prie didesnio 
apyvartos kapitalo sutelkimo. 
Čia dabar didesnį pelną atne
ša dideli modernūs pastatai, 
bet jiem reikia didesnių inves
tavimo sumų.

šioje apylinkėje įvairių orga
nizacijų yra daug, bet praktiš
ka ekonominė — prekybinė 
Rūta tėra vienintelė Kaliforni
joj.

Alfonsas Burneika

Juostos, takeliai, pagalvėlės.
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.
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Nuodai ar vaistai?
DR. HENRIKAS ARMANAS

Kodėl žmonės vartoja LSD?
Viena žmonių grupė vartoja 

jį iš smalsumo. Kas gi įvyks, 
jeigu aš paimsiu LSD? Kita

HAPPY FOURTH OF JULY!

(Tąsa iš praeito nr.)
Leiskimės į kelionę su kitu 

vaistu, vardu LSD (“acid” 
“trip”). Jis buvo atrastas Švei
carijoje 1938. Buvo vartojamas 
kaip eksperimentinis vaistas 
nuo kroniško alkoholizmo; nuo 
iki šiol nepagydomos protinės 
ligos — schizofrenijos; taip 
pat ir nuo kitų mirtinai sunkių 
ligų. ’

LSD (lysergic acid diethyla
mide) yra pagamintas iš sudė
tinės medžiagos, gaunamos iš 
parazitinio augalo, augančio ru
gių varpose šalia normalių ru
gių grūdų. Tur būt, kiekvienas 
iš jūsų, mieli skaitytojai, kurie 
augote Lietuvoje, matėte rugių 
varpoje juodą kietą “grūdą”, iš
siskiriantį iš baltai auksinių ru
gių grūdų. Tai LSD (viena iš jo 
dalių yra vartojama kaip vais
tai galvos skausmam gydyti; 
nėščiai moteriai ji sukelia abor
tą).

Aš pats dažnai stebėdavaus, 
koks tai keistas rugiagrūdis. 
Mėgindavau jį perkąsti, visai 
nenujausdamas, kokią galią tu- 
ti tas juodas grūdas. Niekuo
met nebūčiau patikėjęs, kad 
milijonai jaunų žmonių kada 
nors jį vartos ne kaip vaistą, 
bet kaip priemonę iškraipyto 
smagumo ir ekstazės pojūčiam 
sukelti.

LSD vartojamas tablečių, 
kapsulių, miltelių ar skystimo 
pavidalais. JĮ sunku susekti ar 
nustatyti, nes jis neturi kvapo 
nei skonio. Dažnai vartojamas 
primirkius cukraus gabalėlį, 
ant pašto ženklo kitos pusės 
vietoje klijų, sumaišius su as
pirino tablete ar ištepus saldai-

to LSD yra vadinamas “religi
niu” vaistu.

—o—
Pavartojus LSD, kelio atgal 

nėra, nes nėra jokio vaisto, ku
ris pašalintų LSD veikimą. Pia- 
dėjęs su LSD kelionę, turi ją 
tęsti iki pabaigos — štai dėl ko 
LSD angliškai yra vadinamas 
“trip” (kelionė) LSD vartoto
jas gali turėti “gerą kelionę”, 
su maloniai iškreiptais pojū
čiais, ar “blogą kelionę”, su 
baisiais ir žiauriais pojūčiais, 
dėl kurių “keliautojas” įpuola 
į paniką ir net nusižudo.

Po 8-10 valandų “kelionės” 
“keliautojas” išvargęs užmie
ga. Kitą rytą jis pabunda ne
paprastai pavargęs, bet laisvas 
nuo visų “kelionės” išgyveni - 
mų. LSD neturi adikcijos, kaip 
kad morfinas, kodeinas ar he
roinas. Žmogus neturi organiš
ko patraukimo ir vėl vartoti šį 
vaistą. Tik išdykumas ir iš
kreipta asmenybė verčia tokį 
žmogų “keliauti”. Po išsipagi- 
riojimo vartotojas lieka labai 
liūdnas ir prislėgtas. Tuomet 
jis griebiasi kitų vaistų, kaip 
kokainas ar amfetaminas 
(“speed”), kad atsigautų-. Pasek
mė būna tokia, kad jaunuolis, 
bėgdamas nuo meškos, užbėga 
ant vilko.

LSD yra labai pavojingas 
nuodas. Jis suardo chromozonų 
kompoziciją. Jo vartotojų vai
kai dažnai gimsta išsigimėliais. 
Kartą pradėjus vartoti LSD, ha
liucinacijos atsiranda arba su
grįžta atgal, kaip griaustinis iš 
saulėto ir giedro dangaus, po 
mėnesių ar metų, visai jau ne
bevartojant LSD.

grupė vartodama nori “išsigy
dyti” nuo kitos ligos ar prob
lemos, kaip kroniškas alkoho
lizmas. Trečioji grupė yra neu- 
rotikai, kurie su LSD pagalba 
bando išsivaduoti iš savo prob
lemų bei sunkumų, prisitaiky
ti prie žmonių bei gyvenimo ir 
užmiršti mizeriją, kuri juos su
pa. Ketvirtą grupę sudaro rim
tai psichiškai sergą ligoniai, ku
rie turi stumiantį norą nusižu
dyti. Penktoji grupė susideda 
daugiausia iš “delinquent” jau
nuolių, kurie griebiasi bet ko-' 
kių vaistų, norėdami pabėgti 
nuo savęs ir nesėkmės savo gy
venime. Paskutinę grupę suda
ro nevykėliai žmonės, kurie su 
LSD pagalba bando pakeisti sa- . 
vo asmenybę, savo veidą, savą
jį “aš”, kuriuo jie yra nepa
tenkinti ir nelaimingi dėl to, 
kad nesugeba patraukti į save 
kitų dėmesio.

—o—

Ir taip atsiranda asmenų, ku
rie savo jauno gyvenimo kelio
nę pradeda ne su knyga, ark
lu ar lyra, bet su LSD. Iškelia
vus į šią kelionę, nėra galimy
bės sustoti jos viduryje: — tu
ri keliauti su tuo Mefistofeliu 
toliau. Nežinia, ar ši kelionė ta
ve nuves į gražų iškraipytų mi
ražų pasaulį, ar į kančiomis 
pripildytą baimės ir panikos a- 
šarų pakalnę. Tad, mielas skai
tytojau, niekuomet nepriimk 
kvietimo — “Have LSD — will 
travel!” Patariu iš širdies: neik 
su velniu riešutauti ir su LSD 
keliauti, nes greičiausiai iš šios 
kelionės jau niekad nebesugrį- 

’ši namo!. ..
(Bus daugiau)

LENOX 
CHALET 

CATERERS
254 EAST 2nd STREET

New York City

Call —
. OR 3-1890

Jack’s
AMOCO 

SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

We do general auto repairs 
and towing service. 
Park'Avenue and 

Bergen Blvd. 
Fairview, N.J. 
201-943-5899

Deerfield
Inn

Open 6 days a week 
Closed Monday 

Luncheons - Dinners 
Small Parties 
Parker Road 

CHESTER. N.J.
Call 201-879-6104 

Call Mr. Kueber.

D’Amato

Printing

Service
206 7th Street 

Brooklyn, New York

Call: SO 8-9812

TRANS VAC
ELECTRONICS

270 New Town Road

PLAINVIEW, 
Long Island 

Cali
516 MY 4-8690

LOUIS T. 
ROSELLE 
DISPOSAL 

Co.
1 Mt. Pleasant Parkway 

LIVINGSTON, 
New Jersey 

Call —
201 OR 5-9772

B o b c i k
Gulf Service

Station
Open Seven Days a Week 

We do general auto repairs 
and towing service.

60 Essex Street 
LODI.

New Jersey
Call: 201-843-6880

PITMAN COUNTRY CLUB
Pitman, New Jersey

Bob •‘Beetle" Beirne, Mgr. 609 -589-8081 — New and modern conveni
ences. Golf all year round. 18 hole course, irrigated fairway, electric 
carts, driving range, snack bar, greens fees. Weekends and Holidays 
$4 with privilege card, S5 without: Weekdays $2 with privilege card, 
$3 without; Weekends after 4 PM §2.50; Weekdays after 4 PM §2.00. 
Completely equipped Pro Shop. Banquets and Golf Outings welcome!

DON GASKILL. FRO — JACK HINER, PRO

NATIONAL BANK OF 
NORTH AMERICA

with 90 Offices in Metropolitan New York 
Call 516-481-9000

nių paviršių.
—o—

LSD poveikis pasireiškia 
po 30-40 minučių ir tęsiasi 8- 
10 valandų. Žmogus pasidaro 
neramus ir apsvaigęs. Veidas 
paraudonuoja, kraujo spaudi
mas pakyla, ir širdies plakimas 
padažnėja, žmogus jaučia dre
bulį, lyg krėstų šaltis. Oda da
rosi kaip žąsies. Regėjimas su
trinka. Koncentracija prapuo
la. Apima nesulaikomas noras 
juoktis. Žmonių veidai atrodo 
juokingi, kaip šviesiais dažais 
dažytos kaukės. Pats vartoto
jas, pažiūrėjęs Į veidrodį, mato 
savo veidą violetinį ir negali sa
vęs atpažinti. Jam atrodo, kad 
veidrodyje rodosi visai sveti
mas žmogus. Kūno linijos pasi
rodo iškrypusios ir keistos, o 
kūno galūnės pasirodo bejaus
mės ir šaltos. Liežuvis jaučia

SHIRLEY 
DRUGS

MONTAUK HIGHWAY 

SHIRLEY, 

Long Island

Call — 
516-281-7622

SHERMAN
FOODS

Inc.
276 Jackson Avenue

BRONX,

New York

Call —'
WY 3-8900

GEORGIES
Sea Food 

and 
Steak House

THE .
BARON STEAK HOUSE

15 EAST 48th STREET 
New York City 
Call 421-3377

MARTINI’S
, DINER

Open 7 Days a Week 
. Good Food and Excellent Service

-----  A Family Place -----
Highway #36 Keansburg, N.J.

metalo skonį, ir burna darosi 
sausa. Žmogus jaučiasi lyg bū
tų išklydęs iš savo paties kūno, 
klausydamasis pats savęs. Da
rosi paranoikas: įsivaizduoja, 
kad kažkas nori jį nuskriausti 
ir užvaldyti bei kontroliuoti jo 
galvojimą. Gindamas save nuo 
įsivaizduojamų priešų, jis gali 
užmušti nekaltus žmonės. Daž
nai jo pojūčiai yra priešingi 
vienas kitam. Tuo pačiu laiku 
jis jaučiasi esąs laimingas ir 
nelaimingas, linksmas ir liūd
nas, pailsėjęs ir labai nuvar
gęs. Jame išsivysto iliuzijos, 
laiko ir erdvės iškrypimas, sa
vęs depersonizacija, deanimaci- 
ja ir aplinkos derealizacija. 
LSD paveiktas, žmogus įsitiki
na, kad jis gali skristi. Bandy
damas skristi, iššoka iš dango
raižio. Jis eina prieš ateinantį 
traukinį, įsitikinęs, kad trau
kinys nepajėgs jo sulaikyti. 
Ypač charakteringas jam pojū
tis yra matyti muziką, girdėti 
spalvas ir jausti šviesą. Jame 
išsivysto mistikos nuotaika. Dėl

BALTIMORE. MD.
Baisiųjų birželio dienu prisi

minimas buvo birželio 28. Už 
ištremtuosius i Sibirą ir ten 
žuvusius lietuvius mišios buvo 
8:30 v.r. Giedojo vyrų choras 
Daina.

Vincas ir Ona Pečiuliai pa
minėjo savo vedybinio gyveni
mo 50 metu sukakti birželio 14 
d. Padėkos mišiose 11:30 v. da
lyvavo jų du sūnūs ir dvi duk
ros, giminės ir pažįstami. Po 
mišių pietūs buvo Pečiulių na
muose.

Šv. Vardo draugija liepos 8 
dalyvauja beisbolo žaidimuose. 
Pelnas skiriamas stipendijų fon
dui. Bilietų galima gauti klebo
nijoje ar pas pirmininką F. We
ber.

Lietuvių svetainės metinis 
piknikas bus liepos 5 gražia
me Conrad Ruth Vilos parke. 
Šiame parke kasmet svetainės 
šėrininkai surengia savo pikni
kus. Rengimo komitetas ir šie
met kviečia visus dalyvauti. Šo

kiams gros geras orkestras. Bus 
loterija, laimėjimam leidžia
mas stereo fonografas.

Jurgis Žigas, senosios kartos 
lietuvis ir ilgai gyvenęs Balti- 
morėje, po sunkios ir ilgos li
gos mirė birželio 22 Mt. Wil
son ligoninėje. Kai leido svei
kata, jis buvo susipratęs lietu
vis ir lankė lietuviškus paren
gimus. Dirbo siuvykloje, kol iš
ėjo į pensiją. Gedulingos mi
šios už jo sielą buvo šv. Alfon
so bažnyčioje birželio 25. Pa
laidotas Druid Ridge kapinėse. 
Liko nuliūdusios seserys Ona 
ir Marytė ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

A Quiet 
Little Table 

in the 
Corner

FINE FOOD AND 
EXCELLENT 

SERVICE 

237 Madison Avenue
New York City

1980 Flatbush Avenue 
BROOKLYN, 

New York 
Call — 

ES 7-7674

Pride 
Packing 

Co.
1109 Burke Avenue 
Bronx, New York 
Call: TW 1-0854

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir šeimas labai palankiomis kaipomis. 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).

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

SUNNYSIDE
BRAUHALL

LUNCHEON AND 
DINNER DAILY 

FROM NOON
------ A Family Place-------

41-06 Queens Boulevard 
SUNNYSIDE 

Call — 
ST 6-9992 
RA 9-9311

BELLE
CREST 
ADULT

HOME
A HOME AWAY 

FROM HOME

State Road in Shelter Island

Long Island 

Call — 

516—749-0541

CORDIALLY YOURS CO.
90 EAST RIDGEWOOD AVENUE 

Ridgewood, New Jersey
Call 201 OL 2-4433

CENTRAL QUEENS SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

I

86-22 Broadway — OL 1-5000
3700 Junction Blvd., Jackson Heights

137-61 Queens Blvd., Jamaica Location

FIRST NATIONAL BANK
OF HOPE

Member F. D. I. C.

Hope, New Jersey
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 4 dol.: I. Žukauskas, Nau

gatuck, Conn., A. Davis, Lin
den, N. J., S. Kaniavičius, Sa
lem, Mass., S. Jucius, Waterbu
ry, Conn., B. Paliulionis, Cicero, 
Ill., J. Andrijauskas, Bronx, N. 
Y.

Po 3 dol.: J. Narkevičius, 
Los Angeles, Calif., V. Kazlaus
kas, Flushing, N. Y., A. La-

Geriausia dovana į
LIETUVĄ
Specialūs rublių pažymėjimai 
didžiausia vertė 
žemiausios kainos
Jūsų giminės gali gauti viską 
Vneshposyltorg užsienio 
valiutos krautuvėse už pusę 
kainos ar mažiau. Paskelbėme 
naują katalogą su žymiai 
nupigintom kainom. 
Reikalaukite naujų katalogų 
— tai veltui — 
ir įsitikinkite patys, kad 
specialūs rublių pažymėjimai 
yra geriausi.
Paprasta ir greitai 
Specialūs rublių pažymėjimai 
jūsų giminėm pristatomi per 
3-4 savaites. Ant jų 
neužrašomas vardas ir gali 
būti naudojami betkieno, 
betkur, betkada.
Kaip užsakyti
Jūs galite užsakyti betkokį 
specialių rublių pažymėjimų 
skaičių. Kaina $2.13 už vieną; 
Kaina yra galutinė — nebus 
kitų mokesčių. Galite siųsti 
betkokią dolerių sumą ir mes 
paversime į pažymėjimus. 
Pilnai garantuota. Turime 20 
metų praktiką ir tūkstančius 
patenkintų klijentų. 
Garantuojame, kad ir jūs 
būsite patenkinti mūsų 
teisingu patarnavimu.

Užsakykite dabar 
Užsakykite vien per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 
Second Floor 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

Reikalaukite veltui siunčiamų 
katalogų
.SVARBU —
Priimame automobilių ir butų 
užsakymus.

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 valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami vie

tovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų automobi

lių — transportacija 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 

ĮĮIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIilU

GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
= _ GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE |

I JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE I

| AUDRONE |
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655

Tel. (Area 617) 428-8425

E • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi- E 
E nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidirpams.E • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. r
E • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės E 

pėsčiom).
= • Geras lietuviškas maistas.= =
= Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir = 
= jau dabar priimami užsakymai.
E Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST., BOSTON, = E MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai į vilą = E AUDRONE — CAPE COD, MASS., MARIJA JANSONAS.
c

Visi maloniai kviečiami atvykti | šią gražiausią ir didžiausią 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.

mont, Brooklyn, N. Y., M. Kem
zūra, Woodhaven, N. Y.; S. Ra- 
dikas, So. Windsor, Conn.;, dr. 
J. Kizys, Chicago, Ill.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: P. 
Siemaška, L. Zarskus, D. Vizba
ras, J. Navickas, B. Endriukai
tis, J. Lipnickas, V. Laurinaitis, 
A. Cirkelienė, J. Rauba, 0. Da- 
nisevičius, dr. J. B. Dicpinigai- 
tis, Woodhaven; E. Kašėtienė, 
S. Karušaitis, P. Kerdock, M. 
Matusaitis, A. Mickevičius, P. 
Jakaitis, M. Dumblis, J.M. Rath- 
mann, U. Sarkus, J. Stankus, A. 
Noreika, S. Slikas, Brooklyn, V. 
Galinis, S. Slagus, G. Katiles, 
A. Vilčinskas, M. Simonaitis, A. 
Pocius, Richmond Hill, dr. V. 
Lelis, M. Makauskienė, J. Valiu
kas, Rochester, O. S. Bilis, M.P. 
Kazlauskas, K. Baltuška, Ams
terdam; K. Krinickas, Maspeth; 
M. Urban, So. Oz. Pk.; V. Dre- 
sersi, Oz. Pk.; A. Zabela, L. I. 
C.; Z. Šukienė, R. Sims, N.Y.C., 
V. Labutis, Yonkers, J. Paže- 
mėnas, Queens Village, M. Skir- 
mont, Valley Stream, A. Ūselis, 
Ridgewood, J. Dailidėnas, E. 
White Plains, J. Briedis, Tuxe
do Park.

Iš N. J. valst.: kun. J. Pragul- 
bickas, V. Mamaitis, J. Blizni- 
kas, K. Bernotas, V. Kirvelevi- 
čius, P. Ivaška, Elizabeth, A. 
Liudvinaitis, V. Tumelis, V. 
Kvietkauskas, Linden; J. Sprai- 
naitis, Paterson; G. Alinskas, 
Clifton, E. Pilis, Freehold, V. J. 
Grajauskas, Cliffside Pk., S. 
Everlin, Avenel, M. Visgaitis, 
Terafly, P. Elvis, Morganville,

Liet. Fronto bičiulių vasaros stovykla
Lietuviu Fronto Bičiuliu tra

dicinė studijų ir poilsio savai
tė rengiama rugpjūčio 9-16 
Dainavoje.

Ir šių metų bendrinė stovyk
la suteiks stovyklautojams ma
lonumų: gerą maistą, švarų ir 
malonų Spyglio ežerėli, sporto 
varžybas, jaučio kepimą, žuva- 
vimą, Įdomias vakaro progra
mėles, koncertą.

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 smulkesnių informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403

arba skambinkite
(305) 844-3388

A. Gudonis, Fairlawn, V. Šalčiū- 
nas, Delran, V. Melinjs, Mata-
wan, K. Čiuoderis, Fort Lee; dr. 
I. Giedrikis, So. Orange, A. Cen- 
feldas, M. Juodaitienė, Union, 
V. Abraitis, Fords.

Iš Mass, valst.: B. Strikaitis, 
Boston, J. Razvadauskas, S. Gri- 
ganavičius, A. Neviera, A. Ka
mantauskas, So. Boston, V. Stel
mokas, Quincey; S. Eiva, Ch. 
Balsavich, Brockton, A. Matjoš- 
ka, Dorchester, J. Belsky, P. 
Radseszwski, Haverhill, K. Vai
cekauskas, A. Anužis, A. Slema, 
V. Gedmintas, Worcester, F. 
Mankus, K. Plekavičienė, Cam
bridge, J. Strazdas, Nraintree, O. 
Slepavičius, Centerville, J. Ba
ranauskas, Sunderland/ S. Vaš
kelis, Framingham, A. Pozniak, 
No. Chelmsford, J. Skliutas, Au
burn, G. Velyvis, North Adams, 
V. Žiaugra, Roslindale, E. Put- 
vytė, Fall River, K. K. Kasper, 
Arlington, E. Budrevich, Law
rence, kun. J. D. Žuromskis, Lo
well.

Iš Ill. valst.: J. Raudys, Sr., 
S. Stravinskis, M. Raudys, J. 
Narukynas, A. Aleksiejūnas, A. 
Rėklaitis, J. Janušaitis, J; Ar
lauskas, J. Kiškūnas, B. Masio- 
kas, V. V. Galvydis, B. Vitkus, 
Chicago, F. Pūkas, No. Chica
go, M. Laucis, Mt. Olive.

Po 1 dol.: Iš N. J. valst.: M. 
Kozloski, S. Ramonas, Linden, 
A. Arminas, Kearney, D. Seilei, 
Eatontown, V. Butvydas, Parsip- 
pany, J. Jukšaitis, Paterson, B. 
Vyžas, Jersey City; M. Balčiū
nas, Edison, P. Zapasnikas, So. 
Orange, Z. Kristaponis, Magno
lia, B. Raugas, Delran.

Vasarotojai turės progos iš
girsti įdomių ir aktualių pa
skaitų, kurias skaitys mūsų in
telektualai. Stovykla turės ir sa
vo humoro laikraštį.

Bus prisiminti ir mūsų laikų 
didvyriai — Lietuvos partiza
nai.

Stovyklos kapelionas — kun. 
G. Kijauskas, S. J., lietuvių jė
zuitų provinciolas.

Į stovyklą kviečiami visi lie
tuviai. Kadangi Dainavos sto
vykloje gali patogiai atostogau
ti ir šeimos, lietuvių šeimos 
maloniai kviečiamos pasinauto- 
ti šia proga.

Registracijos ir kitais infor
macijos reikalais prašom kreip
tis į LFB CV pirm. J. Mikonį, 
24526 Chardon Rd. C. Rich
mond HTS, Ohio 44143, tel. 
(216) 531-2190.

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 1122.1

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 
ženklelj klijuoti ant automobilio 

lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2'6x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelj — DARBININKO 
administracija. 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Iš Conn, valst.: M. Rukus, So. 
Windsor; A. Petrauskas, Prow- 
pect, kun. P. Kmita, Stafford 
Springs; A. Krizonauskas, New 
Haven, J. Raugalis, Waterbury.

Iš Calif, valst.: V. Dapšys, V. 
Grasska, Los Angeles, V. Tuske- 
nis, Santa Monica; R. S Vainaus
kas, Studio City, M. Ilgūnas, 
San Mateo; A. Giedraitis, Playa 
Del Rey.

Mišrūs: A. Stonys, V. Venc
kus, Detroit, Mich.; P. Jucaitis, 
Toledo, O., V. Palūnas, Akron, 
O., P. Ambrazas, Euclid, O., A. 
Marma, P. Juodka, Chicago, Ill., 
K. Buitkus, E. St. Louis, Ill., A. 
Urban, Pittsburgh, Pa., M. Bra- 
kas, Sioux Falls, S.D.; S. Dap
kus, Toronto, Ont., Kanada.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
A .’ministracija

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----------

•Įė^z'

Pasaulio Liet. -Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED IF. 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 5^2% 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 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ 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 8t — 914-454-9070

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, Pakelsim 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.

DEXTER PARK rf 
PHARMACY [I

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

’e?- i*

SPARNUOTI LIETUVIAI — 
DARIUS IR GIRĖNAS. Petro 
Jurgėios pa rašyta Icnyga. Plačiai 
vaizduoja pasirengimą žygiui, 
skridimą ir jų tragišką žuvimą 
Vokietijoje. Surinkta platūs 
spaudos atsiliepimai. Knyga tu
ri 384 psl., 81 nuotrauką ir 5 
brėžinius. Įrišta į kietus virše
lius.

Knygos yra vos keliolika 
egzempliorių. Kaina 7 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joje.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS'

Šiluva Žemaičių istorijoj, I- 
mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

Numizmatika, J. K. Kario stu
dija apie Lietuvos ir kt. šalių 
pinigus, kietais viršeliais, 340 
psl., 15 dol.

Pauliaus Augiaus meniškas 
albumas, didelio formato, 
17.50 dol.

Lietuvos Vyčio pėdsakais. Mu
ziko J. Strolios atsiminimai, 
176 psl., 2 dol.

Išdžiūvusi lanka, A. Barono no
velės, 4.50 dol.

Laužai liepsnoja vakaruose. 
Skautų meniškas albumas, di
delio formato, 5 dol.

Rašomos maš. iv. 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 Barry Dr., E. North
port, N. Y., 11731 TEL: (516) 
757-0055.

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

H. W. FEMALE

EXP OPERATORS
On Men’s Sport Shirts — section or 
complete steady nice working condi
tions fully air conditioned — JAC- 
LEE APPAREL, 550 Suffolk Ave. 
Brentwood, L.I. Call 516-231-8777

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

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.

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

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. '

HIGHWOOD SERVICENTER, Inc., 
Open 7 days a week. We do general 
auto repairs and towing service — 
19 East Ivy Lane Englewood, N.J. 
Call 201—569-0039, 201-569-0067, 
ask for TOM or JOHN.

PAINTING
ANY TYPE OF JOB 

INSIDE and OUTSIDE WORK
------ Special Prices-------

Call 933-7879 ask for George

READER & ADVISOR card & palm 
reading by Madame Roza. Advice & 
help on all affairs of life. One visit 
will convince you — 31 Williams St. 
Newark, N.J. 2nd fl. 201-624-6533. 
Take public service bus #118 from 
Port Authority to Broad St. Newark

MICHAEL LAVIN 
CONTRACTING 

Sidewalks, stoops and patios, drive
ways and brick work — 94-44 46th 
Avenue Elmhurst. Call 592-2317

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

Patchogue Pet 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 a week. Tune up, clutch brakes 
and road service.-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: ’ll AM 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.

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

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 June vacation 
weeks lower rates.
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Darbininkas liepos ir rug
pjūčio mėnesiais išeina vieną 
kartą savaitėje—trečiadieniais.

Tėv. Kornelijus Bučmys, Dar
bininko moderatorius, išvyko 
atostogų. Į redakciją grįžta 
liepos 13.

LKM Sąjungos 29 kuopos 
metinis parengimas bus spalio 
11. Kuopa švenčia savo veik
los 55 metų sukaktį. Numato
ma surengti pietus ir koncertą 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Koncerte jau sutiko dalyvauti 
Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas A. Kačanausko. 
Literatūrinėje koncerto dalyje 
taip pat sutiko dalyvauti Tėv. 
Leonardas Andriekus.

Mykolas ir Stasė Gofensai, 
Darbininko skaitytojai iš Brock- 
tono, Mass., atšventę vedybų si
dabrinį jubiliejų, svečiuoda
miesi pas savo giminaičius p. 
Vaičiulius Richmond Hill, N.Y., 
apsilankė Darbininko adminis
tracijoje, kur Įsigijo keletą lie
tuviškų plokštelių. Iš čia išvyko 
Į Baltimore, Washingtona ir ki
tas Amerikos vietoves.

Dail. Natalijos Jasiukynaitės 
du paveikslai buvo išstatyti Ga- 
lerie Internationale parodoje, 
kuri vyko nuo birželio 18 iki 
birželio 27.

Elenos Kepalaitės paveikslą 
pardavė Moderniojo Meno mu
ziejaus pardavimo skyrius. Jis 
paveikslą buvo pasiėmęs iš 
Phoenix galerijos.

Liudas Norkus, 71 m. am
žiaus. gyv. Woodhaven e, mirė 
birželio 28. palaidotas iš Ap
reiškimo bažnyčios birželio 30 
į švč. Trejybės kapines. Pali
ko liūdinčią žmoną Oną, gimi
naitę Eleną Gagienę ir kitus 
gimines, šermenimis rūpinosi 
Šalinskų Įstaiga.

Antanas Žukauskas, Londo
no lietuvių namų administra
torius. atvyko iš London, Angli
jos, i Ameriką pasisvečiuoti. 
Jis buvo užėjęs ir Į Darbinin
ko redakciją (Plačiau kitam 
nr.).

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.

Mielai dr. Reginai Saldaitienei ir visai šeimai, mylimam 
Tėveliui

a. | A.

Jonui Saliamonui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Dr. B ir M. JANKAUSKAI

Vienuolynas ______  GL 5-7068
Spaustuvė —............- GL 2-6916

. Redakcija ........... .....  <5L 5-7281
Administracija ....__ GL 2-2923

Marytė Saulaitytė ir Kristina 
Butvydaitė išvyko vasaros pra
leisti Į Europą. Aplankys Pran
cūziją, Italiją, Portugaliją, Ispa
niją ir kitus kraštus. Marytė 
Saulaitytė yra poetė, išleidusi 
eilėraščių rinkinį “Kai -mes nu
tylam”.

Galia Žilionienė svečiuojasi 
Hot Springgs, Arkansas, iš kur 
atsiuntė Darbininkui sveikini
mus.

NAUJA VYR. SKAUČIŲ 
ŽIDINIO VADOVYBĖ

Gegužės 20 p. šimukonių na
muose įvyko iškilminga pasku
tinė šio sezono Vyr. Skaučių 
Židinio sueiga. Aptarus esmi
nius reikalus , buvo pagerbta 
sesė Živilė Jurienė, kuri atsi
statydino iš pirmininkės parei
gų, kurias ėjo 3 metus. Už jos 
nenuilstama darba ir idėta šir
dį statant ŠĮ skautišką židinį 
ant tvirto pagrindo, jai buvo 
Įteiktas vaidilutės paveikslas, 
kuris simbolizuoja Živilės Ju
rienės ir kartu kitų lietuvių mo
terų pasišventimą tautai. Ji 
buvo atleista iš pareigų tik lai
kinai, nes visos židinietės tiki, 
kad ji ir toliau nenustos dirbu
si jaunimo labui.

Toliau sueigos eigoje buvo 
išrinkta nauja Vyr. Skaučių Ži
dinio valdyba, kurią sudaro 
šios sesės: rūpintis Vyr. Skau
čių židinio mugės stalu buvo 
išrinktos sesės Irena Vilgalie- 
nė ir Aldona Žukienė; skautų 
kūčiomis — sesės Donata Sa- 
mušienė ir Rima Gudaitienė; 
Giedrė Kulpienė buvo išrink
ta rūpintis mugės rankdarbiais; 
kultūrinių reikalų vedėja iš
rinkta Mirga Sulaitienė, o iždi
ninkės vietai antrus metus per
rinkta Irena Alksninienė. Pir
mininkės vietai vieningai iš
rinkta sesė Gražina šimukonie- 
nė. Jai vyr. skautės palinkėjo 
daug ištvermės ir ryžto tęsiant 
toliau darbą.

Gražiai pasisvečiavus ir 
prie kavutės pasidalinus minti
mis, visos išsiskirstė namo.

G. Budreckienė

Parduodamas mūrinis namas 
Highland Park Brooklyno daly
je. 8 gyv. kambariai su mau
dynėmis ir įrengtu rūsiu. Že
mės plotas 20x167. Skambinti 
tel. AP 7-1851.

Lietuvė šeimininkė ieško vie
tos. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. va
karo tel. (212) 782-3347

Bendras SLA 56-jo seimo vaizdas atidarymo metu. Viduryje sėdi seimą sveikinę Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Liet. Laisvės komiteto pirm. V. Sidzikauskas; už jo matyti Tėv. P. Baniū- 
nas, O.F.M., Alena ir dr. M. Oeveniai iš Los Angeles, dr. St. Biežis su žmona iš Chicagos ir k.

LIETUVIŲ DIENA LINDENE, N. J.
Kasmet rengiamoji LB New 

Jersey apygardos lietuvių die
na Įvyko birželio 21 d. Lietu
vių svetainės Lindene sodelyje. 
Dar prieš vidudienį prasidėjęs 
skalsus lietus daugelį šios 
dienos nuolatinių lankytojų 
nuo jos atbaidė, nors svetainė 
ir tebeturi salę ir dengta pavil
joną žmonėms nuo lietaus ap
sisaugoti. Rengėjai buvo pasi
rūpinę, kad susirinkusieji galė
tų jaukiai praleisti laiką, tačiau 
tik dalis labiausiai užsispyru
sių bendruomenės parengimų 
lankytojų teišdrįso neboti lie
taus. Susirinko jų tik gal la
bai varginga šimtinė.

Šios dienos programą atlikti 
kiekvienais metais buvo kvie
čiami šešt. mokyklos mokiniai, 
tačiau šiais metais ir čia ren

DAR APIE KONCERTU MASPETHE
Maspetho lietuvių parapijos 

choras, ilgą laiką buvęs lyg ir 
nežinomas, štai pasirodė . birže
lio 14, surengdamas religinės 
muzikos koncertą naujų vargo
nų šventinimo proga. Choras 
nėra didelis, jame vyrauja mo
terų balsai, bet — užtenka ir 
vyrų. Choras turi savo sodru
mą, jaučias ir susiklausymas, 
tad choro pasirodymas buvo 
tikrai malonus faktas visiem.

Koncerto pradžioje choras 
buvo lyg nedrąsus. Tai ir gar 
Įėjo sudaryti bendruomeninio 
giedojimo įspūdį (kaip buvo 
pažymėta praėjusiame Darbi
ninke). Bet to būtų per maža 
chorui apibūdinti.

Choras su kiekviena giesme 
stiprėjo. Geriausiai jam išėjo 
paskutinieji dalykai: A. Vaičiū
no — Žuvusiems kariams ir J. 
Dambrausko — Malda už tėvy
nę.

Vaičiūno kūrinys buvo lyg 
užmirštas, o kadaise buvo nuo
lat giedamas karžygių ir sava
norių pagerbimuose. Jį per 
nauja pristatė V. Kerbelis; pri
statė savaip — jo tempą pa
greitino, artėdamas prie gedu
lingo maršo. Giesmė elegiška, 
pagaunanti savo taurumu ir di
dele pagarba didvyriam.

Malda už tėvynę chorui tik
rai gerai išėjo, buvo ir platu
mos, ir gilumos, ir to 
Šauksmo, kuris paliečia kiek
vieno gelmes. O tokių dalykų 
choras pasiekia tik dideliu triū
su. Tegu vadovas V. Kerbelis 
išlaiko tokį chorą ir toliau!

Šiame koncerte klausyto
jams buvo nauja ir V. Kerbe- 

gėjus lydėjo nesėkmė — vyres
nieji mokyklos mokiniai išvy
ko į tą pačią dieną skautų ruo
šiamą sporto šventę Worcester, 
Mass. Bet susirinkusieji buvo 
maloniai nustebinti trijų mo
kyklos mokinių išpildyta prog
rama: Debbie Didžbalytė su 
Joniu Didžbaliu jaunais, bet 
maloniai skambančiais bal
sais duetu padainavo: O ramu
nėle, pasakyk, Išėjo tėvelis ir 
Malu, malu malūnėlis, Be to, 
ta pati Didžbalytė labai grakš
čiai pašoko vieną šokį iš baleto 
Spraktukas. O šokti ji sugeba, 
nors ir jauna būdama. Pabaigai 
tos pat mokyklos mokinė Rūta 
Raudytė akordeonu pagrojo ke
lius įvairių kompozitorių kūri
nius. Akordeonas jos jaunų 
pirštų gražiai klausė, nes ji 

lio kompozicijos. Jis seniai 
komponuoja, bet — jis mėgs
ta savo kūrinius ilgai laikyti 
ant lentynos. Gerai, kad galų 
gale Įsidrąsino ir į koncertą Į- 
rašė dvi savo giesmes ir du da
lykus vargonams. Giesmes gie
dojo solistas St. Citvaras, var
gonų kūrinius grojo pats 
autorius.

Visi kūriniai rodo jo kom
pozicinę nuovoką ir skoni. Vi
si turi religinės nuotaikos. Gies
mės su romantiniu pamušalu, 
kiek elegiškos. Reikėtų dar ge
riau Įsiklausyti, kad Įsimin
tum subtilumus, bet savo sam
prata jos buvo malonios. Iš jų 
atrodė Sveika Marija sukurta 
išradingiau.

Vargonam skirti kūriniai ir
gi turi savo užmanymus ir iš
vystytą architektūrą. Jie būtų 
geresni, jei būtų grojęs ne 
pats autorius. Jis neišvengė 
jaudinimosi, kas savaime su
prantama.

Puikus buvo Jonas Žukas, 
vargonų virtuozas, solistas S. 
Citvaras, kurį dažnai girdime, 
bet visiem buvo nuostaba tai 
Grace Keddy. Ją surado bene 
V. Kerbelis. Tai tikrai puiki 
dainininkė ir jos atgiedota Avė 
Maria iš Verdi Otelio buvo tik
rai žavi.

Atrodo, kad be šių žodžių 
būtų likęs koncertas įvertintas 
ne pilnai. Tegu choras, jo vado
vas ir kiti dirba ir gaudžia su 
naujais vargonais! (B.2.)

Laisvės Žiburio radijas šį sek
madienį duos ištraukas iš Mas
petho religinio koncerto, kuris 
buvo birželio 14 d. 

šiais metais New Jersey Ac
cordion Society surengtame 
konkurse yra laimėjusi antrą 
vieta.

Kaip ir kiekvienais metais 
šios dienos rengimą savo pini
ginėmis aukomis ar maisto pro
duktais parėmė: Ona Klimienė 
su vyru, Pranas Kupinskas, dr. 
St. Petrauskas, kun. J. Prabul- 
bickas, Genovaitė ir Kazys Tre
čiokai, Pranas Vilimas ir Lith. 
Liberty Park svetainė. Svečius 
vaišino, dirbdamos karštoje vir
tuvėje, dažnos parengimų tal
kininkės, ponios Bitėnienė, Bru- 
žėnienė, Dovydauskienė, Juš
kienė ir Klimienė. Visom jom 
ir visiem aukotojam, o taip pat 
ir nepabojusiems lietaus die
nos dalyviams didelis bendruo
meniškas ačiū!

LB New Jersey apygardos 
kandidatai į JAV LB Vl-ąją Ta
rybą pagal oficialius apygardos 
rinkiminės komisijos davinius 
gavo po tiek balsų: Dr. Jokū-
bas Stukas — 402, kun. Vik
toras Dabušis —- 219, Kazys 
Jankūnas — 201, Antanas Gu
doms — 128, Pranas Puronas 
27, Vincas Mamaitis — 75, Ka
zys Šipaila — 97, Albinas Tre
čiokas — 51, ir Juozas Stan
kūnas — 57. Viso apygardoje 
balsavo 651 (1967 m. 530). Iš
rinkti Į Tarybą Dr. J. Stukas ir 
kun. V. Dabušis. K.J.

Organizuojamas autobusas i 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 26. Autobusas išeina sek
madieni, - 6:30 v. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno 680 
Bushwick Av., Bklyn, N. Y. 
7:00 sustoja prie Shalins Funer
al Home 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
11 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje GL 2-2923, va
karais GL 5-7068, pas M. Šalins- 
kienę 296-2244, E. Kašetienę 
ST 2-6814. Gautas modemus ir 
patogus kelionei autobusas, ir 
tik vienas. Prašoma užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku at
vykti.

PAVERGTŲ
TAUTŲ 
SAVAITE 
1970

Pavergtų Europos tautų asamblėja (ACEN) visus kviečia daly
vauti pavergtų tautų savaitės minėjimo iškilmėse:
KETVIRTADIENĮ, liepos 9 — 11 vai. ryto New Yorko rotušėje 

J Blue room) burmistras John V. Lindsay paskelbs paverg
tų tautų minėjimo savaitę.

- ŠEŠTADIENĮ, liepos 11 — 10:30 vai. ryto žydų pamaldos Ema
nuel šventykloje.

SEKMADIENĮ, liepos 12 — 10 vai. ryto šv. Patriko katedroje 
iškilmingos mišios dalyvaujant kardinolui Terence Cooke. 
Mišias laikys vysk. Joseph M. Schmondiuk iš Stamford. 
Pritaikytą pamokslą pasakys kun. Raymond J. De Jaegmer. 
11 vai. ryto protestantų specialios pamaldos St. John the 
Divine katedroj. Pamokslą sako kanauninkas Edward West.

Pavergtų tautų savaitė šiemet minima liepos 12-18. ACEN ti
kisi, kad ir lietuviai prie to minėjimo prisidės savo dalyvavimu 
viršminėtose iškilmėse.

Kun. Albertas Kontautas — 
Cantons, Sv. Sebastijono aukš
tesniosios mokyklos profeso
rius, Newton, Mass., Bostono 
vyskupijos kunigų išrinktas ku
nigų senatoriumi. Kunigai bal
savimo būdu išrinko viso 36 
naujus senatorius, kurie pagal 
Vatikano II susirinkimo patvar
kymą bus vyskupo patarėjai. Ši
tame senatorių sąraše yra tik 
vienas lietuvis, du lenkai. Iš
rinktas ir vienas vienuolis — 
tėvas pranciškonas.

Kun. Edmundas Sviokla šv. 
Jono parapijos vikaras Peabo
dy, Mass., baigia savo terminą 
kaip vyskupijos senatorių pir
mininkas. Jis yra lietuvių kil
mės kunigas, kilęs iš šv. Ka
zimiero parapijos Brockton, 
Mass.

Šv. Petro lietuvių parapiji
nės mokyklos graduantai bir
želio 12 dalyvavo mišiose. Dip
lomus jiem išdalijo kleb. ku
nigas Antanas Baltrashunas. Iš 
viso buvo 30 graduantų. Juozo 
Caspero stipendiją laimėjo 
Annette Yankunaitė, Stepono 
Dariaus posto pažymėjimus ir 
dovanas laimėjo Jonas Yelmo- 
kas ir Annette Yankunaitė. P. 
T.A. pažymėjimą — dovaną lai
mėjo Veronika Stunzėnaitė.

Ona ir Albinas Šležai išvyko 
atostogauti Į Australiją.

Lietuviy kalba 
pradžios 
mokykloje

KEARNY, N. J.

Sopulingosios Dievo Moti-
nos parapija išlaiko savo pra
džios mokyklą. Šiemet išleido 
I-ją abiturientų laidą, kurioje 
buvo 9 mokiniai. Mokykloj mo
kėsi 155 mokiniai. Vedėja buvo 
sesuo M. Joyce.

Vietos klebono kun. D. Po
ciaus ir kun. R. Tamošiūno dė
ka ir rūpesčiu šį pavasari pra
džios mokykloje buvo Įvesta 
lietuvių kalbos mokymas.

Buvo užklausti tėvai, kas no
rėtų, kad vaikai būtų mokomi 
lietuviškai. Iš jų 45 pasisakė 
už lietuvių kalbos dėstymą. 
Mokyklos vedėja sesuo M. Joy
ce sudarė 20 norinčiųjų moky
tis vyresniųjų klasių grupę, ir 
nuo gegužės mėn. kiekvieną 
trečiadieni buvo lietuviu kalbos 
pamoka. Įsigyti ir vadovėliai.

Mokyti vaikus lietuviškai pa
rapijos vadovybė pasikvietė Na
taliją Kiaušienę, dabartinę dr. 
V. Kudirkos šeštadieninės lie
tuvių mokyklos mokytoją Eliza- 
bethe.

Tikimasi, kad nuo rudens su
sidarys dar kita grupė lietu
viškai pasimokyti.

J.K.

Kun. Tadas Degutis, pranciš
konas iš Kennebunkport, Mai
ne, tretininkų vizitatorius, ap
lankė tretininkes šv. Petro baž
nyčioje birželio 21.

Kun. Jonas Rusteika, Sal
džiausios Jėzaus Širdies parapi
jos klebonas Cowich, Kansas, 
praleido savaitę pas savo mo
tiną Ona Rusteikienę ir gimi
nes So. Bostone. Kun. Rustei
ka rengiasi minėti savo kuni
gystės 25 metų sukaktį rug
piūčio 23 So. Bostone.

Švč. Sakramento šoninis al
torius Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje įtaisytas kun. Antano 
Baltrushuno pastangomis.

Mišių patarnautojų metinė 
iškyla buvo birželio 19. Visi iš
važiavo į gražų Canobie Lake 
Park, Salem, N. H., iš viso yra 
52 patarnautojai, važiavo 45 
su savo dvasios vadu kum Al
binu Janiūnu.

Lietuvos Vyčių 17-tos kuo
pos susirinkimas bus liepos 14 
d. 8 v.v. Septintos gatvės salė
je.

N. Anglijos vyčių apskričio 
narių piknikas bus liepos 19 d. 
Westfield, Mass., prie gražaus 
ežero.

Lituanistinėje mokykloje 
šiais metais dirbo: vedėjas An
tanas Gustaitis, Janina Ambra- 
ziejienė, Nijolė Baškytė, Aldo
na Dabrilienė, Mykolas Drun- 
ga, Paulina Kalvaitienė, Vida 
Kleinienė, Skirmantė Makaity- 
tė, Antanas Mažiulis ir Irena 
Veitienė. Dalis yra buvę šios 
mokyklos mokiniai, o Myko
las Drunga iš Chicagos.

LB kultūros klubo kitu metu 
sezonui valdybą sudaro: pirm, 
inž. Viktoras Kubilius, vicepir- 
min-kės Danutė Baltienė ir Fe
licija Izbickienė, sekr. dail. Ju
lius Špakevičius ir ižd. inž. 
Algis Lapšys.

Ltn. Povilas P. Nakrošis, JV 
karo aviacijos pilotas, išbuvęs 
Pietų Vietname metus laiko ir 
atlikęs daugiau 1000 vai. Įvai
riausio pobūdžio kovos skridi
mų priešo teritorijon, vadovy
bės buvo paskirtas specialiam 
paruošimui Į Kaliforniją.

Šiuo metu lakūnas P. Na
krošis yra strateginiuose oro 
daliniuose Plattsburg, N. Y., 
pakeltas Į kapitono laipsnį ir 
apdovanotas už pasižymėjimus 
“Distinguished Flying Cross” 
ordinu. Šias vasaros atostogas 
jis su žmona Milda žada praleis
ti Nova Scotia, Kanadoje.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

Prisiminimų fragmentai, K.
Musteikio, 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaš- 
kausko, 2.50 dol.

Lituanistikos darbai, II, J. Ba
lio, 2.50 dol.

Sparnuoti lietuviai — Darius 
ir Girėnas, P. Jurgėlos, 7,dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, 1 dol.

AJA

STASIUI GIRDVAINIUI,
atstovui prie šv. Sosto mirus Romoje, reiškiam 
gilią užuojautą p.p. Stasiui ir Vincentai Lozorai- 
čiams, rūpestingai globojusiems jį jo ilgoj ir 
sunkioj ligoj.

Nuliūdę Andrius ir Lidija Vaišvilai 
ir jų sūnus Jurgis, Lt. Col. Ameri
kos armijoj, kurių Seimų didžiausiu 
ir artimiausiu draugu p. Girdvainis 
buvo per 50 metų.




