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Rumunai priėmė Kosygino delegaciją labai šaltai

niekais paversti
Washingtonas. — Diskutavę 

labai aiškų reikalą 37 dienas 
ir pasakę 288 kalbas, senato
riai prikabino prie karinių me
džiagų užsieniam pardavimo Į- 
statymo nieko bendro su tuo 
įstatymu neturintį priedą, ku
ris, jeigu praeis per Atstovų 
Rūmus ir prezidentūrą, nuo lie-

Atstovy Rūmai
pos 1 draus prezidentui daryti 
šiuos veiksmus: laikyti Kambo
džoje JAV karinius dalinius, 
siųsti Kambodijon karinius pa
tarėjus, paremti Kambodijos 
karinius dalinius JAV aviacija, 
suteikti finansinės pagalbos ki
tiem kraštam, kurie savo kari
niais daliniais ar patarėjais no-

Nesidavė išprievartaujami kaip Čekoslovakija; nesutiko 
talkinti prieš Kiniją nei įsileisti rusų kariuomenę
Bukareštas. — Sovietų dele

gacija šią savaitę lankėsi Ru
munijoj draugiškumo sutarties 
pasirašyti. Buvo skelbta, kad 
delegacijai vadovaus Brežnevas, 
bet atvyko Kosyginas. Brežne
vas susirgęs gerklės sloga.

Brežnevo liga ne fizinė, bet 
politinė. Tą sutartį buvo numa
tyta pasirašyti-atnaujinti 1968, 
bet dėl Rumunijos protesto Če
koslovakiją okupavus rusai ne-

bedrįso Bukareštan važiuoti jos 
pasirašyti, šį pavasarį buvo su
organizuotas didžiulis spaudi
mas Rumunijos vadovybei, kad 
sutartį sutiktų pataisyti taip, 
kaip ją sutiko pataisyti Čekoslo
vakijos kompartija — įteisinti 
ta sutartimi vadinamą Brežne
vo doktriną; Rumunai šiais me
tais jau tris kartus buvo iš
kviesti Maskvon santykių tvar
kyti, bet nuo išprievartavimo

ROGERS ORGANIZAVO PARAMĄ 
Washingtonas rems Kambodiją turtu, 

bet ar kiti rems ją kariuomenėm?
Saigonas. — Valstybės sekre

torius Rogers iš pietryčių Azi
jos pakto narių susirinkimo Ma
niloje atvyko į Saigoną dviejų 
tikslų siekdamas: peržvelgti ku
ria kryptimi tvarkytinas Indo- 
kinijos karas ir aptarti taikos 
organizavimą su Saigono vy
riausybe.

Jo atvykimas sutapo su Ame
rikos kariuomenės pasitrauki
mu iš Kambodijos ir nauja 
prez. Nixono akcija sustiprin
ti taikos derybas Paryžiuje. 
Tam jis paskyrė seną diploma
tą David Bruce Amerikos dele
gacijos vadovu Paryžiaus tai
kos pasitarimuose. Kandidatas 
patiko kongresui, ir esama bal
sų iš Hanojaus, kad Amerikos 
delegacijos sustiprinimas ten 
priimtas su pasitenkinimu. 
Saigono pasitarimuose Rogers 
turėjęs sužinoti, ar Saigono vy
riausybė turi politinių pasiūly
mų taikai, ar jie praktiški, 
ar jau laikas su jais pasirodyti.

Bet svarbiausias rūpestis — 
kaip Kambodiją išgelbėti nuo 
komunistų užgrobimo. Pasitarti 
su Rogers ir Kambodijos už
sienio reikalų ministeriu buvo 
atvykę atstovai visų valstybių, 
kurios vienaip ar kitaip daly
vauja Vietnamo kare. Washing
ton© nuomonė esanti tokia: jei 
vieni pietų vietnamiečiai nega
lėtų jos išgelbėti be skriaudos 
savo reikalam, tai pagalbą ka
riais turi suteikti ir Tailandas. 
Amerika duos ginklų ir ūkinės 
pagalbos, o visi kiti prisideda ' 
kitokia reikalinga parama.

Tailando užsienio reik. min. 
Manilos konferencijoje esąs 
reikalavęs, kad Washingtonas 
užtikrintų piniginę paramą pir
miau, negu Tailando kariuome
nė įeis į Kambodiją, nes pats 
vienas Tailandas tos naštos ne
galįs pakelti ir dar priedo klau
sytis Amerikos senatorių prie
kaištų, kad Tailandas už teikia
mą pagalbą reikalauja atlygini
mo. Visi kiti žadėję duoti Kam
bodijai prašomų dalykų, bet nė 
vienas nepanorėjęs siųsti ten 
savo kareivių.

Pačiam Rogers nebuvo pato
gu lankytis Kambodijos sosti
nėje, todėl ten buvo pasiųstas 
jo palydovas, valstybės dep. 
pasekret Rytų Azijos ir Pa- 
cifiko regiono reikalam. Jis tu
rėjo išaiškinti du dalykus: kiek

stipri dabartinė Kambodijos vy
riausybė ir kokia skubi karinė 
bei ūkinė pagalba jai reikalin
ga-
Saigone būdamas, Rogers ma

tėsi ir su rimtaisiais opozicijos 
atstovais, nes jie priėmė pa
kvietimą atsilankyti į JAV am
basadą liepos 4 priėmimo pro
ga. Tai buvo pirmas Amerikos 
bandymas suvesti visus P. Viet
namo patriotus draugėn Indo- 
kinijos pusiasaly taikos sie
kiant. Ypač svarbūs yra ten o- 
pozicijoj esą du generolai, ne
galį sugyventi su dabartine P. 
Vietnamo valdžios viršūne. 
Abu generolai ta proga užmez
gę su JAV ambasadorium rim
tas kalbas ir sutikę pasikalbė
jimus tęsti, paliekant ambasa
doriui iniciatyvą jų santykius 
-su P. Vietnamo vyriausybe gi
linti.

apsigynė.
Toji draugiškumo sutartis 

Rumunijai nepavojinga, nes ji 
be konkrečių įsipareigojimų, 
bet Maskvai nors ir tokia rei
kalinga savo' prestižui palaiky
ti. Būdinga tai, kad Kosygino 
delegaciją aerodrome sutikda
mas, Rumunijos premjeras 
Maurer suskubo pakartoti pri
minimą, kad Rumunijos-Rusi- 
jos santykiai negali remtis jo
kiu kitu pagrindu, kaip tik įsi
pareigojimu nesikišti į viena ki
tos reikalus — kad nei vidaus 
nei užsienio Rumunijos politi
kos niekas iš šalies negali tvar
kyti.

Nežiūrint ant galvos kaban
čios Maskvos grėsmės, rumu
nai nė šiemet nesutiko įsileis
ti Varšuvos pakto nariu kari
niu daliniu pratimam Į savo te
ritoriją, atsisakė duot pažada 
teikti karinę pagalbą Rusijai, 
jei kiltu rusy-kinų karas, at
sisakė dalyvauti steigimo ban
ko, kurs turėtu finansuoti ben
drus vadinamu socialistinių ša
lių vykdomus projektus, plečia 
pclitinius-ūkinius ryšius su Va
karais, specialiai demonstruo
ja draugystę su Washington©, 
ugdo į artimus ryšius sų Jugos
lavija:-Taigi, viskas priešingai, 
negu Maskva nori ir reikalau
ja. Belieka tik pasakyti, kad 
Rumunija pasitraukia iš Varšu
vos pakto sąjungos.
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Vyskupas A. Deksnys audiencijoje pas popiežių Paulių VI birželio 24. Popiežius pažadėjo pašventinti lietuvių 
koplyčią šv. Petro bazilikoje ir atlaikyti mišias liepos 7.

Popiežius Paulius i VI užrūstino Portugalijos valdžią

— Pasitraukė Italijos vyriau
sybė, nes negalėjo susitarti su 
unijom dėl visuotinio streiko 
sulaikymo ir dviejų vyriausybė
je esančių socialistų partijų po
litikos suderinimo.

— Iš valstybės departamen
to šaltinių jau kelinta diena 
leidžiami gandai, kad Vid. Ry
tų padėtis esanti tiek įsitempu
si, jog Washingtonas darysiąs 
Maskvai didžiausią spaudimą, 
kad ji ištrauktų iš Egipto vi
są savo karinį personalą, pa
tarėjų ir technikų neišskiriant. 
Bet vis dar nepasakoma, kaip 
Washingtonas mano tą tikslą 
pasiekti.

Roma. — Henry Cabot Lod
ge, prez. Nixono asmeninis at
stovas prie Vatikano, jau atvy
ko į Romą ir įsikūrė viešbuty
je. Jis čia lankysis kelis kar
tus per metus, kiekvieną kar
tą maždaug 'po mėnesį. Jo tar
nyboje bus patarėjas, sekreto
rius ir šoferis. Lodge patar
naus prez. Nixonui be algos.

Jis jau turėjo pirmąjį pasi
matymą su 
kalbasi be 
kai.

Kalbėjosi
kano valstybės 
kard. Villot.

Portugalija yra vienintelė 
Europos valstybė, tebeturinti 
dideles kolonijas Afrikoje. Tai 
Angola, Mozambikas ir Portu
galijos Gvinėja. Neskaitant sa
lų prie vakarinio Afrikos kran
to. Vsose trijose kolonijose 
veikia slaptos organizacijos, 
ginklu kovojančios už nepri-

dalis
Pe- 

Afri- 
siste-

Paulium VI. Juodu 
vertėjo prancūziš-

Lodge ir su Vati- 
sekretoriumi

Roma. — Portugalijos am
basadorius atšauktas iš Vatika
no, nes pop. Paulius VI per
eitą savaitę po bendrosios au
diencijos pasiliko kelias minu
tes pasikalbėti su vadais trijų 
organizacijų, kurios vadovauja 
laisvės kovoms Portugalijos Af
rikos kolonijose. Ta proga Va
tikano valstybės sekretoriui į- - klausomų valstybių ten įkūri- 
teikta ir pikta Lisabonos nota. 
Bet neigiami gandai, kad san
tykiai visai nutraukti.

Prieš tą Pauliaus VI huma
niškumo mostą išėjo protestuo
ti ir grupė Italijos katalikų stu
dentu, tvirtindami, kad tie va
dinami laisvės sąjūdžiai esą 
Maskvos ir Pekino komunistų 
kontrolėje. Tuo reikalu jie at
spausdino medžiagą ir dalino 
Šv. Petro aikštėje minioms.

mą. Visų trijų vadai kaip tik 
pereitą savaitę buvo atvykę 
Romon konferencijon aptarti 
pagalbą tom kolonijom išlais
vinti. Nebuvo įsileista konfe
rencijon Angolos delegacija, 
kuri nenori pilnos nepriklauso
mybės, tik dabartinės savival
dos išplėtimo. Ji atsivežė daug 
kaltinamosios medžiagos prieš 
tuos, kurie Angoloje kelia maiš
tą, bet tarnauja ne Angolos

žmonių gerovei tik yra 
tarptautinio Maskvos ir 
kino sąmokslo įtvirtinti 
koje savo komunizmo 
mas.

Italijos kompartijos spauda 
ėmė įtaigoti, kad popiežius pa
žadėjęs jų reikalą remti. Vati
kanas pranešė, kad tai yra šim
taprocentinis melas. Tų trijų af
rikiečių klaidingo komentaro 
paskelbimu pasirūpino Itali
jos kompartijos dienraštis L‘ 
Unitą.

retų padėti Kambodijai atsigin
ti nuo komunistų invazijos.

Sis priedas, kartu su tuo į- 
statymo projektu, prie kurio jis 
prikabintas, turi dar eiti į at
stovų rūmus. Kadangi prez. 
Nixonas ištraukė JAV kariuo
menę iš Kambodijos prieš lie
pos 1 ir ta proga pareiškė, 
kad nei JAV karių, nei patarė
jų nenumato atgal į Kambodi- 
ją siųsti, tai linkstama many
ti, kad atstovų rūmai tą priedą 
gali visai atmesti arba jį visai 
kitaip suredaguoti. Jeigu jis ir 
ten praeitų, tai prezidentas gali 
įstatymą su visu priedu vetuo
ti. Veto nugalėti reikia dviejų 
trečdaliu balsu, kuriu, sakoma, 
bent jau atstovų rūmuose ne
bus galima surinkti.

Tame priede yra dar įrašytas 
paaiškinimas, kad jis negali 
būti aiškinamas kaip preziden
tui konstitucijos suteiktų teisių 
siaurinimas. Kaip tik tas paaiš
kinimas greičiausiai teismuose 
neatlaikytų juridinės logikos 
spaudimo, nes jis labai aiškiai 
naikina pirmąją to nutarimo 
dalį, kur nurodoma, ko prezi
dentas negali daryti. Jeigu pre
zidentas vykdytų pirmąją da
lį, jis atsisakytų konstitucijos 
jam uždėtų pareigų karo metui.

Visą tą kampaniją už prezi
dento karo vedimo kompetenci
jos susiaurinimą suorganizavo 
vadinamieji “taikos balan
džiai”, panorėję tokiu būdu pri
versti prezidentą ištraukti kuo 
greičiausiai JAV karinius dali
nius iš Vietnamo be jokių są
lygų. Sen. Fulbright ir paskuti
nį sekmadienį yra pasakęs, kad 
ne Amerikos reikalas, kas val
dys Vietnamą, todėl reikia jį 
palikti tiem, kas ten laimės. To
kie darbai ir tokios kalbos se
nato orumo tikriausia nedidina. 
Ne be reikalo sklinda jau šū
kiai, kad laikas pakeisti senato 
sudėtį, kuri jau nebeatstovauja 
krašto daugumos nuotaikom.

Nuotr. ' Waterbury Sunday Republican'Waterbury lietuviai dalyvauja Liepos 4 Šventėje.

Sudužo 2 lėktuvai, 
žuvo 220 keleivių

Britų lėktuvas .su atostogų Is
panijon vykstančiais keleiviais 
atsitrenkė i kaina Barcelonos 
erdvėje ir sudužo, žuvo visi ja
me buvę 112 keleiviu.
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Pereitą sekmadienį netoli To
ronto aerodromo nukrito deg
damas Kanados keleivinis lėk
tuvas, skridęs rš Montrealio į 
Los Angeles. Žuvo juo vykę 
108 asmens. Katastrofos prie
žastis — užsidegė ir vienas oo 
kito iškrito du lėktuvo motorai.

pareiškęs,

— Dr. M. Friedman, Chica- 
gos universiteto ekonomikos 
profesorius, kurio vardu net 
ekonominė teorija yra vadina
ma, pasikalbėjime per televizi
ją neseniai yra
kad visos prez. Nixono adminis
tracijos vartojamos priemonės 
infliacijai sutramdyti yra geros, 
kad infliacija jau yra sustoju
si, greit lauktina kainų ir atly
ginimų mažėjimo. Tas reiški
nys atėjo vėliau, negu norėta, ' 
bet jis atėjo ir pradės spausti 
kainas bei atlyginimus. Kainų 
ir atlyginimų kontrolė nereika
linga, nes ji niekad norėtam 
tikslui pasiekti nepasitarnavo.

Baltieji Rūmai rengiasi rinkimam
Washingtonas. — Prezidentū

ros patarėjas vidaus reikalais J. 
D. Ehrlichman labai stipriai pa
kritikavo kongresą už sabotavi- 
mą prez. Nixono pastangų per
tvarkyti pasenusią administraci
nę santvarką ir panaikinti to
kias programas, kurios labai 
brangios, bet naudos veik jo
kios. Pavyzdžiu jis nurodė pre
zidento pasiūlymą panaikint 14 
programų ir jų sveikąsias da
lis perkelti į kitus biurus. Re
forma sutaupytų daug pinigų

—Va 1st. sekretorius Rogers 
išvyko į Filipinus, Vietnamą ir 
Japoniją. Iš ten vyks į Lon
doną susitikti ir pasitarti su 
naujuoju Anglijos užsienio rei
kalu ministeriu. Svarbiausias 
pasikalbėjimų reikalas — vid. 
rytai ir Varšuvos pakto narių 
nutarimas kalbėtis dėl kariniu 
jėgų sumažinimo Europoje.

— Prancūzija vėl sprogdino 
atominius ginklus pietų Paci- 
fike, kur ji dar valdo grupę ne
didelių koralinių salų. Iš tolo 
sprogdinimus sekė rusų, britų 
ir amerikiečių laivai —šnipai. 
Sprogdinimai buvo vykdomi 
ore.

— Butų nuomų kontrolę N. 
Y. miesto taryba paliko, bet 
nuo rugpjūčio 1 dienos leido 
pakelti nuomas tarp 8 ir 15 
proc. Kartu nutarta sustiprinti 
priežiūrą, kad savininkai neapsi
leistų su patarnavimais.

ir panaikintų dublikatus. Kon
gresas ne tik kad nepasirūpino 
su patiekta medžiaga susipažin
ti, bet tas programas palikęs 
aprūpino jas dar didesnėmis pi
nigų sumomis. Visas tas prog
ramų miškas yra užsilikęs iš 
demokratų “great society” lai
kų. New Yorke iš tom progra
mom skirtų pinigų buvo iš
vogta apie 10 mil. dol.

Antroji priekaištų grupė lie
čia kongreso delsimą paskirti 
pinigus 1970-71 biudžetiniam 
metam. Metai jau prasidėjo, bet 
kongreso darbas su biudžetu 
dar beveik neprasidėjęs.

Jis ir kiti su juo kartu tą rei
kalą aiškinę spaudos atstovam 
tvirtino, kad prezidentas greit 
pradės vetuoti kiekvieną įstaty
mą, kuris sabotuoja reformas 
ir paskiria daugiau pinigų, ne
gu prezidentas rekomenduo
ja. Jei ir šita priemonė nepa
gerins prezidento santykių su 
kongresu, tą reikalą turėsią 
išspręsti rinkimai.

Iš tų spaudai atidengtų nuo
taikų padaryta išvada, kad rin
kiminei kampanijai respubliko
nų ruošiama medžiaga bus pa
žymėta tokiu šūkiu: demokra
tų kongresas trukdo preziden
tui įvykdyti pribrendusias re
formas ir skirdamas pinigus 
negyvom programom trukdo 
pažabot infliaciją. Tokia būsian
ti respublikonų taktika sie
kiant išrinkti į kongresą savus 
kandidatus.
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Lietuvių Bendruomene žengia pirmyn ar atgal? ANTANAS J. 4AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Šiemet rinkimų sezonas. 
Rinkimai buvo Vokietijoje, Ita
lijoje, Anglijoje. Buvo Sovietuo
se. Eina Amerikoje. Įvyko ir 
JAV lietuvių bendruomenėje.

“Rinkimai” be staigmenų tik 
Sovietuose — ten viskas pagal 
iš anksto numatytą planą įvyks
ta. Vokietijos ir Anglijos rin
kimai parodė masių traukimąsi 
nuo liberalų, nuo socialistų. N. 
Y. pirminiai rinkimai parodė 
menką dalyvavimą, vadinas, 
masių traukimąsi nuo siūlomų 
kandidatų. Ką parodė JAV Lie
tuviu Bendruomenės rinkimai, 
buvę birželio 6-7?
1. SUMAŽĖJO BALSUOJAN
ČIŲ SKAIČIUS

Pagal vyriausios rinkimų ko
misijos paskelbtus duomenis 
(žr. šio nr. 3 ps.) 1970 rinki
muose dalyvavo viso 6781. Jei 
priešpaskutiniuose rinkimuose 
1967 dalyvavo 9124, tai išeitų, 
kad 1970 rinkimuose sumažė
jo balsų 2443, arba arti 27 pro
centai.

Tačiau vyr. rinkimų komisi
jos “matematika” nesutampa 
su mūsų “matematika”. Vyr. 
rinkimų komisijos paskelbtus 
atskirų apygardų balsų skaičius 
sudėję (Vakarų ap. 353, Detr. 
628, Ohio 560, Bost. 481, Hart
ford 693, N. J. 651, Pietryčių 
634, Chicagos 3234), mes gau
name bendrą sumą 72'34. Mum 
rodosi, kad rinkimų komisijos 
“kompiuteriuose” kažkur pra
dingo 453 balsai...

Lygindami 1970 rinkimus su 
1967, imame savo apskaitymą 
ir tada randame, kad 1970 me
tais balsų surinkta 1890 ma
žiau, tai būtų arti 21 proc.

Bet ir šis procentas nėra ga
lutinis. New Yorko apygarda 
nebalsavo. Kai pabalsuos, bal
sų skaičius, taigi ir procentas, 
pasikeis. Kiek pasikeis -4riieži- 
nia. Bet jei New Yorkas duos 
tiek balsų, kiek jis davė 1967 
(551), tai skirtumas tarp 1970 
ir 1967 rinkimų būtų apie 
1340, arba arti 15 proc.

(Vaizdas būtų dar kitas, jei 
1970 rinkimus lygintume su 
visa eile kitų rinkimų — tada 
būtų daugiau sakanti bendruo
menės raidos kreivė. Bet susto
ti ties ja teks jau skyrium).
2. KAI KUR IR PADIDĖJO.

Apygardų aktyvumas buvo 
nevienodas. Kalifornijos apy
gardoje sumažėjo tik truputi:
1967 buvo 368, 1970 — 353 
(nors atstovų gavo dvigubai). 
Tada pirmasis ir vienintelis at
stovas buvo išrinktas 252 bal
sais (B. Brazdžionis); dabar pir
masis atstovas gavo 175 balsus 
(A. Mažeika). Jei dabar renka
masis skaičius buvo 246 vie
nam atstovui, tai Kalifornija sa
vo dviem atstovam būtu turė
jusi surinkti arti 500 balsų.

Chicagos apygarda labiausiai 
traukė dėmesį — ji didžiausia, 
ji lemianti, nes turi 15 atstovų 
iš 37. Ir Chicagoje betgi balsų 
skaičius sumažėjo. Net apsčiai 
sumažėjo: 1967 balsavo 3792 
1970 — 3234. Skirtumas 558. 
Tada pirmasis gavo 2407 bal
sus (P. Kisielius), dabar —
1968 (tas pats P. Kisielius).

Chicaga nepateisino vilčių, 
kad ji bus verta 15 atstovų. To
kiam atstovų skaičiui būtų tu
rėjusi surinkti 3690 balsų.

Detroito ir Ohio dabartinis 
apygardų plotas 1967 priklausė 
vienai apygardai. Kol nėra duo
menų iš apylinkių, neįmanoma 
pasakyti, kokis skirtumas čia 
yra tarp 1967 ir 1970 balsavi
mų. Tačiau jei šiemet renka
masis skaičius buvo 246, o De
troitu! buvo skirti 4 atstovai, 
tai buvo pagrindo laukti, kad 
Detroito apygarda surinks 
984 balsus. Tesurinko betgi 
628, kurių užtektų trim atsto
vam, bet ne keturiem. Dar blo
giau, o gal blogiausia, su Ohio 
apygarda, kuri turėjo išrinkti 
5 atstovus: taigi turėjo jiem su
rinkti apie 1230 balsų, o te
surinko 560.

JAV bendruomenės rinkimuo se 1970 dalyvavo arti 21% ma
žiau nei 1967. Rinkiminės akcijos daugiau rodė jaunesnieji, 
ir jy skaičius naujoje taryboje padidėjo. Padidėjo liberales- 
niij svoris, bet padidėjo ir bendruomenės dezintegracija.

Apygardos, kurios pasinaudo
jo “nepriklausomybe” nuo bu
vusių New Yorko ar nuo Con
necticut apygardų ir surinko 
balsų daugiau nei 1967, tai trys 
— Hartfordo, vadinama pietry
čių (Phlladelphljos) ir New Jer
sey apygardos. Pirmoje vietoj 
tarp jų yra New Jersey. Ji pa
didino savo balsų skaičių apie 
20 proc., palyginti su 1967 rin
kimai^. O pirmiausioje vietoje, 
tur būt, yra tos apygardos New
ark© apylinkė, padidinusi bal
suotojų skaičių 80 proc.

Tiesa, balsų bendrą skaičių 
būtų padidinęs New Yorkas, 
jei jis būtų rinkimuose daly
vavęs. Tačiau jo sritin įeinan
čių apylinkių balsai, spren - 
džiant iš 1967 rinkimų, tebū
tų galėję bendrą sumažėjimą 
sušvelninti, kaip minėta, iki 15 
proc., bet nebūtų stengę išlai
kyti 1967 lygyje.
3. DĖL KO SUMAŽĖJO?

Pagrindinę priežastį nurodė 
Newark© pavyzdys. Čia atsira
do vienas atkaklus entuziastas 
(S. Kontrimas), kuris per po
rą savaičių lankė kiekvieną 
bendruomenės narį ir kalbino, 
kad rinkimuose dalyvautų. Re
zultatai sunkiai įtikimi — tiek

žemaičių Kalvarijos vaizdas nuo šv. Jono kalno. Ten liepos 1-12 vyksta didieji atlaidai, j 
kuriuos suvažiuoja daug žmonių. Kad neprimintų praeities, dabar ši vietovė pavadinta 
Varduva.

Kaip rusai-atėjūnai siaučia 
Vilniuje, vieną įvykį aprašė 
“Komj. Tiesa” (birž. 4).

Igorio Perelaikovo bute, Vin
grių g. 5 nr., penki jaunuoliai 
gėrė ir kortavo. Sumetę po rub
lį, jaunuoliai — rusai nusipir
ko dar raudono vyno ir apie 
vidunaktį rengėsi skirstytis. 
Gatvėje pamatė vyrą su 
moterimi. Vienas iš penkių, V. 
Choriušinas, tekintojas, švilp
telėjo: “Paskui mane, vyrą pri
lupti, moterį...”

Choriušinas iš nepažįstamojo 
atėmė vyno butelį, pareikala
vo pinigų, gi kiti du, komjau
nuolis Kulakovas ir radijo ga
myklos kontrolierius Mamiko- 
vas, smogė praeiviui į veidą. 
Sukruvintam pavyko paspruk
ti. Du pasilikusią moterį gąs
dino, šlykščiai keikdamiesi.

Po kelių valandų keturi rusai 
buvo suimti. Teismas Choriuši- 
ną nuteisė 2,5 metų, o liku
sius — po 1,5 metų. Penkta
sis, keturis vaišinęs savo bute, 
komjaunuolis, būsiąs teisiamas 
pačių komjaunuolių — jų teis
me. (Elta)

Vilniuje gegužės mėn. kelias 
dienas viešėjo Liuksemburgo 
pedagogų delegacija. Prieš tai 
ji lankėsi Maskvoje ir Vladimi
re. (E)

Vilniaus apylinkėse rungty
niavo Pabaltijo “respublikų” a- 
viamodelistai. Sėkmingiausiai 
pasirodė latviai, juos sekė es
tai, lietuviai buvo treti. (E.) 

jie teigiami. Matyt, betgi, tokių 
entuziastų ne visur ir nedaug 
buvo..

Antra, rinkimų organizato
riai (atrodo, pagal rinkimų tai
sykles tai priklausė vyriausiai 
rinkimų komisijai) pašykštėjo 
rinkiminės informacijos. Net 
ne visų apygardų komisijos iš
siuntinėjo spaudai savo kandi
datų sąrašus.
Trečia, balsuotojų grupės, ku

rios siūlė kandidatų sąrašus, 
nerodė iniciatyvos savo siūlo
mus kandidatus garsinti, duo
ti apie juos informacijos. (Net 
oficialiuose sąrašuose teko pas
tebėti kandidatę, kurios am
žius nutylėtas, nors tai ir yra 
prieš paskelbtas rinkimų tai
sykles!).

Išimtis iš tos tylos buvo Chi
caga. Joje pasirodė pora lape
lių — jaunimo grupės vardu ir 
Akiračių vardu, — kurie siūlė 
savuosius kandidatus. Nauja 
lietuviškoje praktikoje buvo 
tai, kad akiratininkų lapely bu
vo siūloma ne tik už kuriuos 
balsuoti, bet ir už kuriuos ne
balsuoti — lapely jų pavardės 
buvo išbrauktos.

“Drauge” bei “Naujienose” 
pasirodė reklaminiai siūlomų

RUSŲ KULTŪRA VILNIUJE
Vilniaus kino teatruose, po 

kelerių metų pertraukos, ir vėl 
su nepaprasta sėkme net keliuo
se kinuose rodomas prancūzų 
gamybos filmas “Fanfanas Tul
pė” su G. Philipe ir G. Lollo- 
brigida. Vilniečiai kalba apie 
publikos spūstį “Tulpę” bežiū
rint, palyginus su kitais kinais, 
ypač sovietų filmus Todančiais, 
anuose — tuštuma. (E)

Lenkijoje įvyko kasmet ren
giama Baltijos jūros srities 
kraštų “taikos savaitė”. Iš ok. 
Lietuvos savaitės renginiuose 
dalyvavo “taikos gynimo komi
teto” pirmininkas rašytojas J. 
Baltušis ir artistė M. Aleškevi- 
čiūtė. (E.)

Ar žinai
Ilgiausia pasaulyje valstybių 

siena, be tvorų ir spygliuotų 
vielų, yra tarp JAV ir Kana
dos — 4000 mylių nuo Maino 
iki Pacifiko ir dar 1500 mylių 
tarp Aliaskos ir Kanados.

New Jersey valstija yra tirš
čiausiai. gyvenama visoje Ame
rikoje — 894 gyventojai vienai 
kv. myliai, bet nepasiekia tirš
čiausiai gyvenamo visame pa
saulyje ploto — Olandijos su 
969 gyventojais kv. myliai.

Europos plotas tik trečdaliu 
didesnis už JAV 48 valstijų plo
ta, bet turi išmaitinti tris kar
tus daugiau gyventojų nei JAV. 

kandidatu sarašai. Vienas bu
vo anoniminis “Bendruomenės 
komitetas”, kitas su Valdo A- 
damkavičiaus, dr. Baluko ir kt. 
parašais, trečias “veikliems 
kandidatams remti komiteto” 
vardu, pasirašytas Adomo Var
no, Valerijono Šimkaus ir kt.

Iš kitų apygardų neatėjo ži
nių apie tokį sujudimą.
Ketvirta, jei anuos atsišauki

mus laikys impozityvios pras
mės propaganda, tai Chicagos 
vienas dienraštis ėmėsi aštrios 
negatyvinės propagandos, nie
kindamas dabartinę bendruo
menės centro v-bą ypač jos 
pirmininką, vieną visuomeni
nę grupę (frontininkus), nuver
tindamas pačius rinkimus, siū
lydamas bendruomenei vadovy
bę iš grupių atstovų — kaip 
Alto.

Jei akivaizdoje lapkričio rin
kimų respublikonų vardu Ag
new ir demokratų vardu Mc 
Cormack pasirašė susitarimą 
rinkimų kovoje vengti demago
gijos ir kovoti garbingom prie
monėm, tai propagandoje prieš 
bendruomenės tarybos rinki
mus to džentelmeniškumo ne
buvo — buvo gausu insinuacb 
jų, šiurkštaus prasilenkimo su

Filmų festivalis
Minske gegužės 2 2 baigėsi 

filmų festivalis, kuriame buvo 
rodomi tik sovietiniai filmai.

Varžėsi ir lietuviai — filmi- 
ninkai. Operatoriui Alg. Moc
kui pripažintas geriausio meni
nių filmų operatoriaus vardas 
už filmus “Gražuolė” (rež. A. 
Žebriūnas) ir estų gamybos 
“Miško legenda”. (Elta)

Žemaitės 125-ji gimimo su
kaktis (geg. 31) okup. Lietuvo
je paminėta kukliai.

Net K. Korsakas, pasipikti
nęs (“Lit. ir Menas”, nr. 23), 
neįžiūri aiškių priežasčių, ko
dėl Žemaitė beveik pamiršta
ma. (E.)

kad...
Italija yra tik dvigubai dides

nė už Floridą, bet gyventojų 
turi 10 kartų daugiau.

Kanados teritorija didesnė 
už JAV — turi 3,851,809 kv. 
mylias, o JAV 3,608.787. Bet 
gyventojų Kanada turi tik 20 
mil., o JAV 200 mil.

Amerika gyventojų skaičium 
yra ketvirtoji pasauly — su 
200 mil. Didesnės yrt Kinija— 
773 mil. (plotas 3,760,339 kv. 
m.), Indija — 499 mil. (pit 1, 
261,597 kv. m.) ir Sovietai — 
240 mil. (plotas 8,647,172 kv. 
m.) — plotas didžiausias pa
sauly).

tikrove. Gera tiek, kad į tokius 
rašymus nebuvo atsakinėjama 
ir kad tokiu būdu ta demagogi
ja buvo lokalizuota vienoje 
spaudos dalyje.

(Pažymėtina, kad šiai anti- 
propagandai patalkino garbės 
teismo ar jo kurio nario elge
sys, kada neviešo skundo ne
viešą sprendimą pateikė vie
šai propagandai ir (tik!) vienam 
laikraščiui. Pradinė reakcija dėl 
to paskelbto sprendimo ne vie
ną galėjo nuteikti skeptiškai 
rinkimam. Ar tokis teismo ar 
jo nario elgesys buvo korektiš
kas, ar jis nepriklauso prie el
gesio, diskvalifikuojančio gar
bės teismo teisėją — tektų aiš
kintis pačiam teismui!).

Penkta aplinkybė, nepalanki 
rinkimam, buvo, galėtum saky
ti, tylus boikotas (šalia New 
Yorko garsaus boikoto). Taip 
atrodo iš sąrašų Chicagos, kur 
vyko aštriausia kova. Nei vie
name nei kitame siūlomame są
raše nebuvo žmonių, kurie yra 
žinomi tautininkų srovės var
du. Jei jie nedavė savo kan
didatų, gal būt, jie susilaikė ir 
nuo balsavimo, šis motyvas, 
gal būt, daugiausia lėmė ne 
tik Chicaga, bet ir Ohio.

Pozityvios informacijos sto
ka, demagoginė antipropagan- 
da, tylus ir netylus boikotas 
sulaikė nuo rinkimų anuos 21 
proc. balsuotojų.
4. KAS IR KĄ LAIMĖJO AR 
PRALAIMĖJO?

Jei susilaikymas nuo balsa
vimo (boikotas) norėjo ką lai
mėti — jis nieko nelaimėjo. Te
parodė, kad jis geriausiu atve
ju atstovauja tiem 21 proc. bal
suotojų. Išrinktoji taryba dėl 
to nesugrius, o tačiau ...

Tačiau pralaimėti daugiausia 
pralaimėjo /pati bendruomenė 
— pralaimėjo anksčiau buvusią 
bendruomenės vienybę, solida
rumą.

Dėl amerikiečių bendruome
nės dabar dažnai skaitome pa
sisakymus apie vykstančią 
“dezintegraciją”, “poliarizaci
ją”. Tais žodžiais reiškiamas 
amerikiečių skilimas, trupėji
mas, bendro valstybinio idealo 
praradimas. Gal but, dezintegra
cijos liga ateina ir į lietuvių 
bendruomenę. Jos ženklai pasi
rodė Australijoje. Neišvengia
mi ir čia. Jie kilo jau penktoje 
taryboje ir kliudė jai veikti po
zityviai. (Dėl to naujosios tary

J. B. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernioji 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 428 
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. Modemiška 
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 ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška lt 
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 pries 
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.

bos pastangos pirmoj eilėj, rei
kia manyti, bus nukreiptos su
sipratimui atstatyti ar sutvirtin
ti. Jei dalis balsuotojų savo ne
dalyvavimą teisino jiem nepri
imtinom rinkimų taisyklėm ar 
nepriimtinu įstatų aiškinimu, 
tai naujos tarybos uždavinys 
bus skubiai susitvarkyti su įsta
tais, kad jie aiškiai aptartų kuo 
tikslingesnį apygardų bei apy
linkių atstovavimą).

Kiek laimėjo propagandinius 
lapelius išleidusios grupės, ga
lima spėti iš Chicagos pavyz
džio. Būtent:

Iš Akiračių lapelio visom a- 
pygardom rekomenduotų 30 iš
rinkta 16: iš jo rekomenduotų 
nerinkti 6 buvo neišrinkti 3.

Iš “Bendruomenės komite
to” rekomenduotų Chicagai 15- 
ršrinkti 10. Iš Adamkavičiaus, 
Baluko ir kt. rekomenduotų— 
išrinkti Chicagoje 10. Krinta į 
akis, kad “Komiteto” ir Adam
kavičiaus siūlomi kandidatai su
tapo (skyrėsi tik viena pavar
de). “Komiteto” ir Adamkavi
čiaus sąrašai sutapo didžia da
lim ir su Akiračių siūlomais— 
iš 15 buvo 12 tie patys. Trys 
sąrašai lyg vienos pusės trys 
šakos. ,

Kitoj pusėj buvo vienas mi
nėtas “Aktyviems ... remti ko
mitetas”. Jo sąrašo tik vienų 
viena kandidatė sutapo su ki
tais sąrašais (studentė Jasaity- 
tė). Iš šio komiteto rekomen
duotų Chicagai 15 išrinkti 4, 
bet, išrinkti pažymėtinai dides-

(nukelta į 3 psl.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOSTON, MASS. — Vedėjas. Step. Minkus, 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 1460 AM. šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica. Calif. 90403. Tel. 828-3779.

i $$ Lietuviškam rajone —
į LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ £

j: Alice’s Florist Shop |
£ 107-O4 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. **

--------  Gėlės įvairiom progom --------
<< Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va-
$ kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. £
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Savaite — ar ji reikalinga?

Pavergtų Tautų savaites manifestas 1970 metais

Liepa, kaip ir birželis, yra 
tragiški mėnesiai Lietuvos liki
me. Liepos 12, prieš 30 metų, 
buvo pirma masinių suėmimų 
banga. Liepos 14, prieš 30 me
tų, — “liaudies seimo” rinki
mų tragikomedija. Liepos 21- 
22 — “liaudies seimas” buvo 
priverstas vaidinti tos tragiko
medijos antrą veiksmą— Lie
tuvos susovietinimo ir Lietu
vos įsijungimo į Sovietų Sąjun
gą. Vaidybai buvo parinkta ir 
tinkama vieta — teatro irimai.

Lietuvai tragiškoji liepa su
silaukė ir vienos šviesios savai
tės — liepos trečioji savaitė, 
Kongreso nutarimu, nuo 1959 
yra vadinama Pavergtų Tautų 
Savaite. Pirmasis, Kongreso nu
tarimą vykdydamas, tokią sa
vaitę paskelbė prezidentas Ei- 
senhoweris. Juo sekė kasmet 
kiti prezidentai.

Eisenhowerio įpėdiniai, deja, 
nutylėjo Pavergtų Tautų Savai
tės prasmę, kurią jai buvo da
vęs Kongresas. Kongresas aiš
kiai ir konkrečiai buvo sumifiė- 
jęs, kas yra tie pavergtieji ir 
kas pavergėjas. Eisenhowerio į- 
pėdinių skelbimuose tas "kon
kretumas išnyko. Kai kuri a- 
merikiečių spauda šiandien 
net pačią Pavergtų Tautų Sa
vaitę linkę nutylėti — kaip a- 
nachronizmą, kaip šaltojo karo 
liekaną. O Kongreso nurody
tas pavergėjas Kremlius pačią 
Ameriką jau apšaukia tautų pa
vergėju, ir tai kartoja Ameriko
je Kremliaus agentai ar apdujė- 
liai.

★
Pavergtųjų bei pavergėjo 

sampratos klastojimas kelia 
klausimą: ar Pavergtų Tautų Sa
vaitė reikalinga? Aišku, paverg
tos tautos su simpatija bei dė
kingumu priima amerikiečių ir' 
kitų laisvųjų rodomą solidaru
mą— tos savaitės proga prisi
minimą apie pavergtas tautas 
bei žmones. Toks prisiminimas 
ima nervinti pavergėją. Tačiau 
pavergtieji realiai supranta, 

kad Amerika nei kiti laisvieji 
neatneš pavergtiesiem laisvės.

Pavergtų Tautų Savaitės mi
nėjimas betgi daros yis labiau 
reikalingas ir nepavergtų lais
vei išsaugoti. Pavergtų prisimi
nimas pvz. laisviem amerikie
čiam plačiau atidarys akis, su 
kokiu partneriu jų vyriausybė 
yra verčiama bendradarbiauti, 
ko verti su tokiu partneriu su
sitarimai, ko jis siekia ir ko iš 
jo turi laukti Amerika. Kada 
amerikiečių masės tai aiškiau 
supras, jų opinija darys vyriau
sybę atsparesnę oportunistu, 
naivių idealistų bei taikos 
skraiste prisidengusių agentų 
spaudimui ir vyriausybė susilai
kys nuo pagundos, kuri kaip 
tik šiemet gresia Vokietijos vy
riausybei.

★

Šiemet Pavergtų Tautų Sa
vaitės dienom dėmesys ypačiai 
nukrypsta į gandą apie Vokie
tijos staigmeną, kuri pavergė
jui davė džiaugsmo, pavergtom 
Baltijos valstybėm — susirūpi
nimo. Susirūpinimo, ar spau
dos paskelbtas Brandto susitari
mas su Maskva, pripažindamas 
esamas Europoje valstybines 
sienas dabarčiai ir ateičiai ne- 
liestinas, nereiškia ir Baltijos 
valstybių pripažinimo Sovie
tam? To pripažinimo, kurio So
vietai negali išgauti iš Ameri
kos vyriausybės per 30 metų.

Ką padarė kancleris Hitleris 
derybose su Stalinu — nenorė
tum tikėti, kad tai sankcionuo
tų, patvirtintų ir vykdytų kanc
leris Brandtas derybose su 
Brežnevu?

★
Brandto galima staigmena 

rodo, kad ir laisvo pasaulio vi
suomenei reikalingi Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjimai. Rei
kalingi jei ne tam, kad prisidė
tų prie pavergtų išsivadavimo, 
bent kad būtų budrūs apsisau
goti patys nuo pavergimo.

Jų budrumui naudingi gali 
būti įspėjimai, kuriuos randam 
čia skelbiamame Manifeste.

“Pavergtų tautų savaitė 
rašoma manifeste 
tais bus minima keli mėnesiai 
po ryškiausių mūsų laikais su
kaktuvių. Prieš 25 metus gegu
žės mėn. Europoje baigėsi ka
ras. Bet viltys ir lūkesčiai, ku
rie kilo po sunkiai laimėtos per
galės prieš nacių karinę maši
ną, dar neįvykdyti, šimtui mi
lijonų žmonių rytų ir vidurio 
Europoje nacių viešpatavimą 
pakeitė kietas, neįsivaizduoja
mas komunistų viešpatavimas 
ir sovietinė hegemonija.

“Po 25 m. (Sovietai) tebėra 
viešpats ir valdovas likimui 
kiekvieno rytų ir vidurio Euro
pos krašto, komunistų paverg
to karo ir pokario metu. Vie
nintelė išimtis yra Albanija, ku
ri sovietinį viešpatavimą iškei
tė į artimus ryšius su komu
nistine Kinija ”

Priminęs pastangas nusikra
tyti sovietine priespauda, Čeko
slovakijos invaziją ir Brežnevo 
“doktriną” apie ribotą suvere
numą, manifestas aiškina, kad 
ta doktrina yra skirta pateisin
ti sovietinės jėgos vartojimui 
praeity, dabarty ir ateity. 
“Brežnevo doktrina ir sovieti
nė politika apskritai siekia, kad 
pasaulis sutiktų su įtakos sfe
rų samprata — tikisi tokiu 
būdu “legalizuoti” status quo

Vytautas Didysis, detalė iš Kankinių koplyčios papuošimų. Dalininkas — V. K. Jonynas. Koplyčia yra j- 
rengta šv. Pe'tro bazilikoje Vatikane. Ji iškilmingai pašventinta liepos 7 d.

— Christopher Emmet, Pavergtųjų tautų draugų amerikiečių 
pirmininkas, ir Alfred Berzins, Europos pavergtų tautų seimo 
pirmininkas, paskelbė manifestų 1970 Pavergtų tautų savai
tes proga. Jame sako, ko norima iš laisvojo pasaulio

ir įamžinti dabartinį Europos 
padalinimą.”

Kreipdamas dėmesį į tokį 
sovietų siekimą Europoje, mani
festas Pavergtų tautų savaitės 
proga kalba:

“Mes pabrėžiame, kad Sovie
tų Sąjunga yra sulaužiusi savo 
iškilmingus pažadus (pagerbti) 
laisvę bei valstybinę nepriklau
somybę valstybių, pavergtų 
per antrą pasaulinį karą ar po 
jo — Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Estijos, Vengri - 
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos ir Rumunijos.
“Mes taip pat pabrėžiame, kad 

komunistiniai režimai rytų-vi- 
durio Europos valstybėse ne
leidžia reikštis gyventojų va
liai, paneigdami jiem periodi
nių ir tikrai laisvų rinkimų tei
sę;

“Mes apeliuojame į pasaulio 
laisvųjų valstybių vyriausybes:

1. Deklaruoti — pagal At
lanto chartos principus, VisuotŲ 
nę žmogaus teisių deklaraci

ją ir Koloniniam kraštam ne
priklausomybės suteikimo dek
laraciją, priimtą Jungt. Tau
tų 1960 spalio 14, — kad jos re
mia apsisprendimo teisę visom 
tautom, pavergtom komunistų, 
ir padaro šį reikalą nuolatiniu 
Jungtinių Tautų rūpesčiu;

2. Atmesti Brežnevo doktri
nos apie ribotą suverenumą 
užmojus ir implikacijas, kadan
gi jos priėmimas iš Vakarų 
pusės vestų į įtakos sferų ir

VYRIAUSIA RINKIMŲ KOMISIJA 
SKELBIA VI TARYBOS NARIUS

Liepos 2 gautas JAV LB VI 
tarybos rinkimų vyriausios ko
misijos protokolas ir aktas. Pro
tokole skelbiama, kad rinkimuo
se dalyvavo viso 6781 ir dar 
63 nebuvo užskaityti. Vakarų 
apygardoje — 353 balsai, Chi- 
cagos apygardoje — 3234, O- 
hio — 560, Detroito 628, Bos- 

status quo rytų bei vidurio Eu
ropoje pripažinimą;

3. Sudaryti pasaulinį klimatą 
palankų rytų bei vidurio Euro
pos pavergtų tautų siekimui at
gauti sau apsisprendimo, visiš
kos valstybinės bei asmeninės 
laisvės teisę, jų priespaudą pa
teikiant laisvojo pasaulio dėme
siui ir tokiu būdu prisidedant 
prie II pasaulinio karo padari
nių likvidavimo bei padarant 
Europą vėlei vientisą.” 

tono — 481, Hartfordo 693, 
New Jersey 651, Pietryčių 
(Philadelphijos) — 634.

Protokolo duomenys sutam
pa su Darbininke birželio 26 
paskelbtaisiais. Suklysta Darbi
ninke buvo tik dėl New Jer
sey išrinktų atstovų (išrinkti J. 
Stukas ir kun. V. Dabušis), ir
Hartfordo išrinktų atstovų gau
tasis balsų skaičius nebuvo 
tikslus (d r. P. Vileišis gavo 
439, dr. Elona Vaišnienė 331).

Skelbiame ištisai vyriausios 
komisijos aktą:

LB ŽENGIA PIRMYN AR ATGAL?
(atkelta iš 2 psl.) 

niu balsų skaičium nei dauge
lis kandidatu kituose sąrašuo
se (išskyrus du — P. Kisielių ir 
Sakadolskį).

Galėtum sakyti, kad šeštojon 
tarybon gausiau įėjo jaunes
nių kandidatų, pradedant nuo 
18, 19, 21, 22 metų (studentai 
Jasaitytė, Ruibytė, Bradūnaitė, 
Sakadolskis). Bet iš veikimo pa
sitraukė ar nebuvo išrinkti taip 
pat jaunesniųjų atstovai (nėjo 
Gailiušytė, Taliat-Kelpšaitė, ne
išrinktas Zaparackas, A. Barz- 
dukas). Iš senosios tarybos iš
rinkti 12. Tarp jų bus dabarti
nėje taryboje, tur būt, vyriau
sio amžiaus dr. P. Vileišis ir B. 
Brazdžionis.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vl-osios Tarybos rinkimų 

vyriausios rinkimų komisijos 
AKTAS

JAV Lietuvių Bendruome
nės Vl-osios tarybos rinkimam 
praėjus ir rinkimų taisyklėse 
nustatyto laiko bėgyje nesant 
-skundų, rinkimai yra laikomi į- 
siteisėjusiais.

JAV LB Vl-ją tarybą sudaro: 
Ardys, Juozas; Bobelis, Kazys; 
Borevičius, Jonas; Bradūnaitė, 
Elena; Brazdžionis, Bernardas; 
Butkus, Antanas; Dabušis, Vik
toras; Ivaškienė, Ona; Jasaitis, 
Jonas; Jasaitytė, Jūratė; Kai
rys, Anatolijus; Kamantas, Vy
tautas; Keblys, Kęstutis; Kisie
lius, Petras; Kleiza, Vaclovas; 
Klimas, Antanas; Lenkauskas, 
Edmundas; Matas, Stepas; Ma
žeika, Antanas; Nainys, Bro
nius; Razma, Antanas; Rudie
nė, Marija; Rugienius, Algis; 
Ruibytė, Vitalija; Rukšėnas, Al
gis; Sakadolskis, Romas; Sta- 
niškis, Julius Džiugas; Stiklo- 
rius, Jonas; Stukas, Jack J.: 
Sužiedėlis, Eligijus; Šlapelytė, 
Nijolė; Vaišnienė, Elona: Vilei
šis, Petras; Volertas, Vytautas; 
Žumbakis, Povilas.

Dvi vietos lieka neužimtos, 
nes New Yorko apygarda ne
dalyvavo rinkimuose.

Kazys A. Vasaitis (pirm.) 
Vincas Trumpa (vicepirm.) 
Genė Vasaitienė (sekr.) 
Giedrė Malėnaitė (narė)

1970 birželio 18

Jei ieškotum, kurios tradici
nės visuomeninės grupės la
biausiai atstovaujamos šeštoje 
taryboje, vargiai tas atžvilgis 
būtų aktualus. Stiprėja įspūdis, 
kad išrinktieji daugiau orien
tuojasi pagal dabar populiarias 
amerikinio gyvenimo sroves— 
liberalesnius ir konservatyves
nius. Įtampa gali būti tarp jų, 
nors skaičium persvara priklau
so liberalesnių srovei, kuri ro
dė rinkimuose daugiau veržlu
mo. Konservatyvesnieji — dau
giau rodė ar rodo susilaikymo 
ar net tai, ką pavadinome boi
kotu. Bet iš čia ir kyla ta 
bendruomenės dezintegracijos 
grėsmė, jei prarają gilinantie
ji veiksniai nebus pašalinti.
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MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(13)
Petras tą rudenį slėpėsi ir 

laimingai išliko nuo rekrūtų, o 
mėsiedyje, prieš užgavėnes, ve
dė Oną. Sekančius trejus metus 
tęsėsi maištas, o jo užbaiga ir 
rekrūtu ėmimo tvarka buvo su
gaišinta, ir besislapstantiems 
dar lengviau buvo išlikti. Pet
ras nesidalijo su broliu žemės, 
jam prikaišiojo: “Kam vedei 
vargingą.” Tuom sykiu apsigy
veno su žmona savo gryčiukė- 
je, vadinasi, pastojo grytelnin
ku, įnamiu. 1864 metais valdžia 
neturintiems davinėjo žemės, 
dirbo bobilius, Petras ir tuo lai
ku žemės negavo, nes su broliu 
turėjo 24 hektarus. Užėjus 
1867 metais badui, bobiliai pi
giai pardavinėjo savo bobily- 
nes ir Petras nusipirko dvylika 
hektarų. Brolio padedamas, pa
sistatė trobas ir gyveno kaip ki
ti ūkininkai.

Atlikę žemišką žygį, Petras ir 
Ona pavirto į dulkeles; dabar 
ne jų vaikai, bet jų vaikų vai
kai gyvena tas pačias dienas, 
kokios čia aprašytos.

X

15. SKERDŽIUS
Ant rytojaus teko man ga

nyti kiaulės. Tai buvo antra
dienis. Ta diena, man dar be
miegant, atėjo į namus sker
džius ir pranešė, kad mūsų pie
muo ne bandą gano, bet pjau
na rugius pas Baroną; kad šian
dien neišėję trys piemenys ban
dos ganyti, visi rugius pjauna. 
Kas dabar ganys? Motina pri
žadėjo duoti piemenį, tik te
gul būsiąs pas kiaules, nes vai
kas ligi vėlumui ganęs jaučius. 
Mat, kiaules gena po pusryčių: 
jos turi išmiegoti ir būti iš ry
to pašertos. Taigi piemuo, pa
liktas pas kiaules, turėjo teisę 
ligi pusryčių miegoti.

Kas buvo mūsų skerdžius? 
Mūsų skerdžius, Tadaušas Ieš
mantas, vienrankis, mūsų kai- 
moje gimęs, augęs ir gyvenąs. 
Dešinė ranka maža ir neval
doma, turi būti, mažystėje su
sižeidęs ir kaipo toks kitos duo
nos nevalgęs, kaip ganymo. 
Nuo mažystės ligi vyrui ganė 
piemeniu, sykiu iš piemenų pa
stojo į skerdžius. Kad jam pri

reiktų išeiti iš mūsų kaimos ki
tur ganyti, kažin ką jis darytų. 
Kad reiktų kaimai gauti kitą 
skerdžių, tai kažin ką ji darytų: 
toks buvo savitarpis sutikimas. 
Ganė ligi 1864 metų; tada, jau 
apysenis, gavo bobilynę nuo 
trijų hektarų, vedė, pasistatė 
gryčią, įsigavo gyvulių (mat, tu
rėta iš ko) ir, pasenęs, godo
jamas kaimiečių, pabaigė am
želi.

Skerdžiaus pabūklas buvo il
gas rimbas (botagas) ir ilgas 
trimitas, vadinamas triūba. Nie
kas negali užginčyti, kad sker
džių trimitas nėra mūsų tauti
nis muzikos įrankis; gali būti, 
kad jis vadinasi dambru. Dai
nose randame: “Trimitais tri
mituoti, dambreliais uždamb- 
riuoti. Trimito giesmės vieta— 
tai giria; ji nuo trimito pragys
ta. Koks įdomus atbalsis! 
Skerdžiaus triūba verta vietos 
muziejuje. Spėdami vadinki
me ją trimitu.

Skerdžius Iešmantas apie 
trimitą nusimanė: vasaros die
ną, dar ne visai išaušus, eina 
per kaimą ir trimituoja, vadi
nasi, kelia mergaites karvių 
milžti; ir tai ne bet koks trimi
tavimas, bet vienas iš žinomų 
šokių: barinė, ingelčikas, suk
tinis.

Ganydamas sustato pieme
nis į paskirtas vietas: vieną “iš 
galo”, kitą “už pirmųjų”, po du 
iš šalių. Gena per mišką, ban
dos iš visų pusių apmatyti ne
gali; sutrimitavo vienaip —va

rąs galą žino, kad reikia vary
ti; sutrimitavo kitaip — žino, 
kad reikia sustoti; sutrimitavo 
dar kitaip — stovįs už pirmų
jų žino, ar leisti tolyn, ar su
stabdyti. Visam tam piemenys 
buvo išmokyti.

Trimitas buvo daromas iš 
medgalio bent metro ilgumo, 
kiek lenkto, viename gale plo- 
nesnio, kitame storesnio. Tą 
medį perpjauna išilgai į dvi ly
gi pusi, tas puses išskaptuoja 
taip, kad sudėjus pasidarytų 
vamzdis. Dabar sudėję abi pusi, 
vynioja veržo tošim; vynioja 
atidžiai, kad nebūtų žymu, kur 
pradėta, kur pabaigta. Kai ap
vynioja tošim, trimitas jau pa
baigtas.

Antras skerdžiaus įrankis 
buvo ilgas rimbas ant trumpo 
koto; valdė jį kaire ranka, im
damas į dešinę tada, kai trimi
tavo. Visos kaimos jaunimas 
yra prie jo ganęs, kiekvienas 
jaunikaitis yra jo guldytas ant 
kupsto ir skersai raižiotas ke
turlinkų rimbu; vienok jauni
mas jį godojo, nenustojo va
dinti “dėde”; nes žinojo, kad 
raižymas buvo ne be reikalo. 
Piemuo išbėgti nuo jo nemė
gink: buvo greitas; kai ima rim
bu plikyti į kulnis, turi tūptis. 
buvo smagaus būdo, dainavo 
savo komponuotas dainas. Štai 
viena iš jų:

Pats Seštošis ašį tašė, 
Seštošienė vištą pešė.
Tili lili, dūda dūda,
Tili lili, dūda...

Jei koks ūkininkas jam nu
sidėjo, sakykim Trumpa, tada 
jis giedojo:

Pats Trumpa kiaules varė,
O Trumpienė alų darė.
Tili lili, dūda dūda...

Jei Trumpienė nusidėjo, gie
dojo:

Pats Trumpa alų darė,
O Trumpienė kiaules varė ..

Kartais pagiedodavo ir pras
čiau ... Taip atmonydavo ar 
vienam, ar kitam.

Valgė pas ūkininkus padie
niui. Kur rytoj valgys, tos gry
čios piemeniukui įduodavo tri
mitą, kad parneštų. Šeiminin
kė, pamačiusi piemeniuką, pa
reinantį su trimitu, žino, kad 
rytoj reikia virti ir skerdžiaus 
daliai.

Piemeniukas, turėdamas ran
koje įtekmingą įrankį, mėgin
davo jį pūsti, kitas ir prasila
vindavo pūsti. Kur valgo, ten 
gauna viršutinį apsiaustą, bet 
marškinius ir kelnes gauna pa
ša Vaičiui. Kelnės visada pariš
tos virvele prie blauzdų. Vaikš
čiojo vis basas. Rudenį, susto
jus ganymui, rinkdavo pyliavą 
javais, prieš Kalėdas rinkda
vo paviršius — mėsa. Vasarą 
vadžiodavo su savim paršelį jr 
šerdavo jį duona. Geras gyve
nimas buvo tam paršeliui: visi 
piemenys jam tausodavo. 
Vaikus įtikindavo, kad jei kas 
neš vakare namo duoną, to mo

tulė apaks. Taigi, kas duonos 
nesuvalgydavo, vakare atiduo
davo “dėdei”. Už neleidimą pie
mens skerdžius mokėjo pasa
kyti šiurkštų žodį. Atsistoja gat
vėje priešais langą ir rėkauja: 
“Aš neturiu šunies kojų laks
tyti aplink bandą, kad pieme
nų nėra. Jei neleidi piemens 
— gink pati, man vis tiek, imu 
ir parvarau karves į kiemą, tai 
ir pamatysi...” Atsipirkti nuo 
piemens leidimo nesiduodavo. 
Į akis jaunuomenė vadindavo 
jį “dėde”, senesni “Tadaušu”, 
už akių visi vadindavo “sker- 
džiuku”. Kiek nusidėdavo ūki
ninkėms skerdžius vasaros me
tu dėl neleidimo piemenų, tiek 
atitaisydavo santykius su jo - 
mis, ganymui pasibaigus — 
kiekvienai padirbdavo po kokį 
daikčiuką: kam dailų krepšelį, 
kam sėtuvę iš eglės šaknų, nar
velį sūriams džiovinti, šaukštą, 
samtį, kaušą, lanktį...

16. KIAULIŲ GANYMAS 
IR VYŽŲ PYNIMAS

Piemens mes į namus nesam
dėme. Sušnekėjome su vienu 
kaimos grytelninku, kad jo sū
nus už mus atganytų. Už tatai 
sutikta penki rubliai pinigais 
ir pasodinti puspūrį bulbių. Vi
sas drabužis jo, tik ganomo
mis dienomis mes duodame 
valgymą.

Kaimos ūkininkai taip buvo 
ganyme susidėję, kad nuo pil
no gyvenimo piemuo vieną die
ną gano, kitą — ne, o nuo 

pusės gyvenimo — vieną savai
tę piemuo ėjo taip, kaip nuo 
pilno gyvenimo, o antrą savai
tę visai neganė. Tai tas mūsų 
piemeniukas parsisamdė mums 
atganyti ir dar pusininkui. 
Tokiu būdu jam prisieidavo 
vieną savaitę ganyti kasdien, 
o antrą savaitę — dieną pra
leidžiant. Tą dieną mūsų pie
muo neginė, ir tiek; jis piauna 
rugius: ten daugiau uždirba.

Jau nuo galo kaimos atren
ka kiaules du piemeniu. Jie 
eidami gatve rėkia: “Kiaules 
varykite!”, rėkia abudu, ir 
tiek, kiek tik turi nasro. Mat, 
pavalgius ir išmiegojus yra vie
ko. Be rėkimo, jie dar paukši 
rimbais, tuom šaukia i kova šu
nis. Kitas šuo loja kieme, nei
na į gatvę; tada vienas piemuo 
užsiglaudžia už šulo prie var
tų, o kitas, įėjęs į kiemą, 
paukši rimbu. Potam bėga iš 
kiemo, šuo vejasi ir, kai išei
na iš už vartų, nuo pasislėpu
sio piemens gauna rimbu.

Piemenys rėkia ir rimbais 
paukši; šunys loja. Kiaulių kai
menė kriuguoja, pjaunasi; šei
mininkės duoda piemenims į- 
sakymus, norėdamos visus per
rėkti. Renkant kiaules, kaimo- 
je kilsta bilčius kaip reikia. Atė
jus bilčiui ligi mūsų kiemui, iš
ėjau ir aš, trečias piemuo, su 
tarbele ant nugaros, su šiokiu 
tokiu rimbu rankoje.

(Bus daugiau)
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Europos lietuvių kunigų suvažiavime Vokietijoje, š k. į d. vysk. A. Deksnys, kun. K. Senkus, kun. V. Kaz
lauskas. Nuotr. V. Damijonaičio

EUROPOS LIETUVIŲ KUNIGŲ STUDIJŲ DIENOS

ATSISVEIKINANT SU A. A. KAZIU SELIOKU

(Tąsa iš praeito nr.)
Penktadienio vakaras buvo. 

skirtas socialinių klausimų 
svarstymui. Kun. Alfonsas Ber
natonis, O.F.M. Cap (Dieburg), 
laikė paskaitą, o jo koreferen- 
tu buvo kun. Vaclovas Šarka 
(Hamburg). Kun. Bernatonis iš
nagrinėjo kunigo ir labdaros są
vokas pagal Šv. Raštą, atkrei
pė dėmesį, kad šiandien pagal
bos reikalingieji jos neprašo ir 
gavę nedėkoja, o reikalauja, 
kaip savo teisės. Sielovadoje 
svarbu ne tiek medžiaginė pa
ramą, kuri tvarkoma daugelio 
institucijų, kiek artimo meile 
persunktas rūpinimasis viso
kių rūšių nelaimingaisiais.

Ji 
dalis: 

i Baž- 
Lietu- 
su at-

Gegužės 30 (šeštadienį) prieš
pietinę paskaitą skaitė d r. Jo
nas Norkaitis (Stuttgart). Jo te
ma: “Pasauliečio žvilgsnis į 
pastoracinius klausimus”, 
buvo suskirstyta į tris 
1) Visuomenės žvilgsnis 
nyčios organizaciją, 2) 
vių visuomenės santykis 
sinaujinimo vyksmu ir 3) Lie
tuviškoji išeivių visuomenė 
Europoje kaip pastoracijos vei
kimo laukas.

1. Pirmojoje dalyje paskaiti
ninkas pareiškė, jog pasaulie
čiui svarbu, kad Bažnyčia bū
tu tobula. Laukiama uolos, i 
kurią būtų galima atsiremti. 
Bažnyčiai daroma mūsų laikais 
eilė priekaištų. Ji per 2000 me
tų neturėjusi pakankamai įta
kos. Atsirado visa eilė sociali
nių neteisybių. Žiūrima, kaip 
Bažnyčia realizuoja artimo mei
lę ten, kur ji yra visiškai lais
va, pvz., kokie yra santykiai ku
nigų su kunigais kad ir JAV- 
bėse, kai ten atsirado vadi
namieji DP kunigai. Ar pil
nai respektuojama žmogaus tei
sė gauti religinius patarnavi
mus gimtąja kalba? Kaip yra 
su vagabundais, nepajėgiančiais 
susidoroti su gyvenimu? Visur 
reikalaujama veiksmingumo, o 
finansuose aiškumo. Lietuviuo
se laisvėje dvasiškuos užduo
tis nėra vien sielų vedimas į 
išganymą, bet ir visos kitos sri
tys, kurios kliudomos okupuo
tame krašte.

2. Kalbant apie lietuvių vi
suomenės santykį su atsinau
jinimo vyksmu, pastebėtina, 
kad Lietuva teologinės minties 
atžvilgiu visada buvo atsilikusi. 
Vyravo rezistenciniai ir apolo
getiniai aspektai. Politinėje sri
tyje mokėta net pasipriešinti vadovaujamąją švietimo ir auk- 
Vatikanui, bet nebuvo grynai 
teologinių konfliktų, net nė su
sikirtimų dėl pastoracijos for-
mų. Reiktų įnešti į religinį gy
venimą gyvybės. Gal net būtų 
naudinga skatinti įtampą, kad 
būtų mažiau patogios ramybės, 
o daugiau veiksmingo ieškoji
mo.
3. Lietuviškoji išeivijos visuo

menė Europoje, kaip pastoraci
jos laukas, yra trejopa. Galima

KUN. BRONIUS LIUBINAS

ją skirstyti pagal amžių: vyres
nioji karta, virš 50 metų; vidu
rinė, įsijungusi į profesinį dar
bą, iki 50 metų; ir mokslus 
einančioji karta. Pirmojoje gru
pėje tikėjimas sujungtas su lie
tuvių kalba. Čia sielovados at
sakomybė pati didžiausia. Dau
gelis šios kartos žmonių tebe
mano, kad tikrasis gyvenimas 
buvo Lietuvoje, o po to visa 
tik atsitiktinumas. Pasekmė — 
išorėjimas. Veikti į kitus, bet 
tik ne į save. Religijoje yra 
daug politinio balasto. Čia reik
tų atsieti grynai pastoracinę 
sritį nuo visuomeninės ir tikė
jimo sritį sugyvinti. Vidurinio
ji karta — tai karta, kuri turi 
pilną kontaktą su gyvenamuo
ju kraštu, pergyvena jo 
kultūrą, santykiauja su gyveni
mu ir religijos problemomis. 
Čia veikla dėl veiklos pasiseki
mo neturės, nes žmonės užim
ti profesiniu darbu. Religiją ga
li praktikuoti ir be lietuvio ku
nigo patarnavimų. Jaunesnio
sios kartos santykis su gyvena
muoju kraštu yra pats 
glaudžiausias. Gyvenamasis 
-kraštas jiem yra pirminis 
kraštas. Sielovadoje vyksta kon
kurencija tarp 
vietinės.

Išvadoje dr. 
no sielovados 
naujo pervertinti padėtį ir už
imti aiškią poziciją.

Koreferentas kun. Augusti
nas Rubikas (Osterhofen) ska
tino pagyvinti dialogą kunigų 
su pasauliečiais.

lietuviškosios ir

Norkaitis skati- 
darbuotojus iš

Kun. Kazimieras Senkus 
(Stuttgart) savo paskaitoje kal
bėjo apie pagalbines sielova
dos priemones, būdus ir jų pa
naudojimą. Svarstymuose išėjo 
iš sielovados tikslo, kuris yra 
padėti žmogui sueiti į santykį 
su geruoju Dievu ir pačiam 
tapti vis geresniu. Išskaičiavo 
visą eilę konkrečių sielovados 
priemonių. Atkreipė dėmesį, 
kad sielovados darbo planavi
mas rišasi su bendruomenės ir 
politinės veiklos laukais. Jį pa
pildė koreferentas kun. dr. Pet
ras Celiešius (Bad Woerisho- 
fen).

Šeštadienio vakare kalbėjo 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius Vincas Natkevičius apie jo

Įėjimo įstaigą. Jis iškėlė pa
grindinius gimnazijos rūpės - 
čius, kurie šiuo metu labiau- 
šiai sukasi apie vieną klausi
mą — ar bus ateityje pakanka
mai mokinių ir kaip ilgai. Su 
atsakymu surištas taip pat ir 
bendrabučio statybos planavi
mas...

Rezoliucijos
Tą patį vakarą suvažiavusie

ji Europos lietuvių katalikų ku

nigai priėmė eilę rezoliucijų. 
Jie nutarė pasveikinti Šv. Tėvą 
Paulių VI jo kunigystės auk
sinės sukakties proga. Pasveiki
no visą eilę Vatikano pareigū
nų ir Vokietijos vyskupų. Per 
Vatikano radiją pasveikino Lie
tuvos vyskupus, kunigus ir ti
kinčiuosius. Nutarta kai kurias 
paskaitas išspausdinti, o vokiš
kai ir prancūziškai išleisti leidi
nėlį apie Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje, panaudojant Lietuvos 
vyskupijų kunigų laiškus Kosy
ginui. Pareikštas protestas 
prieš vyskupų Vinco Sladkevi
čiaus ir Julijono Steponavičiaus 
areštą, painformuota Vatikano 
radijo vadovybė apie persekio
jimus Lietuvoje. Suvažiavimo 
dalyviai pareiškė padėką pasau
liečiam už jų pagalbą kapelio
nam ir siūlė suruošti bendras 
kunigų ir pasauliečių studijų 
dienas. Vasario 16 gimnazijos 
reikalu pasisakyta už tolimesnį 
jos rėmimą visomis jėgomis.

Užbaiga
Diskusijos nusitęsė į vėlyvą 

naktį.
Studijų dienas baigiant, vys

kupas Deksnys dėkojo jas pa- 
ruošusiem ir jose aktyviai da- 
lyvavusiem. Visomis paskaito
mis vyskupas buvęs patenkin
tas ir stebėjęsis visų uoliu da
lyvavimu diskusijose. Pareiškė 
turėjęs progos apsišviesti, susi
pažinti su problematika savo 
vyskupijoje. Užsiminęs Euro
pos lietuvių katalikų pastoraci
ni centra, sakė, kad ten dar ne
žinoma, ko norima, bet laukia
ma iš kunigų nurodymų, kas 
labiausiai reikalinga. Vyskupo 
santykis su kunigais bus pa
grįstas atvirumu ir nuoširdu
mu. (Eli)

BAIGĖ MOKSLI
Edvardas Gintautas Juozo- 

kas, sūnus Vytauto ir Mikos 
Juozokų, 204 Beacon St. New
ington, Conn, birželio 8 d. sėk
mingai baigė Saint Michael’s 
kolegiją, Winooski, Vermont, 
gaudamas bakalauro laipsnį iš 
chemijos (Bachelor of Arts de
gree in chemistry Cum Laude).

Kolegijoje Edvardas G. bu
vo prezidentu Alpha Epsilon 
Delta, the International Preme- 
dical Fraternity ir narys Phi 
Eta Sigma Honor Society. Taip 
pat buvo narys American Che
mical Society ir St. Mi
chael’s kolegijos Pre-medical 
Society. Visus ketverius metus 
buvo garbės sąraše (Dean’s
List).

Sį rudenį pradės studijuoti 
Columbia University School of 
Dental and Oral Surgery, New 
Yorke.

Edvardas Gintautas Juozo
kas yra gimęs Vokietijoje 1948 
m. Būdamas tik virš metukų 
amžiaus 1949 m. su tėveliais

Sekminių rytą užmerkė am
žiam savo akis a.a. Kazys Se
liokas. Jo netikėta mirtią 
giliai sukrėtė ne tik jo šeimą, 
bet ir waterburiečius. Tepasir- 
gus tik keletą dienų, po galvos 
operacijos, užsibaigė dar taip 
toli į priekį planuota jo žemiš
koji kelionė.

Velionis buvo gimęs 1909 ge
gužės 12 Vilkaviškio mieste. 
Pradžios mokslą įgijo Vilkaviš- 

mokėsi
nuo 

suau- 

daina,

ky; trejus metus 
Vilkaviškio gimnazijoj, 
1934 iki 1937 —Kauno 
gūsių gimnazijoje.

tš mažens pamėgęs
joje surado kelius į žmogaus 
širdį. Daina išugdė jo širdy be- 
kompromisinę meilę savo tėvų 
žemei. 1929 metais savanoriu 
įstojo Lietuvos karo aviacijon 
ir, įgijęs puskarininkio laipsnį, 
joje išbuvo iki Lietuvos lais
vės sutemų.

Be savo tiesioginių pareigų 
tarnyboje, jis taupiai naudojo 
savo laisvalaikį ne tik pats la- 
yindamasis, bet ir mokydamas 
aviacijos karius kariškų dainų. 
Buvo ne tik uolus Šaulių S-gos 
choro dalyvis ir solistas, bet ir 
to choro pirmininkas (1938-40). 
Įsteigė šaulių sporto klubą 
“Grandis” (1935) ir jo veikla 
papuošė savo asmeniškais lai
mėjimais.

1941 Vilniaus muzikes mo
kykloj jis lanko dainavimo 
klasę, duoną užsidirbdamas 
kaip valstybinės filharmonijos 
artistas. Kiek vėliau jis lanko 
Kauno muzikos kursus ir priva
čią Jono Būtėno dainavimo stu
diją.

.Hanau stovykloj mes jį ma
tėm ne tik kaip labai aktyvų 
Dainavęs ansamblio nari, bari-

Waterford, Conn. —Ramūnas 
Antanas Kondratas,. Elenos ir 
Balio Kondratų sūnus, birželio 
11 d. baigė studijas (pažymiu 
‘magna eum Įaudė’) garsiajame 
Harvardo universitete, įgyda
mas bakalauro (B.A.) laipsnį. Jo 
studijų pagrindinis dalykas— 
mokslų istorija (history of sci
ence), jo diplominis darbas 
— “Brauno doktrina ir Juoza
pas Frankas”.

Pasirinkdamas savo tezę apie 
Brauno doktrinos kritika Juo
zapą Franką, Vilniaus universi
teto 1804-1823 m. profesorių, 
Kondratas pasitarnavo ne tik 
mokslui, bet ir savo tėvu že
mei Lietuviai bei jos sostinei 
Viniui. Ir tai jau trečia jo stu
diją, susieta su Lietuva.

Antraisiais savo studijų me
tais jis parašė darbą “Medici
nos vystymasis Lietuvoje 18-to 
šimtmečio gale ir 19-to š. pra
džioje”. Darbas buvo įvertintas 
pažymiu labai gerai ir Kondra- 
tui buvo suteikta National Sci- 

Edvardas Gintautas Juozokas

emigravo į Kanadą ir apsigyve
no Hamilton, Ont. Ten paūgė
jęs pradėjo lankyti pradžios 
mokyklą ir šeštadieniais litua
nistinę mokyklą. 1957 m. su 
tėveliais persikėlė gyventi Į 
JAV ir įsikūrė Newington, 
Conn, čia lankė toliau mokyk-

WATERBURY, CONN.

A. a. Kazys Seliokas

toną-solistą, bet ir pirminin
kaujantį ansambliui (1945-46).

Su pirmaisiais žingsniais šio
je šaly (1949) velionis tuoj į- 
sijungė į Waterburio Šv. Juo
zapo parapijos chorą, vėliau 
kvartetą, o dar vėliau i dainos 
mokymo darbą (trejus metus) 
Waterburio lituanistinėj mo
kykloj.

Buvo pašarvotas Stoke’s lai
dojimo koplyčioj. Erdvios kop
lyčios patalpos tarpais nesutal
pino lankytojų. Trispalve ap
gaubtą jo karstą puošė gėlių 
vainikai ir rožėmis pintas šau
lio ženklas. Gausiai buvo au-

LIETUVA KONDRATO STUDIJOJE

Ramūnas.A. Kondratas

ence Foundation stipendija va
saros metu rašyti kitą studiją 
“Gamtos mokslų vystymasis 
Vilniaus universitete ir moksli
nė bendruomenė Lietuvoje 18- 
to šimtmečio gale ir 19-to š. 
pradžioje”. Tiek diplominei 
studijai, tiek kitom dviem pa
minėtam, Kondratas apsčiai 
naudoja lietuviškąją literatūrą 
ir retus Vilniaus un-to šalti
nius.

Kaip ypatingai gabus studen
tas, Kondratas visą ketvertų 
metų studijų laiką (1966-70) tu
rėjo Harvard un-to stipendi
ją. Dabar jis yra finalistas vi
sos Amerikos kandidatų varžy
bose dėl Fulbright stipendijos. 
Jis sieks daktaro laipsnio iš 

lą ir priklausė New Britaino 
lietuvių skautų organizacijai 
ir lituanistinei mokyklai.

1966 m. sėkmingai baigė 
Newington aukštesniąją mo
kyklą su garbės pažymėjimu ir 
gavęs vienkartinę stipendiją į- 
stojo į St. Michael’s kolegiją, 
Winooski, Vermonte.

Džiaugsmo kupini tėveliai, 
Vytautas ir Miką Juozokai, bei 
jų jaunesnysis sūnus Romual
das birželio 13 d. savo namuo
se surengė Edvardui G. pager
bimą, kur susirinko giminės ir 
draugai pasidalinti džiaugsmo 
ir palinkėjo Edvardui G. sėk
mės tolimesnėse studijose. 

kojama mišiom bei jo L.F. į- 
našui padidinti, šv. Juozapo 
parapijos choras, atsisveikinda
mas savo uolųjį narį, koplyčio
je sugiedojo Viešpaties Ange
lą, kompozitoriui A. J. Alek
siui ir J. Brazauskui tarus at
sisveikinimo žodžius ir pareiš
kus užuojautą jo artimiesiem.

Iškilmingas gedulo mišias au
kojo klebonas kun. J. Vilčiaus- 
kas, asistuojant kun. H. Bal
čiūnui ir kun. H. Carrig. Mišių 
metu giedojo choras, o velio
nies taip daugel kartų giedotą 
“Kad širdį tau skausmas” su
giedojo J. Brazauskas, vargo
nais grojant komp. A. J. Alek
siui. Po mišių dar buvo su
giedotas tautos himnas. Liūd
ni Šopeno maršo garsai išlydė-

Dr. Rimas Liauba — naujas 
lietuvis gydytojas

Šių metų birželio 14 d. Cin
cinnati Universiteto Medicinos 
Fakultetas suteikė medicinos 
daktaro laipsnį Rimui Liaubai. 
Jaunasis daktaras per paskuti
nius 15 metų yra buvęs Cin
cinnati, O. gyventojas. Jis yra 
vyriausias sūnus veterinarijos 
dr. Albino ir gailest. sesers Ja
nes Liaubų sūnus.

Rimas gimė tremtyje Leubin- 
gen, Vak. Vokietijoje 1945 m. 
Su savo tėveliais pasiekė J.A. 
V. tebūdamas vos 4 metų am
žiaus. Iš pradžių Liaubų šeima 
gyveno Bostone, o nuo 1955 
metų tebegyvena Cincinnati.

Dr. Rimas Liauba jau iš ma
žens pasižymėjo, kaip gabus ir 
darbštus studentas. Jis visuo
met pirmavo savo klasėje; jis

medicinos mokslų istorijos, tęs
damas studijas, greičiausiai, Eu
ropoje ar tame pat seniausia- 
me Amerikoje Harvard univer
sitete (įst. 1636 m.).

•A. R. Kondratas gimė 1948 
m. liepos 27 d. Vokietijoje. 
1952 m. su tėvais atvyko į A- 
meriką; gyveno Brooklyne (N. 
Y.), Patersone (N. J.), o dabar 
— Waterforde, Conn. Aukštes
niojoje Waterfordo mokykloje 
garbės studentas (1st honor), 
National Honor Society narys, 
Studentų tarybos prezidentas, 
mokyklos krepšinio kapitonas 
ir puikus žaidėjas (vietos dien
raštis ir radijas jį tituluodavo 
“star Kondratas”), įvairių klu
bų valdybos narys, Connecti
cut valstybės klasikų lygos vi
ceprezidentas, aktyvus lietuvis 
skautas; universitete — skau
tas Vytis ir Šviesos-Santaros 
centro valdybos sekretorius.

Baigdamas universitetą, Kon
dratas baigė ir savo neilgą vie
natvės gyvenimą — birželio 
27 d. Harvardo un-to bažnyčio
je jis susituokė su šaunia lie
tuvaite, bostoniške Skirmante 
Makaityte, istorike, įgijusia ba- 
kalauratą Radcliffe kolegijoje 
ir magistro laipsnį Bostono un- 
te. Be savo tiesioginio konsul
tantės darbo, ji dar yra Bosto
no šeštadieninės mokyklos mo
kytoja. Ji yra buvusi skautė, 
neolituanė ir Šviesos -Santaros 
centro v-bos narė. Viena jos 
universitetinė studija yra taip 
pat lituanistinė — “Tautišku
mo sąvoka 16-to šimtmečio Lie
tuvoje”. Ji yra daug pasidar
bavusi, versdama Encyclopedia 
Lituanica Imajam tomui teks
tus į anglų kalbą.

Nuoširdūs sveikinimai Ramū
nui, jaunam ir talentingam 
mokslo vyrui, tauriam lietu
viui šviesuoliui, nors ir Lietu
vos nemačiusiam, bet savo
mokslinėm studijom temų ieš
kojusiam tik Lietuvoje. Linkėji
mai naujai šeimai, prasisklei
džiančiai gražiu lietuvišku žie
du šioje tautybių mišinio že
mėje. Lai jokie vėjai ir jokios 
audros neužgesins jų širdyse 
Lietuvos meilės liepsnos.

Jurg. Ežer.

jo velionies Kazio palaikus iš 
bažnyčios, kurios chore jis iš
buvo virš 20 metų.

Ilga virtinė automobilių ir 
gausus būrys artimųjų ir wa- 
terburiečių palydėjo velionį į 
lietuviškus kapus. Prie kapo L. 
B. ir organizacijų vardu atsi
sveikinimo žodį tarė dr. P. Vi
leišis. Jis suglaustai nušvietė

• velionies Kazio veikla L. B., Al
te, Balfe, Ramovėnuose, išryš
kindamas jo didelę meilę tėvų 
žemei.

Ilsėkis ramus, brangus dai
nos ir giesmės mylėtojau, lais
vųjų žemėj. Tavo paliktas gra
žus ir kilnus pavyzdys tebūna 
paskata pasilikusiem. Tavieji 
idealai nemirė: jie gyvi su ta
vo palikta našle Tatjana, dukra 
Gražina, sūnum Zenonu ir jo 
šeima. j.b.

ir mediciną baigė, kaip vienas 
iš geriausių absolventų. Studi
juodamas jis dirbo Cincinnati 
General Hospital, Veteranų li
goninėj ir Cincinnati Universi
teto Vaikų ligoninėj.

Nors ir būdamas užsiėmęs 
studijomis ir darbu, dr. Rimas 
visuomet domėjosi lietuviškais 
reikalais. Jis, neturėdamas pro
gos eiti lietuviškon šeštadienio 
mokyklon, išmoko lietuviškai 
iš savo tėvelių namie. Jis lie
tuviškai ne tik kalba ,bet ir ge
rai skaito ir rašo.

Dr. Rimas Liauba

Dar studijuodamas, nors ir 
tolokai būdamas nuo dides
nių lietuviškų kolonijų, jis vis 
tiek rasdavo galimybės palai
kyti ryšius su lietuviais studen
tais, ar tai dalyvaudamas stu
dentų stovyklose, ar susirinki
muose, ar paruošimuose.

Visa tai rodo, kad lietuvių 
išeivija J.A.V. dr. Rimo Liau- 
bos asmenyje gavo ne tik nau
ją profesionalą, bet taip pat ir 
gyvą ir aktyvų lietuvį.

Birželio 27 Liaubų šeima šio 
žymaus įvykio proga suruošė 
priėmimą — vakarienę, kurio
je dalyvavo svečių iš Bostono, 
Clevelando, Daytono ir Cincin
nati. Svečių tarpę buvo ir O- 
hio Liet. Gydytojų S-gos pir
mininkas dr. E. Drukteinis, ku
ris šios organizacijos vardu pa
sveikino naująjį daktarą ir pa
linkėjo jam sėkmingų ir ilgų 
metų garbingame medicinos 
darbe. Po to kalbėjo vet. dr. 
VI. Bložė — vet. gydytojų var
du ir kaip artimas šeimos drau
gas; inž. H. Žibąs — Cincinna
ti lietuvių vardu ir Mrs. A. To- 
piez, Liaubų šeimos kaimynų 
vardu. Dabar Dr. Rimas Liau
ba yra paėmęs trumpas atosto
gas, o nuo liepos mėn. 1 d. jis 
pradės dirbti Akron (Ohio) Ge
neral Hospital. J.V.

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

Captive Nations Week — yra 
skelbiama liepos mėnesio 12-18 
dienomis. Philadelphijos ir jos 
apylinkių Pavergtų Tautų ko
mitetas, kuriame Phila LB apy
linkei atstovauja Kazimieras 
Čikotas ir Danutė Muraškaitė, 
šiais metais minėjimą rengia 
liepos 12 d., sekmadienio po
pietę.

Minėjimo programa susidės 
iš dviejų dalių: automobilių 
vilkstinės — motorkados ir a- 
peigų nepriklausomybės aikšte
lėje — Independence Mall — 
prie Chestnut gatvės tarp 5-tos 
ir 6-tos gatvių.

Mašinų susirinkimo vieta bus 
5400 N. Broad gatvė prie Som- 
merville Avenue, 4 vai. popiet. 
Iš čia mašinos pajudės 4:30 v. 
ir važiuos Broad gatve iki 
Chestnut ir Chestnut gatve iki 

Onutė Valašinaitė (v.) laimėjusi tautybių karalaitės titulą Philadelphijoje 
1970 m. Kairėje J. Norvik — norvegė dešinėje K. Plocha — lenkė.

Nuotr. V. Gruzdžio

VISI Į PRANCIŠKONŲ

Independence Mall, kur 6 v. 
prasidės Pavergtų Tautų savai
tės apeigos. Mašinos turės pla
katus ir vėliavėles, parūpin
tas Pietinės New Jersey ir Phi- 
ladelphijos LB apylinkių valdy
bų. Todėl visi yra prašomi už
registruoti savo mašiną iš anks
to pas. K. Cikotą, D. Muraškai- 
tę ir V. Volertą.

Šis minėjimas su motorkada 
bus mūsų protestas prieš So
vietų okupantą, šiais 30-taisiais 
okupacijos metais ypatingai 
gausiai dalyvaukime, kad at- 
kreiptumėm dėmesį tų, kurie 
dar nėra pilnai pabudę ar pa
žinę komunizmą.

Panaši motorkada Philadel
phijoje buvo suruošta 1959 me
tais, Kruščiovo vizito metu. Iš 
visų pavergtų tautų lietuviai, 
ukrainiečiai ir vengrai pasiro
dė geriausiai organizuoti. Vilks

LIETUVIŲ DIENĄ-PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE 

rugpiūčio 2 dieną 1970
11:00 — Iškilmingos šv. Mišios Liurdo Grotoje
12:00 — Pietūs
4:00 — Meninė programa: įvairių tautų tautiniai šokiai, 

vadovaujant ONAI IVAŠKIENEI.
Nuoširdžiausiai kviečiame visus atsilankyti Šiame lietuviškame 
sambūvyje, pailsėti atostogų krašte, pasidžiaugti Maine gražiąja 
gamta, pabūti su draugais ir pažįstamais, pamėginti savo laimę 
įvairiuose žaidimuose, paragauti lietuviškų valgių bei gėrimų.

tinėje tada dalyvavo 800 ma
šinų.

Tad ir šį kartą pasirodykim 
stiprūs. Visi atvykime į šią Pa
vergtų Tautų demonstraciją.

S.M.J.
—•—

Mokslo metę užbaigimas
Philadelphijos Vinco Krė

vės šeštadieninė mokykla moks
lo metus baigė birželio 6. Iš
kilmės pradėtos Šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje su 
mišiomis, kurių metu pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. K. Sa
kalauskas. Po mišių parapijos 
salėje kleb. kun. J. Degutis ati
darė baigimo iškilmes su mal
da. Mokyklos vedėja ir moky
toja Reda Ardienė sveikino bai
gusius ir linkėjo visiem sma
gių vasaros atostogų, skatinda
ma neužmiršti lietuviškos kny
gos ir ypač stengtis kalbėti lie-> 
tuviškai.

Išklausius mokytojų prane
šimų, išdalinus pažymėjimus ir 
apdovanojus geruosius moky
mus knygomis, dėmesys buvo 
skiriamas abiturientams.

Šiais metais aštuonis sky
rius sėkmingai baigė keturi mo
kyklos auklėtiniai: Aušra Ka
nanavičiūtė, Rimas Melnikas, 
Regina Milaitė ir Alė Surdėnai- 
tė.

Pirmąja mokine baigė A. 
Kananavičiūtė, o antrąja — A. 
Surdėnaitė.

Baigusiuosius sveikino klebo
nas kun. J. Degutis, Phila. LB 
apylinkės pirmininkė Aušra Ma- 
čiulaitytė-Zerr ir Pietinės New 
Jersey LB apylinkės pirminin
kas Vytautas Volertas. Mokyk
los vadovybė ir Phila. LB apy
linkės valdyba apdovanojo abi
turientus ir pirmuosius mo
kinius knygomis.

Abiturientai su mokytojais 
ir mokykla atsisveikino, paskai
tydami tai progai parašytus sa
vo žodžius ir įteikdami savo mo
kytojams gėlių. Mokyklos drau
gų vardu baigusiuosius sveiki
no septintokė R. Ardytė. Iškil
mių metu buvo pagerbta moky
toja Stasė Kananavičienė, išdir
busi mokykloje aštuonerius me
tus be pertraukos.

Baigimo iškilmių meninę da
li atliko mokyklos tautinių šo
kių grupė “Šarūnas-’, vadovau
jama: Esteros Bendžiūtės, sma
giai pašokdama kelis šokius, ir

Philadelphijos Vinco Krėvės šeštadieninę mokyklą baigusieji su mokyklos vedėja ir skyriaus 
Ardiene. Iš k. į d. Rimas Melnikas, Regina Milaitė, Rėdą Ardienė, Alė Surdėnaitė ir Aušra

mokytoja Rėdą 
Kananavičiūtė.
Nuotr. K. Cikoto

mokinių choras, vadovaujamas 
Onos Pliuškonienės, ypatin
gai gerai sudainuodamas visą 
eilę linksmų, jaunatviškų dai
nelių.

Ši graži mokslo metų užbai
gimo popietė baigta skanio
mis vaišėmis, paruoštom tėvų 
komiteto ir abiturientų mamy
čių. Šia proga mokyklos vado
vybė reiškia didelę padėką šv. 
Andriejaus parapijos klebonui 
kun. J Degučiui ne tik už mo
kyklai duodamas patalpas, bet 
ir už jo tėvišką globą ir prita
rimą, o vikarui kun. K. Saka
lauskui už religijos pamokas 
mažiesiems.

Lietuvaitė — tautybių 
karalaitė

Ši pavasarį Philadelphijos res
publikonų partija kreipėsi į į- 
vairių tautybių bendruomenes, 
prašydama pristatyti mergaites 
kandidates, iš kurių bus iš
rinkta tautybių karalaitė — 
GOP Nationalities Queen. Me
tų bėgyje tokiai karalaitei teks 
atstovauti tautines grupes įvai
riom progom.

Lietuvių bendruomenėje vi
soms organizacijoms, draugi
joms bei klubams buvo išsiun
tinėti laiškai su prašymu pa
rinkti atstoves, iš kurių bus ga
lima atrinkti vieną, kuri atsto-

Baltimores žinios
Siuvyklų darbininkai liepos

3 pradėjo dviejų savaičių atos
togas. Siuvyklose dirba nema
žai lietuvių.

Susituokė Eugenija Drazdytė 
su Michael Cornish liepos 4 
Šv. Alfonso bažnyčioje. Sutuo
kė kun. A. Dranginis. Gražios 
vaišės buvo Sheraton Belvedere 
viešbutyje. Jaunoji yra Antano 
ir Eugenijos Drazdžių dukra.

Lietuvių svetainės metinis 
piknikas buvo liepos 5 d. gra
žiame Conrad Ruthe Vilios par
ke. Šeimininkės pagamino gar
džių valgių. Šeimininkėm vado
vavo Genovaitė Auštrienė. Šo
kiam grojo geras orkestras, bu
vo loterija.

Šv. Vardo draugija liepos 8 
surengė beisbolo vakarinius žai
dimus. Pelnas skiriamas stipen
dijom, kad jaunieji galėtų siek
ti mokslo.

C. Y. O. 'šv. Alfonso parapi
jos jaunimas liepos 15 rengia 
ekskursiją į Ocean City, Md. 
Autobusai išvyks 8 v.r. nuo šv. 
Alfonso bažnyčios. Bilietus pra
šom iš anksto įsigyti.

Antanas Mažeika, pirmos kar
tos lietuvis, staiga mirė liepos 
1 d. savo namuose Clenmore 
St., Glen Burnie, Md. Gedulin
gos mišios už jo sielą aukotos 
Šv. Alfonso bažnyčioje liepos
4 d. Palaidotas Holy Rosary ka
pinėse. Liko nuliūdusi žmona 
Ona, sesuo Marytė ir eilė anū
kų.

Jurgis Petraška, senos kar
tos lietuvis, staiga mirė birže
lio 30 savo namuose Curtis 
Bay Velionis buvo pensininkas 
ir ilgai gyveno toje miesto daly
je. Mišios už jos sielą buvo Šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidotas 
liepos 3 Holy Cross kapinėse.

Jonas Obelinis 

vaus lietuvius tuose minėtuo
se rinkimuose. Lietuvių organi
zacijos bei draugijos pristatė 5 
kandidates: B. Yakštis-Fahey, 
D. Makarauskaitę, B. Setkows- 
ky, D. Vaškelytę ir O. Valaši- 
naitę.

Specialiame susirinkime lie
tuvių respublikonų taryba susi
pažino su tomis mergaitėmis, 
kiekvienai duodant progą iš
reikšti savo nuomonę apie šių 
dienų jaunimo laikyseną, gal
vojimą ir rūpesčius, taip pat pa- 
pasakojant apie savo pomėgius, 
išsimokslinimą ir siekimus. 
Slaptu balsavimu lietuvius at
stovauti buvo išrinkta Onutė 
Valašinaitė, Vilanovos universi
teto trečių metų psichologijos 
studentė, baigusi Philadelphi
jos Vinco Krėvės šeštadieninę 
mokyklą ir šokusi “Žilvino” 
tautinių šokių grupėje. O Va- 
lašinaite i kandidates išstatė 
Philadelphijos Tautinės Sąjun
gos skyrius.

IŠKILMES NERINGOJE
Apie dvi šimtinės lietuvių, 

gaivinami malonaus birželio 
oro, susirinko iš plačių apylin
kių į Neringą.

Kas gi yra Neringa? Tai Ne
kaltai Pradėtosios Marijos se
serų rš Putnamo, Conn., sto
vykla, dabar perkelta į Ver
mont© kalnus, prie Marlboro 
miestelio. Buvusieji vienuolyno 
pastatai pasidarė perankšti ir 
nebesaugūs stovyklai. Stovyk
los kūrimo netoliese nuo vie
nuolyno teko atsisakyti dėl ne
įkandamų išlaidų ir dėl apy
linkėje besireiškiančio vanda
lizmo. Vermonto kalnuose pa
sitaikė prieinamom sąlygom į- 
sigyti apie 90 akrų miškingos 
žemės su keletu namelių sto
vyklautojam. Tai užuomazga 
jau bekylančių naujų pastatų.

•
Neringos stovyklavietės šven

tinimo iškilmės birželio 21 pra
sidėjo mišiomis, kurias aukojo 
kun. Vyt. Zakaras. Jis pašven
tino ir stovyklavietę. Savo pa
moksle pažymėjo, kad Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserys 
visą laiką su pasišventimu nuo
stabiai vykdo tikėjimo ir lietu
vybės išlaikymo uždavinius.

Po pamaldų Worcesterio Auš
ros Vartų parapijos seselių rė
mėjų būrelis pavaišino susirin
kusius. Po vaišių buvo posė
dis. Posėdį pradėjo kun. Vyt. 
Zakaras, pabrėždamas seselių 
nepavargimą religiniame, tau
tiniame ir kultūriniame darbe, 
gerbiamajai motinėlei Aloyzai 
vadovaujant. Dalyviam entu
ziastingai sugiedojus ilgiausių 
metų, buvo atžymėtos Motinė
lės vardinės, kurios sutapo su 
šia diena. Posėdžiui pirminin
kavo prel. Vyt. Balčiūnas, sek
retoriavo ponios Lipčienė ir 
Šaulienė.

Motinėlė Aloyza savo žodyje 
pabrėžė, kad Kristus yra kerti
nis stovyklos akmuo, gi stovyk- 
klaujantis jaunimas — stovyk
los vainikas, šie metai yra pio- 
nieriniai, ir stovyklautojai bus 
įtraukiami į stovyklos kūrimo 
darbą. .Pavieniai aukotojai ir 
rėmėjų būreliai suaukojo apie

Birželio 20 Philadelphijcs 
Warwick viešbutyje įvyko res
publikonų komiteto pobūvis, 
kurio metu iš 12-kos tauty
bių atstovių, pasipuošusių tauti
niais drabužiais, buvo išrinkta 
tautybių karalaitė.

Ši titulą laimėjo Onutė Vala
šinaitė.

Antra vieta atiteko latvaitei, 
o trečioji — graikų atstovei. 
Teisėjais buvo Philadelphijos 
miesto tarybos nariai ir dienraš
čio moterų skyriaus redaktorė. 
Tai asmenys, nepriklausą jo
kiai tautinei grupei.

Apie šį pobūvį, Nationalities 
Queen rinkimus- ir apie lie
tuvaitės laimėjimą pranešė ir 
parodė WFIL televizijos 6-ta- 
sis kanalas per vakarines tos 
dienos žinias.

Philadelphijos lietuviai svei
kina ir džiaugiasi šios žavios 
lietuvaitės laimėjimu ir linki jai 
sėkmingai atlikti uždėtas parei
gas. S.M.J.

15,000 dolerių. Į amžinastį iš
keliavę rėmėjai buvo prisimin
ti malda. Jų darbai tebėra gy
vi didžiųjų uždavinių vykdyme. 
Bostono rėmėjų būrelis įteikė 
lietuviška krvžiu, Lietuvos ir 
JAV vėliavas.

Jaunimo atstovė Rūta Au- 
giūtė išreiškė džiaugsmą ir vil
tį, kad seselės išlaikys lietuvį 
gamtos žmogumi. Tėvų vardu 
Vyt. Izbickas patvirtino, kad 
seselės yra tikėjimo ir lietuvy
bės tvirtovė. Buvo perskaitytas 
naujas rėmėjų vadovybės sąra
šas, kuriam posėdžio dalyviai 
pritarė.

Seselė Paulė pranešė apie 
planingai vykstančius stovyk
los darbus: išvalytas maudy
muisi ežeriukas, baigiama į- 
rengti moderni virtuvė, stato
mi aštuoni nauji namukai. Sto
vyklautojam vietų yra 120, tuo 
tarpu užsiregistravo 70, Nerin
ga laukia kūrybingiau pradėti 
stovyklavimą. Be mergaičių sto
vyklos, dar užsiregistravo alto
rių berniukai. Taip pat bus lie
tuviškos dvasios stovykla ir 
angliškai kalbantiem berniu
kam ir mergaitėm. Planuojama 
pastatyti paviljoną tėvam, kop
lytėlę ir ligoninės namelį. Svar
biausias stovyklos uždavinys— 
kad jaunimas Marijos globoje 
pajustų Kristų ir išliktų lietu
viškas.

Prel. Vyt. Balčiūnas iškėlė 
pašaukimų reikalą, kad šioje 
religinėje, tautinėje ir kultūri
nėje oazėje tęstųsi mūsų jau
nimo brendimas.

Posėdis buvo baigtas tautos 
himnu.

•

Malonu ir įdomu buvo suva- 
žiavusiem dar pabuvoti didžiu
lėje kalno atšlaitėje išsidrieku
sioje aikštėje, kurios pakraš
čiuose auga įvairiausi medžiai, 
šviečia busimųjų stovyklautojų 
nameliai.

Nors stovykla šiemet dar tik
tai kuriasi, tačiau, žinant sese
lių motinišką globą, juntama 
ramybė ir pasitikėjimas.

K. Valiuškienė

— Baltijos valstybių okupa
cija ir 1941 m. vykę išvežimai 
buvo priminti JAV Kongrese. 
Iš “Congressional Record” 
leidiny, š.m. birželio 11, 12,15, 
16, 17, 18, 19 ir 22 d.d. nume
riuose, atspausdintų Kongreso 
narių pareiškimų matyti, kad 
apie Baltijos valstybių okupaci
ją ir gyventojų išvežimus kalbė
jo ar paskelbė pareiškimus trys 
senatoriai ir 31 Atst. Rūmų na
rys. Daugelio buvo priminta Se
nato ir Atst. Rūmų priimta re
zoliucija Nr. 416. (Elta)

— Italijos oficiali, valstybi
nė žinių agentūra, skel
bianti žinias religiniais 
klausimais, šių metų birželio 6 
įdėjo informaciją apie tragišką 
Latvijos evangelikų — liutero
nų Bažnyčios padėtį. Straips
niui pasinaudota medžiaga, pa
skelbta Romoje leidžiamame 
Eltos biuletenyje, italų kalba, 
“Elta-Press”, kuris, savo ruož
tu, informacijas apie padėtį 
Latvijoje buvo gavęs iš Stock
holm©. (Elta)

— Vyskupas A. Deksnys at
vyksta iš Europos į Chicagą 
pasakyti pamokslą Ateitininkų 
federacijos kongrese rugsėjo 6 
d. 2:30 vai. p.p. Švč. P. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčio
je. Ateitininkų federacijos kon
gresas, minint Ateitininkijos 60 
metų sukaktį, bus 4-7. Litera
tūros vakare dalyvaus apie 10 
mūsų žymiųjų rašytoju bei poe
tų.

— I Laisvę žurnalo naujoji 
redakcija pasiekiama šiuo ad
resu: Į Laisvę, P. O. Box 
34461, Los Angeles, California 
90034. Paskutinis redakto
riaus L. Valiuko suredaguotas 
numeris pasirodys liepos mėn. 
viduryje. Naujasis redaktorius 
sekantį numerį pramato išleis
ti rugsėjo mėnesį. Medžiaga 
tam numeriui redakciją turi pa
siekti iki rugpiūčio 15 d.

— Paulius Rūtenis, dail. Jo
no Rūtenio brolis, The Austra
lian Opera solistas, šiuo me
tu Sydney dainuoja La Bohe- 
me. Tuo pačiu ruošiasi nau
jam operos sezonui, kuris Aus
tralijoje prasideda rugsėjo mė
nesį. Naujame sezone dainuos 
operose Fidelio, The Rake’s 
Progress, La Forza del Destine 
ir Otelio.

— Danutė Stankaitytė, o- 
peros solistė, savo repertuare 
turinti Carmen, Trubadūro, Ai
dos, Cavallerijos Rusticanos, 
Toscos, Gražinos, Danos, Liki
mo galios, Fidelio ir kitų ope
rų pagrindines partijas bei ei
le koncertiniu dalvku. visad sa
vo dramatiniu sopranu žavėda
ma klausytojus, atliks soprano 
partiją ištraukose iš Fidelio o- 
peros kartu su kitais solistais 
rugsėjo 5 d. Orchestra Hali 
koncerte su simfoniniu orkest
ru, kuris 60 metų Ateitininkų 
Federacijos jubiliejui paminėti 
yra rengiamas Chicagoje.
— Vytautas Kamantas pra

ves “Lietuviška mokykla ir jau
nimo organizacijos” simpoziu
mą, kuris įvyks rugpiūčio 17 
d. mokytojų studijų savaitės 
metu. Simpoziume dalyvau
ja ateitininkų, skaučių, skautų, 
sportininkų ir JAV ir Kanados 
mokytojų atstovai.

— Hot Springs, Arkansas, 
įsikūrė Lietuvių Bendruomenė, 
kurią plačiai aprašė vietinis 
laikraštis “The Sentinel —Re
cord, Hot Springs National 
Park, Ark., birželio 11 laidoje. 
Laikraštis įdėjo J. Bružo ir J. 
Grybausko nuotraukas.

Rytų pakraščio moksleivių 
ateitininkų stovykla bus nuo 
rugpiūčio 9 iki 22 d. Neringo
je, Vermont. Stovyklai registrą-, 
cijos lapą norintieji gauti turi 
kreiptis į savo kuopos vado
vybę, globėją arba į MAS Rytų 
Pakraščio vadovybę: J. Ryge- 
lis, 21 Blueberry-Hill Rd., Mon
roe, Conn. 06468. Reikia nu
rodyti amžių, ar ateitininkas. 

* Neateitininka turi rekomenduo
ti artimiausios kuopos valdyba.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

GYVENIMO LOGIKA IR 
TEISINĖ PADĖTIS 

Klausimas
Esu gimusi Lietuvoje. Į JV 

atvykau 1958. Dirbau vienoje 
draudimo bendrovėje New 
Yorke, kol išėjau į pensiją.

Jau 1961 pradėjau negaluo
ti. Jausdavau skausmus kairė
je kojoje. Daktaras nustatė 
diagnozę — sciatica (išijas). 
Gaudavau adatas, antibiotikus 
ir tabletes nuo skausmų. Bet 
pagerėjimo nejaučiau. 1963 bu
vo taip blogai, kad virš 2 mė
nesių turėjau išgulėti lovoje ir 
nebegalėjau eiti Į darbą. Ir td- 
liau jaučiausi ne geriau, bet 
blogiau.

1967 m. rugsėjo mėn. stai
ga pajutau neišpasąkyt u s 
skausmus ir sugriuvau. Savo 
daktarui tą dieną negalėjau pri
siskambinti. Mane nuvežė pas 
kitą daktarą. Padaręs kojos X- 
ray, jis tuojau nusiuntė mane 
Į vieną iš Manhattano ligoniniu. 
Iš čia jau manęs neišleido. Spa
lio 17 turėjau klubo operaci
ją. Operacija buvo sunki, bet 
labai sėkmingai pavyko. Lap
kričio 22 jau išėjau iš ligoni
nės. Po to kartą per savaitę, 
toliau kas dvi savaitės, o vė
liau kartą per mėnesį važinė
jau Į ligoninę pasitikrinti..

1968 kovo mėn. jau nebe
reikėjo naudoti kriukių, vaikš
tinėjau namie atsargiai, bet 
normaliai, į miestą išeidavau 
tik su lazdele, o rugpiūčio mėn. 
ir gatve galėjau paeiti be laz
dos. Nuotaika gerėjo, ir turė
jau vilties gyventi; pradėjau 
galvoti apie darbą, kadangi san
taupų neturėjau, o iš gaunamų 
socialinio draudimo pajamų 
pragyventi neįmanoma.

Tais pačiais metais rugsėjo 
mėn. gavau sunkią slogą; ji 
mane gana ilgai kankino. Nu- 
vvkau i ligonine. Ligoninės dak

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir Įvairius USSR kraštus
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taras pareiškė, kad aš turiu 
polipus ir jie turi būti pašalin
ti, — paskyrė man atvykti į li
goninę spalio 21 operacijai. 
Atvykau paskirtą dieną. Ryto
jaus dieną turėjo man daryti 
operaciją. Tą dieną iš pat ryto 
mane užmigdė, davė anestezi
jos. Po pietų apie 5 vai. atvy
ko į ligoninę mano sesuo ma
nęs aplankyti; rado mane dar 
bemiegančią; šalia buvo du 
daktarai, kurie mane žadino. 
Jai paklausus, kaip pavyko ope
racija, gavo atsakymą, kad aš 
nebuvau operuota, “everything 
was mixed up”.

Kitos dienos vakarą atsikė
liau ir nuėjau į moterų kam
barį (wash-room). Ten paslydau 
ir, puldama ant grindų, sulau
žiau dešinės rankos riešą. Lū
žis buvo sunkaus pobūdžio: rei
kėjo operuoti ir įdėti į gipsą.

Po savaitės, spalio 30, išrašė 
mane iš ligoninės ir pasiuntė 
namo, bet aš su lazda jau ne
begalėjau paeiti, ir ligoninė tu
rėjo paskolinti man kriukius. 
Man jau tada buvo aišku, kad 
puldama sužeidžiau savo ope
ruotą klubą (hip).

Neatidėliodama nuvykau pri
vačiai pas daktarą, nosies spe
cialistą, ir prašiau patikrinti, 
kaip su mano polipais. Jis nu
stebęs sako: “Jūs jokių polipų 
neturite”.

Po to mano koja ėjo blogyn. 
Be kriukių jau visai negalėjau 
paeiti. Ligoninė, kur man pa
darė klubo operaciją, dažnai 
ėmė mano kojos X-ray. Be a- 
bejo, jie matė, kas darosi, bet 
nuo manęs slėpė. Visa tai ma
ne labai slėgė ir labai neigia
mai veikė į mano sveikatą, į 
širdi, i nervus.

Šiais metais kovo 24, man 
nuvykus į ligoninę, daktaras 
jau atvirai pasakė, kad aš pul
dama sužeidžiau savo klubą, ka

Inc. 

dangi metalinės plokštelės, 
kurios yra ten įdėtos, išsilaisvi
no ir nuslinko žemyn. Reikia 
daryti antrą operaciją. Laiką 
atvykti Į ligoninę paskyrė ba
landžio 7. Tai mane visiškai 
pribloškė. Jausdama savo silp
ną sveikatos stovį, žinojau, 
kas manęs laukia, — mirtis!

Tuomet atvyko iš Washingto- 
no mano sesutė ir nuėjo su 
chirurgu pasikalbėti. Jis su
tiko operacijos laiką atidėti iki 
gegužės 5, davė laiko man su
stiprėti. Mano sesutė pasiauko
jo, paėmė nemokamų atostogų 
ir nuvežė mane į Phoenixa, 
Arizoną. Ten aš tikrai šiek tiek 
atsigavau, sustiprėjau. Grįžus 
iš Arizonos, nuvykau į ligoni
nę gegužės 5, kaip buvo pa
skirta. Ten vėl patikrino mane 
gydytojas ir pranešė, kad su 
operacija palauksime dar 3 mė
nesius, o paskui matysim, gal 
ir neoperuosim.

Aš supratau, kad jie nenori 
manęs operuoti dėl per silpno 
mano sveikatos stovio ir dėl to, 
kad sunkios operacijos aš ne
pajėgsiu atlaikyti. Dabar be 
kriukių jau negaliu nė paju
dėti ir, be to, dar turiu skaus
mus. Jei jie man operacijos ne
darys, pasiliksiu invalidė iki 
mirties, turėsiu skausmus ir 
gyvensiu tik su vaistais.

Maloniai prašyčiau man pa
aiškinti ir patarti:

1. Gal aš galėčiau patraukti 
atsakomybėn tą daktarą, kuris 
nustatė klaidingą, diagnozę ir 
6 metus mane gydė nuo sciati
ca (išijo), kurio aš neturėjau?

2. Ar galiu reikalauti kom
pensacijos iš ligoninės už pa
darytą klaidą, kurią padarė dak 
tarai patys prisipažįsta, — pa
skyrė operaciją, davė anestezi
ją ir neoperavo, kadangi aš jo
kių polipų neturėjau?

Jei ligoninėj nebūtų buvus 
padaryta klaida, aš šiandieną 
būčiau sveikas žmogus, nebū
čiau šluba, galėčiau dirbti ir 
toliau tęsčiau savo gyvenimą. 
O dabar—tiek laiko sutrukdy
ta, lieku invalidė — šluba, su 
skausmais ir prislėgta širdimi 
iki mirties.

Tikiuosi, kad turėsite kant
rybės perskaityti šį mano ilgą, 
bet nuoseklų aprašymą ir, su
prasdama mano tragišką padėtį, 
neatsisakysite duoti man išsa
mų paaiškinimą ir patarimą. Iš 
anksto Jum nuoširdžiai dėkoju.

Darbininko skaitytoja

Atsakymas
1. Dėl klaidingos pirmojo 

daktaro diagnozės.Daktaras nė
ra Dievas, ir jis, kaip ir kiek
vienas kitas žmogus, gali su
klysti. Jei gydytojas pavartojo 
šių laikų medicinos priemones 
ir prisilaikė bendro gydytojų 
prisilaikomo gydymo ir medi
cinos praktikos standarto, — 
tada jis visiškai neatsako už 
klaidingą Diagnozę ar net klai
dingą gydymą. Tamsta privalė
tom Įrodyti, kad daktaras bu
vo apsileidęs ir neatsargus 
(negligent) ir kad tas jo apsi
leidimas buvo tiesioginė Tams
tos vėlesnių komplikacijų prie
žastis. Tamstos aprašomomis 
aplinkybėmis nematau jokio 
pagrindo tokiam ieškiniui dak
tarui iškelti.
. 2.Dėl ligoninės. Kai kuriose 
valstijose ligoninės turi vadi - 
namąjį imunitetą (immunity) 
nuo bent kurių savo pacientų 
ieškinių. Tačiau dabartiniais lai
kais teismai nėra nusistatę li
gonines visuomet “išteisinti” 
dėl šito “immunity” principo.

Tamstos atveju, deja, reika
las yra labai keblaus pobūdžio. 
Ligoninės advokatai pateiktų 
tokį argumentą: ligonės vargai 
ir bėdos nėra “tiesioginė” ne- 
įvykusios operacijos pasekmė.

Tas faktas, kad buvo nutar
ta neoperuoti po to, kai ligonė 
buvo užmigdyta, neturi "tie
sioginio" sąryšio (proximate 
cause) su vėliau įvykusia nelai
me prausykloj (wash-room).

Sėkmingam ieškiniui iškelti 
būtų reikalinga įrodyti, kad 
Tamsta pavirtai prausykloj 
dėl tokios priežasties, kuri ten 
buvo dėl ligoninės personalo 
apsileidimo (pav., kad ten ant 
grindų gulėjo koks nors objek
tas, kuris jau tenjšgulėjo kurį 
laiką ir apie kurį ligoninės per
sonalas privalėjo žinoti; arba 
kad ten buvo toks defektas, ku
ris turėjo būti pastebėtas ir su
tvarkytas prieš nelaimei įvyks
tant, ir pan.). Tai, deja, būtų 
neįmanoma Įrodyti.

Tačiau man atrodo, kad 
Tamstai yra patartina pasikal
bėti su vietiniu advokatu, ku
ris susisiektų su ligonine Tams
tos reikalu. Ligoninės brangi
na savo geras reputacijas ir 
nenorėtų tokio ■įvykio viešumos 
spaudoje arba kitur. Gali bū
ti, kad Tamstos advokatui pasi
seks šį tą Tamstai gauti, nors 
Tamstos teisinė pozicija ir nė
ra iš geriausių.

Aš nuoširdžiai Tamstą užjau
čiu ir labai gerai suprantu, 
kad, jei ne pirmo daktaro klai
dinga diagnozė ir jei ne ligo
ninės vėlesnė klaidinga diagno
zė, Tamsta nebūtum pateku
si į tokią sunkią padėtį. Ta
čiau faktiška reikalų padėtis ne 
visuomet yra tolygi teisinei pa
dėčiai. Gyvenimo logika papras
tai atitinka teisinę padėtį, bet 
toli gražu ne visuomet. Dažnai 
būna atvejų, kai nukentėjęs 
neturi teisinio pagrindo ieš
kiniui iškelti, nepaisant to, kad 
jis yra turėjęs ir kančių, ir 
nuostolių, ryšium su įvykusiu 
akcidentu arba nelaime.

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.

HARTFORD, CONN.
Paminėtas baisusis birželis
Birželio 14 d., sekmadienį, 

Hartfordo lietuviai paminėjo 
baisųjį birželį, kada prieš 29 
metus rusai-komunistai išvežė 
į Sibirą tūkstančius mūsų bro
lių ir seserų.

Minėjimas prasidėjo švč. Tre
jybės lietuvių parapijos baž
nyčioje pamaldomis. Prieš mi
šias i bažnvčia su vėliavom su
ėjo organizacijos: skautai, Lie
tuvių Veteranų s-gos Sabonio 
Postas ir Romuvos Hartfordo 
skyrius. Mišias aukojo klebo
nas kun. Juozas Matutis. Per 
mišias giedojo “Aido” choras. 
Sugiedojo keletą giesmių ir J. 
A.V. bei Lietuvos himnus. 
Graudų ir patriotinį pamoks
lą taip pat pasakė klebonas ku
nigas J. Matutis.

Antra minėjimo dalis buvo 
L. A. P. Klube. Minėjimas pra
sidėjo 2 vai. p. pietų. Atida
romąjį žodį tarė L. B. Hart
fordo apylinkės pirmininkas Al
fonsas Dzikas. Atsistojimu pa
gerbti visi lietuviai, kurie yra 
žuvę už Lietuvos laisvę ir ru- 
su-komunistu ištremti ir žuvę 
Sibire.- Kaip Sibiro tremtinę, 
stebuklingu būdu išlikusią gy
vą ir atvykusią pas savo šei
mą į J.A.V., pirmininkas prista
tė Stefaniją Rūkienę. Taip pat 
pristatė ir L. B. Hartfordo apy
gardos pirmininką Vilių Bražė
ną, kuris skaitė tai dienai 
pritaikintą paskaitą.

Pirmiausia savo paskaitoje 
prelegentas pareiškė, kad, esą, 
reikia nulenkti galvas prieš 
tuos, kurie lankosi susirinki
muose ir minėjimuose. Taip pat 
pažymėjo, kad lietuviai ir kiti 
tremtiniai neišnaudoja savo jė
gų ir neatlieka pareigų. Net

— Žurn. Stasys Pieža, buvęs 
ilgametis “Chicago American” 
redaktorius, laikinai pasitrau
kęs iš “Chicago Today” re
dakcijos, yra paskirtas Šv. Var
do draugijos biuletenio redak
torium. Biuletenis turi 209 
tūkstančių su viršum skaityto
jų. S. Pieža taip pat yra Kat. 
Jaunimo organizacijos adminis- 
tratyvinis direktorius. Jo laiki
nis pasitraukimas iš “Chicago 
Today” dienraščio baigiasi rug
sėjo 1.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiama poilsio ir studijų sa
vaitė įvyks rugpiūčio 9-15 Dai
navos stovykloje. 

svetimtaučiai, pav., lenkai Wa
terbury mato lietuvius vado
vaujant ir siūlo būti tokiais va
dovais, kaip kadaise buvo Vy
tautas Didysis, kovodamas 
prieš kryžiuočius. Tų progų, 
sako kalbėtojas, yra daug. Net 
25 milijonai yra pabėgėlių 
nuo komunizmo, tad reikia- 
jiems parodyti savo iniciatyvą, 
kaip kovėti su komunizmu. Ži
noma. ta kova priklausys, ar 
Amerika išliks stipri kariniu ir 
moraliniu atžvilgiu. Toje kovo
je reiškiasi ir patys rusai, ypač 
rašytojai ir intelektualai. Vadi
nasi. komunizmas jau atgyve
no savo amžių, nes komunisti
nis režimas net savo tautiečių 
suvaldyti neįstengia.

Prelegenths savo mintis ko
voje su komunizmu baigė šio
mis išvadomis: 1). J. A. Vals
tybių stiprybė, 2). komunizmo 
silpnėjimas ir 3). pavergtųjų 
vilties palaikymas.

Šia proga Kristina Saiminin- 
kaitė puikiai padeklamavo Mai
ronio eilėraštį “Oi neverk, ma- 
tušėle”.

Minėjimas baigtas, visiems 
sugiedojus Lietuvos Himną.

Jonas Bernotas

Blue Water vasarvietės savininkai Slyvynai. Vasarvietė yra prie George 
ežero New Yorko valst. šiaurėje. Informacijų reikalu: tel. (518) NH 4-50717

Vedybinė sukaktis
ALBANY, N. Y.

Mr. ir Mrs. Nikodimas A. Ze- 
lin, gyveną 35 Warren Ave., Al
bany, N. Y., liepos 4 paminė
jo savo' vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį. Šv. Margaritos 
Marijos bažnyčioje 12:05 v. bu
vo mišios, kurias koncelebravo 
kun. Thomas Gilmartin, kun. 
Matas Čyvas, kun. Robert Tay
lor. Mišiom patarnavo jų gimi
nės jaunimas. Bažnyčia buvo 
papuošta palmėm, gi altoriai 
auksinės spalvos gėlėm.

Tuoj po mišių priėmimas bu
vo Golden Fox restorane. Šiai 
progai gėlės buvo atvežtos iš 
Havajų. Be giminių, kaimynų, 
dar dalyvavo: Mr. ir Mrs. Da
vid S. Mackay iš Albany, N.Y., 
majoras Maryanne R. Zelin, U 
SAF Albrook AFB, Jane H. Ze
lin — jūrininkystės mokyklos 
švietimo skyriaus direktorė 
San Diego, Calif., ir anūkai: Ja
mes, Bruce, Marianne ir Ro
bert Mackay.

Abu sukaktuvinnkai yra gi
mę Lietuvoje. Seniai atvyko į 
šį kraštą. Apsigyvenę Amster
dame, susituokė Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje 1920 m. 
liepos 4 d.

Mr. Zelin yra pensininkas. Jis 
buvo mechanikas ir dirbo Wa
tervliet ginklų sandėlyje per 
II pasaulinį karą ir per Korė
jos karą. Paskui dirbo General 
Electric bendrovėje. Mrs. Ze
lin buvo viena iš pirmųjų ma
šinų operatorė, kuri II pasau
linio karo ir Korėjos karo me
tu dirbo tame pačiame Water
vliet ginklų sandėlyje.

— Fed. Vokietijoje, Koeln 
miesto leidykla Gerig leidžia so
vietų fortepioninės muzikos kū
rinius. Trečiame leidiny įtrauk
ti lietuvių kompozitorių kūri
niai: A. Bražinsko “Trys pje
sės” ir Vyt. Montvilos “Kos
moso baladė”. (E.)

— Dr. A. Avižienis, Kalifor
nijos profesorius, birželio 1 
skaitė paskaitą Vilniaus uni
versitete? “Tiesa” (birž. 2) pa
žymėjo, kad paskaitos klausės 
matamatikai. techninės kiber
netikos specialistai ir studen
tai. Avižienis iš Vilniaus išvy
ko į Londoną dalyvauti tarp
tautiniame kongrese, kuriame 
buvo nagrinėjamos skaičiavimo 
technikos panaudojimo per
spektyvos erdvės užkariavime.

(E.)

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir Seimas labai palankiomis kainomis, šiemet turėsime 
ir moderniai jrengtų 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).
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SPORTINIS ATGIMIMAS NEW YORKE?
Po Atlanto rajono skautų sporto šventes Worcesteryje

Jau virtinė metų, kai lietu
vių sportinė veikla New Yorke 
yra nuskurusi. Pastoviai kruta 
tik futbolininkai. Tie laikai, kai 
Brooklyn© Lietuvių Atletų Klu
bo krepšininkai dalyvaudavo 
Šiaurės Amerikos lietuvių žai
dynėse ir du kartu, 1955 ir 
1957, buvo meisteris — tik pra
eitin nuspindusios žvaigždės. 
Dėl to smagu, kad New 
Yorko skautų Tauro tuntas gau
siai dalyvavo XV Atlanto rajo
no skautų sporto šventėj Wor
cesteryje, Mass. Birželio 20-21 
įvykiai Maironio parke išryški
no, kad New Yorke nestinga 
sportinio prieauglio.

Jaunių gr. New Yorko krep
šininkai, nugalėję Worcester! 
46-25 ir Hartfordą 45-20, už
ėmė pirmą vietą. Pagrindinis 
penketukas: Krulikas, Vytuvis, - 
G. Mikalauskas, Miklas, R. Rau- 
ba. Jiems talkino: Dėdinas, Vai
nius, V. Mikalauskas, V. Rau- 
ba, Dičpinigaitis, Kidolis.

Išskirtinas vidurio puolikas 
Gintaras Miklas, stipri pajėga 
Great Neck North Senior HS. 
Abejose rungtynėse Miklas Įme
tė po 11 tšk. Jis sumaniai su
kosi prie priešininkų krepšio, 
daug nuveikė gynime, užbloka
vo eilę metimų. Krepšinio ve
terano Algirdo Biručio nuomo
ne, Miklas yra geriausias 15

metų amžiaus vidurio puolikas, 
kokį jam yra tekę matyti lietu
vių tarpe.

Gynikas Vytuvis švitėjo toli
mais metimais, o kitas gynikas, 
Krulikas, mokamai rezgė ant
puolius. Abu priešininkai New 
Yorkui tik pradinėse minu
tėse kėlė rūpesčio, vėliau New 
Yorko skautai susirado savąjį 
veidą ir išryškino pranašumą, 
kai tik pradėjo deramai išnau
doti aukštaūgį Miklą.

Vyry krepšinyje tebuvo vie- 
nerios rungtynės — New Yor- 
kas įveikė Worcesterį 58:56. 
Žaidė: Bagdžiūnas, Balsys, Ban- 
džiukas, Budreckis, Duoba, Mik
las, Milukas, Šileikis. Sunkiai 
pergalei daug nuopelnų turėjo 
Miklas, sukrovęs 21 tšk.

Abiejų grupių krepšinio kla
sė buvo patenkinama. Svarbu, 
kad susidarė komandos ir žai
džia. Daugiau rungtyniaujant, 
būtų atviras kelias pažangai. 
Pergalės Worcestery tebūnie 
paskata, kad užsimezgę penke
tukai tęstų darbą toliau ir New 
Yorke pradžiugintų rungtynė
mis, kurių jau seniai pasigen
dama.

Jauniai: Dėdinas, Dičpinigai
tis, Miklas, V. Rauba, R. Rau- 
ba, Vainius, Vytuvis atnešė 
New Yorkui pergalę ir tinkli
nyje. Pakeliui į meisterystę jie 
nugalėjo Worcester! 2-0, Bosto
ną 2-0 ir Hartfordą 2-0. New 
Yorko jaunių II šešetukas liko 
4 v.

Geriausia dovana i
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.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• JAV didmeistriai dalyvauja tarp
tautiniuose turnyruose: Arthur Bis- 
guier — Venecueloje ir Samuel Re- 
shevsky — Jugoslavijoje. Po devy
nių ratų Reshevskis turėjo tik 2 Va 
taško ir 5 nebaigtas partijas.

• Naujasis USCF Rating as (Chess 
Life. June 1970) įvardina nemažai 
mūsų šachmatininkų: E. Bitinas 
1447, T. Bullockas 1867. D. Chilens- 
kas. 448. R. Chilenskas 1383. A. Gab
rys 1423. K. Grivainis 2085. K. Jan
kauskas 1952, A. Jasaitis 1875. R. 
Ignaitis 1369, K. Jonas 1429, V. Ka
ras 1812, V. Karpuška 1731, J. Ko
tas 1658, G. Kujawa 1767, A. Ma- 
kaitis 1910 B. Menas 2097, K. Mer
kis 1602. A. Nasvytis 1902, K. Ra
mas 1964, A. Ratas 1654, F. Šal
kauskas 1902, J. Selkaitis 1546. E. 
Staknys 1917. P. Tautvaišas 2199, 
J. Traina 1341, P. Vaitonis 2193, E. 
Valauskas 1339, V. Zinkevičius 1457, 
A. Zujus 1851, V. žurinskas 865.

• Lietuvos atstovas I. Vistaneckis. 
pajėgiausių Sovietų šachmatininkų 
veteranų turnyre Leningrade, sužai
dė lygiomis su įžymiuoju didmeist
riu D. Bronšteinu ir įveikė Lenin
grade “Trud” čempioną^A. Ivanovą.

• JAV atviros šachmatų pirmeny
bės. kurios šiemet (rugpjūčio 9-22 
d.d.) įvyksta Bostone, nori išjudinti 
ir pasitraukusius mūsų šachmatinin
kus. Pav. žilagalvis Petras Kontau-

.tas, keliolika metų žaidęs So. Bos
tono Lietuvių šachmatų klubo ko
mandose, mano dalyvauti JAV-at
virose Bostone. 1952 m. jis buvo vi
sai priartėjęs prie Amerikos eksper
tų klasės. Jo “ratingas” buvo 1980 
taškų; 1964 m. — 1759.

Lengvojoj atletikoj New Yor
ko. skautai išgriebė tris perga
les: jaunučių gr. 100 m ir 200 
m Vytis Snieška, jaunių 4x100 
m (Birutis, Snieška, G. Mika
lauskas, Šilbajoris). Be to, jau
nių 100 m Šilbajoris užėmė 2 
v., Birutis 3 v. Tos pat vietos 
jiems atiteko ir jaunių 200 m. 
Jaunutis Vytis Snieška (su 
dviem laimikiais), jauniai: Ro
bertas Šilbajoris ir Rimas Biru
tis priklauso Archbishop Mol
loy H. S., Queens lengvosios at
letikos rinktinei ir iš karto ma
tyti, kad šis trejetukas yra išė
jęs gerą treniruotę.

Stalo tenise jaunių gr. 1 v. 
iškovojo Jonas Vainius, o 3 v. 
gavo Arvydas Ivašauskas, Jau
nučių gr. meisteris — Paulius 
Gvildys, vos 7 m. amžiaus, bet 
nukirtęs žymiai vyresnius ir 
aukštesnius varžovus.

O kaip reiškėsi New Yorko 
skautės? Jei 1968 ir 1969 par
sivežtos pergalės tinklinyje, 
tai šiemet New Yorko žaidikės 
iš viso nepasirodė. Eilė mer
gaičių praaugo jaunių amžiaus 
ribą (18), o jaunesniųjų šešetu
kas, nors žiemą buvo pradėjęs 
rinktis treniruočių, bet ilgą lai
ką neturėjo tinkamo trenerio, 
tad varžyboms ir nespėjo pasi
ruošti. Lauktina, kad 1971 
New Yorko tinklininkės grįš į 
šventę ir kovos dėl prarastų 
pozicijų. 1970 šventėje aktyviai 
rungtyniavo tik keturios New 
Yorko skautės. Pasiekimai ge
ri — išsiveržė po vieną 1,2 ir 
3 vieta.

Lengvojoj atletikoj jaunučių 
50 m Laura Čerkeliūnaitė už
ėmė 2 v. šiam nuotoly buvo 
gausu dalyvių, iš viso 16, tad

prireikė dviejų užbėgimų ir tik 
tada baigminis. Stalo tenise 
Danutė Gvildytė, 8 m. amžiaus, 
nuraškė jaunučių gr. pergalę, 
susikaupusiai nugalėjusi ir veik 
dvigubai už save aukštesnes 
mergaites (iki 15 metų). Be to, 
jaunių gr. Kristina Garunkštytė 
užėmė 3 v.

Skautų gr. daugiausia taškų 
surinko New Yorko jaunuoliai 
ir gavo pereinamąją taurę. 
New Yorko skautus paruošė ir 
jiems vadovavo: Algirdas Šilba
joris, Valdas Duoba ir Pranas 
Gvildys.

Skaučių gr. tokia pereinamo
ji taurė atiteko Hartfordui, ku
rio atstovės itin stiprios lengvo
joj atletikoj. Jaunučių gr. Liu
cija Zdanytė nuraškė tris 
pirmąsias vietas ir dar padėjo 
laimėti estafetę.

Atlanto rajono skautų spor
to šventės kasmet Joninių pro
ga ruošiamos,- išsilukšteno į ge
ro lygio lietuvių sportines var
žybas. Rungtyniauta pagal ofi
cialias AAU ir JV tinklinio bei 
stalo teniso taisykles.

Buvo suvažiavę iš Įvairiu vie
tovių: Bostono, Elizabetho, 
Hartfordo, New Yorko, be to, 
namiškiai iš Worcesterio, ir vi
si porą dienų praleido lietuviš
koj aplinkoj. Tėvai, draugai, 
vietos lietuviai gausiai stebėjo

sportinius įvykius ir jautriai pa
lydėdavo miklesnes prošvaistes.

Šventė pravesta sklandžiai, 
nevargino nė oficialioji dalis, 
kai buvo dalinamos taurės, pa
žymėjimai. Kalbėję organiza
cijų atstovai pasitenkino ke
liais sakiniais ir jais daugiau, 
prasmingiau pasisakė, nei ki
tur pabodę garbės prezidiumų 
gražbyliai. Tiesa, ' Worcesteris 
išskirtinėj padėty — turi Mai
ronio parką su krepšinio, tink
linio aikštėmis, turi erdvų, at
naujintą ir lietuviškai dekoruo
tą pastatą, kuris savo svetainė
se priglaudžia šimtus tautie
čių. Kaip visa tai toli ir kol 
kas nepasiekiama New Yorkui, 
kur Kultūros židinys dar tik 
projektuojamas (ten ir sportas 
nebus pamirštas).

New Yorko skautai ir skau
tės turi žadančių sportinių pa
jėgų ir būtų gaila, jei tai bū
tų tik vienkartinė talka kelio
nei į Worcester^. Jei jau kitaip 
neišeina, kodėl New Yorko 
skautai ir skautės negalėtų į- 
steigti savo sporto klubo? Ga
lėtų rungtyniauti su kitų neto
limų miestų jaunimu, atgaivin
tų Rytų sporto apygardos 
pirmenybes ir galėtų dalyvauti 
Š. Amerikos lietuvių žaidynėse. 
Kodėl gi ne?

K. Čerkeliūnas

SPARNUOTI LIETUVIAI — 
DARIUS IR GIRĖNAS. Petro 
Jurgėlos parašyta knyga. 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 j kietus virše
lius.

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

^IllillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllU

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD-OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425

o Vila Audronė yra apsupta didelio pužų, beržų ir kt. dekoratyvi
nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

o Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
o Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės 

pėsčiom).
o Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir 
jau dabar priimami užsakymai.
Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST., BOSTON, 
MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai j vilą 
AUDRONE — CAPE COD, MASS., MARMA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti { šią gražiausia ir didžiausia 
Cape Cod žalumynuos paskendusia lietuviška pajūrio vila.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

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

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

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. PAKŠTIENE

BANGA
Box 188, Centerville, 

Great Marsh Rd. 
Cape Cod, Mass.

Tel. (617) 775-4633

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

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

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Šiluva Žemaičiu 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.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

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

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---------

SIESTA MOTEL 
A FAMILY PLACE

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

609—522-2527

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

Call 201-939-6674 or 939-9868

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo rriiiųonus’

ALFRED W. ARCHIBALD
President

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

Current dividend 5Vž% on all accounts.
Dabar moka 5>/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

0 DEXTER PARK rf 
PHARMACY [I

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

BARNES AND BARNES 
Moving & Delivery Service

Basements and cellars cleared. No 
job too large or small. We do any 
kind of hauling. Licensed and bond
ed — 708 Ralph Avenue Brooklyn 

Call 467-6455

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

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

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

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

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

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

H. W. FEMALE

New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1*7068 
Astorljoje: 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. B16-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437*7677 

Flushlnge: 41*06 Main Street —- HI 5*2552 

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

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

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
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DARBININKAS
Himnus?
NAUJIENOS.

Darbininkas liepos ir rug
pjūčio mėnesiais išeina vieną 
kartą savaitėje—trečiadieniais.

Lietuvos Atsiminimu radijo 
piknikai šiemet bus rugpjūčio 
2, sekmadieni, Plattdeutsche 
Parke, Franklin Square, L.I., 
N. Y. ir rugsėjo 13, sekmadie
nį, naujoje vietoje — šv. My
kolo lietuvių parapijos parke ir 
gretimame Ukrainiečių tautinia
me parke Bayonnėje, N. J.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškų plokštelių rinki
niais bei naujomis lietuviško
mis knygomis pakviestas daly
vauti Lietuvos Atsiminimu ra
dijo piknike rugpjūčio 2 Platt
deutsche Parke, Franklin Squa
re, L. L Ta pačia proga skaity
tojai galės apsimokėti prenume
ratas; neskaitą laikraščio turės 
progos ji užsisakyti papiginta 
kaina — metam tik 5 dol.

Kun. Juozas Margis, MIC, 
Rosario lietuvių parapijos kle
bonas Argentinoje, pasisvečia
vęs pas savo motiną Califor- 
nijoje, trumpam buvo sustojęs 
Chicagoje ir liepos 5 išvyko į 
Roma dalyvauti Lietuviu 
Kankinių kopl'/čios pašventi
nime. Į JAV grįžta liepos 21.

A. a. Ligijos Bieliukienės 4 
metų mirties proga LMK Fe
deracijos valdybos narės —V. 
Leskaitienė, M. Kregždienė, V. 
čečetienė aplankė jos kapa ir 
sergančią motiną.

Liet. Fondo vajaus komite
tas posėdžiavo liepos 1 pas Jur
gi Montvilą. L. Fondo centro 
valdybai pasiūlius, komitetas 
sutiko kitais metais surengti 
Lietuvių Fondo suvažiavimą 
New Yorke. Toks suvažiavimas 
būtų arba balandžio gale arba 
gegužės pradžioje. Tam reika
lui bus suieškotas viešbutis 
Manhattane.

SVEČIAS IŠ ANGLIJOS
Mūsų redakcija aplankė sve 

čias iš Anglijos — Antanas Žu
kauskas. Jis yra “Europos Lie
tuvio'' ir Nidos klubo adminis
tratorius. Europos Lietuvis 
yra laikraštis, leidžiamas Lon
done ir skiriamas visiem Euro
pos lietuviam. Nidos klubas 
jau keliolika, metų sėkmingai 
leidžia lietuviškas knygas.

A. Žukauskas papasakojo 
apie Londono lietuvių gyveni
mą. Lietuviai ten turi didelius 
namus, kuriuose yra apie 60 
kambarių. Tuose namuose ir 
telkiasi visas’ Londono lietuviš
kas gyvenimas. Čia yra laik
raščio redakcija, spaustuvė, lie
tuviškas restoranas — klubas. 
Visuose namuose gyvena apie 
30 žmonių. Klubas verčiasi ge
rai. Be to, jie dar turi lietuviš
ka sodybą už miesto, kuri taip 
pat verčiasi gerai.

A. Žukauskas atvyko trum
pam į JAV. čia daugiausia no
ri kalbėtis lietuviškos spaudos 
ir knygų platinimo reikalais.

Lietuvių Skautų Sąjungos ir Brolijos Vyr. Skautininkui 
PETRUI MOLIUI, mirus jo motinai Lietuvoje, reiškiame 
gilią užuojautą.

Seserijos Vyr. Skautininke ir
V adija

Brangiam vyrui ir tėvui
A. f A.

Petrui Savickui
mirus, jo žmonai Marijai, dukrai Jadvygai ir sūnui Vy
tautui su šeima nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime.

Stasys LIOGYS su Seimą

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

Hot Springs, Ark. Lietuvių 
Bendruomenės skyrius pasi
džiaugė Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos išleistais ženk
liukais, kurie skiriami Lietuvos 
okupacijai prisiminti, ir tų 
ženkliukų užsisakė 500 viene
tų. Ta pačia proga jie atsiuntė 
sveikinimus ir Darbininkui. 
Raštą pasirašė valdybos na
rys Juozas Bružas ir sekreto
rius Juozas Grybauskas.

Už Praną Ivaškevičių jo vie- 
nerių metų mirties sukakties 
proga mišios buvo birželio 29 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Po mišių visi susirinko į 
Cypress kapines, kur velionis 
yra palaidotas, žmonių susi
rinko apie 60. Kun. A. Račkaus
kas pašventino paminklą ant 
velionies kapo. Paminklas yra 
pagražintas lietuvišku kryžiu
mi. Po visų apeigų velionies 
brolis Stasys visus pakvietė pie
tų į savo namus. (P.)

Petrą Montvilą jo vardinių 
proga aplankė didelė dalis tų 
svečių, kurie vakarykščiai bu
vo susirinkę pas St. Vaškį, pri
simindami jo brolio mirties me
tines. Svečiai pas P. Montvilą 
atsilankė netikėtai ir atnešė do
vanų. P. Montvila visiem padė
kojo už sveikinimus ir dova
nas.

Ignas ir Anelė Malinauskai 
iš Jamesburg, N. J., su dukra 
Lorena išvyko ilgesnių atosto
gų į tėvų pranciškonų vasarvie
tę Kennebunkporte, Me.

Inž. Juozas Butkus atostogų 
buvo išvykęs į Kanadą, kur ap
lankė savo bičiulius.

Maironio lituanistinės mo
kyklos vedėjas Alfonsas Samu- 
šis pasitraukė iš vedėjo parei
gų. Jo pareigas perėmė moky
toja Elvyra Ošlapienė.

Balto veiklos apžvalga jau at
spausdinta pranciškonų spaus
tuvėje. Knyga turi 284 pusla
pius ir arti 200 iliustracijų. 
Knyga išleidžiama Balfo veik
los 25 metų sukakčiai atžymė
ti.

LB QUEENS APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

LB Queens apylinkės meti
nis susirinkimas įvyko birželio 
14 pas A. A. Ošlapus naujuose 
namuose Rego Parke. Dalyva
vo per 20 apylinkės svečių ir 
narių. Pranešimą apie valdy
bos veiklą padarė ilgametis pir- 
min. A. Ošlapas. Revizijos ko
misijos pranešimą padarė tos 
komisijos pirm. J. Šlepetys.

Kitiem metam išrinkta val
dyba, į kurią įėjo A. Ošlapas, J. 
Zabielskis, R. Mainelytė, A. Mi
laševičius, P. Legeckienė ir St. 
Žadeikis. Revizijos komisijon 
išrinkta: J. Šlepetys, V. čeče
tienė ir M. Jasėnienė.

Susirinkime į apylinkę Įstojo 
nauji nariai: Gražina Matulaity- 
tė-Ranitienė ir Stasys Žadeikis.

Kultūrinės programos dalį at
liko Paulius Jurkus. Jis parodė 
skaidres apie lietuvių meninin
kų darbus išeivijoje.

Šeimininkų p. Ošlapų visi bu
vo gerai pavaišinti.

R. Mainelytė
Organizuojamas autobusas į 

seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 26. Autobusas išeina sek
madienį, 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 modernus ir 
patogus kelionei autobusas, ir 
tik vienas. Prašoma užsirašyti' 
iš anksto ir nesivėlinti laiku at
vykti. .

Padėka
Mirus mūsų mylimai mamy

tei Bronislavai Buyko-Buikie- 
nei reiškiam nuoširdžią padė
ką visiem už užuojautas, gėlių 
vainikus, mišias ir atsilanky
mą į koplyčią bei dalyvavimą 
laidotuvėse, ypač Tėv. Petrui 
Baniūnui ir kun. Jonui Pakal
niškiui už rožančiaus atkalbėji
mą, pamaldas ir palydėjimą ve
lionės į kapines.
Nuliūdusios dukterys: M. Kir- 

kylienė ir M. Tyrulienė bei 
anūkai ir proanūkai

Litas Travel Service birželio 
30 į Lietuvą išsiuntė 16 žmo
nių grupę, kurioje buvo 14 mo
terų ir 2 vyrai. Jie keliavo per 
Amsterdamą, Helsinki, Mas
kvą į Vilnių ir Kauną. Grįžta 
per Varšuvą ir Amsterdamą. 
Antroji grupė rengiama rugpjū
čio 31. Lėktuvas skrenda iš 
N. Y. tuo pačiu keliu. Lie
tuvoje išbus 7 dienas. Visa ke
lionė užtruks apie 2-3 savaites. 
Kaina, iškaitant kelione, mais
tą, viešbučius, apie 7-800 dol. 
Kas nori šioje grupėje keliauti 
į Lietuvą, turi išsiimti JAV pa
są ir pasiųst į: Litas Travel Ser
vice, 94-10 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. 11421. Tel. (212) 
847-5522.

Paieškomas baldais apstaty
tas kambarys su galimybe pasi
naudoti virtuve. Kas turėtų to
kį kambarį, skambinti tel. GL 
2-2923.

Šeima iš dviejų dirbančių 
ieško buto iš 3-4-5 kambarių 
Richmond Hill ar Woodhavene. 
Skambinti rytais arba vakare 
441-9418.

Vyriškis paieško buto iš vie
no ar 3 kambarių, gali būti su 
baldais ar be. Rašyti: Mr. F. 
Dubickas, 346 Miller Av., Broo
klyn, N. Y. 11207.

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas pirmam aukšte Middle Vil
lage rajone. Kaina 150 dol. mė
nesiui. Skambinti agentui tel. 
441-8150.

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

Jauniausieji šokėjai Bostono tautinių šokių grupėje, kuriai vadovauja Ona Ivaškienė. Grupė pa
kviesta dalyvauti Lietuvių radijo valandėlės piknike, rugpjūčio 9 — Romuvos parke Brocktone.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ NEW YORKE
ACEN (Pavergtos Europos 

Tautų Seimas) praneša tokią 
programą New Yorke:

Ketvirtadieni, liepos 9, 11 v., 
City Hali — majoras John V. 
Lindsay skelbia proklamaciją.

šeštadienį, liepos 11, 
10:30 vai., pamaldos sinagogo
je Temple Emanu-El.

Sekmadienį, liepos 12, 10 v., 
Šv. Patriko katedroje pamal
dos, dalyvaus arkiv. kardino
lui Terence Cooke. Mišias lai
kys (ukrainiečių rytų apeigų 
katalikų) vyskupas Joseph M. 
Schomndiuk iš Stamfordo. Pa
mokslą sakys kun. Raymond J. 
de Jaegher iš New Yorko. —11 
vai. pamaldos šv. Jono kated
roje.
PAPILDOMAI:

AF-ABN (Antibolševikinių 
tautų bloko draugai amerikie
čiai) papildomai organizuoja pa
radą sekmadienį, liepos 12. Pa
rado tokia programa:

9 vai. renkasi prie Hotel Pla
za (5 Ave. — 59 gatvė). 9:30 
vai. eina i Šv. Patriko katedra. 
Eisenoje dalyvauja Queens ka
talikai karo veteranai, AF-ABN 
vėliavos ir plakatai su vadovy

New Jersey lietuvių dienoje programą atliko Elizabeth o Vinco Kudirkos mokiniai. Kairėje: Debbie ir Jonas 
Didžbaliai, padainavę lietuviškų dainų; dešinėje — Debbie Didžbalytė pašoko iš Čaikovskio Spraktuko.

NAUJOS PLOKŠTELES
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.

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

be bei nariais; kitos grupės su 
vėliavom ir plakatais.

Po pamaldų vėl paradas 
Penktąja Avė. iki 72 gatvės 
Central Parko. Ten 11:45 iki 
1:30 kalbos, kurias sakys AF- 
ABN vadai ir jų svečiai, uk

Ateitininkų sendraugių stovykla
Artėjant metinei ateitininkų 

sendraugių stovyklai Dainavo
je, kuri šiais metais bus rug- 
piūčio 2-9 d.d., pasiruošimo 
tempas didėja. Baigiamas orga
nizuoti 'štabas, kalbėtojai ir 
programų vedėjai.

Rugpiūčio 8 d. stovykloje 
bus Milašiaus kūrybos vaka
ras. Vakaro programoje rašyto
jo Antano Vaičiulaičio paskai
ta apie Milašių kaip poetą, fi
losofą bei žmogų ir aktoriaus 
Henriko Kačinsko recitavimai 
iš Milašiaus kūrybos (Įrekor- 
duoti).

Darbininko redaktorius ra
šytojas Paulius Jurkus stovyk
loje kalbės apie meną Lietuvo
je, o Arvydas Barzdukas apie 
reikalą susirūpinti gamtos ap
linka. (Kiti kalbėtojai paaiškės 

Birželio 28 Lietuvių klubas Ronkonkoma, L.l. surengė savo sėkmingą pikniką. Iš k.: l-je eilėje A. Antanaitis, 
Jonaitienė, Jankauskienė, P. Lapienė, Giedraitienė, Lapė, E. Miklienė, Tėv. P. Baniūnas, K. Matuzas; ll-je ei
lėje — pirmieji du nepažjstami, toliau — dr. B. Jankauskas, Maldutis, A. Mačionis, K. Miklas, J. Giedraitis.

Nuotr. V. Maželio

rainiečių ansamblio šokiai, gu
du choro dainos, rumunų gru
pės šokiai.

New Yorko lietuviai kviečia
mi dalyvauti, kurie gali, visose 
•iškilmėse, kurie visose negali, 
bent pamaldose.

netrukus). Pranas Zaranka or
ganizuoja vakarines programas. 
Numatomi taip pat ir jaunųjų 
talentų pasirodymai. Vaikams 
stovykloje bus speciali priežiū
ra.

Ekonominiais stovyklos rei
kalais rūpinasi Jurgis Mikaila. 
Registraciją vykdo Pranas Bal
takis, 7802 Temple St., Adelp
hi, Md. 20783.

Pas jį turi registruotis ir tie 
sendraugiai, kurie nori daly
vauti kongresinėj stovykloj, ku
ri bus rugp. 30 — rugs. 4 d.d. 
Kongresinėj stovykloj priima
mas ribotas sendraugių skai
čius. Pirmenybė anksčiau užsi
registravusiems. Registracija Į 
kongresinę stovyklą baigiasi lie
pos 15 d. C.S.

Komp. J. Gaidelio 
muzikos studijos 

koncertas
Muzikos studijos mokinių 

koncertas šiemet buvo gegužės 
17 d. 2:30 v. popiet Liet. Tau
tinės Sąjungos namuose.

Koncertą atidarė tėvų komi
teto pirmininkas inž. Veitas ir 
pakvietė žodį tartį komp. J. 
Gaidelį. Šis pasidžiaugė, kad lie
tuviška visuomenė įvertina mu
ziką ir kad šios muzikos moko 
vaikus. Kas moka pianinu gro
ti, tas geriau dainuoja chore, 
gali chorui vadovauti ar net se
nas dainų melodijas užrašyti ir 
įvairius visuomenės parengi
mus paruošti.

Šiemet studijoje mokinių yra 
daugiau. Žymu ir didesnis susi
klausymas ir mokinių pažanga.

Koncertą pradėjo mažieji, 
štai jie: M. Bizinskauskaitė, 
Budreika, R. Adomavičiūtė, R. 
D. Veitaitė, R. Veitai- 
tė, A. Keturakis, D. Keturakytė, 
A. Eikinaitė, V. B'enderytė, D. 
Grigutė, Vytautas čepkauskas, 
M. Statkutė, Asta Baškauskai
tė, Asta Aleksonytė, V. Beržins- 
kaitė, Al. Gineitis, Vyt. Senu- 
ta, Saulius Statkus, D. Mark- 
vėnaitė, V. Novazelskvtė, Liu
da Šimkutė, J. Aleksonis, A. 
Ambraziejus, D. Plonytė, R. 
Šukytė, V. čepkauskaitė, L. 
Dabrila, L. Eikinaitė. Iš mažųjų 
neatvyko M. Maniūnaitė, S. Ei- 
va, A. Baltušis.

Mažieji skambino su užsidegi
mu. žymu ir technikos apvaldy
mas. Buvo ir tokių kurie jau į- 
veikė ir sunkesnius kūrinius.

Toliau pasirodė pažengusių
jų grupė. Šioje grupėje skam
bino: B. Cibaitė, Pet. Bizinkaus- 
kas, L. Baltušytė, Aid. Dabri- 
laitė ir Saulius Cibas. Iš visų 
geriausiai pasirodė Saulius Ci
bas. Iš jo gali išaugti tikras pia
nistas.

Iš suaugusiųjų būrelio kon- 
certan neatvyko R. Račkauskai
tė, R. Beržinskas, D. Monkus, 
Pokelnė, V. Vaičjurgytė.

Koncerto pabaigoje vėl kal
bėjo tėvų komiteto pirm. inž. 
Veitas ir studijos vedėjui įtei
kė dovanų. Po koncerto žemu
tinėje salėje buvo kavutė. Te
ko išgirsti pageidavimų, kad 
komp. J. Gaidelis pamokytų sa
vo mokinius muzikos teorijos 
ir kompozicijos. Čia pat muzi
kos studija išrinko tėvų komite
tą kitiem metam.

P. Kaminskas

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Cit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.




