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Maskva patarusi Nasseriui pradėti taikos dialogą
Kairas. — Po 18 dienų tru

kusių pasitarimų su Sovietų va
dais iš Maskvos grįžo prez. 
Nasseris su jį lydėjusiais mi- 
nisteriais. Ten turėjo būti sutar
ta, kaip atsiliepti į JAV vals
tybės sekretoriaus Rogers nau
jus pasiūlymus dėl žydų-arabų 
neoficialaus karo sustabdymo ir 
derybų pradėjimo.

Derybas baigiant Maskvos 
komunikate buvo pasakyta, kad 
pirmenybė teikiama ne kari
niam, bet politiniam sprendi
mui. Dabar jau žinoma, kad 
Egipto vyriausybė praneš neilg- 
trukus Washingtonui sutinkan
ti sustabdyti ugnį Suezo fron
te ribotam laikui ir pradėti su 
Izraeliu pasitarimus dėl taikos. 
Rogers planas nebuvo paskelb
tas, žinomi tik du jo punktai: 
nutraukti ugnį prie Suezo ka
nalo ir pradėti kalbėtis per JT 
tarpininką Jaringą. Derybų rė
mai — JT Saugumo Tarybos 
1967 lapkričio 22 d. rezoliuci
ja. Abi šalys tą rezoliuciją yra 
priėmusios.

Rogers yra siūlęs nutraukti 
ugnį prie Suezo bent trims mė
nesiams. Dabar jau atrodo, kad 
Jaringo misija bus atnaujinta.

Tas pats Kairo šaltinis infor-

Lietuvoj baudžia 
už giedojimą 
Buvusieji okupuotoje Lietu

voje pasakoja, kad š.m. balan
džio mėn. Kabelių bažnyčioje 
(Vilniaus arkivyskupijoje) vai
kai buvo mokomi giedoti. Tai 
sužinojęs, vietos saugumas tar
dė kleboną ir vaikus. Klebonas 
ir vargonininkė moteris nu
bausti sumokėt po 50 rub. pa
baudos, o 20-čiai vaikų, lan
kančių Kabelių mokyklą, suma
žinti pažymiai už mokslą ir el
gesį.

Astronautas Neil Armstrong 
ką tik sugrįžęs į erdvėlaivį po 
sėkmingo pasivaikščiojimo ant 
Mėnulio. Jis buvo pirmasis že
mės gyventojas, pirmą kartą 
padėjęs koją ant kito dangaus 
kūno. Tai įvyko 1969 liepos 
20. Taigi nuo to įvykio šį pir
madienį suėjo vieneri metai.

Metinių sukaktuvių proga 
NASA administratorius dr. Pai
ne ir Apollo 11 įgula liepos 20 
įteikė J. Tautoms iš Mėnulio 
atskraidintą uolos gabalą, sve
riantį ketvirtį svaro. Gen. sekr. 
U Thant priėmė ir J. Tautų 
vėliavą, kurią astronautai buvo 
nuvežę ant Mėnulio. Uolienos 
gabalas bus išstatytas J. Tau
tose nuolatiniam lankytojų ap
žiūrėjimui.

Manoma, kad greit bus atgaivinta Jaringo misija
mavęs, kad Sovietai dar sutiko 
duoti Egiptui nedidelį kieki 
ginklų, bet patarė karinį spren
dimą pakeisti politiniu ir nenu
traukti dialogo su Washingto- 
nu.

Jei visa tai būtų tiesa, ir 
greičiausiai taip yra, tai laukti
na greitos žydų-arabų pokalbio 
pradžios. Sunkumų bus labai 
daug, bet kalbantis gali atsiras
ti abiejų šalių nuolaidos net ir 
ten, kur viskas atrodo ne
pajudinama dogma. Viena to
kių dogmų yra pati rezoliucija. 
Tik ginčai eina ne apie rezo
liucijoj matomą logiką, bet tik 
iš konteksto išplėštų atskirų žo
džių prasmę. Kai pritaikinta ju
ridinė ir gyvenimo praktikos 
logika, ginčas gali visai dingti. 
Dabar tas ginčas yra tiek ver
tas, kiek ir ginčas apie tai, kas 
atsirado pirmiau — višta ar 
kiaušinis.

Izraelis yra pareiškęs, kad 
ant derybų stalo jis deda vi
sas problemas, bet turi ir savo 

— V. Vokietijos-Rusiįos de
rybos dėl atsisakymo nuo jė
gos pavartojimo sutarties suda
rymo prasideda Maskvoje lie
pos 27 dieną. Derybas ves abie
ju kraštu užsienio reikalu mi
nisterial. V. Vokietijos užsie
nio reikalu ministeris Sheel 
pereitą savaitę buvo atvykęs į 
Washingtona pasitarti su prez. 
Nixonu apie su ta sutartimi be- 
sirišančias problemas.

— Prancūzijos delegacija 
lankėsi kom. Kinijoje ir buvo
pagarbiai priimta. Prancūzija 
jau senokai turi su kom. Kini
ja diplomatinius santykius. Ši 
delegacija domėjosi ūkinių san
tykių plėtimu. Kinijos premje
ras Chou En-lai su dideliu bū
riu palydovų buvo atvykęs at- 
stovybėn net Prancūzijos tauti
nės šventės padėti švęsti.

— Sovietų Kirgizijos respub
likoj žemės drebėjimas sunai
kinęs 5,000 namų. 20,000 gyv. 
likę be pastogės. Paliesta sritis 
yra kviečių ir vynuogynų zo
na, rytiniame Issyk-kul ežero 
šone.

Kinų-rusy derybos 
dėl sienų nutrūko
Nors apsišaudymai per radi

ją tarp Maskvos ir Pekino yra 
aprimę, bet derybos dėl kinų 
reikalaujamo sienų ištaisymo 
jau senokai yra nutrukusios. 
Bet tik dabar netiesioginiai 
apie tai sužinota, kai viešai 
Maskvoje pradėjo rodytis dele
gacijos vadovas V. Kuzneco
vas. Dabar jau ir vakariečių ko
respondentams įprastu keliu 
pasakyta, kad Kuznecovo grįži
mo į Pekiną nelauktina.

Per tą laiką Maskvoje buvo 
sukompiliuota nauja Sibiro is
torija, kuri turi pirmiausiai pa
čius rusus apšviesti, kad kinų 
reikalavimai dėl sienų ištaisy
mo neturi pagrindo. Per tą pa
tį laiką kinai pertvarkė savo ka
rinę ir civilinę administraciją 
Sinkiange ir prie Mongolijos ir 
labiau apsaugojo savo ten esan
čias atominių ginklų gamybos 
priemones.

Ikšiol Sovietų atstovybę Pe
kine ir Kinijos Maskvoje tvar
kė trečio laipsnio diplomatai. 
Derybas dėl sienų nutraukiant 
pajėgta susitarti pasikeisti am
basadoriais. Kandidatai jau pa
rinkti.

reikalavimų bei pageidavimų, 
kaip tą ar kitą klausimą norė
tų sutvarkyti. Nepradėjus kal
bėtis, niekas negali pasakyti, 
kokia nuolaida ir už kokia kai
ną bus galima padaryti.

Prez. Nixonas buvo pasi
kvietęs pasitarimams į Wash- 
ingtoną JT gen. sekr. U Thant, 
kurs pastaruoju metu buvo pra
dėjęs viešai vertinti Sovietų ir

New Yorko burmistras liepos 9 paskelbė Pavergtų Tautų Savaitę dalyvaujant pavergtųjų atstovam. Iš k.: 
ukrainietė M. Dushnyck, latvės I. Krumins, A. Balodis, M. Anckins, burmistras J. Lindsay, Thomas Cuite — 
daugumos vadas New Yorko miesto valdyboj, latvių at stovas A. Berzins ir lietuvaitė Elena Kulber.

Nuotr. Charles Binkiris

Baigiant Pavergtų Tautų savaitę New Yorke prie Laisvės statulos kalba 
dr. I. Docheff, pavergtų tautų New Yorko komiteto pirmininkas. Sėdi iš k.: 
Dr. Laszlo Pasztor, respublikonų tautinio komiteto pirm., teisėjas Mathew 
Troy, stovi Van Sant, WPIX-TV (11 kanalas) fotografas. Nuotr. A. Binkins

Vietname taip, kaip buvo Pietų Amerikoj
Saigonas. — Pietaudamas su 

P. Vietnamo laikraščių leidė
jais, viceprez. Ky pasisakė sa
vo rūpesčius dėl Amerikos tei
kiamos P. Vietnamui ūkinės 
pagalbos. Jis tvirtino, kad 
toji pagalba nepadėjo sukurti 
P. Vietname pastovios ūkinės 
bazės, todėl laikytina nepasise
kus. Ji buvusi panaudota tik 
trumpalaikėm problemom lo
pyti, o kita dalis buvo iššvais
tyta spekuliantam praturtinti.

— Amerikos ūkinės pagal
bos politika buvo klaidinga, 
procedūra komplikuota ir vie
našališka, P. Vietnamo žmo
nėm ji nebuvo naudinga, — 
tvirtino Ky.

Savo tvirtinimam paremti jis 
panagrinėjo Amerikos pareigū
nų administruojamą komerci

Amerikos siūlomus taikos pia
nus. Neseniai yra pasakęs, kad 
Maskvos planai jam atrodą la
bai arčiau realybės kaip Wash- 
ingtono. Pasikvietus jam buvo 
viskas pasakyta, apie visus A- 
merikos padarytus pasiūlymus 
papasakota. Tai buvo būdas 
jam parodyti,; kad ne visos jo 
nuomonės buvo teisingos. Tuo 
pačiu mandagiu būdu jam bu

nio importo programą. Anot 
Ky, daugybė amerikiečių įveža
mų prekių P. Vietnamo ūkiui 
visai nereikalingos, bet jos per
leidžiamos spekuliantam, kurie 
tas prekes sugeba net už P. 
Vietnamo sienų parduoti ir pel
nus į užsienio bankus pasidėti.

Iš spaudon patekusių žinių 
matyti, kad ūkinę pagalbą tei
kiant P. Vietnamui daromos 
tos pačios klaidos ir skriaudos, 
kurių didžiulį sąrašą pereitą va
sarą įteikė Washingtonui visos 
be išimties Lotynų Amerikos 
valstybės. Ir vienur ir kitur ū- 
kinę pagalbą tvarkė patys a- 
merikiečiai — P. Vietname jie 
viską tvarko, Lotynų Ameriko
je vietinius pareigūnus kontro
liuoja JAV ambasadų pareigū
nai.

vo pasakyta, kad taip savo pa
reigas eidamas jis pavojingai 
silpnina savo kaip diplomatinio 
tarpininko naudingumą. Po to 
jis savo pirmąjį pareiškimą čia 
pat Washingtone bebūdamas 
pataisė kitu pareiškimu, kad 
Maskvos ir Washington© planai 
vienas kitą papildo. Toji pamo
ka jam turėtų būti naudinga, 
nes pastaruoju laiku jis į savo 
pareigų ratą yra įtraukęs pigų 
politikavimą.

PRADĖTOS DERYBOS DEL RINKOS IŠPLĖTIMO
Nori patekti britai, airiai, danai ir norvegai

Liuksemburgas. — Bendro
sios Rinkos vadovybės paskir
tos komisijos jau pradė
jo pasitarimus su Anglija, Ai
rija, Danija ir Norvegija, kurios 
pasiprašė būti priimtos Rinkos 
nariais. Pirma turi būti priim-

— Sovietu aukštas pareigūnas 
iš užsienio reikalų ministerijos 
jau išvyko iš Indijos, kur jis, sa
koma, tyręs galimybes suor
ganizuoti tarptautinę konferen
ciją Indokinijos pusiasalio ka
rams užbaigti. Tvirtinama, kad 
Indija ir Rusija įsitikinusios, 
jog tokiai konferencijai 
kelias būtų atviras tuojau, kai 
tik Washingtonas nurodytų vi
siško pasitraukimo iš P. Viet
namo datą. Washingtonas ne
linkęs tos žinios imti už gryną 
pinigą.

— Meksikos kalėjimuose sė
di mažiausiai 187 Amerikos pi
liečiai. Nusikaltimai surišti dau
giausiai su narkotikų vartoji
mu, jų pirkimu, pardavinėjimu, 
ar bandymu permesti per sieną 
į Amerikos pusę. Bausmės už 
tuos nusikaltimus Meksikoje 
yra didesnės negu Amerikoje. 
Ir iki teismo turi sėdėti kalėji
me, net už užstatą nepalei
džiami.

— Svarbiausias Tailando ko
munistas patekęs į Tailando 
saugumo rankas. Jis buvęs tas, 
kurs organizavęs finansinę pa
ramą veiklai plėsti ir planavęs 
komunistų partizanų veiksmus 
viduje bei Laose. Jo išėmimas 
iš to darbo esąs didelis smū
gis to regiono komunistų sub- 
versyvinei veiklai plėsti.

Daugiau kaip pusmetį trukę 
įvairiausio plauko kremlinolo- 
gų spėliojimai apie greit laukti
nus radikalius pasikeitimus So
vietų imperijos vadovybėje tuo 
tarpu gavo neigiamą atsaky- 
mą — naujai išrinktasis taria
masis Sovietų parlamentas 
(Aukščiausioji Taryba) vėl per
rinko Kosyginą premjeru, Pod-
gorną tos tarybos prezidiumo 
pirmininku (sovietinis atitik
muo vakariečių prezidentui) 
ir vėl patvirtino ikšiol buvusį 
Kosygino kabinetą. Jame dabar 
bus vienu ministeriu daugiau, 
nes pavasarį pertvarkius propa
gandos informacijos organizaci
ją jos vadovas Lapin gavo mi- 
nisterio titulą.

Kompartijos vadas Brežne
vas yra renkamas kompartijos 
kongreso, todėl visa trejukė iki 
sekančio kompartijos kongreso 
lieka ta pati: Brežnevas, Kosy
ginas, Podgornas.

Su kompartijos kongreso su
šaukimu esama kažin kokių su- 
kliuvimų. Pagal statutą, jis tu
ri rinktis kas ketveri metai, ta
čiau ne su visais taip atsitinka. 
Šis, iš eilės 24-sis kompartijos 
kongresas turėjo susirinkti pe
reitą pavasari, bet nesusirinko. 
Liepos pradžioje Brežnevas už
tikrino, kad susirinks rudenį, 
bet ką tik paskelbta, kad nu
keliamas į 1971 pavasarį. Da
bar vėl kremlinologai turės dar
bo spėliodami, kokios priežas
tys privertė centro komitetą nu
kelti suvažiavimą į 1971 metus.

Minimos tokios priežastys.
Pirma, sunkiai vykstąs pa

rengimas naujo penkmečio pla
no, kurs prasideda su 1971. 
Karinė vadovybė norinti dau
giau pinigų pasirengti karpi su 
Kinija, technokratai prieš kariš
kius už civilinės pramonės mo
dernizaciją ir vartojimo pre
kių gamybos padidinimą.

Antra, jei kompartijos kon
gresas būtų dabar, Brežnevas 

ta Anglija, su kuria prasidės ir 
kitų narystė.

Danai turi mažiausia proble
mų, bet ir jiem būtų geriau, 
kad Švedija sutiktų Rinkon įsi
jungti, tačiau ši nenori sutep
ti savo neutralumo. Danai ti
kisi gausią leidimą prekiauti su 
švedais be muitų.

Kadangi tarp Rinkos narių 
visi muitai panaikinti, tai Airi
ja turi vieną didelį rūpestį— 
kaip apsaugoti nuo stipresniųjų 
konkurencijos savo gana dar 
silpnoką pramonę. Britų visuo
menėje esama susirūpinimo, 
kad Rinkon įstojus bent pra-

KARALIENE GINA KANADOS BYI4
Anglijos karalienė su vyru, 

sūnum ir dukra lankė Kanados 
Siaurės Vakarų teritoriją, į ku
ria ieina visi Kanados Arktikos 
plotai. Jie turtingi mineralais, 
nafta ir kitokiais žemės turtais, 
tik nepakanka kapitalų jų eks
ploatacijai suorganizuoti, susi
siekimui sutvarkyti, gyvenvie
tėm pastatyti. Amerikos kapi
talų nelinkstama beįsileisti, nes 
jų jau ir taip daug investuota 
Kanadoje. Dabar jau norima 
taip susitvarkyti, kad ameriki
nis kapitalas būtų ne pagrin
dinis, bet tik pagalbinis.

Nors Anglijos karalienei de
ra būti politiškai santūriai, ta
čiau šį kartą ji kalbėjo taip, 
kaip norėjo premjero Trudeau 
vyriausybė. Toji gi bando prie 
savo Arktikos sričių kitų valsty
bių neprisileisti arčiau, pirmoj 
vietoj Amerikos, kuri Aliaskos 
šiaurėje surado didelius šalti
nius naftos ir ieško kelio per 

savo pranešime neturėtų kuo 
stambesniu pasigirti, nes jis 
pats šiais metais jau turėjo pa
sakyti, kad ir pramonė ir že
mės ūkis tebedirba su dideliais 
nedatekliais. Juk iš balno vers
dama Chruščiovą dabartinė va
dovybė aiškino, kad jis šalina 
mas dėl blogo ūkininkavimo 
Ir žadėjo viską geriau padary 
ti. Bet ir šiandien tos pačios 
bėdos, kokios buvo ir Chruš
čiovo laikais.

Kodėl gi taip yra ir kaip il
gai teks laukti geresnių laikų, 
galėtų klausti fabrikų ir valsty
bių dvarų darbininkai. Teisy
bės- sakyti negali, nes tada 
reiktų visą ūkinę sistemą pa
smerkt. Sugalvota visą bėdą su
versti dirbančiajam žmogui: jis 
apšauktas valkata, girtuokliu ir 
tinginiu. Ši darbininkų smer
kimo kampanija buvo pravesta 
šių metų pradžioj. Dabar gi pir
miausias susirinkusios posė
džio Aukščiausios Tarybos dar
bas buvo naujo darbo draus
mės statuto priėmimas. Ir tas 
statutas buvo pravestas be dis
kusijų, nes pasiūlymus refe
ravo ne tarybos nariai, bet 
kompartijos vadovybės pareigū
nai. Statuto tikslas — skatinti 
darbingumą ir tvarkyti dar
bo jėgos tikslesnį paskirstymą. 
Tai reiškia, kad darbininkas tu
rės eiti dirbti ne ten, kur jis 
norėtų, bet kur bus siunčiamas. 
Stalino laikais tai buvo plačiai 
praktikuojama, vėliau varžtai 
sušvelninti, dabar, matyt, vėl 
bus grįžtama prie senų prakti
kų.

šį kartą Maskvos saulė nusi
suko nuo Justo Palec
kio — jis nebeišrinktas Tauty
bių Tarybos pirmininku, savo 
vietą turėjęs užleisti Uzbeki
jos atstovei J. Nasridinovai. 
Taigi J. Paleckis už savo tar
nybą Maskvai bus atsiėmęs pas
kutinį atlyginimą. Belieka gera 
pensija ir nuo rūpesčiu lais
vas likęs gyvenimo tarpas.

džioj turės pabrangti britų pra
gyvenimas, nes pakils kainos į- 
vežamiem žemės ūkio produk
tam. Bet Danija laimės apie 30 
proc. daugiau, negu dabar už
dirba už eksportuojamus sa
vo žemės ūkio produktus. Ki
tus nuostolius padengs dides
nės pajamos iš pramonės ga
minių eksporto. _
Visi tikisi ir nori Rinkon 

patekti, nes nori būti ten, kur 
daromi visą Europą paliečia 
sprendimai. Tą reikalą vienas 
taip yra aptaręs: “Būti už Rin
kos ribų pavojinga ne tik ūkiš
kai, bet ir politiškai.”

Arktikos ledynus prasimušti su 
naftos tanklaiviais į Atlanto 
vandenyną ir rytinį Amerikos 
kranta.

Ryšium su tais kelio ieškoji
mo bandymais iškilo problema: 
kam priklauso Kanados šiaurė
je esą vandenys ir salos? Ka
nados vyriausybė pradžioje 
ėmė skelbti, kad viskas priklau
so Kanadai, bet užprotestavo 
Amerika ir klausimas pasisu
ko ton pusėn, kad imta kalbėti 
apie tarptautinį statusą. Bet 
dabar vėl, per Kanados arkti
nes sritis keliaudama, Anglijos 
karalienė pareiškė, kad kana
diečiai, kurių tarpan ji įjungė 
eskimus ir indėnus, stropiai 
dabotų savo paveldėjimą nuo 
prašalaičių, kurie greičiausiai 
norės tiesti rankas ir į Kana
dos arktinius turtus, čia jau 
aiškus pirmosios Kanados vy
riausybės teorijos parėmimas.
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Gerybių neužteks, ir žemes gyventoja] ateina galas? SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

"PRANAŠAI" ALIARMUOJA: 
žemė nebegali daugiau išmaitin
ti

Mokslo pažangos vardu daž
nėja skelbimai: žemė nebepa
kelia jau dabar gyventojų per
tekliaus; jau dabar du trečda
liai žmonių nepakankamai pa
valgo; žmonių prieauglis eina 
didesniu tempu nei maisto ga
mybos tempas; ateity būsią dar 
blogiau.

Šį argumentą imasi stiprinti 
kitas: anot Newsweek skaityto
jo, žmonių dar gali sutilpti A- 
liaskoje ir Azijos Gobi dyku
mose, bet ar jiem užteks van
dens troškuliui malšinti, ar 
užteks ariamos žemės bei kuro 
elektrai gaminti? Taip klausda
mas, Newsweek (liepos 13 nr.) 
skaitytojas tuojau pat autorite
tingai atsako — ne: “Didė
jantis susirūpinusių mokslinin
kų skaičius mano, kad ne”.

Kiti pagąsdina jau ir konkre
čiu grėsmės laiku: esą 1985 me
tai yra paskutinė riba žmogui 
gyventi dėl augančio oro, au
gančio vandens užteršimo —ne
bus nė kuo kvėpuoti.

Išeitis, kaip ją kartoja anas 
Newsweek skaitytojas, geriau
sia — mažinti prieauglį, kont
roliuoti gimimų skaičių, apribo
ti šeimą dviem vaikais.

Tokiais gąsdinančiais argu
mentais bei receptais garsina
si ne Kinija, ne Indija, kur gy
ventojų tiršta, kur badas dau
geliui jau dabar pažvelgia į a-

Įrodinėjama, kad žemė perpildyta, neužteks maisto, oro ir 
vandens — reikią mažinti prieauglį. Bet kiti prašneko, kad 
už to aliarmo esąs netikras rūpestis

kis. Su tokiais siūlymais atei
na turtingiausios pasauly vals
tybės, Amerikos, valdžios žmo
nės. Sumažinti iki dviejų vai
kų šeimą—tokią mintį kėlė bu
vęs sveikatos ir gerovės sekre
torius, dabar prezidento patarė
jas Finch. Mokesčių atskaitymo 
ir kitos privilegijos, kurios da
bar taikomos šeimai už vai
kus, turi būti taikomos tik pir
miem dviem vaikam, o kitiem 
ne — su tokiu sumanymu gar

sinos! Oregono senatorius Pack
ward ir Texas kongresmanas 
Bush, žadėdami tokį įstatymą 
pasiūlyti Kongresui.

Bet čia prašneka kiti rami
namai, atmesdami pirmųjų 
gąsdinimus.
FAKTAI RAMINA: maisto ga
myba eina didesniu tempu nei 
žmonių prieauglis

Visitor (liepos 12 pakišo 
priešingas statistikas. Esą JV

išnaudojami tik 2 procentai vi
so ploto žmonėm gyventi.

Kongrese iškilo sumanymas 
mokėti farmeriam po 20,0 0 0 
dol., kad jie sumažintų žemės 
ūkio produktų gamybą. Gamy
bą jau seniai Amerikoje varžo, 
nes yra gaminių perteklius. Va
dinas, bado pavojaus Ameriko
je nėra, jei nėra kur dėti mais
to gaminių.

Triumph (birželio nr.) prabi
lo ir apie Europą. Esą ten še

šios valstybės, dalyvaujančios 
Europos ūkinėje bendruomenė
je, sandėliuose turi tiek mais
to atsargų, kad reikia mažinti 
galvijų skaičių: iš 22 milijonų 
galvijų reikią sumažinti bent 3 
milijonus, kad galima būtų su
mažinti maisto pertekliaus at
sargas. Esą numatoma mokėti 
ūkininkam po 200 dol. už kiek
vieną sulikviduotą karvę.

Visitor ir Newsweek at
kreipė dėmesį į J. Tautų pada
linį, skirtą maitinimo bei že
mės ūkio reikalam, kuris dar 
vasario mėn. skelbė: esą panau
dojant visas naująsias žemės 
ūkio technikos priemones atei
ty būsiąs greičiau maisto per
teklius, o ne nepriteklius. Mais-

ANTANAS J. 4AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30H Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8H ALI NS-SALINSK AS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P'way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

Dar apie 
GRANDINĖLĘ
The Plain Dealer (gautas A. 

K. ir V. P. dėka) liepos 10 
paskelbė savo korespondentės 
Jane Scott, kuri čia pasivadinu
si “Young Ohio Editor Part- 
time Lithuanian” kita rasini 
apie Grandinėlę.

Su jaunu entuziazmu ji per
duoda jaunųjų šokėjų įspū
džius, kai jiem teko šokti ne
įprastose sąlygose. Teko šokti 
prieš 300 metų statytoje bulių 
rungtynių arenoje. Prieš guber
natorius, generolus ir TV ka
meras. “Tai buvo toks jaudi
nantis dalykas, kad atrodo kaip 
pasaka”, kartoja koresponden
tė studentės Jūratės Petraitytės 
žodžius.
Suminėjo pavardėm visus jau

nuosius šokėjus, pakartojo jų 
pačių pasisakymą apie save, 
kad tai daugumas baigę šešta
dieninę lituanistinę mokyklą, 
kokias turi nedaugelis tautinių 
grupių savai kalbai išmokti.

Grandinėlės paliktą įspūdį 
laikraštis entuziastingais žo
džiais aprašo. Esą Grandinėlė 
“nugalėjo ispanų širdis ir net 
Venecuelos armiją”, kai trupė 
pašoko Maracay mieste per
galės prie Corobobo 149 me
tinių proga. Esą dėkinga ket
virtoji divizija svečius atsiga
beno savo kariniu transportu ir 
vaišino karininku klube. Minė- 
toj Maracay bulių rungtynių a- 
renoj Grandinėlės žiūrėjo per 
7,000. šokėjai uždirbo savo ke
lionės išlaidas 15,000.

Sumini laikraštis ir kliūtis. 
Tarp jų — Sovietai protestavo 
prieš jų pasirodymą Kolumbi
joje. Reikėjo per tris dienas iš
siimti pasus. Trupė turėjo lauk
ti devynias valandas Clevelan- 
do aerodrome, nes du lėktuvai 
pasirodė su trūkumais. Vene
cuelos aerodrome jų lagaminus 
ir rankinukus tikrino, ar netu
ri ginklų. “Yankee Imperialis
tas”, tokį pasveikinimą pamatė 
prie Valencijos miesto teatro. 
O dar Įspėjimas Kolumbijoje 
negerti vandens ir pieno ...

Na, visa tai praeitis ir — kai 
grįšiu namo, manau, išgersiu 
visą galoną pieno, — kartojo 
laikraštis J. Petraitytės žodžius.

Namie, Clevelande liepos 19 
bendruomenė rengia šokėjam 
sutiktuves.

Laikraščio visas puslapis pa
puoštas Grandinėlės nuotrau
kom.

Atidarant Pavergtu Tautu Savaitės minėjimą New Yorke liepos 12 parade žygiuoja Maspetho lietuvių ler 
gionierių pagelbininkės. Nuotr. V. Maželio '

to gamyba eisianti didesniu 
tempu nei žmonių prieauglis.

Vadinas, pirmųjų argumen
tai už prieauglio kontrolę at
metami, nes priešinasi faktinei 
tikrovei. Imama dairytis, ar ne
sislepia po tais aliarmingais ar 
gumentais koki kiti siekimai.
AIŠKINA ALIARMO PRIE
ŽASTIS: rūpestis žmonijos ar 
savu interesu

Triumph (birželio nr.) tiesiai 
pasako, kad Amerikoje tos 
siūlomos priemonės prieaug
liui mažinti esančios “nukreip
tos prieš katalikus, negrus ir 
meksikiečius”. Toks aiškinimas' 
reiškia; minėtų 3 grupių prie
auglis yra didesnis nei Ameri
koje dominuojančios grupės— 
anglosaksų protestantų. Ilgesnė
je laiko distancijoje minėtų tri
jų grupių augantis prieaug
lis gali sumažinti dominuojan
čios grupės svorį, įtaką.

N. Y. Times kreipė dėmesį į
žydų porą naujų veikalų, ku-

VILNIAUS VEIKĖJA M. ŠLAPELIENE SULAUKĖ 90 M.
" Marijai Šlapelienei-Piaseckai- 

tei, tebegyvenančiai Vilniuje, 
birželio 5 suėjo 90 metų.

M. Šlapelienė, kalbininko 
Jurgio šlapelio, mirusio Vilniu
je 1941, žmona, — gimusi 

1880 Vilniuje, į lietuvių veik
lą įsijungė 1887. Dalyvavo lie
tuviškuose choruose, nuo 1904 
ir lietuviškuose vaidinimuose 
Vilniuje, 1906 ji atliko Birutės 
vaidmenį M. Petrausko operetė
je. Ji talkino iš Prūsų gabe
nant ir platinant lietuvišką 
spaudą.

1906 drauge su vyru J. Šla
peliu ir E. Brazaityte ji Vil
niuje įsteigė knygyną, veikusį 
ligi 1949, taigi 43 metus. Šla
pelienė buvo visos eilės lietu
vių organizacijų Vilniuje vei
kėja.

Svarbiausias veiklos bruožas 
—tai minėtas Šlapelienės kny

gynas Vilniuje, Domininkonų g. 
11 nr. (dabar Garelio g.). Jis 
buvo ne tik lietuviškų knygų 
platinimo ir leidimo įstaiga, bet 
ir svarbus lietuvių kultūrinis 
centras Vilniuje. Šlapelienė vi-
są laiką buvo knygyno vedėja 
bei tvarkytoja.

OKUPUOfOJfe ŲĘTŪvLe

Knygyno vaidmuo buvo svar
bus ir visai Lietuvai. Jis išleido 
eilę vadovėlių, Lietuvoje naudo
tų visą nepriklausomybės lai
kotarpį. Pažymėtina, kad 1915- 
18, vokiečių okupacijos metu, 
Šlapelienės knygynas Vilniuje 
buvo vienintelis Lietuvoje, visą 
krašta ir lietuviškas mokvklas 
aprūpinęs knygomis ar vadovė
liais. Pati knygyno vedėja bu
vo daugelį kartų tardyta, suim
ta už lietuviškų knygų platini
mą — rusų, vokiečių ir lenkų 
okupantų.

Šią vasarą okup. Lietuvos 
spaudoj (doc. VI. Žuko straips
niai “Lit. ir Meno” savaitraš
ty, nr. 26, “Tar. Mokytojo” laik
rašty, nr. 51, birž. 26 ir kt.) pa
skelbti apie sukaktuvininkę pla
tūs atsiminimai. Teigiama, kad 
Šlapelienė ir šiandien, 90 m. 
sulaukusi, esanti “žvali, geros 
atminties, be knygos ir šian
dien ji negalinti gyventi”. Šla
pelienės atsiminimai jau skelb
ti kiek anksčiau. Dabar gi. pa-

veikėjais, .'kafp Čiurlioniu, Vy
dūnu, Šatrijos Ragana, Lazdy
nų Pelėda, Vileišiais (Šlapelie
nė yra buvusi “Vilniaus Žinių” 
tarnautoja), Tumu-Vaižgantu ir 
kt. Atsiminimų nuotrupos da
bar ir okup. Lietuvos skaityto
jams atskleidė spalvingą, ta
čiau sunkią ir patriotinę lietu
vių veiklą Vilniuje tiek šio šimt
mečio pradžioje, tiek karo me
tu ir pirmųjų okupacijų bei len
kų valdymo laikotarpiais.

___________ (Elta)

Užsienio lietuvių radijo 
programas seka

Vilniuje birželio 4 įvykusia
me Komjaunimo CK plenume 
atkreiptas dėmesys į Vakaruo
se gyvenančių lietuvių per radi
jus skelbiamos programos po
veikį. Kauno miesto komiteto 
sekretorius V. Baltrūnas disku
sijose pažymėjo, kad “buržua
zinė propaganda įvairių “bal
sų” pagalba mėgina sumenkinti 
kiekvieną mūsų pergalę, kiek
vieną laimėjimą.” (Elta)

riuose sakoma, kad “žydų gy
ventojų prieauglis yra žemas, 
palyginti su kitonį Židžiosiom 
religinėm grupėm.vŽydų mote
rų vaisingumas yra 20 proc. 
mažesnis už Amerikos miesto 
gyventojų prieauglio vidurkį, 
25 proc. mažesnis už baltųjų 
gyventojų prieauglio vidurkį ir 
30 proc. mažesnis už Ameri
kos gyventojų bendrą prieaug
lio vidurkį”. N. Y. Times pakar
tojo anų knygų tvirtinimą, kad 
žydų šeimos daugiau vartoja gi
mimų kontrolę ir linksta į ma
žas šeimas. Dėl to žydų prie
auglis mažta net Izraely.

Jei mažins prieauglį ir kitos 
grupės, mažins net valstybi
nėm priemonėm, kaip siūlo įs
tatymą anie Kongreso žmonės, 
nebus grėsmės prarasti domi
navimą.
SOVIETUOSE SUSIRŪPINI
MAS PRIEŠINGAS: už prieaug
lio didinimą

The Christian Science Moni
tor (birželio 6-8) informavo, 
kad Sovietuose, kur tikrai ga
lima kalbėti apie maitinimo ir

(nukelta į 4 psl.)

skelbti atsiminimai. apie buvu
sius rvšius su lietuviu kultūros* 4

Radijo programos amerikiečiam

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų.. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. ĘV 4-4952
JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Beil Baking Co. Lietuviška ii 
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. 81-04 JamaicaAve. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos Ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio® 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379. ■ - --- - -
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, .860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-S550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER. N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston. Mass. 02127
LOS ANGELES. CALIF. — 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. 90103. Tel. 828-3779.

Grandinėlė ioka Maracay miesto 300 mėty senumo bulių kovų amfiteatre. 
Stebėjo 7000 žiūrovų.

Amerikiečių radijo stotys mie
lai laukia ir perduoda lietuvių 
paruoštas programas

Vasario 16-sios ir birželio 
liūdnųjų įvykių proga LB in
formacijos komisijos pastan
gom buvo paruošta eilė radijo 
programų amerikiečiam. Pro
gramų buvo paruošta įvairaus 
ilgumo: 5, 10, 15 ir 30 minu
čių. Jas paruošė minėtos komi
sijos nariai: P. Jasiukonis, R. 
Kezys ir kun. K. Pugevičius. 
LB ir kitų organizacijų darbuo
tojai galėjo tas programas už
sisakyti ir “įpiršti” savo vieto
vių radijo stotims ar tų stočių 
radijo programų vedėjams. Ne
mažas skaičius lietuvių ir vie
na ir kita proga tai padarė.

Tose anglų kalba programose 
buvo užsiminta Lietuvos bylos 
reikalu ir duota lietuviškos mu
zikos su atitinkamais paaiškini
mais.

Kun. K. Pugevičiaus paruoš
tą 30 minučių radijo programą

(Music in the Lithuanian mood) 
be kitų stočių perdavė birže
lio 28 (sekmadienį, 4 vai. po
piet) Baltimorės radijo stotis 
WBAL. Anot kun. K. Pugevi
čiaus, kai tą programą pasiū
lė tai stočiai, jos vedėjas kal
bėjo: “ .. .Kiek tokių programų 
turite? Perduotumėm savo 
klausytojams visą seriją ...”

Programos žodinėje dalyje 
užsimenama apie seną ir gar
bingą Lietuvos praeitį ir da
bartinę okupaciją bei JAV-bių 
Kongreso pravestą rezoliuciją 
(H. Con. Res. 416) Pabaltijo 
kraštų bylos reikalu. Be lietu
vių liaudies ir dainų muzikos, 
buvo duota ir lietuvių klasiki
nės muzikos — Čiurlionio 
“Nocturne” (noktumas). Pro
gramos pabaigoje užsimenama 
apie bolševikų vykdomas de
portacijas, ir programa baigia
ma New Yorko vyrų choro i- 
dainuota daina — “Vežė mane 
iš namų”. (Iblk.)

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-01, Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

O

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITĄ S
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. 212-847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nckiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Savaitė, koplyčia, NKVD, Paleckis
Kiek šiemet Pavergtų Tautų 

Savaitei pavergtųjų atstovai ro
dė iniciatyvos, kiek ji rado at
garsio tarp amerikiečių — ži
nios atėjo dar ne iš visur. Pa
čiame New Yorke galima sua
bejoti, ar amerikiečiai dėmesio 
parodė ne daugiau kaip paverg
tiem atstovaująs Pavergtos Eu
ropos Seimas. Pastarasis tenki
nosi išleisdamas manifestą ir 
paskelbęs minėjimo programą. 
Kai kurie jo atstovai dalyvavo 
dar susitikime su arkivyskupu 
kardinolu Cooke prie katedros.

Masės niekas neorganizavo. 
Gal dėl to, kad New Yorke 
veiksnių daug, ir kiekvienas pa
sitiki, kad iniciatyvos imsis kas 
nors kitas. Daugiausia iniciaty
vos parodė tie, kurie vadovau
ja ABN (Antibolševikinių tau
tų blokas). Jų pastangos ir lai
mėjo amerikiečių dėmesį New 
Yorke.

“Daily News” parašė, kad 
prezidentų Kennedy ir Johnso- 
no laikotarpis Pavergtų Tautų 
Savaitės mintį “slopino”; iš 
Nixono esą laukiama kitokios 
politikos. Tokios išvados ne
galima daryti iš prezidento Nix
ono pareiškimo, kuriuo skelbė 
Pavergtų Tautų Savaitę. Nauja 
nebent tai, kad prezidentas pa
sirašė pareiškimą liepos 7, o 
New Yorke to pareiškimo ne
buvo galima gauti iki liepos 
17. Tarpininkai taip biurokra
tiškai atlikinėjo savo pareigą, 
kad prezidento pareiškimui at
ėmė prasmę, pristatydami jį, 
kai savaitė baigta.

Po anos savaitės iškilmių par
skrido ir pirmieji dalyviai iš 
Romos, kur buvo šventinama 
lietuvių koplyčia. Pasklido su 
šiltais atsiliepimais apie popie
žių Paulių, kuris ir šia proga 
parodė lietuviam daug širdies. 
Parskrido su pasitenkinimu, 
kad tiek gausiai lietuvių turėjo 
progą susitikti ir bendru sen
timentu pagyventi.
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BALANOS GADYNĖ

MIKALOJUS KATKUS

(15)
Jau kiaulės namie. - Pir

miausia bėga prie lovio —tuš
čias; nuo čia į priengį, pas šei
mininkę, ir čia nieko gero, dau
giau puola visur po pakraščius. 
Atsiranda šeimininkė, kibiru 
gėralo nešina. Ji apsiginkavusi 
geroku pagalaičiu; kiaulės pa
matė — ir puola visos prie lo
vio. Dabar reikia gerai suktis 
ir energingai pagalaičiu veikti, 
kol gėralą supilsi ir išmaišysi 
po lovį. Toliau palikta kiaulėms 
valia: puola ir iš abiejų pusių 
apstoja lovį. Senė kiaulė, para
gavusi vienoje vietoje, puola į 
kita vietą, bene bus ten gar
džiau, iš čion į trečią, ir vis 
skubra, negaišdama.

štai atbėgo kur sugaišęs Bli- 
sius, pernykštis meiteliukas. Jis 
Blisium vadinamas dėl to, kad, 
visas būdamas juodas, turi nuo 
pakaušio ligi snukio baltą kak
tą. Blisius pribėgo prie lovio, 
žiūri — visos vietos užimtos. 
Neilgai galvojęs, pakišo snukį 
po pilvu vienam pavasariniam 
paršeliui; kai leis į aukštį 

Bet parvykusieji negalėjo pa
tvirtinti, kad koplyčia buvo to
kia, kokios buvo laukiama — 
kad ji bus “Lietuvos kankinių 
koplyčia”. To nėra.

Paliko plati dirva spėlioji
mam — kodėl? Tarp jų spėlio
jimui, kad tai nutiko dėl dip
lomatų vengimo surūstinti kan
kinių kankintoją.

Lietuvos enkavedistai, žino
dami, kad kiekvienais metais 
birželio-liepos mėn. laisvieji lie
tuviai kelia balsą prieš oku
paciją ir genocidą, pagerbia ko
votojus ir kankinius, panoro už
bėgti už akių ir patys pereiti į 
“ofenzyvą” prieš tuos Vakaruo
se, kurie kelia balsą. Neseniai 
smūgius taikė į Balfą ir jo rei
kalų vedėją kun. L. Jankų, šie
met taikiniu pasirinko Bend
ruomenę, puldami ypačiai jos 
valdybos vicepirmininką dr. V. 
Majauską.

Puolimas nenaujiena savo 
kaltinimais ir procedūra. Nau
jiena tai, kad sužinom, kurios 
organizacijos ir asmens Įeina Į 
eilę jiem nepageidaujamų ir 
“sunaikintinų”, o mum kaip 
tik dėl to juo brangesnių, jei 
Vakaruose esančių veikla vėl 
ir vėl skundžiasi A. Sniečkus, 
partijos sekretorius, kurio var
du buvo pradėtas ir tebevyk
domas genocidas bei rusifikaci
ja-

Iš tokių “pirmūnų” rusų už
mačios vykdvtojų išimtas jau 
Justas Paleckis. Jis ligi 1967 
buvo vadinamas Lietuvos 
“aukščiausios tarybos prezidiu
mo” pirmininkas. Nuo 1966 
perkeltas į Maskvą kaip “Tau
tybių tarybos” pirmininkas. 
Liepos 14 jo vietoj pasodinta 
uzbekė Yadgar S. Nasriddino- 
va.

Jei tai reikštų J. Paleckio po
litinės karjeros galą, tai belik
tų apie jį sakyti senu patari
mu: de mortuis aut bene, aut 
nihil.

X

—vargšas, oru palėkęs, nukrito 
per kelis žingsnius nuo lovio. 
Nėr. kada pykti, ieško kur pri
lįsti. Čia smegt, čia smegt — 
vietos visur užimtos; mėgina iš 
apačios: palindo po pilvais ir 
tolyn, tolyn prisismaukė prie 
lovio, matyti tiktai paskutinių 
kojukių padai.

Atsiranda antras paršelis, iš
stumtas, be dalies; bėgioja iš 
vietos į vietą, visur mėgina 
įsiterpti, visur perniek. Iš ne- 
rimasčio vienam, laimingai čiul
piančiam gėralą, kanda į šlau
nį; tas kenčia sopulį, tupiasi 
prie žemės, bet keršyti už 
skriauda nėra laiko. Tiek ir te- 
pasigauna su kandimu, o at
lieka be gėralo.

Žiūrėdamas į tą puotaujan
čią šeimą, prisijuoki tikru juo
ku: čia matai gyvą atvaizda
vimą kovos už būvį, veikian
čios žmonių tarpe: prilygini 
prie tos žmonių padermės, kuri 
godžiausia pelno ir grobščiau- 
sia pinigo. Kaip kiaulės prie lo
vio, taip šie žmonės elgiasi 
prie kasos langelio, dvarponių,

1942 balandžio 6 Šiauliuose 
mirė Pranas Dielininkaitis. Ta 
mirtis buvo netikėta, nelaukta, 
galima sakyti, tragiška ... Bol
ševikinės baudžiavos metu iš
buvęs vienuolika mėnesių Kau
no kalėjime, vis dėlto iš jo iš
ėjo laisvas. Kodėl likimas, ku
ris iki tol buvo jam malonin
gas, staiga pasidarė kerštin
gas?

Mirtis yra kasdienis reiški
nys. Jtio labiau karo metu, ka
da žūna milijonai žmonių. Bet 
Prano Dielininkaičio asmeny
bė išeina iš eilinių ribų, todėl 
ir žinia apie jo mirtį negalėjo 
likti neišgirsta.

Pranas Dielininkaitis gimė 
1902 gegužės 5 Juškų kaime, 
Vilkaviškio apskrityje,' ūkinin
kų šeimoje. Pradžios mokslą ir 
keturias gimnazijos klases išė
jo Šakių Naumiestyje. 1924 bai
gė mokytojų seminariją Mari
jampolėje. Vėliau studijavo so
ciologiją, naujųjų amžių isto
riją ir pedagogiką — psicholo
giją Vytauto Didžiojo univer
sitete, kurį baigė 1928. Tais pa
čiais metais mokslo gilinti išva
žiavo į Paryžių ir įstojo Sorbo- 
non. 1933 išlaikė tenai egzami
nus, apgynė disertaciją “Valsty
bė ir auklėjimas'” ir gavo dak

taro laipsnį.
1933 rugsėjo mėn. buvo pa- 

New Yorko kardinolas T. Cooke ir ryty apeigų kat. vysk. J. Schmondiuk po pamaldų už pavergtas tautas 
liepos 12 prie šv. Patriko katedros su tautybių atstov ais. Pirmoji iš dešinės Elena Kulber. Nuotr. P.' Ąžuolo

valdininkų ir gydytojų prieme
nėse ir visur, kur nėra tvar
kos dabotojo. Atėjo tos pader
mės žmogus, ar vyras, ar mo
teris, eilės nežiūri —- jis turi 
pirmiausia prieiti, mažiausia 
gaišti, daugiausia pelnyti. Žmo
nių elgesys sukelia pyktį, gy
vulių elgesys sukelia juoką.

Grįžkime prie gyvulių. Pasi
varžę iš visų pajėgų prie lo
vio, kiaulės eina gulti ir čia pri
silaiko didžiausios santaikos. Pa
talynė jų minkšta ir švari, su
gula visos į krūvą atsikotavę ir 
miegti nepabusdamos ligi ryto
jaus pusryčių.

17. KIAULĖS IR ŠUNIES 
SANTYKIAI

Reikia dar pasakyti apie san
tykius kiaulės su šuniu. Anais 
laikais šuo privalėjo turėti dvi 
dorybi: turėjo būti sargus ir tu
rėjo būti geras prie kiaulių. 
Geras prie kiaulių buvo tas šuo, 
kuris mokėjo išlydėti svetimą 
kiaulę iš kiemo ar iš daržo, ją į- 
bauginti, bet ne tiek sukruvin
ti, kad pakenktų jos sveikatai. 
Dabar kaimos išsiskirstė į vien
kiemius, kiaules uždarė kiauli
dėse ir jau, sakyti, sutvarkė; 
net ir kur kaimos pasiliko, ir 
ten kiaulės neganomos. Juk ir 
kiaulės pakitėjo: buvo žilė, dag- 
lė, keršė, blisė, juočkė, o dabar 
jų nėra — dabar visos balč- 
kės.

Ne pro šalį bus paaiškinti 
pavadinimus. Žila kiaulė tai ta,

Skelbe vienas iš ateitininkijos vady — dr. Pranas Dielinin
kaitis, bolševizmo kankinys, kurį čia prisimename 
Ateitininkų jubiliejinių metų proga

kviestas Vytauto Didžiojo un
to filosofijos fakultetan vyres- 
niuoju asistentu dėstyti socio-
logijai, politinei ekono
mijai, valstybės teorijai ir so
ciologinių bei ekonominių dokt
rinų istorijai.

Besimokydamas gimnazijoje 
ir universitete, buvo ateitinin
kų organizacijos narys. 1925- 
27 buvo V. D.U. studentų atei
tininkų sąjungos pirmininkas, 
1933-35 tos federacijos cent
ro valdybos pirmininkas. 1935 
atstovavo Lietuvos studentijai 
tarptautinių studentijos organi
zacijų CIE ir Pax Romana kon
gresuose. Pastarajame išrink
tas Pax Romana sąjungos vice
pirmininku.

Dirbdamas kaip docentas u- 
niversitete, plačiu baru dirbo 
žurnalistini ir visuomeni
ni d a r b a. Buvo “XX Am
žiaus” dienraščio kolektyvo 
narys, priklausė prie Lietuvos 
ekonomistų sąjungos ir akty
viai rėmė Lietuvos krikščionių 
darbininkų sąjungą.

1939 vasara, kaip Lietuvos 
žurnalistiniu delegacijų narys, 
lankėsi Lenkijoj ir Vokietijoj.

kurios šeriai, balti, juodi ir 
melsvi, susimaišę iš daikto. Ji 
išveizi melsva. Dagia ta, kur 
ant juodo pado išmėtyti balti 
ar rudi lopai arba, atvirkščiai, 
ant balto pado kitoniški lopai. 
Kerša ta, kuri būdama juoda, 
turi baltą ruožą aplink liemenį, 
išveizi lyg sujuosta baltu. Da
bar kiaulės visos baltos, plikos 
ir rimtos, jos nemoka lėkti nei 
zovada, nei risčia, prie lovio 
nesivaržo, nes maisto turi iki 
soties, o su šuniu jokio reikalo 
neturi. Dabar žiliukės ir kitos 
atgyveno savo laikus, pasken
do amžinasties bangose ir dau
giau prie žmonių nebegrįš, 
šiandykštė kiaulė nevaikščioja, 
kur nereikia: dabar gyvenanti 
žmonių karta nemato ir nepa
matys, kaip šuo baudžia kiaulę 
už vaikščiojimą po svetimą 
kiemą ar daržą. O buvo ko ma
tyti ir į ką pažiūrėti. Vaizdas 
tinkamas teplioriui.

Vieną sykį žiemos laike ne
tekome šunies — gi kad aptvi
no kaimos kiaulės! Kur nori dė
kis, nėra vaisto: daržinėje ir 
klojime verčia pašarus, įlenda 
prie karvių, prie arklių, sukni- 
sa mėšlą, taikosi įlįsti į prien
gį, į ląstas, kur žąsys peri, nė
ra pagelbos. Prisitaisėme ge
rus rimbus, užsidarėme kiau
les name, kad neišlėktų, ir lu
pame rimbais, kiek tilpo.

Ant rytojaus vėl tos pačios 
atėjo. Gauk šunį, iš kur nori, 
be jo nieko nėra. Turėjome 

Grįžęs iš Vokietijos, “XX am
žiuje” parašė eilę straipsnių
bendra antrašte “Socialinė III-
jo Reicho politika”.

Bolševikam okupavus Lietu
vą, 1940 liepos 12 buvo areštuo
tas ir uždarytas Kauno sunkių
jų darbų kalėjime. 1941 gegu
žės 20 ypatingo NKVD posė
džio už akių buvo pasmerktas 
aštuonieriem metam į priverčia
mojo darbo stovyklą (už Vladi
vostoko). 1941 birželio 14 išve
žimui buvo perkeltas į IX for
tą, iš kur, besiartinant vokie
čių kariuomenei, birželio 24 iš
ėjo į laisvę.

Mirdamas paliko žmoną Mi
chaliną ir dukrelę Danutę.

Už tų suglaustai nupasakotų 
gyvenimo gairių yra paslėpta 
didelė, plataus masto asmeny
bė, giliai Įaugus į lietuvių tau
tą, pasižymėjus visapuse inte
lektine erudicija, dvelkianti 
tauriu žmoniškumu, tiesiančiu 
kelius į tobulesnę socialinę san
tvarką bei į aukštesnį 
kultūros lygį.

Prieš mane guli Prano 
ninkaičio asmens byla, 

sielcs

Dieli- 
kuria u

gauti šunį, ir tiek, šunies gero 
būta prie kiaulių: vieną išlydė
jo iš kiemo, už ausies nusitvė
ręs ir kažką į ausį kiaulei sa
kydamas, kitą taip pat, ir pa
baigta: nuo kiaulių atsikratėm. 
Ant rytojaus ta pati kiaulė, 
bėgdama gatve pro mūsų kie
mą, sustojo, pamąstė pamąs
tė — ir nubėgo pro šalį.

Atėjus pavasariui, pamatėme 
dvi kiauli darže; tuojaus: 
“Kur šuo?” šaukti šunį: “Mar
gink, kiaulės!” Daug rodyti ne
reikia — Margiukas per tvo
rą ir prie kiaulių.

Šios pastarosios atsidėję kni
so bulbes ir nė justi nejuto, 
kaip šuo vienai atsirado ant 
nugaros. Kiaulė pasisuko, sie
kė iltimis, šuo nukrito, kiek pa-. 
sitraukė, ir abudu priešu su
stojo prieš kits kitą. Kiaulė da
vėsi į kojas, šuo ją vytis —pa
gavo už kinkos ir sustabdė. 
Kiaulė žviegia, šuo kramto ir 
taisosi geriau nusitverti, tuom 
tarpu paleido. Kiaulė vėl bėgti, 
šuo dabar pagavo už ausies, ir 
abudu per daržovių ežias zova
da, kaip tik iškerta, susikabi
nę lekia prie skylės, 0er kurią 
įlindo.

čia žmogus dar nuo savęs 
kiaulei su pagaliu pridėjo. Su 
tąja jau atlikta, jau ji pro sky
lę išlindo, gatvėje ji pilnateisė 
pilietė. “Margink, kitą!” bet 
Margiukui nė sakyti nereikė
jo, jis be sakymo kerta prie

jam buvo paruošusi NKVD 
siųsdama jį šiaurės rytų priver-
čiamojo darbo stovyklom Tos 
bylos duomenimis čia piešiu 
velionies paveikslą.

Jis buvo tvirto kūno sudėji
mo. Turėjo tiesius, plačius pe
čius, retus, tamsiai gelsvus 
plaukus, apvalų veidą, aukštą 
kaktą, dideles mėlynas akis, 
tamsiai galsvus išlenktus anta
kius ... Jis eidavo greitu žings
niu, laisvai mosuodamas ran
komis, kiek palinkęs į priekį ir 
tuo pačiu laiku bent kiek atlau
žęs galvą. Lengvai išsiskirdavo 
iš minios. Tokie velionies 
skulptūriniai bruožai. Bet tas 
stambaus kūno žmogus veik
davo kitus žmones ne medžia
ga, bet vidinėmis savybėmis. 
Pakakdavo pažvelgti į jo visuo
met giedrą veidą ir pajusti jo 
bičiulišką minkštą žvilgsnį, kad 
pažintum jame žmogaus drau
gą.

Jam buvo būdinga, kad kovo
je jis ^dairėsi ne priešų, ku
riuos reikėtų sunaikinti, bet 
draugų, kuriem reikėtų padėti 
ar kuriuos reikėtų laimėti. Iš 
velionies tviskėjo tolerancijos 
dvasia, kuri jį išskyrė iš Lietu
vos inteligentijos masės. Ta 
dvasia ir jo veikla bei santy
kiai su kitaip manančiais neju
čiomis sukurdavo tam tikrą 
apaštalavimo pradą, kurį kiek
vienas galėjo pajusti. Bet ta 
dvasia išplaukdavo iš jo plačių 
pažiūrų į visuomenę, į jos so
matinę ir idėjinę struktūrą ir į 
kitus žmones. Čia prisiminkime 
keletą jo paties pareikštų min
čių. “Lietuvos visuomenės uždą 
viniai yra išugdyti savitą tau
tinę kultūrą, sudaryti žmoniš
kas gyvenimo sąlygas visiems 
lietuviams. Štai tikslas, kuris 
gali ir turi vienyti”. Arba: “Jei 
tautinė vienybė valstybiniame 
gyvenime turėtų remtis vien ob
jektyvių idėjų tapatybe, tai ji 
niekad ar beveik niekad jokia
me krašte nebūtų pasiekiama, 
nes mūsų laikais sunku būtų 
rasti valstybę, kurios piliečiai 
vienodai galvotų apie Dievą, 
apie sielos nemirtingumą, apie 
visatos ir gyvybės kilmę ir t.t.”

Ta velionies humaniška tole
rancija neniveliavo jo asmens 

kitos. Nelaimingoji gale daržo 
bėgioja patvoriu, ie’škodama 
skylės, bet veltui: Margiukas ir 
antrajai pagavo už ausies kaip 
už rankinės ir, tokiu pat bū
du atvedęs, išlandino pro sky
lę, pro kurią įlindusi. Žmogus 
užkišo skylę, pagyrė Margiuką. 
Šuo pažiūrėjo žmogui į akis, 
glustelėjo ausimis, vinguria
vo uodega. Patenkinti žygiu, a- 
budu nuėjo į gryčią, o kiaulės 
nusiraminę pasiliko gatvėje, ap
mąstydamos buvusį nuotykį.

18. BANDOS GANYMAS
Su mūsų piemeniu dėl jo 

neginimo kilo piktumas ir tę
sėsi dvi savaiti: per tą laiką 
ganiau aš. Paskiau susitaikin
ta, ir vėl ginė piemuo. Bandą 
gena anksti, prieš saulės tekė
jimą. Sunkiausias reikalas pie
meniui atsikelti iš patalo. Sal
dus miegelis laiko jį pririšęs 
prie pagalvio. Motina sykį pa
žadina; jeigu dar nekelia, atei
na antrą sykį, paima į glėbį ir 
be mielaširdystės pastato ant 
žemės; toliau suranda sermėgė
lę, rimbą ir, nė pasikrapštyti 
nedavus, išveda į kiemą. Nuei
nu ir atsistoju ant tilto prie 
vartų.

Gatvė pilna galvijų; kiekvie
na šeimininkė ar mergaitė iš
varo savuosius iš kiemo ir už
kelia vartus. Galvijai kaip iš
varyti, taip ir stovi gatvėje ne
rangūs, mieguosti.

(Bus daugiau)

Dr. P. Dielininkaitis

pasaulėžvalgos, kuri per visą jo 
gyvenimą buvo katalikiška, pil
na ir visuotine tos sąvokos 
prasme.

•
Plačiau ir išsamiau jis turė

jo progos pasireikšti kaip moks
lininkas iš universiteto kated
ros. čia jis irgi buvo ne eilinis. 
Tai velionies darbo sričiai nu
šviesti pasinaudosiu jo klausy
tojo Alf. Lapės atsiminimais.

— Iš mokslininko, — skelbė 
doc. Pr. Dielininkaitis savo stu
dentam, o ypač iš so
ciologo, reikalaujama šių trijų 
pagrindinių dalykų: 1) studijuo
jamos realybės sudėtingumo 
naia-’*:^> ' k^’n’ilineo ide

's La ’ vm-si 3' pi’no lojal"- 
mc faktam.

— Nepamirškite, studentą5, 
— sakė jis. — kad griežtų’j 
mokslų išradimai dažniausioj 
susilaukia sv^kin mo, sccia’i- 
niuose r'ok ',”oce neretai b~- 
na priešingai, nes visuomenin ė
je tikrovėje laimėjimai paliečia 
žmones, ju pažiūras ir intere
sus. Moralinė vertė matema
tikui kaip matematikui nieko 
nereiškia. Sociologui visai kas 
kita. Tiesa, negalime reikalau
ti, kad kiekvienas sociologas 
būtų asketas, bet doroviškai ne
tvarkingas sociologas jaustųsi 
nepatogiai daugelio aktualiau
sių problemų akivaizdoje.

(nukelta i 4 psl.)

Gerybių neužteks...
f atkelta iš 2 psl.) 

butų nepriteklius,... “jauniem 
rusam aiškinama apie svarbą 
turėti vaiku” ... “Susialiarma- 
vę gimimų mažėjimu Sovie - 
tuose, sociologai ir kiti moksli
ninkai ragina imtis priemenių, 
kurios paskatintų gausių šei
mų turėjimą. Kilo viena min
tis — leisti motinai gauti at
lyginimą už darbą, sakysim, 
per trejus metus, kol ji augi
na mažylį” (vadinas, kol ne
dirba).
APIE KĄ ALIARMUOJANTIE
JI NEKALBA: ar žemės gėry
bės racicnaliai paskirstytos

Tie, kurie kalba, kad žemė 
negali išmaitinti prieauglio, ne
kalba, kad reiktu žemės teikia
mas gėrybes paskirstyti racio
naliau pagal žmonių reikalavi
mus; nekalba, kas daryti, jei 
vienuos kraštuos maisto pertek
lius, kituos badas.

Jei sakoma, kad Azijos rytuo
se gyventojų perteklius ir su v 
išsimaitinimu jiem sunku, tai 
nekalba, kad Sibire, Australi
joje yra erdvės perteklius, ir 
ten sutilptų daugelis gyvento
jų, kurie susigrūdę Kinijoje ir 
Japonijoje. Nekalba, kad že
mė buvo leista gyventi ir mai
tintis visiem žmonėm, o ne tik 
tiem, kurie turi jėgos ją už
grobti, laikyti tuščią ir šauk
ti, kad reikia kitiem mažinti 
prieauglį.

Šie visi spaudos keliami fak
tai verčia žiūrėti į šauksmus 
apie žemelės nepajėgimą gyven
tojus išmaitinti su kritišku ne
pasitikėjimu, nes tiem šauks
mam, atrodo, nesykį “mokslo 
pažangos” autoritetas piktnau- 
dojamas.
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FILOSOFIJOS SEKCIJOS PROGRAMA 
L KM A SUVAŽIAVIME

AUKOS PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI
Pradėtas vajus gražiai vyksta don, Canada (546), Šv. Jurgio,

įvyksiančiame rugsėjo 1-6 
Toronte

Nors tikslieji mokslai labiau
siai domina šių laikų žmones, 
tačiau filosofija visada vaidina 
svarbų vaidmenį žmonijos min
ties ir kultūros vystymesi bei 
tobulėjime. Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi- * 
muose ši sritis niekada nebuvo 
užmirštama; ji nebus užmiršta 
ir dabartiniame suvažiavime, į- 
vyksiančiame rugsėjo 1-6 To
ronte.

Filosofijos sekcijos progra
mai vadovaus prof. dr. Jonas

Atvykę į Lietuvių šventę 
Putname, nepamirškite ir 

ALKOS muziejaus

Sekmadienį, liepos 26, N. P. 
Marijos Seserų Vienuolyno so
dyboje, Putnam, Conn. įvyksta 
tradicinė lietuvių susitikimo 
šventė — piknikas. Bus gera 
proga atsilankyti į ALKĄ, čia 
pamatysite Lietuvos sūnų bei 
dukterų meno kūrinių, kokių 
savo gyvenime kitur nesate ma
tę. Jeigu jau iš Chicagos gar
susis fotografas kun. A. Kezys, 
S.J., su aparatais važiavo fil
muoti Alkos muziejaus ekspo
natų, tai jau tas liudija, kiek 
ten sutelkta daug lietuviško 
meno.

ALKOS muziejų galima pama
tyti ir kitomis dienomis, ypač 
sekmadieniais.

ALKA sparčiai auga. Prašau 
ir Tamstos prisidėti prie jos 
išugdymo. Jei turit knygų, ku
rių nebevartojat, meno kūri
nių, piešinių ar šiaip kokių gra
žiu lietuvišku audiniu bei iš
dirbinių, prašau paaukoti AL
KAI, siunčiant: Rev. Msgr. F. 
M. Juras, Matulaitis Nursing 
Home, Putnam, Conn. 06260.

Kviečiu, prašau ir laukiu at
silankant.

Prel. P. M. Juras

P. S. — Iš savo pusės galime 
tik pridėti, kad Alkos muziejus 
tikrai vertas lankytojų dėme
sio. Šalia .gausios lituanistinės 
medžiagos — įvairiausių laiko
tarpių lietuviškų knygų, žurna
lų ir laikraščių, gausu ir me
no paveikslų, statulų, medžio 
drožinių. Alkos muziejus gali 
didžiuotis ir eile 1939 New Yor
ke įvykusios pasaulinės paro
dos Lietuvos paviljono ekspo
natų. — Red.

Tradicinėj Lietuvių šventėj Putname — stovyklaujančios mergaitės atlieka 
programą.

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTE 
-PIKNIKAS

Sekmadienį, liepos 26 dieną 
T

Nekaltai Pr. Marijos Sesery sodyboje 
Putnam, Connecticut

DIENOS PROGRAMA:
11:00 vaL šv. Mišios, procesija
12:30 vai. Pietūs, įvairios pramogos

4:00 vai. Neringos Mergaičių stovyklos programa. Jos atvyksta iš 
Vermonto mums suteikti džiaugsmo.

Atvykite ir jūs pabendrauti, pasidžiaugti, susitikti su kitais lietu
viais iš įvairių kraštų atvykstančiais į šventę. Atvyks net 6 ekskur
sijos autobusais.

Leonas Navickas, Naujosios 
Anglijęs L.K.M. Akademijos ži
dinio pirmininkas. Jis yra gi
męs 1928 Lietuvoje, filosofiją 
studijavęs Liuveno universitete, 
o Fordhamo universitete įgijęs 
filosofijos daktaro laipsnį. Yra 
parašęs eilę filosofinių straips
nių. šiuo metu dėsto filosofiją 
Bostono kolegijoje. Suvažiavi
me jis skaitys paskaitą “Sąmo
nės brendimo vyksmas Hėgelio 
fenomenologijoje”.

Daugiau su lietuviška minti
mi surištą temą, “Žmogaus ir 
idėjos problemos VI. Pūtvio fi
losofijoj”, gvildens dr. Vaide
vutis Andrius Mantautas, dės
tąs filosofiją Albertus Magnus 
kolegijoje, New Havene. Jis 
yra gimęs 1927, teologiją bei 
filosofiją studijavęs Vokietijo
je, o Fordhamo universitete įgi
jęs filosofijos daktaro laipsnį. 
Būdamas šaulys, jis labai do
misi šaulių veikėjo VI. Pūtvio 
raštais; juos ne kartą yra nag
rinėjęs paskaitose.

Žmogaus pasaulėžiūrinės elg
senos klausimus palies prof, 
dr. Vincas Vyčinas, kuris yra 
parašęs eilę veikalų: “Earth 
and Gods”, “Greatness and Phi
losophy”, “Search for Gods”. 
Jis yra gimęs 1918 Amerikoje, 
tačiau 1926 nuvyko su tėvais 
Lietuvon ir filosofijos studijas 
pradėjo Vytauto Didžiojo uni
versitete. 1944 pasitraukęs iš 
Lietuvos, toliau filosofiją 
studijavo Freiburg i. Br. uni
versitete, klausydamas M. Hei- 
deggerio paskaitų. 1949 grįžo į 
Ameriką, į savo gimtąjį Pitts- 
burghą ir studijas toliau tęsė 
Duquesne universitete, 1957 
gaudamas magistro, o 1958 
daktaro laipsnius. Vėliau persi
kėlė į Kanadą ir dėstė filoso
fiją Prince George kolegijoje. 
Šiuo metu gyvena Britų Kolum
bijoje ir yra atsidėjęs grynai 
knygų rašymui.

Jauniausias amžiumi (gimęs 
1938) dr. Ignas Kęst. Skrups- 
kelis skaitys paskaitą “Pagrindi
nės Royce antropologinės sąvo
kos”. Jis yra gerai susipažinęs 
su šio Amerikos filosofo veika
lais. Savo darbą magistro laips
niui bei disertaciją doktoratui 
rašė apie Royce filosofiją To
ronto universitete. Šiuo metu 
dėsto filosofijos istoriją South 
Carolina universitete ir yra vie
nas iš Lituanus žurnalo redak
torių. SJ.

v

Blue Water vasarvietėj dr. šalnos ir dr. Šukio iš Illinois jaunimas su Janina ir Lione Mathews iš Brooklyn©. 
Antras iš k. vasarvietės savininkas D. Slivynas. Informacijos reikalu kreiptis: Blue Water Manor, Diamond 
Point, N.Y. 12824. Tel. (518) NH 4-5071.

PADĖKA PHILADELPHIJOS IR APYLINKIŲ LIETUVIAM
Viršininkų pavedimu man 

tenka pravesti Brooklyn© Pran
ciškonų Kultūros Židinio staty
bai aukų rinkimą Philadelphi- 
joj ir apylinkėse. Prieš pu- 
antru metu tam reikalui suor
ganizavau vietinį komitetą’ ku
rio pirmininku yra Jonas Skla- 
daitis, o nariais prof. A. Vasys, 
S. Salienė, A. Jonys, K. Pliuš- 
konis ir kt. Be to, aukų rinkė
jais buvo įgalioti V. Volertas,

Bukime. . .
(atkelta iš 3 psl.)

— Išsilaisvinkime iš šališku
mų, prietarų, siaurumų. Su so
ciologinėmis problemomis su
siduria įvairios doktrinos, nusi
teikimai, pažiūros. Būkime to
lerantingi, apsišarvavę galinga 
morale ir didele drąsa.

Nors ir daug laiko turėjo 
skirti socialinių doktrinų isto
rijai, Pr. Dielininkaitis nepa- 
skendo sustingusioje praeityje. 
Jis praeityje ieškojo veiksmu 
daigų, iš kurių yra išaugęs vi
suomeninis gyvenimas, o da
barty matė busimųjų laikų vil
tis ir lūkesčius.

Vaizdais iš gyvenimo ir min
timis iš didžiųjų sociologų svar
besniųjų knygų jis aiškino, kad 
kiekvienas šimtmetis, kiekvie
na gentis bei karta daugiau ar 
mažiau yra paliesti krizių ir su
krėtimų. Jo nuomonė buvo, kad 
negali būti tokios nevilties, ku
rioje nebūtų atramos taško.

Stud. A. Lapė savo prisimi
nimus apie Pr. Dielininkaitį bai
gia citata iš jo paskutinės pas
kaitos, kurios metu jis’ papasa
kojo, kaip viena indėnų gentis 
parenka sau vadus. Į genties 
vadus gali būti pakelti tik tie 
jaunuoliai, kurie: 1) leidžiasi 
per rankų raumenis perdurti 
vinį, 2) apie 10 metrų nuogo
mis kojomis nueina žarijomis, 
3) pagauna gyvą erelį ir iš gy
vo erelio išplėšia plunksnas pa
puošti savo galvai. Pateikęs šį 
pavyzdį, Pr. Dielininkaitis pa
sakė savo studentam: “Mokėki
me iš knygų ir iš gyvo gyveni
mo išplėšti tiesą ir ja pasipuoš
ti. Eikime per studijų žarijas ir 
leiskimės net vinimis prikala
mi, jei to reikalautų tiesa, jei 
reikalautų mūsų tėvynė.”

Tos mintys išreikštos papras
tais žodžiais. Bet jose glūdi am
žinos tiesos žarijos. Jos negęs
ta. Gyvenimo audros ir žmo
gaus išgyvenamos nelaimės 
jas tik labiau įžiebia, kaip ug
niavietę vėjas. Jos nesensta. 
Jos tinka vakardienai, šiandie
nai ir tolimiem rytojam.

•
Toks buvo Pranas Dielinin

kaitis. Savo protiniais gabu - 
mais, dvasinėmis savybėmis, di
namiška valia, spinduliuojan
čiu taurumu burtininkiška tole
rancija jis lieka didelė asme
nybė mūsų tautoje.

DOMAS JASAITIS 

A. Juzaitis, E. Plavičiūtė, K. 
Čikotas, A. Gečys, A. Peštenis, 
V. Maciūnas, L. Norvaišienė ir 
A. čebatorienė.

Praeitą gegužės ir birželio 
mėn., maloniai priimtas Šv. 
Andriejaus kleb. kun. J. Degu
čio ir gavęs visų Philadelphi- 
jos lietuvių klebonų sutikimą, 
aukų rinkimo pagyvinimui bu
vau atvykęs į Philadelphia. 
Per penkias savaites aukas 
rinkdamas lankiausi daugelio 
lietuvių namuose. Ta proga 
daug lietuvių minėtai statybai 
aukojo didesnę ar mažesnę au- 
'ką, o kiti žadėjo vėliau paau
koti. Surinktos aukos kartu su 
aukotojų vardais bus paskelb
tos “Darbininke”.

Tiesa, per trumpą laiką ne
galėjau visų Philadelphijos ir 
jos apylinkių lietuvių aplanky
ti, dėl to neaplankytųjų arba 
namuose nerastųjų prašau sa
vo aukas atsiųsti adresu: Fran
ciscan Monastery Building 
Fund, 680 Bushwick Ave., Broo
klyn, N. Y. 11221. Aukas gali
ma įteikti ir virš minėtiems 
komiteto nariams, auku rinkė
jams ir gerb. kun. kleb. J. De
gučiui. Jie mums persiųs jūsų

MAS CV RINKIMAI DAINAVOJE
Toronto sąstatas laimėjo

1970 liepos 5 įvyko Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos sušauktas rin
kiminis suvažiavimas Dainavos 
stovyklavietėje, vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų stovyk
los metu. I naują MAS CV-bą 
kandidatavo du miestai: New 
Yorkas ir Torontas. Mokslei
vių ateitininkų kuopų atstovai 
suvažiavo iš įvairių vietovių, 
net ir Brazilijos, su noru iš
rinkti gerą valdybą, kuri sąži
ningai eitų savo pareigas dve
jų metų kadencijos metu. Iš 
New Yorko kandidatavo Alek
sas Vaitekūnas, Jurgis Oniū- 
nas, Loreta Vainienė, Aldona 
Giedraitytė ir Antanas Vasi
liauskas; jų šūkis — “susi
prasti, susiorganizuoti, kurti ir 
kovoti”. Toronto sąstatą suda
rė Eugenijus Girdauskas, Almis 
Kuolas, Vaida Kuprevičiūtė, Ro
mas Puteris ir Algis Čepas; jie 
buvo nusistatę tęsti dabartinės 
MAS CV-bos darba toliau, ti
kėdami, kad esą pajėgūs.

Suvažiavime asmeniškai da
lyvavo dr. Justinas Pikūnas, A- 
teit Federacijos vadas, tė
vas Gediminas Kijauskas, S.J., 
MAS dvasios vadas, ir Algis Pu
teris, dabartinės MAS CV-bos 
pirmininkas, drauge su Gabija 
Juozapavičiūte, MAS CV vice
pirmininke, Laima Gustainyte, 
MAS CV sekretore, Algiu Juzu- 
koniu, MAS CV iždininku, ir 
Regina Kryžanauskaite, MAS 
CV užsienio reikalų vedėja. 
Taip pat kun. Stasys Yla, Atei
tininkų Federacijos dvasios va-- 

aukas. Ilgiau neatsiliepusius ko
miteto rūpesčiu aplankys aukų 
rinkėjai. Bet, kad jiems ne
reikėtų gaišti brangaus laiko, 
prašau aukas kiek galint grei
čiau atsiųsti nurodyti’ adresu. 
Aukų laukiame kiek galint di
desnių.

Grįžęs iš Philadelphijos no
riu visiems šios kolonijos lie
tuviams padėkoti už šiltą pri
ėmimą, malonų patarnavimą 
bei dosnumą ir išreikšti nuo
širdžią pranciškonišką padėką 
didž. gerb. Klebonams už leidi
mą aukas rinkti parapijose, pir
mininkui J. Skladaičiui ir vi
sam komitetui už pagalbos su
organizavimą, V. Maciūnui, 
Jr., R. Baraitei, E. Skladaičiui 
Jr., K. Čikotui, V. Volertui, J. 
Gailai, A. Gečiui, K. Pliuško- 
niui ir A. Juzaičiui už 
vežiojimą lankant lietuvius, Lie
tuvių Bendruomenės radijo pro
gramos vedėjams už veltui da
romus aukų rinkimo reikalu 
skelbimus, o taip pat ir visiem 
aukojusiem nuoširdus ačiū. Jus 
visus lydės pranciškonų mal
dos ir padėka.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM

das, perdavė savo linkėjimus 
telefonu. Visi didieji šiaurės 
Amerikos ateitininkijos centrai 
buvo atstovaujami suvažiavime.

•
Suvažiavimas tęsėsi visą šeš

tadienį. Jį pravedė darbo pre
zidiumas, kurį sudarė Daina 
Danilevičiūtė, Dainora Juozapa
vičiūtė ir Vaidotas Vaičiūnas. 
Suvažiavimas buvo įdomus tuo, 
kad pirmą kartą per daugelį 
metų buvo du kandidatų sąsta
tai. Taip pat iškilo kontroversi
ja dėl vadinamų “proxy” bal
sų, su kuriais būtų atsiradę 
daugiau įgaliotinių balsų.

Dienos bėgyje kandidatai bu
vo pristatyti, ir jie savo pla
nuotas programas atstovam su
trumpintai pranešė. Algis Pu
teris davė pranešimą apie da
bartinės CV-bos nuveiktus dar
bus. Rezoliucijų komisija, suda
ryta iš Vytenio Čyvo, Ramo- 
nos Girdauskaitės, Jono Juoze- 
vičiaus, Jolitos Kisieliūtės, Kęs
tučio Šeštoko, Onilės Vaitku
tės ir Vytauto Valaičio, davė 
savo pranešimą. Komisijos nu
sprendimus priėmė suvažiavi
mas. Viena svarbi suvažiavimo 
pastaba buvo, kad į praneši
mus reikia daugiau įtraukti jau
nučius, atmenant , kad jaunu
čiai yra Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos dalis.

Balsavimas įvyko slaptu bū
du po vakarienės, mandatų ko
misijai, sudarytai iš Rimo Ig- 
naičio, Rimos Jodelytės ir Ta
do Klimo, peržiūrėjus ir pri
ėmus atstovų įgaliojimus. Dvy
liktą valandą nakties rezultatai

Amerikos vyskupai, žinoda
mi, kaip didžiai persekiojama 
Bažnyčia Lietuvoje, nuoširdžiai 
ją užjaučia. Eilė vyskupų pa
rašė ganytojiškus laiškus lietu
vių parapijų tikintiesiem, ragi
no melstis ir aukoti persekioja
mai Bažnyčiai. Scrantono vysk. 
J. Carroll McCormick rašo: 
“Persekiojamoji Bažnyčia Lie
tuvoje reikalinga Jūsų pagal
bos dabar ir bus reikalinga a- 
teityje. Ji šaukiasi mūsų gailes
tingumo. Išgirskime jos mal
davimą ir atsiliepkime į jį sa
vo maldomis ir aukomis. Ateiz
mo pergalė nebus be galo, o 
dvasinis tautos atsigavimas pri
klausys nuo mūsų aukų išlai
kyti bažnyčias.” Panašiu jaut
rumu rašė ir kalbėjo kiti vys
kupai.

Lietuviai kunigai nuoširdžiai 
priėmė vyskupų žodį ir viso
kiais būdais telkia pagalbą per
sekiojamai Bažnyčiai Lietuvo
je.

Pirmiausia maldomis ir pa
maldomis prašoma Dievo užta
rimo. Šventos valandos, nakti
nės adoracijos, bažnytinių bro
lijų maldos nuolat siunčiamos 
į dangų už brolius ir seses pa
vergtoje tėvynėje ir už jų ne
teisius persekiotojus.

Parapijos, kunigai, pasaulie
čiai, organizacijos siunčia savo 
aukas pagelbėti persekioja
miesiem. Pradėjus aukų telki
mo vajų 1970 vasario 1, iki 
liepos 9 jau atsiuntė aukų —

Parapijos: Šv. Kazimiero, Los 
Angeles (2,059),, Šv. Kry
žiaus, Dayton (722.48), Švč. 
Trejybės, Hartford (535.50), Šv. 
Jurgio, Cleveland (1,791.22), Ši
luvos Švč. Mergelės Marijos, 
Maizeville (60), Šv. Kazimiero, 
Delhi, Canada (355.50), Šilu
vos Švč. Mergelės Marijos, Lon-

Laiškas redakcijai 
JAV LB Vl-tosios tarybos vy

riausios rinkimų komisijos 
atsakymas

Darbininko 1970 liepos 8 d. 
47 nr. straipsnyje “Lietuvių 
Bendruomenė žengia pirmyn ar 
atgal?” (straipsnis nepasirašy
tas) yra užkabinta vyriausia rin
kimų komisija, iš dalies teisė
tai, bet iš dalies ir neteisėtai. 
Į šį straipsnį būtumėm atsakę 
anksčiau, bet laikraštis mus pa
siekė tik liepos 14.

Pirmiausia teisėtai. VRK su
tinka su straipsnio autorium ir 
jam'dėkoja už suradimą arit
metikos klaidos. Patikrinus bal
savimo duomenis iš naujo, iš 
viso balsavo 7234 balsuotojai, 
o ne 6781 kaip buvo parašyta 
protokole.

Antra, neteisėtai (Tur būt, 
norima pasakyti — neteisin
gai? Red.). Straipsnyje parašy
ta “rinkimų organizatoriai (at
rodo pagal rinkimų taisykles 
tai priklausė vyriausiai rinki
mų komisijai) pašykštėjo rinki
minės informacijos.” VRK tos 
informacijos taip pat pasige
do, ypač tos, kuri buvo pasiųs
ta Darbininkui ir kitiems lietu
viškiems laikraščiams š.m. ko
vo 30 ir taip pat balandžio 4.

Nė vienas laikraštis VRK in
formacijos neatspausdino. Tie
sa, buvo gautas iš vieno laik
raščio klausimas: “Ar jūsų ko
misija pasiruošusi mokėti už 
rinkiminius garsinimus?” 

buvo paskelbti suvažiavimo da
lyviam. Nei vienas, nei kitas 
kandidatų sąstatas nesitikėjo 
lengvo pasisekimo. Galutinai 
Toronto sąstatas laimėjo trijų 
balsų persvara, 35-38. Naują 
centro valdybą pasveikino atsto
vai ir svečiai.

Buvo aukojamos mišios, ku
rių metu suvažiavimo dalyviai 
prašė Dievo palaimos naujai 
CV-bai jos pastangose.

Naujoji centro valdyba per
ims pareigas per ateinantį atei
tininkų kongresą, kuris įvyks 
Chicagojė Darbo dienos savait
gali. kš 

Brooklyn, N. Y. (50), Aušros 
Vartų, Montreal, Canada (486), 
Nekalto Prasidėjimo, Chicago 
(125), Šv. Kazimiero, Chicago 
(20), šv. Jurgio, Albany (400), 
Šv. Kazimiero, Worcester (328. 
60), Aušros Vartų, Worcester 
(279), šv. Pranciškaus, Athol 
(132), Šv. Kazimiero, Racine 
(181), šv. Andriejaus, Philadel
phia (150), Prisikėlimo, Toron
te, Canada (91), šv. Kazimiero, 
Montreal, Canada (11), Šv. Bar- 
tolomiejaus, Wakegan (69), Ne
siliaujančios Pagalbos Švč. Mer
gelės Marijos, Cleveland (179), 
Šv. Kazimiero, Providence 
(175), Šv. Kazimiero, New 
Haven (250.65), Šv. Antano, 
Ansonia (225), Nekalto Prasi
dėjimo, E. St. Louis (334).

Lietuvių Misija, Ottawa, Ca
nada (110), Arizonos lietuviai 
(217), Belmont, Calif., lietu
viai (190), St. Petersburg, Fla., 
lietuviai (69.50).

Organizacijos: Lietuvių Kata
likių Moterų Sąjungos 17 kuo
pa, Hartford (100), Lietuvių 
Katalikių Moterų Sąjungos 29 
kuopa, Brooklyn, N. Y. (20), 
Vyresnės Giedrininkės Ateiti
ninkės, Chicago (100), viena 
nelietuvių organizacija (500).

Kunigai: a.a. Prano Garmaus 
palikimo dalis (1,500), kun. T. 
Palis (500), kun. V. Pavalkis 
(100), kun. M. Kirkilas (100), 
Msgr. K. Vasys (100), kun. 
L. Dieninis (100). Po mažesnę 
sumą aukojo šie kunigai: K. 
Žemaitis, Pr. Geisčiūnas, A. 
Bielskis, B. Ivanauskas, T. Nar
butas, J. Grabys, B. Pacevičius, 
P. Totoraitis, J. Prunskis, V. 
Cukuras, L. Musteikis, D. Po- 
cus, J. Ruokis, Z. Smilga, V. 
Krisčiunevičius, K. Simaitis, K. 
Batutis, A. Rubšys, V. Meme
nąs, A. Janiūnas, A. Dranginis, 
J. Burkus, F. Ruggles, F. Jo
kūbaitis, A. Grauslys, kan. M. 
Vaitkus, prel. F. Bartkus, J. To- 
malonis, V. Dabušis, F. Karve
lis, St. Raila, J. Skrodenis, A. 
Zanavich, V. Katarskis. 40 ku
nigų jau atsiuntė savo auką.

Pasauliečiai. Vis daugiau ir 
daugiau pasauliečių aukoja per
sekiojamai Bažnyčiai paremti. 
Dauguma jų savo auką atiduo
da parapijų rinkliavų metu. 
Stambesnes sumas yra pasky
rę: M. Urbonienė (150), Dr. J. 
Masilionis (100), J. ir B. Ka- 
počiai (100), M. Balsewicz (100), 
A. Pociūnas (150),’ M. Petraus
kienė (100). Be to, iš 51 pa
sauliečio gauta mažesnių su
mų.

Tokiu būdu pradėtas vajus 
gražiai vyksta. Laukiama, kad 
kiekviena lietuvių parapija, 
kiekviena lietuvių organizacija 
skirtų savo metinę auką perse
kiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
paremti.

Aukas prašome siųsti Lithua
nian Catholic Religious Aid, 
64-09 56 Rd., Maspeth, N. Y. 
11378. Jūsų aukos atleidžia
mos nuo mokesčiu.

Dėkinga
LKRŠ Valdyba

Du sykius mėginę be jokių 
rezultatų, nutarėm, kad lietu
viškoji spauda daugiau dcmisi 
pasenusiom pasaulinėm naujie
nom negu aktualiais lietuvių 
bendruomenę liečiančiais klau
simais, taigi daugiau informa
cijos ir nebesiuntėm.

Nevisiškai galim sutikti ir 
su tuo, kad nebuvo pakanka
mai rinkimų informacijos. Mū
sų nuomone, centro valdyba 
bei apygardų valdybos stengė
si kiek galėdamos daugiau skai
tytojus painformuot. Kas kal
tas, kad Kosygino delegacija ar
ba Cambodijos karas vertas 
pirmo puslapio, o LB rinkimų 
klausimo žinutė verta poros ei
lučių paskutiniam puslapyje.

Būtų labai gražu, kad lietu
viškoji apauda, žinias, liečian
čias visus lietuvius, statytų 
prieš pasenusias pasaulines ži
nias.

Kazys A. Vasaitis, 
pirmininkas
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PAVASARIO ŠVENTEI” DAINAVOJE PRAĖJUS
V. MINGĖLA

M

Tai Detroito skautų 
filisterių nuopelnas

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
“Pavasario Savaitę” Dainavoje 
birželio 13-21 suruošė veiklieji 
Detroito skautai filisteriai, ku
rie savo skyriuje turi 33 na
rius.

Daugelyje vietovių jaunimo 
lietuviškoji veikla virto tik gra
žiais prisiminimais; Tuo tarpu 
priaugančio jaunimo, gimusio 
iš lietuvių tėvų, matyti aps
čiai. Pastebėta, kad vyresnieji 
nepakankamai tais paaugliais 
rūpinasi. Trūksta prityrusių vy
resnių vadovų, kurie perduotų 
iš Lietuvos atsivežtas tradici- " 
jas, kultūros laimėjimus, išmo
kytų gražių lietuviškų dainų, į- 
diegtų į širdis tėvynės meilę 
ir laisvės troškimą. Taip pat 
skundžiamasi, kad vis labiau į- 
ma trūkti tinkamų jaunuolių 
vadovų.

Tokie ir panašūs rūpesčiai 
vertė Detroito skautus filiste
rius ruošti Akademinio Skautų 
Sąjūdžio “Pavasario Savaitę”.

Tuštuma, kuri turi išnykti
Fil. Algis Rugienius, ASS sto

vyklos viršininkas, pirmajame 
Iš Pakampių laikraštėlio nume
ryje linkėjo:

“Sveikinu visus stovyklauto
jus iš įvairių vietovių. Ta ge
neracijų tuštumas kuri yra tarp 
didžiai nutolusių vietovių, jei
gu ne šiandien per jaunimo 
simpoziumą, tai tikrai jau po 
br. Gintaro (Karoso) vadovau
jamo laužo turėtų gerokai su
mažėti. Aiškiai matosi, kad jau
noji generacija stovi vienoje 
pusėje tuštumos,' o senoji — 
kitoje.”

“Jaunoji karta mėgina dar 
toliau nubėgti, o vyresnioji jau
nuosius pasivyti; šiandien pa- 
sivijimui vilčių neperdaug, bet, 
jeigu “naktiniai lauželiai” lai
ku nesibaigs, jaunoji generaci
ja bus labai išvargus, ir senoji 
greitai ją pasivys. Kadangi ge
neracijų tuštumos programa 
pramatyta labai įdomi ir plati 
(ir visai savaitei), tai pasivijus 
stovykla turės baigtis. Linkiu, 
kad tarp generacijų tuštuma 
pasinaikintų užpildant ją bend
rom mintim, entuziazmu ir 
skautiška akademiška nuotai
ka ir kad suvažiuotume gau
siau į kitą panašų susibūrimą.”

Vadovai bei rengėjai
Šiais žodžiais, be to, turinin

ga istoriko J. Dainausko paskai
ta pradėta šioji Pavasario Sa
vaitė. Jai vadovavo ir ją suren
gė šie asmenys: stovyklos vir
šininkas fil. v. sk. Algis Ru
gienius, viršininko komendan
to pavaduotoja fil. pask. Rin- 
gailė Zotovienė, iždininkas fil. 
s. Jonas Asminas, programų 
vedėja fil. s. Liuda Rugienie- 
nė (Pavasario Savaitės ASS ini
ciatorė, skautų filisterių Detroi
to skyr. pirmininkė), jaunimo 
vadovė fil. ps. Danguolė Jurgu- 
tienė, dvasios vadas kun. dr. J. 
Kubilius, SJ, skautų komendan
tas fil. Šarūnas Karuža, skau
čių komendante t.n. Janina 
Kinkienė, literatūros progra
mos vadovė fil. sktn. Jūratė Pe
čiūrienė, A.S.S. pirmininkas fil. 
sktn. Liūtas Grinius.

Duok Dieve, kad 
jam pavyktų

Laužų sėkmingumui didžiai 
pasitarnavo bostonietis skau
tas Gintaras Karosas. Savo ‘sta
tion wagon’ jis yra įsitaisęs vi
są garsintuvų ir mikrofonų sis
temą, kurios pagalba laužuose 
vaidinusių, kalbėjusių ir dai
navusiųjų balsai buvo girdimi. 
Tai tas pats jaunuolis, kuris 
prieš porą metų kandidatavo į 
Bostono, Mass., legislatūrą. Ti
kimasi, jog ateity jis bus iš
rinktas. Tai šakotų gabumų ir 
talentų jaunas lietuvis, JAV 
mokslus baigęs inžinierius. Jis 
gražiai dainuoja, groja gitara ir 
kitais instrumentais, įtikinamai 
vaidina. Be to, jis yra suma
nęs (duok Dieve, kad jam pa* 

vyktų!) įsteigti Bostone lietu
vių jaunimo informacijos cent
rą. Nori leisti atitinkamą in
formacinį (kompiuterio veda
mą) biuletenį visai Amerikai. 
Tam tikslui nori turėti savo at» 
stovus bei informatorius kiek
viename didesniame mieste, 
kur tik gyvena lietuviai. Jam at
rodo, kad pavyks sujungti 20 
lietuviškų centrų — miestų. Jo 
manymu, tokia jaunimo (nuo 
13 iki 35 m. amžiaus) organi
zacija suburs 10,000 lietuviškai 
galvojančių ir Lietuvai dirban
čių lietuvių. Organizacijos cent
ras bus Bostone. Adresas: Lith
uanian Youth Center, P. O. 
Box 8992, Boston, Mass. 021 
14, tel. (617) 268-5575.

Programa buvo įdomi
Pavasario Savaitės ruošėjai 

savo darbą atliko gerai: pro
grama buvo išbalansuota, ap
galvota, įdomi ir pritaikyta jau
nimui.

Dalyvavo, per 120 A.S.S. na
rių.

Tuo pat laiku buvo suruoš
tos dvi stovyklos: “Nemuno Ša
lies” berniukų skautų ir vii-, 
kiukų stovykla (30 dalyvių) ir 
jaunųjų skaučių bei paukšty
čių vadinamoji “Lakštučių Sto
vykla” (50 dalyvių). Birželio 17 
mergaitės suruošė labai nusise
kusį laužą. Jame dalyvavo A.S. 
S. nariai ir svečiai. Svečių tar
pe buvo matyti ir Šaulių Są
jungos pirm. Vincas Tamošiū
nas. Girdėjome daug gražiai 
skambančių dainų ir daug nuo
širdaus vaikiško humoro.

Iš paskelbtų paskaitininkų 
negalėjo atvykti dail. Anastazi
ja ir Antanas Tamošaičiai. Dėl 
ligos neatvyko poetas dr. H. 
Nagys.

Paskaitas skaitė: istorikas J. 
Dainaukas, vyr. sktn. P. Mo
lis, dr. J. Kubilius, S.J., kun. 
prof. St. Yla, dail. B. Jamei- 
kienė, sk. fil. Liūtas Grinius, 
fil. Br. Kvyklys, dr. J. Girnius, 
arch. dr. A. Kulpa.

Didžiulis lietuviškas 
lobynas

Fil. Br. Kviklys susilaukė y- 
patingo susidomėjimo pirmiau
sia savo atvežtinės parodos 

Kennebunkporto pranciškonų sodyba laukia svečių Lietuvių dienos proga.

VISI Į PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENI—PIKNIKU
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.

eksponatais, kurių buvo apytik
riai 1500 vienetų. Eksponatai 
buvo išstatytį šeštadienį popiet. 
Paroda buvo lankoma visą sek
madienį ir pirmadienį iki vidu
dienio. Birželio 15 fil. Br. Kvik
lys susirinkusiem A.S.S. na
riam, jaun. skautam ir svečiam 
apibūdino kiekvieną įdomesnį 
eksponatą, paaiškino, kuo jis 
vertingas. Matėme senovės mo
netas, istorinius Lietuvos-Len
kijos pinigus. Net romėnų mo
netas. Prelegentas rodė labai 
seną gintaro gabalėlį su viduje 
įšalusia musele. įvairūs ordinai, 
medaliai, kryžiai. Vysk. Valan
čiaus laikų knygos, iš kurių vie
na “kantička” spausdinta rusiš
komis raidėmis. Lyg kokias re
likvijas stebėjome Varpo, Ausz- 
ros, Ūkininko ir kt. pavienius 
numerius ir surinktus komp
lektus. Buvo įdėmiai stebimi vi
si nepriklausomos Lietuvos 
spaudos rinkiniai. O toji ar
cheologinė vertybė, gintarėlio 
gabalėlis, perėjo per visų klau
sytojų rankas. Sienos buvo iš
kabinėtos metaliniais ir po
pieriniais dokumentais, sta
lai apkrauti. Kiekvienas ekspo
natas aiškiai aprašytas, nume - 
ruotas. Visur pridėta metrika. 
Parodą per dvi dienas apžiū
rėjo apie 300 asmenų: sve
čių iš Detroito, A.S.S, narių, 
skaučių ir skautukų; žodžiu, se
nų ir jaunų.

Šis fil. Br. Kviklio archeolo
ginis ir spaudos rinkinys suda
ro didžiulį lietuvišką lobyną. Ir 
vis tai vieno žmogaus pasišven
tėlio darbas. Jis tam darbui 
paaukojo savo sugebėjimą, lai
ką ir turtą. Be to, reikia atsi
minti, jog fil. Br. Kviklys taip 
pat sugebėjo sudaryti bene di
džiausią iš visų pavienių lietu
vių biblioteką. Jis sugebėjo pa
rašyti ir išleisti didžiausią (ne
liečiant Lietuvių Enciklopedi
jos) lietuvišką knygą Mūsų Lie
tuvą (keturis tomus). Tenka 
jam padėkoti už šios knygos 
I-IV t. dovanojimą šios Pava
sario Savaitės loterijai. Knygą 
laimėjęs Juozas Augaitis vėl ją 
paaukojo A.S.S. Pavasario Sa
vaitės rengėjam.

(bus daugiau)

Iš “Pavasario šventės“ Dainavoj. Iš kairės: vyr. sktn. fil. P. Molis, LSB vyr. skautininkas; v. sktn. Edm. 
Korzonas, žurn. VI. Selenis, šaulių s-gos c.v. spaudos ir informacijos vadovas VI. Mingėla; v. sktn. fil. Br. 
Kviklys; teis. Kazimieras Kupetys; šaulių s-gos c.v. pirmininkas Vincas Tamošiūnas; A.S.S. ižd. s. fil. Jonas 
Asminas ir stovyklos viršininkas fil. v. sktn. Algis Rugienius. Nuotr. K. Sragausko

Pavergtieji, JAV 
ir rezoliucija
Vienas svariausiu balsu, — 

eterio bangomis JAV-se nu
skambėjusių apie reikalą išlais
vinti pavergtas tautas ir tai su
jungus su ypač Pavergtų tautų 
savaitės prasme bei liepos 4- 
sios JAV nepriklausomybės 
švente, — buvo ryžtingo pa
vergtų tautų bičiulio Dean Cla
rence E. Manion kalba, pasaky
ta per South Bend, Indiana, ra
diją š.m. liepos 5.

D. Manion, nekartą kalbėjęs 
apie Lietuvos, Baltijos ir kitų 
kraštu laisvės reikalą, ši kar
tą savo pranešime per radiją 
pabrėžė: “Amerikiečių s a u- 
gumas ateity negali būti per
kamas kitų tautų vergijos kai
na“. Jis teigė, kad liepos 4-ji 
tai puiki proga įvertinti žmo
gaus laisvės sąlygas ne tik šia
me krašte, bet ir visame pa
saulyje. ,.

Manion, pateikęs 1959 m. 
Kongreso priimto įstatymo apie 
Pavergtų tautų savaitės įvedi
mą tekstą, nurodė, kad Kong
reso deklaracija logiškai sietina 
su 1776 m. paskelbtąja JAV 
nepriklausomybės deklaracija . 
Pažymėjęs, jog JAV vyriausybė 

per 11 metų nieko nepadariusi 
tai pavergtų tautų rezoliucijai 
įgyvendinti, nurodė, kad jau 
baigiasi laikas “savo saugumą 
pirkti kitų pavergimo kaina”. 
Autorius ir vėl priminė, kad to
ji 1959 m. rezoliucija apie pa
vergtas tautas tai “pati ryš
kiausia mūsų tikėjimo į laisvę 
išraiška nuo 1776 m.” (Elta)

Baltimores žinios
Prel. L. Mendelis, Šv. Alfon

so parapijos klebonas, dalyva
vo lietuvių koplyčios Vatikane 
šventinimo apeigose kartu su 
keliais savo parapiečiais. Jo 
nuotrauka ir aprašymas apie 
koplyčios reikšmę bei Lietu
vos padėtį tilpo Baltimores ka
talikų laikrašty Catholic Re - 
view liepos 10 d. laidoj, A-9 psl.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas liepos 18 buvo suorgani
zavęs išvyką Bay Ridge Parke 
prie Chesapeake Bay vandenų. 
Vieni vyko autobusu, kiti pri
vačiom mašinom.

Lietuvių Bendruome nės 
Baltimores apylinkė gegužinę 
rengia rugpiūčio 2, sekmadie
nį. Apylinkės valdyba kviečia 
visus Baltimores, Washingto- 
no, New Jersey ir Philadelphi- 
jos apylinkių lietuvius į gegu
žinę, kuri vyks gražioje Con
rad Ruth Vila vasarvietėje. 
Maistas ir gėrimai bus gauna
mi vietoje. Šokiam gros vo
kiečių orkestras “Happy Wan
derers”.

Jonas Obelinis

Nashua, N.H.
C. Y. O. muzikinis festivalis- 

kontestas įvyko liepos 8. Daly
vavo 14 kontestantu, visi iš 
Massachusetts. Buvo penki sen
jorų dūdų orkestrai. Pirmąją 
vietą laimėjo Dorchesterio St. 
Williams parapijos orkestras. 
Antroji vieta atiteko Hudsono 
C.Y.O. dūdų orkestrui, kurio 
direktorium yra kun. Antanas 
P. Kneižys. Jis yra suorganiza
vęs So. Bostono Šv. Petro lietu
vių parapijos orkestrą. Kai bu
vo perkeltas į Hudsono Sv. My
kolo parapiją, tai ir čia suorga
nizavo orkestrą ir su juo daug 
kur pasižymėjo.

Albertas J. Sidd (Sidlauskas), 
vaistininkas, praleido atosto
gas Japonijoje — Expo — 70 
ir kitur. Grįžo patenkintas.

James W. Latvis, draudimo 
agentūros vedėjas, su žmona 
yra pasiruošę vyktį į Europą 
praleisti atostogų. Planuoja 
nuvykti ir į Vilnių ir ten pasi
matyti su giminėmis.

Stasys Petrauskas, chemikas 
ir vaistininkas, suorganizavo 
Malvena Laboratories bendro
vę, kuri praplės kvepalų ir 
kosmetikos gamyba. Jis išrink
tas tos bendrovės pirmininku. 
Gyvena 12 Quincy St., kur 
daug metų sėkmingai veda biz
nį. Kaip pasižymėjęs chemikas 
yra registruotas JAV agrikultū
ros departamente. Sėkmės! A.

ŽINIOS IŠ CONNECTICUT
Sulaukus vasaros

Ir kas jos nelaukia! Jaunie
siem baigiasi mokslo metai. 
Dirbantieji turi atostogas —kad 
ir neilgas. Bet nereikia pamirš
ti, kad yra grupių (nelietuvių), 
kurios vasara labiau reiškiasi 
demonstracijom, protestais, 
riaušėmis... Jie labai “gar
sūs”, juos visi girdi, mato. Mes 
irgi stebimės, piktinamės. Aiš
kinamės, kodėl taip darosi. Rū
pinamės, ieškome kaltės visur, 
tik pamirštame paklausti save 
—ką aš darau?

Ar viską darau, ką galiu pa
daryti, ir ką turėčiau, kaip lie
tuvis ir lojalus amerikietis, da
ryti? Prieš atsakydami į klau
simus klausimu (ką čia vienas 
ar toks mažas lietuvių skaičius 
gali padaryti?), pagalvokime ge
rai. Mažyčiai vabaliukai —ter
mitai didžiausių namų pama
tus išgraužia"...

Nė vienas lietuvis neturi tei
sės visa vasara “ilsėtis”. Oku
pantas tėvynę ir joje likusius 
spaudžia be paliovos, tat ir mes 
turim budėti be paliovos. Kiek
vieną, kad ir nereikšmingai at
rodančią progą turime išnaudo
ti, parodydami, kad esame gy
vi, ir jaučiame, kas aplink mus 
darosi.

Žygiavo ir lietuviai
Liepos 4-tos vakare, sekda

ma televizijos programą iš Wa
shington©, įsitikinau, kad yra 
daug ir amerikiečių patriotų, 
kurie, nežiūrint karščių, suva
žiavę iš tolimų pakraščių, džiau
gėsi ir didžiavosi 194-tąja Ne
priklausomybės švente. Buvo 
matomi paradai ir kitose vieto
vėse. Nors neteko pastebėti lie
tuvių, bet dalyvavo ir jie! 
Štai Waterburio parade ‘lietu
viai žygiavo. Nors mažas bū
relis, bet Sūduva, tautinių šo
kių grupė, Gražvydos Mauru- 
tienės vadovaujama, išskyrė lie
tuvius iš kitų grupių — net 
“Waterbury Sunday Republi
can” įsidėjo nuotrauką.

Birželio 28 Stratfordo Inter
nacionalinis Institutas, kaip ir 
kiekvienais metais, suruošė 
tarptautinį festivalį. Gera pro
ga pasirodyti su tautodaile, dai
nomis, šokiais ir tradiciniais 
maisto gaminiais. Ir čia lietu
viam atstovavo ta pati Sūdu
va, gražiai pašokdama keletą 
tautinių šokių — linelius, kal
velį ir kt. Programos vedėjas 
labai gražiai ir plačiai pristatė 
lietuvius, jų tautinius drabu
žius, gintarą ir šokius. M. Mau- 
rutytė buvo paskelbta antrą
ja daugiausia bilietėlių parda- 
vusia instituto naudai. Mažai ir 
čia lietuvių pasirodė — kele
tas iš Waterburio (be šokėjų), 
du iš Stamfordo ir vienas iš 
New Haveno.

Neretai girdime “visur nesu
spėsi”, bet yra ir suspėjančių! 
Gaila, kad niekur nespėjantie- 
ji ir mažai kur spėjaritieuji su
daro mūsų daugumą.

Albina Lipčienė

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos konferenci
ja Clevelande, Ohio, įvyks rug
piūčio 14-16. Bus svarstomi 
svarbūs klausimai ir renkamas 
naujas centro komitetas.

— Lietuvių Bendruomenės 
Centro, Los Angeles, Calif., me
tinis susirinkimas įvyks birže
lio 28. Išrinktoji nauja valdy
ba pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. — B. Stančikas, vicepir- 
min. — V. Lembertas, A. Sa- 
jus ir K. Prišmantas, sekr. — 
A. Telyčėnas, ižd. — A. Skirius, 
ūkio reik, vedėjas — J. Žu
kas. Revizijos komisijon išrink
ta: A. Raulinaitis, A. Balsienė 
ir J. Navickas.

— Kun. H. J. Šulcas, sale
zietis, atvyko iš Vokietijos ir 
tradicinės lietuvių susiartinimo 
šventės proga Putname, Conn., 
liepos 26, šį sekmadienį, aukos 
mišias ir pasakys pamokslą.

— St. Lozoraitis, J r. prane
šė Vlikui perėmęs Lietuvos pa
siuntinybės prie Šv. Sosto rei
kalų vedimą ir pareiškė norą 
nuoširdžiai bendradarbiauti su 
Vliku. (E.)

— Danutė Stankaitytė, ope
ros solistė, kartu su kitais so
listais rugsėjo 5 dalyvaus Atei
tininkų Federacijos jubiliejaus 
koncerte Chicagoj.

— Kauno “Aušros“ gimnazi
jų suvažiavimas planuojamas 
Toronte, Kanadoj, Prisikėlimo 
parapijos salėj, 1971 gegužės 
29.

— Vasario 16 gimnazijoj , 
Vokietijoj, nauji mokslo metai 
prasidės rugsėjo 8. Į gimnazi
ją priimami berniukai ir mer
gaitės, baigę 4 pradžios mokyk
los klases ar daugiau. Mokslas 
ir išlaikymas mėnesiui kainuo
ja apie 20 dol. mokiniui. Smul
kesnių informacijų galima gau
ti ir prašymus siųsti adresu: 
Litauishes Gymnasium, 684 
Lampertheim — Huettenfeld, 
Romuva, West Germany.

— Nijolė Vedegytė —Pa- 
lubinskienė su keturiais dar
bais dalyvauja Massillon mu
ziejaus 34-toje metinėje Ohio 
dailininkų parodoje. Paroda 
vyks visą rugpiūčio mėnesį.

— Jurgis Bieliūnas, stam
bus Maracay prekybininkas ir 
Casa Europa savininkas, su 
žmona iš Venezuelos išvyko 
kiek ilgesnėm atostogom į Eu
ropą ir JAV. Lankysis Italijoj, 
Vokietijoj, Austrijoj, o JAV-bė- 
se — Chicagoj, Clevelande ir 
kitur. J. Bieliūnas yra taip pat 
prityręs visuomenininkas ir 
veiklus Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojas.

— “Dainavos" Lietuvių Tau
tinio ansamblio naują valdybą 
sudaro: Aleksas Smilga —pir
mininkas, Albertas Stočkus — 
pirmas vicepirmininkas, Van-

* da Aleknienė — antra vicepir
mininkė, Stefa Gruodytė —sek
retorė, Vytas Radys — iždinin
kas, Birutė Vindašienė — narė 
spaudos reikalam, Jonas Paš- 
tukas ir Eugenijus Slavinskas 
— valdybos nariai.

— "La Manana“ dienrašty, 
išeinančiam Montevideo, birže
lio 6 įdėtas C. Verax (K. Čibi
ro) paruoštas ilgas straipsnis 
“30 genocido metų Baltijos 
kraštuose”. Autorius pažymi, 
kad sovietai vykdo neokolonia- 
linę politiką, kuri žymiai žiau
resnė už kitų kraštų koloniji
nius metodus. Kitas to paties 
autoriaus straipsnis įdėtas dien
rašty birželio 23. Čia iškeliami 
sovietinio imperializmo pavyz
džiai. “El Pais”, kitam Monte
video dienrašty, birželio 20 
straipsnis “Baltijos tautų tra
gedija” ryškiai iškelia sovietų 
okupacijos faktus bei smerkia 
rusų imperializmą. (Elta)

— Perku lietuviškus metali
nius pinigus (varinius ir sidab
rinius) ne bizniui. Pasiūlymus 
siųsti iki rugsėjo 20 d. adresu: 
Noble Branch P. O. Box 4272. 
Cleveland, Ohio 44132.
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LIETUVI V KOPLYČIOS IŠKILMES

(Tąsa iš praeito nr.)
Liepos 6-7 buvo pašventinta 

lietuvių koplyčia “Mater Mise- 
ricordiae” katakombose po Šv. 
Petro bazilika.

{vykis gavo ypatingo iškil
mingumo bei reikšmės ir ža
dino dalyvių jausmus — dėl 
šv. Tėvo Pauliaus VI dalyvavi
mo. Jis pašventino Aušros Var
tų paveikslą, gretimoje koply
čioje atlaikė lotyniškai mišias, 
prabilo į lietuvius.

“ .. .Jūs Įsteigėte šią vietą 
kaip broliško ir dvasinio susi
tikimo punktą, kad būtų atme
namos jūsų istorinės ir religi
nės tradicijos, kad išreikštumė- 
te savo tikėjimą Kristui; kad 
sutvirtintumėte savo ryšį su 
Bažnyčia ir Apaštališkuoju Sos
tu; kad sustiprintumėte savo 
sielas maldoje ir viltyje; kad 
melstumėte šv. Petro globos 
sau, savo kraštui, daugybei sa
vo brolių, išsklaidytų po pa
saulį” ...

Dėmesį į lietuvius kitą die
ną po iškilmių atkreipė ir pats 
Šv. Tėvas, bendroje audiencijo
je primindamas, kad vakar bu
vo pašventinta lietuvių koply
čia. Tai susilaukė aplodismen
tų ne tik iš lietuvių.

*
Koplyčios statybos komitete, 

tikriau garbės komitete, buvo 
patelkti gausiai lietuviai: vys
kupas V. Brizgys, vyskupas Ch. 
Salatka, min. St. Lozoraitis, Lie
tuvos tebeveikiančios pasiunti
nybės bei konsulatai, vienuoly
nų viršininkai, katalikų orga
nizacijų atstovai. Tikrieji dar
bai teko vykdomajam komite
tui, kuriame buvo vysk. V. 
Brizgys, kan. V. Zakarauskas, 
kun. A. Zakarauskas, kun. J. 
Malinauskas, prel. V. Mincevi
čius, P. Narutis. Čia buvo taip 
pat dailininkas V. K. Jonynas 
ir patarėjas J. Phillips —Pili- 
pauskas.

*
(nukelta į 8 pslj

“Mes reiškiame savo pasigė
rėjimą tais, kurie bendradar
biavo užbaigiant šį užmojį, pil
ną dvasinės prasmės ir meni
nės vertės. Reikšdami viltį, kad 
šios pastangos jus visada laikys 
vieningus bei ištikimus mei
lėje ir taikoje, duodame jums, 
čia esantiems, ir tiems, kurie 
jungiasi su jūsų jausmais, nuo
širdų ir ypatingą palaimi
nimą”.

Lietuvių dėkingumo jausmus 
šv. Tėvui išreiškė ne tik vys
kupo P. Marcinkaus žodžiai, ne 
tik Vasario 16 dienos gimnazi
jos auklėtinių Įteiktos dovanos 
— gintaro Rūpintojėlis ir V. K. 
Jonyno paveikslas, bet ir lie
tuvių masės sugiedoti “Ilgiau
siu metu” tiek šv. Tėvui atei
nant, tiek ir išeinant. Dauge
lis jautėsi pagerbti gavę įėji
mo bilietą į iškilmes, dar la
biau tie nedaugelis, kurie galė
jo priimti komuniją iš šv. Tė
vo rankos.

•5
Iškilmingumo pridėjo taip 

pat kardinolų bei kitų hierar- 
chų dalyvavimas pamaldose. 
Taip pat hierarchų bei vietos 
italų veikėjų dalyvavimas iškil
mių rengimo komitete. Tarp 
jų buvo kard. Pizzardo, kard. 
Angelo del’Aųua, kard Con- 
falonieri, kard. Marella, kard. 
Cody, vienuolynų generolai bei 
viršininkai. Tarp pasauliečių ta
me komitete buvo kr. demok
ratų vadas ir dabar nominuo
tas ministeriu pirmininku And
reotti, princas Pacelli, tarptau
tinės parodos prezidentas Giu
seppe del Falco, Italijos buvęs 
ministeris Lietuvai Cassinis, I- 
talijos atstovas Maskvoje Piet
ro Marchi ir eilė kitų.

Tą dieną lietuviai susilaukė 
dėmesio iš Vatikaną lankančių 
turistų. Juos traukė ne tik mo
terų tautiniai drabužiai, bet ir 
geltonam baltam lapely įrašai 
prie krūtinių: “Dedicazione 
Capella Lituana San Petro 7-8. 
VII. 1970”. O tokių buvo šimtai. 
Spaudoje skelbiama — 500. Iš 
J. Valstybių buvo apie 140-

Vaizdai ii lietuvių koplyčios iškil
mių. Kairėj ii viriaus žemyn: Po
piežius Paulius VI laimina pa
veikslą lietuvių koplyčioje; iv. Tė
vas meldžiasi lietuvių koplyčioje; 
Popiežius rengiasi miiiom (nuo
traukos kairėj vysk. V. Brizgys, o 
deiinėj vysk. A. Deksnys); Popie
žius dalija komuniją, kurią šiuo 
momentu priima iv. Kazimiero 
klierikai ir Vasario 16 gimnazijos 
auklėtinės; deiinėj ii viriaus že
myn: iv. Tėvas uždega žvakę prie 
-A ui ros Vartų Marijos paveikslo 
lietuvių koplyčioje; po visų apeigų 
Paulius VI laimina dalyvius; iv. 
Tėvas priima paveikslą ii Vasario 
16 gimnazijos mokinių, vidury — 
vysk. P. Marcinkus; Popiežius 
sveikina koplyčios dailininką V. K. 
Jonyną, vidury vysk. P. Marcin
kus. iio puslapio vaizdų medžiagą, 
gautą Ii Romos per D. Valenti, 
spaudai paruoiė Romualdas Kisie
lius.
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VITAS GERULAITIS-AUGANTI TENISO PAJĖGA
1970 liepos 16 liks atminti

na diena lietuvių tenisininkų 
tarpe — Vitas Gerulaitis, 15, 
New Yorko katalikų gimnazijų 
meisteris, turėjo progos žaisti 
Madison Square Garden. Tą 
vakarą buvo profesionalų baig
minės rungtynės (laimėtojui 
35,0 0 0 dolerių, pralaimėtojui 
15,000) tarp dviejų australų: 
Rod Laver ir Ken Rosewall. O 
priežaismyje du rinktiniai jau
nuoliai: Gerulaitis ir New Yor
ko viešųjų gimnazijų meisteris 
Steve Geller, taip pat 15-kos 
metų, dvejeto rungtynėse part
neriais turėjo du teniso žymū
nus: Pancho Gonzales ir vis ne
senstantį Pancho Segura.

Pirmame sete Gerulaitis su 
Gonzales žaidė prieš Geller — 
Segura. Servuoti pradėjo Geru
laitis ir veda Į-0. Kitoj pusėj 
Segura išlygina 1-1. Gonzales 
persveria 2-1 (Gerulaitis porą 
sviedinių iš oro negrąžinamai 
nupliekia), Geller pralaimi sa
vo servuotę ir 1-3. Vėl servuo
ja Gerulaitis, bet Gonzales po
rą kartų supila į tinklą ir prie-

ŠACHMATAI
veda K. Merkis

• Boston Globe, liepos 5 d. paskel
bė galutiną lentelę iš Bostono tarp- 
klubinių rungtynių ‘‘Championship 
Division”: 1. Boylston 91#. 2. Har
vard 5, 3-4. Cambridge II ir Lithu
anian po 4 tš., 5. MIT 3%. 6. Cam
bridge I — 3 tš. Toji lentelė paskelb
ta taipogi MSCA organe ‘‘Chess 
Horizons”, liepos-rugpiūčio nr.

• Worcester Chess League, kurioje 
dalyvavo ir lietuvių Maironio Parko 
šachmatų komanda, po poros metų 
pertraukos, norima vėl atgaivinti. 
Tuo reikalu šaukiamas organizaci
nis susirinkimas rugpiūčio 1-2 d.d. 
YMCA patalpose. Būtų gera, kad 
lietuvių Maironio Parko komanda 
sukrustų ir įsijungtų j atgaivintos 
Worcesterio lygos veiklą.Į lietuvių 
komandos eiles naudinga būtų įlie
ti naujo kraujo iš studentijos ar 
moksleivių.
• M. KartanaitėrDtet'UVbš'- moterų 
čempionė, turi vilčių patekti į So
vietų moterų baigmines. Ji draug su 
L. Starčenko pirmauja Tartu pusfi
naly. Antroji Lietuvos atstovė — A. 
Steponaitytė silpniau žengia Minsko 
pusfinalyje. Į vyrų baigmines kvali- 
fikąvosi Vladas Mikėnas iš Vitebsko 
pusfinalio, kuriame jis iškovojo 
antrą vietą.
• So. Bostono lietuvių piliečių drau
gijos šachmatų klubo turnyre tebe
pirmauja Algirdas Leonavičius, tu
rėdamas 3 taškus iš 5; jis pralai
mėjo Kęstučiui ir Algiui Makai- 
čiams. Turnyro favoritas Algis Ma- 
kaitis šiuo metu turi 2-0.

• JAV atviros šachmatų pirmeny
bės sutrauks Bostonan per 300 da
lyvių. Iš Europos atvyksta trys did
meistriai: čekas Kowalek, belgas 
O'Kelly ir rumunas Georgijų. Be to 
Brazilijos moterų čempionė Gordoso 
ir Anglijos — Donna Dobson. P-bės 
prasidės rugpiūčio 9 d. ir baigsis 
rugpiūčio 22 d. 

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

CAPE COD - OSTERV1LLE • =
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO

- . — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE
-I JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE I

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

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

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

Visi maloniai kviečiami atvykti J šią gražiausią ir didžiausią
, E . k Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą.
{ Į
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šininkai priartėja iki 2-3. Tai 
vienintelis kartas, kai Gerulai
tis neišlaiko savo servuotos. 
Nors Segura išlygina 3-3, bet 
Gonzales persveria 4-3, Geller 
prapila 3-5 ir Gerulaičio ser- 
vuotė laimi setą 6-3.

Antrame sete partneriai kei
čiasi. Dabar Gerulaitis suporuo
tas su Segura, o Gonzales su 
Geller. Iš pradžių Geller laimi 
0:1, Segura atsako 1-1, Gonza
les persveria 1-2, Gerulaitis iš
lygina 2-2, toliau Geller ištem
pia 2-3, Segura atlaiko 3-3, 
Gonzales laimi 3-4, vėl Geru
laitis pataiso 4-4, Geller prapila 
5-4, Segura taip pat neištem
pia savo servuotės ir 5-5. Po 
to, pagal išskirtines taisykles, 
visi servuoja pakaitomis po vie
no sužaisto sviedinio. Gerulai
tis turi progos pasireikšti tris 
kartus ir visus laimi. Pabaigoj 
Gonzales prapila savo servą ir 
Segura deda baigiamąjį tašką, 
nusverdamas pergalę 7-5.

Tuo būdu poros, kur žaidė 
Gerulaitis, laimėjo abu setu. 
10,292 žiūrovai šiltai sutiko 
jaunojo lietuvio žaidimą ir nu- 
plodavo sėkmingesnius smū
gius. New Yorko Daily News 
dienraštyje Dana Mozley savo 
reportaže paminėjo, kad meis
teris iš Archbishop Molloy gim
nazijos, Vitas Gerulaitis, buvo 
didysis dvejeto laimėtojas, o 
antram sete jam tik truputį pa
dėjęs Segura ...

Pagrindinėse vakaro rungty
nėse Laver nesunkiai įveikė Ro
sewall 6-4, 6-3, 6-3 ir nusi- 
glemžė didįjį pinigų pluoštą.

Didžiojoj New Yorko spau
doj buvo įdėta eilė nuotraukų, 
kur Gerulaitį matėme su stip
riaisiais profesionalais, be to, 
nestigo aprašymų. The New 
York Times liepos 14 pažymė
jo, kad prieš treniruotę Felt 
Forum (mažoji Madison Square 
Garden halė) Gonzales pareiškė, 
jog, kai jis buvo Gerulaičio ir 
Geller amžiaus, jo į tokį pa
statą niekas nebūtų įsileidęs, 
nebent jis būtų įlindęs pro lan
gą... Tam pačiam rašiny Vito 
Gerulaičio žodžiai: “Bus tikrai 
smagu. Toks įvykis tikrai tik 
vieną kartą gyvenime”. Abu 
jaunuoliai kelias dienas galė
jo praktikuotis su Laver, Ro
sewall ir savo dvejetų partne
riais. Abiems tai buvo labai 
naudinga — kartu pažaisti, pa
justi meisterių klasę ir pasi
mokyti.

O viso to pradžia? Iš mažu
mės Vitas domėjosi sportu, lin
ko į krepšinį, futbolą (soccer), 
beisbolą. Tenisas? Ne, tai ne

buvo meilė iš pirmojo žvilgs
nio. Tėvas, buvęs Lietuvos te
niso meisteris, piršo baltąjį 
sportą, bet jauniklis į aikštę 
ėjo nenoromis, veik su aša
romis akyse.

Tėvas įtaisė jaunių raketę, 
nukirto koto galą, patį kotą dar 
apdrožė, kad tiktų aštuoniame- 
čiui. IŠ pradžių varginantis juo
das darbas — išmokti užgauti 
sviedinį pačiu raketės viduriu. 
Tos uoliai puoselėjamos pamo
kos paliko neišdildomą pėdsa
ką — Vitas įsisavino tinkamą 
užgavimą, rankos judesys grei
tas, tikslus, be pridėtinių pa
stangų: raketė, sviedinukas, 
ranka susilieja į damą. į West 
Side teniso klubą Vitą įrašė 
1968 pavasarį. Ten jį mokė tre
neris Loeffler, savo laiku 
mankštinęs Švedijos Daviso 
taurės komandą. Po to atėjo 
australas Woodcock, buvęs 
Australijos Daviso taurės ko
mandoje. Ir dabar Vitas du kar
tu savaitėje turi pamokas su 
Woodcock.

1969 Vitas laimėjo New Yor
ko katalikų gimnazijų pirme
nybes, JAV Rytų pakraščio pir
menybes,. uždarose patalpose ir 
Long Island jaunių (iki 16 me
tų) pirmenybes. 1970 didysis 
laimikis — JAV Rytų pakraš
čio jaunių pirmenybės, kur bu
vo įrašytas ketvirtuoju, bet pu- 
siaubaigmėj nukirto pirmuoju 
atžymėtą Dupres, o baigmėje 
suraitė trečiuoju įrašytą Ed- 
wab 6-3, 6-2. Liepos 19 Vitas 
išskrido į St. Louis žaisti JAV 
jaunių pirmenybėse, o vėliau 
skubės į Kalamazoo jaunių tur
nyrą.

Savo laiku Vitas labai nemė
go pralaimėti ne tiek rung
tynes, kiek kokį nevykusį taš
ką. Dabar jo temperamentas 
apvaldytas. Jaunuolis talentin
gas, greitas, staigus, apvaldo į- 
vairiausius sviedinius iš kairės 
ir dešinės, geras prie tinklo, 
išsidirbęs pajėgų servą — visa 
tai belieka tobulinti.

Po įvykių Madison Square 
Garden Gerulaičių namuose 
Howard Beach suskambo tele-, 
fonas. Viena ponia iš Long Is
land, pati žaidusi, daug teniso 
stebėjusi, pasakė, jog tokio ta
lentingo jaunuolio dar nebuvo 
mačiusi. Esą, tik Ron Holm- 
berg buyo į Vitą panašus, bet 
anas, kai nuėjo į West Point 
kadetų mokyklą, kažkodėl su
gniužo — liko geras, bet taip 
ir neiškopė į labai iškilius žai- 
dikus. Ponia buvo sužavėta Vi
to žaidimu ir pasiteiravo, ar 
jis negalėtų pamokyti jos trijų 
sūnų. Mielai skambintojai atsa
kyta, kad Vitui dar pačiam rei
kia daug mokytis, o kitus mo
kyti jam dar per anksti...

Trenerio Woodcock nuomo
ne, Vitas turi neginčijamų da
vinių būti iškiliu žaidiku. Bet
gi gyvenime kiekvienam neži
nia kokie zuikiai gali šauti į 
galvą ... Sakoma, kad tas, ku
ris talentingas ir daug dirba, 
gali būti geras žaidikas, o iš to, 
kuris talentingas, bet nedirba, 
nieko gero neišeis... Kelias 
į aukštybes dygus, užuolanko
se tyko pavojai, daug ko ten
ka atsisakyti. Vitas noriai dir
ba, yra pasiryžęs ir jam linkė
tina skaidrios sėkmės.

Galima suvokti, kaip sma
giai jautėsi Vito tėvai ir sesu
tė tą vakarą, sėdėdami Madi
son Square Garden. Tėvas Vy
tautas—Lietuvos teniso meiste
ris 1938, 1939 ir 1940, vienin
telis, nuosavybėn laimėjęs Vy
tauto Didžiojo medalį (įsteigtas 
1930 ir skirtas žaidikui, kuris 
laimės Lietuvos pirmenybes 3 
m. iš eilės ar 5 m. be eilės). 
O dabar aikštėje jaunoji atžala 
Vitas, ir malonu girdėti, kaip 
per garsiakalbį tiek kartų taip 
taisyklingai ištariamas jo var
das ir pavardė, lyg tai būtų 
Kaune ... Tėvo skatinamas, 
pradžioje veik atbulas i aikštę 
temptas, sūnus dabar pamėgo 
tenisą.

RENGIAMAS BALTIEČIŲ 
FESTIVALIS

Batunas, baltiečių organizaci
ja, nenuilstamai jau penkti me
tai skinanti kebus į Jungtines 
Tautas Baltijos kraštų nepri
klausomybės klausimo iškėlimo 
reikalu, jau pirmosiomis savo 
gyvenimo dienomis pastebėjo, 
kad nėra ryšių tarp plačiųjų 
baltiečių masių. Tai matyda
mas Batunas pasiryžo pradėti 
skinti kebus į artimesnį bend
radarbiavimą. Šių metų rugpiū
čio 22, šeštadienį, rengia bal
tiečių festivalį ir gegužinę įspū
dingoje JAV Latvių Bendruo
menės sodyboje “Priedaine”, 
Freehold, New Jersey. Bus bal
tiečių sporto varžybos, ban
dies dainos ir tautiniai šokiai.

Lietuviškąją programos dalį 
athks New Yorko betuvių tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma J. Matulaitienės, grojant 
muz. V. Strobai. Latvių progra
moj dalyvaus žinomas latvių 
“Dzintars” tautinių šokių ir 
kanklių ansamblis, kuriam va
dovauja J. Ozobnš. Estų pro
gramą atliks New Jersey estų 
tautinių šokių vienetas, vad. F. 
Rikka, ir estų gimnastikių gru
pė bei solistai. Po programos 
pasilinksminimas ir šokiai.

Festivalio proga Batunas iš
leidžia specialų leidinį su pro
grama. Organizacijos, prekybi
ninkai, profesionalai ir kiti, ku
rie norėtų 'šiame leidinėly pa
linkėti festivaliui sėkmės ar pa
siskelbti, prašomi iki rugpiūčio 
1 pranešti apie tai Batunui ad
resu: United Baltic Appeal, Inc 
2789 Schurz Ave., Bronx, N. Y. 
10465, tel. (212) 828-2237.
' Batunui taip pat yra reikalin

ga’ pinigine parama. Padėkite 
jam tęsti sunkų laisvės kovos 
darbą. Aukojantieji United Bal
tic Appeal vardu savo aukas ga
li nurašyti nuo Income Tax, 
nes Batunas yra atleistas nuo 
visų valstybinių mokesčių.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 21/£x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Liepos 16 — artima diena 
prancūzų didžiajai šventei. Ar 
nebus tai lyg įžanga šviesia
plaukio betuvio žygiui į JAV 
teniso bastilijas?

K. Čerkeliūnas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite/

9 DIDŽIULĖS
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewood*: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astor! joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-61 IS 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801 

t

SPARNUOTI LIETUVIAI —
DARIUS IR GIRĖNAS. Petro 
Jurgėlos parašyta knyga. Plačiai 
vaizduoja pasirengimą žygiui, 
skridimą ir ju 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 doi. Gau
nama Darbininko administraci
joje.

Lietuvos gerier. konsulato 
N. Yorke ieškomi asmenys

čižaitė, Jadvyga, gim. Pane
vėžio apsk.,. 1944 m. gyveno 
Vokietijoje, vėliau Kanadoje.

čižas, Stasys, gim. 1926 m., 
1944 m. iš Panevėžio pasitrau
kė į Vokietiją, vėliau į Kana
da.

Degulienė-Adomaitytė, Liud- 
visė, gim. Debeikių vi., Ute
nos apsk., gyvenusi New Yor
ke.

Grinienė-Labanauskaitė, An
tanina, kil. iš Pašaltonio km., 
Šimkaičių vi., Raseinių apsk.

Grinius, Pranas, kil. iš Šim
kaičių vi., Raseinių apsk.

Kumpa, Leonardas, gyvenęs 
Kingston, Mass., vėliau išsikė
lęs į Bostono apylinkę.

Murauskas, Juozas, ar jo vai
kai, gyvenę 123 Avalon, High
land Park 3, Mich.

Norkienė (Norkus), Marija, 
jos sūnus John C. Norkus ir 
dukterys Leonora ir Elena, vi
si gyvenę Baltimore, Md., išvy
kę į Kaliforniją.

Peldžius, Jonas, Petro sū
nūs, gim. 1916 m., išvykęs į 
JV po II karo.

Žukauskaitė, Jadvyga, Anta
no duktė, paskutiniu laikų gy
venusi Argentinoje, Buenos Ai
res.

Žukauskas, Antanas, Antano 
sūnus.

Zwigaitis, Eve, g y v e n u si 
7237 Oxford Ave., Philadelphia, 
Pa.

Žvinys, Alfonsas (Alfa), Lie
tuvoje gyvenęs Utenoje, Vokie
tijoje — Spakenberg, 1947 m. 
išvykęs į Angliją.

Ieškomieji arba apie juos ži-. 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Str., 
New York, N. Y. 10024.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

KRAUTUVES 9
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushing#: 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

H. W. MALE

EXP NITE CLERK — steady work 
nice working conditions hours 12 to 
8 PM. Good salary and fringe bene
fits. Pelham Gardens Motel — 2410 
Grace Ave. Bronx. Call 231-2300

Work near home SECOND COOK 
6 day week 3 PM to 12 PM excellent 
working conditions, Casa Felici 288 
Larkfield Road East Northport. L.I. 
Call: 516 AM 1-4880, Mr. Cimino

Work near home Auto body compi- 
nation assemblers, helper sanders, 
steady work K & K GARAGE 656 
Rockaway Tpke Lawrence, New 
York — Call 516 CE 9-7302

AUTO MECHANIC
Experienced — 5 day week. Excel
lent salary, benefits, and working 
conditions —■ Manhattan Imported 
Cars, 284 Main Street, Hempstead, 
Long Island. Call 516—538-2888 ask 
for Mr. GAITI.

EXPERIENCED BROILERMAN 
and 2nd COOK

Good Salary and Benefits
GOVERNOR MORRIS 

Whippany Road Morristown
Call 201-539-7300 — Ext. 219

Experienced Auto Mechanics and 
Motor Cycle Mechanics part or full 
time salary based on ability GHOST 
MOTOR CYCLE 212-297-2292 or 
516-767-0400

MALE - FEMALE

WAITRESSES - DISHWASHER 
PORTER - also HOSTESS 

needed immediately — steady job 
Apply: ROUND ROBIN Restaurant 
Route 17B Monticello, N. Y. opp. 
Raceway. 914—794-7742

SCHOOLS

ACADEMY OF OUR LADY 
OF THE BLESSED SACRAMENT

Broadlea, Goshen, N.Y.
914-294-6133 - 5310

Resident and Non-Resident 
Secondary School for Girls 

Established 1929
Under the direction of the Sisters 
of St. Dominic of Blauvelt, N.Y.

Accredited college preparatory course 
commercial electives cultural, social 
and sports program. Located on 300 
acre campus in Orange County, 60 
miles from New York City. For fur
ther information address Directress.

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

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-----------

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

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

MICHAEL LAVIN 
CONTRACTING 

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

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

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

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

SIESTA MOTEL 
A FAMILY PLACE

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

609—522-2527

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

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.

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

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

EXPERIENCED WAITRESSES 
FOR DINER

Steady nice working conditions. Sa
lary tips — work near home COLTS 
NECK INN Route 34 and Highway 
537 Colts Neck, New Jersey 201— 
462-0383

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
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Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj pradėta novena į šv. 
Oną. Novenos maldos kalba
mos kasdien po 8 vai. mišių 
iš ryto. Liepos 26, sekmadie
nį, Sv. Onos šventėj, iškilmin
gos mišios aukojamos 11 vai.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM, 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininkas, išvyko dviem 
savaitėm atostogų.

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

Inž. Leono šušio antrųjų 
mirties metinių proga bus au
kojamos mišios Newarko Svč. 
Trejybės lietuvių bažnyčioje lie
pos 25, šeštadienį, 9 vai. ry
to. Mišių metu giedos operos 
solistė Juzė Augaitytė. Vargo
nais gros muz. Vincas Mamai- 
tis. Tą dieną Šv. Gertrūdos ka
pinėse, Colonia, N. J., bus pa
šventintas velioniui paminklas. 
Kviečiami dalyvauti visi velio
nį prisimenantieji. Tą pačią 
dieną 8 vai. ryto mišios bus 
aukojamos Kennebunkporto 
pranciškonų koplyčioje.

Sofija Augustienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja, gyvenu
si Brooklyne, persikėlė gyven
ti pas savo dukrą Mariją Ed
wards į Dallas, Texas. Jai drau
gės linki gražios sėkmės nau
joj vietoj.

Po pamaldų už pavergtas tautas prie šv. Patriko katedros liepos 12. Iš k. j 
d.: kardinolas T. Cooke, vysk. J. Schmondiuk, liet, atstovė G. žilionienė

je teko pastebėti, kad apie iš
kilmes paskelbė Bostono arki
vyskupijos “The Pilot” liepos 
11 78 eilučių aprašymą. Davė 
daugiausia popiežiaus kalbos iš
traukas; pažymėjo, kad Šv. Sos
tas nepripažino Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą ir kad 
tenai dabar tebepersekiojamas 
tikėjimas. Baltimorės “The Ca
tholic Review” liepos 10 34
eilutėm pažymėjo, kad į iškil
mes atvyko iš įvairių kraštų, 
bet daugiausia iš J. Valstybių, 
vadovaujami dviejų vyskupų 
ir 40 kunigų. Tarp jų laikraštis 
suminėjo prel. L. J. Mende- 
lį ir įsidėjo jo nuotrauką. Pa
žymėjo taip pat, kad Šv. Sos
tas nepripažino įjungimo į So
vietų Sąjungą. Abudu laikraš
čiai koplyčią vadina “chapel 
dedicated to Our Lady of 
Vilna”.

* .
Romon suskridimo proga bu

vo pasaulio lietuvių katalikų 
delegacijų suvažiavimas. Jame 
dalyvavo apie 50 atstovų iš JV, 
Kanados, Britanijos, Prancūzi
jos, Vokietijos, Italijos, Austra
lijos, Argentinos, Brazilijos, U- 
rugvajaus, Venecuelos, Kolum
bijos. Suvažiavimo prezidiume 
buvo A. Žemaitis (Italija), V. 
Biliūnienė (P. Amerika), kun. 
A. Kazlauskas (Australija), se
suo Gertruda (Moroko), M. Gai- 
liušytė (JAV). Nutarė ’ sudaryti 
Pasaulio lietuvių katalikų fede
raciją.

DAILY NEWS APIE PAVERG
TŲ TAUTŲ SAVAITĘ

“Daily News”, milijoninio ti- 
tiražo dienraštis New' Yorke 
priminė Pavergtųjų tautų savai
tę dvi dienas iš eilės: liepos 12 
Įdėjęs tinkamą piešinį “Kal
bant apie kalėjimus: pavergtos 
tautos” ir straipsnį vedamųjų 
puslapy “Pavergtų tautų savai
tė”. Dienraštis pateikė aštuonių 

. pavergtų tautų sąrašą ir pa
žymėjo, kad prezidentų Ken
nedy ir Johnsono laikotarpy 
Pavergtų tautų savaitės mintį 
slopino, kitokios politinės kryp
ties laukiama dabar. Straipsnis, 
iliustruotas buv. prez. Eisenho- 
werio, Savaitę 1959 m. paskel
busio, nuotrauka. Kitą dieną, 
liepos 13, tas dienraštis žy
mioje vietoje paskelbė straips

Dalis komiteto ir programos dalyvių Dariaus-Girėno minėjime Brooklyne liepos 18 d. prie didvyrių paminklo 
Lituanica aikštelėje: Elena Kulber, M. Razgaitis, S. Bredes, B. Spudienė, pagr. kalbėtojas A. Vakselis, pro
gramos vedėjas J. Juodis, tėv. Petras Baniūnas, J. Valaitis ir kiti.

PAGAL KILIMĄ — ITALAS, 
PAGAL POMĖGĮ — LIETUVIS 

DIENOS VEIDAI

Neretas pasitaiko lietuvis ku
ris suamerikonėja ir užmiršta 
lietuviškai. Neretas ir italas, 
kuris suamerikonėdamas už
miršta itališkai. Tačiau retas 
yra tokis amerikietis, kuris gi
mė Brooklyne, neužmiršo itališ
kai ir dar išmoko lietuvišKai. 
Lietuviškai kalba laisvai, be jo
kio svetimos kalbos akcento. 
Sakytum, kad tai “suvalkietis”.

Iš Bostono į Lietuvių Susiti
kimo šventę sekmadienį, lie
pos 26, N. Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje Putnam, 
Conn., autobusai išeina sekma
dienį 8 vai. ryto nuo Lietuvių 
Piliečių Klubo. Bilieto kaina 4 
dol. ten ir atgal. Bilietai gau
nami pas O. Ivaškienę (telef. 
268-4618) ir pas O. Ulevičie
nę (telef. 268-1920).

Kardinolas Cushing išsiuntė 
klebonam laiška, kuriame lie
pos 25 ir 26 skelbiamos kaip 
specialios dienos rinkliavai, 
skiriamai Lietuvos Religinės 
Šalpos fondui. Rinkliava bus 
daroma Bostono arkivyskupi
jos lietuvių parapijų bažnyčio
se. Fondas veikia nuo 1956 m.
ir šelpia persekiojamą Bažny
čią Lietuvoj.

Povilas ir Veronika Baltrušū-

Nuotr. P. Ąžuolo

Baigiant Pavergtų Tautų savaitės minėjimą dalis dalyvių Laisvės statulos 
papėdėje liepos 19. Iš k.: K. Miklas—Batun pirm., Laszlo Pasztor—respub
likonų tautinio kom. pirm., Elena Kulber, N. Aguilera — Kubos laisvinimo 
kom. pirm., Nastutė Umbrazaitė — Batuno vicepirm., laisvųjų kazokų at
stovas. Nuotr. A. Binkins

nį “Buvęs belaisvis įspėja apie 
raudonųjų pavojų”. Čia patei
kiamos mintys Šv. Patriko ka
tedroje liepos 12 d. kalbėju
sio ir 20 m. misijonierium Ki
nijoje buvusio kun. R. J. de 
Jaeger. Nurodyta į pavergtųjų 
tautų atstovų eiseną Fifth 
Ave. bei susirinkimą Central 
parke. (Elta)

Helen Kulber pavergtųjų 
tautų parade buvo vienintelė 
lietuvė su tautiniais drabužiais. 
Kaip kitais panašiais atvejais, 
taip ir šiemet ji nešė Lietuvos 
ir Amerikos vėliavas, su jomis 
pasirodydama prie miesto rotu
šės, centriniame parke ir pro
testo demonstracijoj prie So
vietų pasiuntinybės Jungtinėm

y

Sekmadienį, rugpiūčio (Aug.) 2 dieną
visi keliai veda į

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” valandos
rengiamą

RADIJO PIKNIKU
PLATTDEUTSCHE PARKE 
1132 HEMPSTEAD TURNPIKE 

Franklin Square, Long Island, N.Y.

PROGRAMOJE: Lietuvaitės gražuolės rinkimas išrinkti 
“Miss Lithuania, 1970” • Dainos •

nai atšventė vedybinio gyveni
mo 62 m. sukaktį. Šie ilgame
čiai Darbininko skaitytojai yra 
kunigo Ant. Baltrušūno, šv. 
Petro lietuvių parapijos klebo
no, tėvai.

Kun. Feliksas Norbutas, šv. 
Petro lietuvių parapijoj savait
galiais aukoja mišias. Tuo bū
du jis padeda Šv. Petro para
pijos kunigam atostogų metu.

Seselė Marija Benigna Ras- 
kauskiūtė, buvo palaidota lie
pos 13 Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seselių kapinėse Putnanie, 
Conn. Paliko liūdinčią seserį 
Mary Raskauskas South Bos
tone. Reiškiame užuojautą gi
minėm.

Nujosios Anglijos Lietuves 
vyčiai liepos 19 suruošė pikni
ką Lake Congamund. South - 
wick, Mass., kun. V. Puidoko 
viloje, netoli Westfieldo. Visi 
džiaugėsi ir grožėjosi gamta.

Lietuvių koplyčios Vatikane 
šventinimo apeigos buvo apra
šytos Bostono arkivyskupijos 
laikrašty The Pilot; kartu bu
vo išspausdintas ir popiežiaus 
pamokslas.

Dariaus ir Girėno 37-tas mi
nėjimas pereitą šeštadienį pra
ėjo įspūdingai. į Lituaniccs 
aikštę prie paminklo susirinko 
apie 50 žmonių. Invokaciją su
kalbėjo tėvas Petras Baniūnas, 
OFM. Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo sol. M. Raz
gaitis. Gražiai pravedė progra
mą paminklo komiteto pirmi
ninkė Bronė Spūdienė ir dėl 
automobilio nelaimės pavėlavęs 
dail. Jurgis Juodis. Pagrindinę 
kalbą pasakė Aleksandras Vak
selis. Kiti kalbėtojai: adv. Ste
ponas Briedis, Helen Kulber, 
Domininkas Klinga, Efrozina 
Mikužiūtė, Jonas Valaitis ir Jo
nas Vilkaitis. Visos kalbos pasi
žymėjo nuoširdumu. Buvo pri
simintas prieš kelerius metus 
miręs paminklo statybos komi
teto narys Jonas Šaltys. Dariaus 
ir Girėno postas dalyvavo su 
vėliavom. Moterų Vienybė pa
dėjo prie paminklo gėlių.

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.

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.

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną penktadienį 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.

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.

Tokis yra tas 24 metų vy
ras, kuris mus pirmasis painfor
mavo apie lietuvių koplyčios iš
kilmes Romoje. Jis vadinasi 
Dcmininkas Valenti, šv. Kazi
miero kolegijoje gyvenąs ir ten 
dviejuose universitetuose teo
logiją studijuojąs. Už poros 
metų ateis jam šventinimo į ku
nigus metas.

Jis gimė Brooklyne. Šiame 
krašte gimė ir jo tėvai. Sene
liai buvo atvykę iš Italijos. 
Klausiamas, kaip ir kur jis iš
mokęs lietuviškai, papasakojo, 
kad mokęsis Apreiškimo para
pijos mokykloje. Būdavęs ir 
“klapčiukas”. Draugavęs su 
lietuvių vaikais, kurie tarp sa
vęs kalbėdavo lietuviškai. Gir
dėdamas juos, norėjęs supras
ti, ką jie kalba. Tai ir buvo jo 
pirmoji lietuvių kalbos mokyk
la. Savo lietuviu kalbai šlifą ir 
“suvalkietišką akcentą” gavo 
jau Romoje šv. Kazimiero kole
gijoje, draugaudamas su kitais 
septyniais ar aštuoniais ten 
gyvenančiais klierikais ir kalbė
damas su jais lietuviškai. Per 
metus jau galėjęs laisvai kal
bėti.

Jaučiasi patenkintas kolegi
ja. Patenkintas ir universite
tais. Lig šiol juose buvo dėsto
ma lotyniškai. Nuo šių metų, 
studentam nubalsavus, įvesta 
dėstomoji kalba italų. Kai ku
rie profesoriai, amerikiečiai, 
papildomai savanoriam klausy
tojam paskiaito ir angliškai.

Ką jis veiks, baigęs studijas 
— ateities klausimas. Bet jis 
norįs dirbti su lietuviais. Juk 
jis ir įsirašęs į Kauno arkivys
kupiją.

Kambarys ieškomas. Esu ant
ro kurso studentas Northeast
ern universitete, Bostone, Mas
sachusetts. Norėčiau nuomoti 
kambarį Bostone ar Bostono 
priemiestyje pas lietuvių šei
mą. Kambarys bus reikalingas 
maždaug š.m. rugsėjo mėnesio 
viduryje. Susidomėjusius pra
šau skambinti “collect” (203) 
274-6878, Watertown, Con
necticut. Jeigu pageidaujama, 
galiu duoti vietinės lietuvių pa
rapijos rekomendacijas. A.D.

Parcinkulės atlaidai Angelų 
Karalienės parapijos, bažnyčio
je, Brooklyne, švenčiami rug
piūčio 2., sekmadienir Iškil
mės pradedamos suma 11 vai. 
Pamokslą sakys tėvas pranciš
konas. Švenčiausias išstatomas 
po mišių, kurios pradedamos 
12:15 vidurdieny. Iškilmingi 
mišparai, pamokslas ir palaimi
nimas 5 vai. popiet. Visi kvie
čiami dalyvauti pamaldose ir 
pasinaudoti atlaidų teikiamom 
malonėm.

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, O. Kubilienę AP 
7-5661. Gautas modemus ir 
patogus kelionei autobusas, ir 
tik vienas. Prašoma užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku at
vykti.

ELIZABETH, N. J.
Putnamo Seselių rėmėjų bū

relis ruošia autobusu ekskursi
ją į tradicinį seselių pikniką, 
kuris įvyks seselių sodyboje, 
Putnam, Conn, liepos 26, sek
madienį. Autobusas išeina 
7 vai. ryto nuo Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios, Ripley PI. 
Elizabeth, N. J. Norį važuoti 
kreipiasi į M. Juškienę, 628 
Court St., Elizabeth, N. J. Tel. 
351-3808.

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

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

Ieškomas Paulius Kuras, anks
čiau gyvenęs Australijoj, vėliau 
Naugatuck, Conn. Ieško atvy
kusi iš Australijos p. Miliūnai- 
tė. Prašoma greit kreiptis į 
darbininką, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221. 
Tel. (212) GL 2-2923.

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

Tautom. Taip pat ji dalyvavo 
ir praėjusio sekmadienio iškil
mėse prie Laisvės statulos, kur 
buvo ir daugiau lietuvių (tarp 
jų N. Umbrazaitė, A. Binkins, 
K. Miklas ir kt.). Pasigesta jau
nimo. Vakare iškilmės buvo ro
domos per televiziją (žinių me
tu).

New Jersey gubernatorius 
William T. Cahill, dalyvaujant 
pavergtų tautų atstovų delega
cijai, liepos 8 išleido prokla
maciją, paskelbdamas liepos 
12-18 pavergtų tautų savaite. 
Jis delegacijai taip pat pareiš
kė, kad kai JAV kongrese bu
vo balsuojama už rezoliuciją, 
įpareigojančią JAV prezidentą 
kiekvienais metais skelbti lie
pos mėn. trečią savaitę Paverg
tų Tautų Savaite, jis taip pat 
balsavęs už rezoliuciją. Dabar 
gi ir jis pats gali savo valsti
joj tokią savaitę paskelbti. 
Plunksnakotis, su kuriuo guber
natorius pasirašė proklamaciją, 
atiteko lietuvių atstovui.

ZIS 
FUNERAL HOME
STANLEY P. ZIS

26 Kinsley St. Nashua, N.H.
-----  882-3501 ------

Serving Nashua and Vicinity.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo rruiqonus'
ALFRED W. ARCHIBALD

President
ftio 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 on all accounts.
Dabar moka 5^2% visM ru^ių taupomus pinigus.

Tautiniai šokiai.
Pradžia 1 vai. p.p. — Programa 4 vai. — šokiai 5 vai.

PIKNIKAS ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT!
-----  Įėjimo auka $2.00 ------

Visus nuoširdžiai kviečia
Dr. Jokūbas J. Stukas, Dir.

DR. RŪTĄ JAUNIŠKIENĘ, jos tėveliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

M. ir B. Jankauskai ir
L. ir J. Giedraičiai su šeimomis




