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Amerikos planą priei e Egiptas ir Jordanas
Egiptas ir Jordanas jau pri

ėmė JAV vyriausybės paragini
mą — pasiūlymą atstatyti pa
liaubas trims mėnesiams ir pra
dėti su Izraeliu taikos pasitari
mus per JT tarpininką švedų 
diplomatą Jaringą.

Jordanas ilgokai delsė, nes 
jo vyriausybę labai spaudė Pa
lestinos arabų teroristinės orga
nizacijos pasiūlymo nepriimti. 
Dar vakar tų organizacijų na
riai demonstravo Ammano gat
vėmis, reikalaudami sutikimą 
atšaukti.

Pradžioje buvo manyta, kad 
Egipto sutikimą lydėjo sąlygos, 
bet vėliau pats prez. Nasseris 
paaiškino, kad Egipto sutikimas 
yra besąlyginis. Kas kita, žino
ma, bus pasitarimus pradėjus, 
nes vėl iškils nuomonių skirtu
mai dėl aiškinimo JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijos, kuri bus 
taikos pasitarimų pagrindas ir 
rėmai.

Be sąlygų priėmė ir Jorda
nas, lygiai taip, kaip Egiptas. 
Jordano karalius dar pareiš
kė, kad Egipto prezidento apsi
sprendimas esąs labai išmintin
gas. Bet Jordano vyriausybėje 
būta tokių, kurie pasisakė prieš 
priėmimą.

MIRE SALAZARAS

Dr. O. Salazaras

Lisabona. — Mirė ilgame
tis Porgugalijos premjeras Oli
veira Salazaras, sulaukęs 81 m. 
Buvo didelis ligonis nuo 1968 
rudens, kada buvo veik visai 
paraližuotas. Mirtis atėjo nusto
jus inkstams veikti.

Valdė Portugaliją nuo 1932 
liepos 5 diktatoriaus teisėmis, 
bet valdžion atėjo ne sąmoks- 
lininkaudamas perversmo ke
liu, bet ištrauktas iš Salaman- 
kos universiteto tų, kurie nebe
žinojo ką su kraštu bedaryti. 
Salazaras išvedė labai atsitikusį 
Portugalijos ūkį į moderniuo
sius laikus, bet politiškai ne
norėjo ar nepajėgė vesti Portu
galijos kartu su politinės min
ties evoliucija, 'nesą, buvo 
bandęs įgyvendinti savo laiku 
pradėjusią populiarėti korpora- 
tyvinę sistemą vietoj į lankas 
nuklydusios demokratijos, bet 
praktiškai jis jos tinkamai ne- 
išvystė. Salazaro įpėdinis ban
do ją papildyti naujais ele
mentais. Bet Salazarui priklau
so nuopelnas, kad Maskva ne
pasigriebė Portugalijos dar 
prieš Ispanijos civilinį karą. Jei 
taip būtų atsitikę, tai ir Ispani
ja būtų paskendusi bolševikų 
šiukšlyne dar prieš civilinį ka
rą-
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Atmetė Sirija, Irakas ir teroristai

Sirija ir Irakas pasiūlymą at
metė per radiją skelbiamais 
komentarais. Bet tuo tarpu dar 
niekas nežino, kokie jų atsaky
mai pasiekė ar pasieks Wash- 
ingtoną. Sirijos atmetimas lai
komas tik propagandiniu ma
nevru. Sirija į derybas įsijungs,
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Derybom su britais 
sutarė tvarką

Briuselis. — Po įžanginių bri
tų pasiūlymų ir paaiškinimų be
siprašant priimti į Europos ti
kinę Bendruomene, susirinko 
Rinkos narių užsienio reikalų 
ministerial dėl jų pasitarti ir 
būsimų derybų procedūrai nu
statyti. Senųjų Rinkes narių 
atstovų posėdis buvo ilgas, bet 
kompromisas buvo rastas 
— derybos su britais nuo šiol 
vyks jau labiau aiškesniu keliu.

Iš Rinkos pusės derybas su 
britais toliau ves jos vykdoma
sis komitetas, bet jis galutinių 
sprendimų nedarys — tik rinks 
ir sistemizuos faktus. Su jais 
susipažinti kas trys mėnesiai 
du kartus rinksis užsienio rei
kalų ministerial, gi jų pava
duotojai (visų šešių narių am
basadoriai Belgijoje) tuo pat 
reikalu posėdžiaus kartą per 
dvi savaites. Prie jų prisijungs 
ir britu užsienio reikalu minis
terijos atitinkamas rangų pa
reigūnas.

Pagal sutartą procedūrą, nė 
Rinkos vykdomoji komisija, nė 
britų delegacija nė vienai pro
blemai neteiks pirmenybės, bet 
eis nuo vienos prie kitos taip, 
kaip jos viena su kita rišasi. 
Kai jau visi faktai svarbes
niais klausimais bus surinkti ir 
susisteminti, tada bus einama 
prie tikrųjų derybų — nuomo
nių ir siekiu suderinimo. Bri
tai buvo norėję, kad pirmiau
siai būtų sutvarkytas žemės 
ūkio produktų finansavimo 
klausimas, bet dabartiniai Rin
kos nariai panorėjo kitokios 
procedūros.

Britai nusileido ir sekančia 
dieną darbas prasidėjo pagal 
naują procedūrą. Manoma, kad 
derybos gali užtrukti apie pus
antrų metų. Bet ir Anglijos kon
servatoriai yra pasiryžę stip
riau sujungti Angliją su Eu
ropos žemynu. Jie kietai ko
vos, kad būtų pakeista žemės 
ūkio rėmimo politika, kuri bri
tams labai nuostolinga. Kadan
gi ir senieji nariai dabar vei
kiančia sistema pradeda būti 
nepatenkinti, ta proga lauktina 
radikalių atmainų. Iš tikrųjų, 
toji sistema naudinga tik vie
nai Prancūzijai, nes kiti penki 
padeda Prancūzijai išlaikyti 
aukštas kainas už žemės ūkio 
produktus.

Buvo nuostoliai, 
bet rodė pelną

Pen n Central reikalų priežiū
rai teismas paskyrė 4 pati
kėtinius. Jie turės prižiūrėti su
bankrutavusios geležinkelių 
bendrovės perorganizavimą pa
gal tam reikalui skirtą įstaty
mą. Vienas žurnalas ką tik pa
skelbė, kad 1969 m. bendro
vės knygos rodo 4 mil. dol. 
pelną, tuo tarpu kai iš tikrųjų 
turėjo būti 95 mil. dol. nuo
stolių. Ne be reikalo sakoma, 
kad vienintelis bankroto kalti
ninkas buvo netikusi vadovybė. 

kai pamatys, kad Jordanui ir 
Egiptui derybos gali pasisekti.

Visos Palestinos arabų tero
ristinės organizacijos savo veik
los prieš Izraelį nesutiko nu
traukti. Tai, gal būt, irgi tik 
propagandinis žonglieria- 
vimas, bet su jais visko gali

New Yorke centriniam parke liepos 12 pravedant Pavergtų Tautų savaitę scenoj sutelkta dalis dalyvavusių 
organizacijų vėliavų. Nuotr. V. Maželio

Newarko miesto 
kyšininkai -nuteisti
Trenton. — Buv. Newarko, 

N. J., meras Addonizio ir ke
turi su juo kartu užsiiminėję 
kyšių rinkimu pavartojant turi
mos tarnybinės padėties galią, 
rasti kalti net 64 punktais. Be 
Addonizio yra du jo administra
cijos aukšti pareigūnai ir du 
mažesni, kurie tuos išprievar
tautus kyšius rinko pagal pa
čių sąmokslininkų sudarytą pla
ną. Kyšių buvo reikalaujama iš 
didesnių ir mažesnių kontrak- 
torių, kurie norėjo gauti darbų 
iš Newarko miesto valdybos.

Kad nereiktų prievartauti 
kiekviena kontraktoriu, buvo 
sudaryta viena bendrovė, ku
riai Addonizio ir sėbrai atiduo
davo visas miesto parangas. 
Tos bendrovės reikalų vedėjas 
dabar teismui viską išpasakojo. 
Per gana trumpą laiką jiems 
sukalėdojo 240,000 dol.

Bausmė dar nepaskirta, bet 
kiekvienaas gali gauti po 20 
metų kalėjimo ir 10,000 dol. 
pabaudos. Addonizio suvaidi
no “nekaltą avinėlį” ir žadėjo 
sprendimą apeliuoti. Miesto gy
ventojai labai norėtų, kad Ad
donizio gautų pilną porciją, nes 
jau seniai visi žvirbliai ant sto
gų čirškėjo, kad miesto val
džia dvokia korupcijos tvaiku. 
Addonizio dar kandidatavo 
naujam Newarko mero termi
nui, bet nebebuvo išrinktas. Jo 
vieton išrinktas negras inžinie
rius, kurs pažadėjo rasinę tai
ka ir švaria valdžia. * *■

HIPIAI AZIJOJE 
NEPAGEIDAUJAMI

Singapūras, Malazija, Taiwa- 
nas, Macao, Tailandas ir Indo
nezija paskelbė off limits vi
siems ilgaplaukiams, apšepė- 
liams, smirdžiams ir netvarkin
gai apsirengusiems, kurie pasi
rodė prie jų sienų prašydami 
leidimo įvažiuoti kaip turistai. 
Ilgaplaukis ir apsileidęs jau 
reiškia hipis, gi tokie tvariniai 
ten nepageidaujami.

būti. Dėl šios priežasties atsa
kymo Washingtonui dar nepa
siuntė Izraelis, nes jis iš anks
to bando sužinoti, kur šaudy
mas Izraelio Ęusėn bus sustab
dytas ir kur jhe. Visi Izraelio 
priekaištai, abejonės ir sąly
gos jau yra jiasiekusios Wash- 
ingtoną. Šitą painų klausimą 
aiškina JAV diplomatai. Izrae
lio vyriausybė jau esanti-nusi

— Suomijos prez. Kekko
nen lankėsi Washingtone. Jis 
ką tik. buvo Maskvos,
kuri, manoma, jam pavedė pa
dėti palenkti Washingtona prie 
Europos saugumo konferenci
jos sušaukimo.

— Maskva pradėjo davinėti 
ginklus ir kitokį karinį turtą ir 
Libijai. Washingtonui paprašius 
pasiaiškinti, Maskva pasakiu
si, kad žadėtas duoti kiekis 
esąs labai mažas.

— Ambas. Bruce, prez. Nixo- 
no paskirtas delegacijos vado
vu Paryžiaus taikos derybose, 
baigė ilgus pasitarimus su P. 
Vietnamo vyriausybe, iš ten nu
vyko į Tailandą, iš kur pasu
ko į Londoną ir Paryžių. Rug- 
piūčio 1 jis pradės delegacijos 
vadovo pareigas.

Du didieji vėl 
perša savo sutartį 
Ženeva. — J. Tautų Nusi

ginklavimo komisija vėl susi
rinko į vasaros sesiją. JAV ir 
Sovietų atstovai tuojau pasiū
lė pirmoj eilėj baigti svarsty
ti sutarties projektą dėl atomi
nių ginklų išdėstymo uždraudi
mo jūrų ir vandenynų dugne.

Sutarties projektas, JAV ir 
Sovietų remiamas ir siūlomas, 
jau buvo atneštas į pereitų me
tų JT gen. asamblėjos sesiją, 
tačiau didelė valstybių grupė 
atsisakė jam pritarti ir pareika
lavo pataisų, šių metų pavasa
rinei sesijai baigiantis, abi di
džiosios atominės valstybės sa
vo nuolaidas parodė pataisyta
me projekte, kuris buvo pada
lintas sesiją nutraukiant. Da
bar pakartotinai prašoma jų 
projektą priimti, nes šiuo 
metu, anot jų, esą svarbu tik 
tai, kad būtų įteisintas pats 
principas — uždrausti atomi
nių ginklų dėstymą jūrų dug
ne. Ir kad kuo didžiausias tarp
tautinės bendruomenės narių 
skaičius įsipareigotų tą princi
pą gerbti. Antraeiliai klausi
mai galėsią būti sutvarkyti vė
liau kitokio pobūdžio papildo
mais tarptautiniais dokumen
tais.

stačiusi pasiūlymą priimti (at
metimas būtų didelis politinis 
pralaimėjimas), bet atsakymas 
galįs užtrukti iki savaitės ga
lo. Izraeliui svarbu dar kaip 
nors išsikovoti, kad tuos tris 
mėnesius Egiptas neišnaudotų 
raketų bazėms prie Suezo ka
nalo pritraukti.

Iš karingųjų arabų sluoksnių 
jau pilasi keiksmai ant Nasse- 
rio galvos, kad jis sulaužęs ara
bu frontą. Bet Izraeliui tai bū
tų didelis laimėjimas, jeigu 
priekaištas pasitvirtintų.

Vienam nepavyko, 
bandys dar kitas ,
Roma. — Andreotti nesuda

rė Italijos vyriausybės pagal 
prezidento įpareigojimą, kad 
jon įeitų visos keturios buvu
sios koalicijos partijos. Dabar 
paskirtas kitas krikšč. demok
ratas Emilio Colombo su tokia 

- pat misija. Didžioji kliūtis — 
besipešančios dvi socialistų par
tijos. Viena yra prieš komu
nistų įsileidimą Į visų laipsnių 
rinktus krašto organus, o kita 
norėtų su jais dirbti kartu re
gioninėse ir mažesnių teritori
nių vienetų tarybose.

Minima, kad Colombo pa
siūlęs socialistams atidėti tą sa
vo ginčą tolimesniam laikui, 
bet dabar jungtis į vyriausy
bę skubiems ūkiniams klausi
mams sutvarkyti. Jis turi taip
gi prezidento sutikimą 
išjungti iš vyriausybės vie
ną ar kitą socialistų partiją, to
dėl manoma, kad šį kartą jam 
pasiseks vyriausybę sudaryti. 
Bet ji nebus ilgiau tverianti 
tol, kol socialistai nepajėgs sa
vo namų galutinai sutvarkyti. 
Kitas kelias yra tik nauji par
lamento rinkimai, bet ir jų re
zultatų niekas negali numaty
ti.

— Vienos pasitarimuose 
su rusais dėl strateginių ato
minių ginklų ribojimo JAV de
legacija jau esanti įteikusi kon
krečius pasiūlymus apie tai, ko
kie ginklai ir kiek turėtų būti 
apriboti.

— P. Vietnamo prez. Thieu 
per savaitę pasakė dvi kalbas 
apie tai, kaip jis siūlo prie tai
kos prieiti. Kadangi kiekvieną 
kartą jo mintis klaidingai atpa
sakoję užsienio reporteriai, tai 
jis dar kartą jas pakartos šį 
penktadienį.

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas pareiškė užuojautą Is
landijos ambasadoriui JAV-se, 
gaisre žuvus Islandijos ministe- 
riui pirmininkui Benediktsson 
su žmona. (E.)

Vykstant įvairiem persitvar
kymam Valstybės Departamen
te, Bendrasis Baltijos Ameri- 
kiečių Komitetas išsirūpino su
sitikimą su Valstybės D-to pa
reigūnais išsiaiškinti esamai pa
dėčiai.

Liepos 20 baltiečių delegaci
ją, susidedančią iš ALT p-ko 
inž. Eugenijaus Bartkaus, ALT 
valdybos nario dr. Kazio Šid
lausko, Bendrojo Baltijos Ame
rikiečių K-to p-ko Gunars Mei- 
erovies, Amerikos Latvių Ta
rybos p-ko Uldis Grava, Latvių 
Biuro Washingtone generali
nio sekretoriaus Bruno Albats 
ir Amerikos • Estu Tautinės Ta
rybos p-ko Heikki A. Loesment 
bei Estų Tarybos atstovo Wa
shingtone Gernard Bushmann, 
priėmė Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Europos reikalam 
ambasadorius Martin J. Hillen- 
brand. Pasitarime dalyvavo ir 
Lenkijos skyriaus Valstybės D- 
te vedėjas, laikinai einąs ir

Scheel - Gromyko veda Maskvoj dery bas 
dėl atsisakymo spręsti ginčus jėga

Maskva. — Su 20 asmenų de
legacija atvyko Maskvon V. Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teris Scheel. Delegaciją labai 
šiltai sutiko pats Gromyko ir 
daugybė vakariečių fotografų

Kaltina prancūzų 
kompartijų

Paryžius. — Senas ir įžymus 
prancūzų kompartijos narys
Charles Tillon pasinaudojo te
levizija apkaltinti dabartinę 
prancūzų kompartijos vadovy
bę šiais nusikaltimais: tebesi- 
laikyinu stalininių metodų par
tijos reikalų tvarkyme, pritari
mu Maskvos žygiui okupuoti 
Čekoslovakiją, aklu pasidavimu 
Maskvos kompartijos dirigavi
mui ir nekreipimu dėmesio i 
naują jaunimo balsą. Jis pakė
lė viešai balsą tada, kada savo 
skyriaus vadovybės buvo paša
lintas iš kompartijos dėl savo 
kritišku nuomonių, v v

Dabar jau bus trys žymūs 
prancūzų komunistai, nebesu- 
tarią su partijos vadovybe ir iš
braukti iš sąrašų: Tillon, Ge- 
raudy, Kriegel-Velrimont ir 
Jean Pronteau. Jie maždaug to
kių nuotaikų, kaip rumunų 
kompartijos vadai. Jų nuomo
nės sprogdina kompartiją iš 
dešinės ir kairės. Daugiausiai 
jų balsas veikia jaunuosius 
kompartijos narius, reikalaujan
čius daugiau laisvės, žmonišku
mo ir demokratijos partijos 
reikalus ir politiką vedant.

— JAV ir Kambodijos santy
kiai pagerinti ta prasme, kad 
paskirtas Kambodijon naujas 
JAV ambasadorius, jau patyręs 
diplomatas E. Swank. Ikšiol jis 
dirbo vaalstybės dep. Europos 
sekcijoje. JAV ambasadoriaus 
nebuvo Kambodijoje nuo 1965.

Maskva. — Visuose laikraš
čiuose paskelbtas dekretas apie 
žymų kainų pakėlimą produk
tams, kuriuos valstybė supirki
nėja iš kolūkių savo nustaty
tomis kainomis. Pakėlimas lie
čia mėsą, kiaušinius, vilną ir 
pieno produktus. Tai vis ban
dymas paskatinti žemės ūkio 
gamybą.

Už pieną dabar bus moka
ma 20 proc. daugiau. Specia
lios kainos bus mokamos tiems 
kolūkiams, kurie pagamins dau
giau negu nustatyta norma gal
vijų, paukščių, pieno, vilnos ir 
kiaušinių. Per sekantį penkme
tį norima į žemės ūkį investuo
ti kelis desėtkus bilijonų rub
lių.

Baltijos skyriaus vedėjo parei 
gas, Martin, taip pat ir Valsty
bės D-to ryšininkas su tautinė 
miš grupėmis Ilmar Heinaru.

Lietuvių atstovam buvo ga
na malonus netikėtumas, kai 
delegaciją prie diplomatai i 
skirto privažiavimo durų pasi
tiko jauna, graži, augalota blon
dinė, kuri pasisakė esanti lie
tuvaitė, panelė Atkočaitytė, ir 
visus įlgais koridoriais nulydė
jo į Valstybės sekretoriaus lau
kiamąjį kambarį.

Baltiečių delegacija įteikė p. 
Hillenbrand trumpą memoran
dumą, iškelianti pagrindinius 
Sovietų S-gos prieš Baltijos v- 
bes įvykdytos agresijos teisi
nius faktus, tos agresijos pa
smerkimą iš JV pusės, sovie
tų aiškią nesėkmę palaužti Bal
tijos tautų atsparą prieš juos, 
esamos padėties prieštaravi
mą Jungtinių Tautų Chartos ir

(nukelta į 4 psl.)

bei reporterių.
Scheel atvyko paskutinei sta

dijai derybų, pradėtų pavasarį 
dėl nepuolimo sutarties suda
rymo, geriau sakant, dėl atsi
sakymo pavartoti jėgą ginčams 
spręsti, šis bandymas gerinti 
Bonnos-Maskvos santykius yra 
antras savo reikšme nuo karo 
pabaigos. Pradžią padarė kanc
leris K. Adenaueris 1955 m. 
kada atvykęs i Maskva susita
rė su Chruščevu atnaujinti dip
lomatinius santykius be jokiu 
sąlygų.

Neoficialiai į V. Vokietijos 
spaudą patekę parengiamuo
sius pasitarimus Maskvoje ve 

-dusio Bonnos užsienio reikale 
ministerijos pareigūno Egon. 
Bahr užrašai buvo sukėlę rū
pesčių ne tik Vokietijoje, bet ir 
jos vakarinių sąjungininkų tar
pe.

Nors ir pritardami V. Vokie
tijos pastangoms gerinti santy
kius su R. Europa, V. Vokieti
jos sąjungininkai Prancūzija, 
Anglija ir JAV įspėjo Bonną 
neskubėti su sutarties pasira
šymu tol, kol nebus baigti pasi
tarimai su Rusija dėl Berly
no. Juos veda Vokietiją nuga
lėję keturi didieji: JAV, Ang
lija, Prancūzija ir Rusija. Jie 
pradėti šį pavasarį, dabar po 
kelių posėdžių nutraukti iki 
rugsėjo mėn. Vakariečiai nori 
užfiksuoti, kad V. Berlynas, pa
silikdamas atskiru politiniu vie
netu iki taikos sutarties sudary
mo, turi teisę turėti artimus ry
šius su V. Vokietija ir jo su
sisiekimas su V. Vokietija že
me ir oru negali priklausyti 
nuo R. Vokietijos oarganų ma
lonės. Po intervencijos, JAV, 
Anglija ir Prancūzija gavo Bon
nos vyriausybės pažadą, kad su
tartis, jei būtų pasirašyta, ne
bus ratifikuota tol, kol Vaka» 
rų sąjungininkai nebus susita
rę su Maskva dėl V. Berlyno 
teisinės padėties pagerinimo.

Vokiečiu tautai nuraminti, 
kad tąja sutartimi neatsisako
ma nuo Vokietijos suvienijimo, 
Scheel yra įpareigotas tą reika
lą sutvarkyti įrašant į sutartį 
atitinkama nuostata.

Krikščionys demokratai ne
sutiko įjungti į delegaciją savo 
atstovo vienybei pademonstruo
ti, bet sustabdė savo kritiškas 
pastabas tam laikui, kol delega
cija bus Maskvoje. Bet kancle
ris Brandt ir visi kiti atsakin
gi valdžios pareigūnai kar
toja ir kartoja, kad toji sutar
tis neturi nieko bendro su Eu
ropos sienų pripažinimu ar at
sisakymu teisės dirbti dėl Vo
kietijos suvienijimo. Ji yra tik 
V. Vokietijos ir Rusijos įsipa
reigojimas netvarkyti ginčų jė
gos panaudojimo pagalba.
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Aukodami vieną tautą po kitos, pasiliktume be draugu riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir- C C Į 7 ■ autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.

DIDŽIOJI JĖGA:
“AU the News That’s Fit to 

Print” — tokį Sūkį skaitome 
kiekviename N. Y. Times nr. 
pirmame puslapy šalia laikraš
čio vardo. Iš to šūkio padary
tas vardas knygai, kurios prieš 
mėnesį išėjo septintas leidi
mas (ir kuri mus pasiekė V.C. 
dėka) — “AU The News That 
Fits”.

Knyga kalba apie N. Y. Ti
mes. Laiko jį didžiausių ir įta
kingiausiu dienraščiu. Jį, sa
ko knyga, skaito tiek Birch So
ciety nariai, tiek ir komunistai, 
tiek bizneriai, tiek ir šeimi
ninkės. Kai 1966 New Yorke 
susilikvidavo N. Y. Herald Tri
bune, N. Y. Journal American 
ir World Telegram and Sun,, 
tuo metu N. Y. Times turėjo 
800,000 tiražą šiokiadieniais ir 
1,500,000 sekmadieniais. Jam 
teko -paskiau Herald Tribune 
dalis skaitytojų, kurių tas dien
raštis turėjo 300,000 šiokiadie
niais ir 380,000 sekmadieniais. 
Vienintelis, kuris N. Y. Times 
pralenkia tiražu, yra Daily 
News su 2 mil. šiokiadieniais 
ir 3 milijonais sekmadieniais.. 
Bet N.Y.T. nepralenkiamas in
formacijos gausumu ir visuo
menine politine Įtaka.
TOS JĖGOS PADARINIAI:

N. Y. Times — sako knyga 
— tebegyvena sena reputacija, 
kad jis duoda plačiausią ir ne- 
šališkiausią informaciją. Taip 
buvo praeity. Tačiau nuo ant
ro pasaulinio karo ir po jo dien
raštis toks nebėra. Jis informa
ciją atrenka tokią, kokia jo pa-

A. SNIEČKUS
vis baiminasi 
išeivijos veiklos
Birželio 23, Kaune buvo pra

dėta ir kelias dienas vyko Mask-• 
vos sukviesta “visasąjunginė” 
konferencija vadinamo prole
tarinio internacionalizmo klau
simais. Dirbo visa eilė sekcijų. 
Skirta daug dėmesio “buržuazi-’ 
nio nacionalizmo” apraiškom 
pasauly, be to, svarstytas keis
tas, bet Maskvai, matyt, priim
tinas klausimas apie tai, kaip 
suderinti “proletarinį interna
cionalizmą su patriotizmu”.

Šalia Maskvos ir įvairių so
vietų respublikų kalbėtojų, iš 
lietuvių komunistų plačiau pasi
sakė A. Sniečius.

Kaip ir reikėjo laukti, Snieč
kus nurodė į vad. “ideologines 
diversijas”, kurių šaltinis —lie
tuvių veikla Vakaruose. Kaip 
komunistai susirūpinę tom “di
versijom”, čia pakanka nu
rodyti į kelias Sniečkaus kal
bos pastraipas (plg. “Tiesą”, 
birž. 25).

Jis pažymėjo: “ .. .kapitalo 
tarnai svarbiausias pastangas 
deda, siekdami skiepyti nacio
nalinę nesantaiką, neapykantą, 
kurstyti nacionalinius jausmus, 
pakirsti proletarinio internacio
nalizmo pagrindus ... Kartu jie 
dažnai mėgina parazituoti kai 
kuriais mūsų sunkumais, trū
kumais, taip pat atskirų praei
ties laikotarpių ir istorijos mo
mentų idealizavimu, kad tai pa
naudotų savo ardomaisiais tiks
lais. Antikomunizmas, antitary- 
biškumas įgyja aiškų naciona
listinį pobūdį. Vatikanas taip 
pat kursto religijos pagražin
tas nacionalistines aistras .. ”

Ir kitoje vietoje Sniečkus 
nurodo: “ .. .idėjiniai ir politi
niai imperialistinės reakcijos 
talkininkai yra ir lietuviškos 
buržuazinės emigrantę organi
zacijos. Jos iš esmės siekia pa
kirsti moralinę — politinę mū
sų respublikos gyventojų vie
nybę, susilpninti komunistinės 
ideologijos įtaką, iškraipyti na
cionalinę Tarybų valstybės po
litiką .. .būtina geriau ištirti jų 
(organizacijų Vakaruose — 
Red.) šiuolaikinį veidą, jų veik
los formas bei metodus”.

(nukelta Į 4 pslj

Tokis likimas gresty J. Valstybėm, vykdant N. Y. Times re
miamą politiką — sako buvęs NYT redaktorius H. Dinsmore

žiūrom “tinkama”, o kuri jam 
“netinkama” — nutyli; kitą iš
kreipia taip, kad ji būtų “tin
kama” NYT siekiamai opinijai. 
O ta opinija tokia, kokiai at
stovauja vadinami "liberalai". 
Jų receptais sudarinėdamas o- 
piniją pagrindiniais pasaulio 
politikos klausimais, dienraštis 
turi milžiniškos įtakos valsty
bės departamento ir kitiem vy
riausybės nariam ir per juos vi
sai Amerikos politikai.

NYT dienraščiui (ir valsty
bės departamentui) priklauso 
atsakomybė — rašoma knygo
je — už komunistinio režimo 
įtvirtinimą Kuboje ir vos vos 
išvengtą tenai atominio kon
flikto grėsmę. NYT buvo pa
grindinis “architektas” politi
kai, kuri vadinasi “jokios per
galės” (“no win”) Korėjos ka
re. Ši politika užtęsė Korėjos 
karą su 3,000,000 aukų iš 
abiejų pusių. NYT sukūrė po
litiką, palankią priešui — poli
tiką, kuri apsaugojo priešą nuo 
pralaimėjimo ir gundė jį toliau 
leistis Į agresiją prieš Vietna
mą. NYT ir Vietnamo kare pa
laiko “jokio laimėjimo” politi
ką, naudingą komunistam.
"JĖGŲ PUSIAUSVYROS" ‘ 
VARDU:

NYT politiką Azijos bei Eu
ropos klausimais knyga kildina

VYSK. BRIZGYS APIE LIETUVIŲ KOPLYČIĄ ROMOJ
Drauge liepos 21 vyskupas 

V. Brizgys atsakė į Juozo 
Prunskio klausimą:'"Ar galime 
koplyčią vadinti Kankinių kop-

Atsakymas: “Mes turime va
dinti lietuvių koplyčia lietuvių 
Kankiniu atminimui ... Visu 
pirma po Rūpintojėlio statula 
yra bronzinė lenta, stambi, su 
įrašu, kad popiežiaus Pauliaus 
pritarimu pasaulio lietuviai sa
vo aukomis šią koplyčią įreng- 
gę dedikuoja savo tikėjimą gy- 
nusių ir savo krauju ir gyvybe 
jį paliudijusių atminimui. Kop
lyčioje yra didelė kankinio 
skulptūra, šalia Kražių bažny
čios; taip pat yra kankinio J. 
Koncevičiaus (Kuncevičiaus, 
Red.) bareljefas su užrašu kan
kinys, yra Sibiro maldaknygių 
fotokepiniai tituliarinio pusla
pio bareljefai įvairiomis kalbo
mis”.

Klausimas: "Ar nebuvo ko< 
kių korektyvų iš Vatikano pu
sės mūsų koplyčios projektam?

Atsakymas: “Nebuvo jokių. 
Visi mūsų projektai buvo Va
tikano priimti ir patvirtinti. 
Buvome tik planavę įrašyti kai 
kurių vyskupų pavardes. Iš Va
tikano pusės buvo tik užuomi
na — lietuvių kančių istorija 
tebesitęsia, ji nėra baigta, ir ar 
galime dabar būti tikri, kurie 
iš hierarchų ar pasauliečių bus 
arčiau altoriaus garbės?”

TAIP PAT APIE KOPLYČIOS 
IŠKILMES

Eltos Informacijos liepos 21- 
28 rašė:

Š. m. liepos 7 d., Vatikane 
popiežiui pašventinus lietuvių 
koplyčią, apie įvykį kitą dieną, 
liepos 8, palyginti, plačiai ra
šė Italijos spauda, ne tik Ro
moje, bet ir kituose miestuose.

Dar iškilmių išvakarėse, Sv. 
Sosto biuletenis, 197 n-je, lie
pos 6 d., paskelbė platesni 
straipsnį. Nurodė, kad iškilmė
se dalyvauja iš viso pasaulio 
kampų atvykę lietuviai ir kad 
šventinama koplyčia — “capel- 
la Mater Misericordiae di Vil
na”. Atpasakoti ir Lietuvos is
terijos .bruožai. Būdinga, kad 
tiek šis Šv. Sosto biuletenis ir 
Vatikano organas “L’Osservato-. 
re Romano” (liepos 8 d., ir ki
tomis progomis), be to, visa ei- 

iš teorijos, kad reikia siekti ne 
pergalės, ne dominavimo, bet 
“jėgų pusiausvyros” tarp ko
munistinio ir nekomunistinio 
pasaulio.

“Jėgų pusiausvyros” žodžiai 
įvairių žmonių įvairiai supran
tami. Vardan jėgų pusiausvy
ros N. Y. T. redaktorius Matt
hews pasisakė už pasidalinimą 
atominėm paslaptim su Sovie
tais, kai jie savo atominės bom
bos neturėjo. Jėgų pusiau - 
svyra NYT tebėra išsaugota, jei
gu Sovietų Sąjunga, pagrobusi 
per 100 milijonų gyventojų ry
tų Europoje, laikė esamą pa
dėtį normaliu pagrindu sugy
venti su kitu pasauliu. Jėgų 
pusiausvyrą NYT laikė nesu
ardytą, kai Sovietai pastatė 
Berlyno sieną — tada laikraš
tis nepritarė, kad Vakarai dėl 
to imtųsi priemonių. Jėgų pu
siausvyra būsianti Įvykdyta, jei 
JAV kariuomenė pasitrauks iš 
Vietnamo.

Bet dienraštis kitaip pasisa
kė dėl jėgų pusiausvyros vidu
riniuose rytuose. Dienraštis lai
kė “tinkama” nutylėti Sovietų, 
Lenkijos, Čekoslovakijos gabe
namą paramą Vietnamo komu
nistam, bet ėmė gausiai skelb
ti Sovietų paramą arabam prieš 
Izraelį. Čia jau matė grėsmę 
jėgų pusiausvyrai ir ragino vy

SPAUDA

lė Eltos gautų italų dienraščių, 
žymėjo skelbdami apie Aušros 
Vartų koplyčia Vilniuje — 
“Vilna”. (Elta); j

Elta patyrė, kad visa eilė 
Italijos laikraščių apie liepos 
7 d. Vatikane, Šv. Petro ba
zilikoje, pašventintą koplyčią, 
įdėjo plačius aprašymus. Apie 
įvykį rašė oficialus katalikų 
spaudos biuletenis “ansa” ir 
dienraščiai: “H Tempo”, Romo
je (antraštė “Lietuvių koplyčia 
Šv. Petro požemy”), “Roma-Na- 
poli” (antraštė: “įspūdingos iš
kilmės” ir antrinė: “Neleista at
žymėti komunizmo kanki
nius”). Šio laikraščio, liepos 8 
d., atgarsis įdomesnis už kitų, 
nes Vatikano korespondentas 
jame pažymėjo, jog lietuvių 
išeiviams norėjus koplyčioje 
atžymėti “komunizmo priespau
doje buvusius Lietuvos kanki
nius, atitinkamos Vatikano įs
taigos dėl to nesutiko (nedavė 
leidimo)” ir, kaip viena prie
žasčių, nurodoma į Vatikano 
norą palaikyti dialogą su ko
munizmu. Esą, “kažin koks 
šešėlis slėgė iškilmes Vatikano 
požemy”.

Kiti dienraščiai, rašę apie iš
kilmės Vatikane: Milano “Av- 
venire”, Romos “II Popolo” 
ir kt. Daugiausia cituota popie
žiaus kalba iškilmėse ir visur 
nurodyta, kaip tuo metu Vati
kane dalyvavo 500 lietuvių iš 
įvairių pasaulio kraštų. Visais 
atvejais pažymėta, kalbant apie 
Aušros Vartus Vilniuje, “Vil
na”. (Elta)

Šios informacijos duoda dau
giau šviesos apie įvykių eigą. 
Būtent:

1. Koplyčios rengimo komi
teto buvo planuota “įrašyti kai 
kurių vyskupų pavardes”. Po 
“užuominos” (iš Vatikano pa
reigūnų pusės) nuo tų pavar
džių įrašymo susilaikyta.

2. Vatikano “užuominos” mo
tyvas buvo paties Vatikano pa
reigūnų pasakytas: dar negali
me būti tikri, kas “bus arčiau 
altoriaus garbės”. Motyvas, 
pareigūnų nepasakytas, bet 
spaudos spėjamas: “Vatikano 
noras palaikyti dialogą su ko

riausybę Sovietų ekspansijai 
pasipriešinti. “New York Ti
mes nuo pozicijos rodyti Sovie
tų vyriausybei appeasementą 
Vietname ir bet kur kitur) per 
siorientavo į griežtą pasiprieši
nimą Sovietų nusistatymam vi
duriniuose rytuose”. NYT ve
damajame kalbėjo apie teoriją, 
kad kom. Kinija spaudė Sovie
tus sukurti krizę kur kitur, 
kad atitrauktų Amerikos jėgas 
iš Vietnamo; taip pat apie teo
riją, kad jeigu iš Vietnamo A- 
merika pasitrauks, tai Sovietai 
atleis spaudimą viduriniuose ry
tuose. (Tokių teorijų šviesoje 
suprantamas Amerikos sustip
rintas šauksmas už pasitrauki
mą iš Vietnamo bet kuria kai
na!).

Taip suprantamą jėgų pu
siausvyros politiką knyga laiko 
pragaištinga, nes ji nerea
li — Sovietai jokios pusiausvy
ros nepripažįsta: jie siekia eks
pansijos. NYT skelbiama jėgų 
pusiausvyra reiškia pataikavi
mą sovietinei ekspansijai, tau
tų išdavimui viena po kitos. 
O tokios politikos rezultatas 
gresia tas, kad Amerika pasi
jus esanti be draugų.

NYT INFORMACIJA KITOS 
INFORMACIJOS ŠVIESOJE

N.Y.T. fa£tų nutylėjimą, 

munizmu”.
Spėjamąjį aiškinimą gali pa

remti vaizdų parinkimas koply
čios viduje: kankinys Kunce
vičius galėjo būti paminėtas ba
reljefu, neitai 17 amžiaus 
kankinys<5Kraziai galėjo būti 
rodomi, nes jie reiškia tikėjimo 
persekiojimą, kuris gali būti 
priskirtas carinei Rusijai, bet 
tos pavardės, kurias komitetas 
buvo planavęs, jau reiškia 
komunistinės Rusijos kanki - 
nius.

3. Drauge liepos 17 ir 23 pa
skelbtas St Semėnienės (vyk

Dail. V. K Jonyno kūrinys lietuvių koplyčioj Romoj. Vaizduoja Sibiro lie
tuvaičių maldaknygės leidimus įvairiose kalbose. Nuotr: V. Maželio

Lietuviškam rajone —J LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ į

$ Alice’s Florist Shop $
\ 107-0Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.
X
x* ------------ Gėlės įvairiom progom -------- +

Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
£ kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdiį lietuvišką patarnavimą. £

“pusiau informavimą”, faktų 
pajuodinimą ar padailinimą 
“kairiųjų” naudai, “dešinių
jų” nenaudai, nepalankumą ko
votojam prieš komunizmą to
kiem kaip Otepka ir palanku
mą tokiem kaip Alger Hiss, 
Oven Lattimore knyga rodo 
tuo būdu, kad informacijas iš 
NYT sugretina su kitų šaltinių 
informacijom. Visas tas infor
macijas sugrupuoja pagal pa
grindinius užsieninės politikos 
klausimus skyriais: 1. NYT su
prantama jėgų pusiausvyra, 2. 
Išduotos tautos: rytų Europa, 
3. NYT, JT ir Korėjos konflik
tas, 4. NYT ir Kuba; Cas
tro įkėlimas į valdžią, 5. NYT ir 
prezidento Kennedy nužudy
mas, 6. NYT ir Vietnamo ka
ras, 7. Dar apie Vietnamo ka
rą, 8. Jėgų pusiausvyros suiri
mas viduriniuose n tuose.

Meistriškiausias atrodo sky
rius apie Kennedy nužudymą, 
nes kondensuotas, kontrastin
gas ir dėl to įtaigingas. Čia pa
rodyta, kaip NYT laikosi War- 
reno komisijos tvirtinimo, jog 
sąmokslo nebuvę, jog Oswal- 
das veikęs vienas. Paryškinta, 
kaip NYT tevadina Oswalda 
“kariuoju”, vengdamas pava
dinti komunistu ir kaip NYT 
siekia apsaugoti nuo atsakomy
bės komunistus, kai kiti šalti
niai (tarp jų ir Nixono pareiš
kimas) aiškiai sieja Oswalda su 
Kubos komunistais ir rodo War- 
reno raportu nepasitikėjimą.
..J R TAI RAŠO BUVĘS 
NYT REDAKTORIUS:

Apie NYT nebe pirma kny
ga. Bet ši knyga yra pirma tuo, 

(nukelta į 4 psl.) 

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

J. B. SKALINS-&ALINSKA8 — 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 modernioa 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

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

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

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

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

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

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

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 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—geriausios 
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.

domojo komiteto narės) entu
ziastingas bei kruopštus koply
čios bei iškilmių aprašymas da
ro įspūdį, kad koplyčios viduje 
padaryta visa, kas esamom ap
linkybėm buvo galima padary
ti, norint isreikštAai, kas lietu
viam buvo brangu — pagerb
ti Lietuvos kankinius.

Ne viskas buvo galima, ko 
norėjom. Bet atsižvelgiant į 
mūsų intenciją, tur būt, reik
tų suprasti ir vyskupo V. Briz- 
gio sugestiją: “Mes turime va
dinti lietuvių koplyčia lietuvių 
Kankinių atminimui”.

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

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

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

PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstovvn, 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 me. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-S550.

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

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

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

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

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada kėliau tumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re- 

- zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847.5522
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Amerikoje kalba dvi Amerikos
Vieną Ameriką šiame kraš

te pažįstame Kongrese. Jos na
rių dalis Baltijos valstybių pa
vergimo sukakties, o taip pat 
Pavergtų Tautų Savaitės pro
ga, pasakė kalbas, nušviesda- 
mi Baltijos valstybių pavergi
mo eigą, tebevykdomą genoci
dą, tų tautų tebetrunkantį pa
sipriešinimą, ir ragino vyriau
sybę duoti eigą Kongreso priim
tai rezoliucijai Nr. 416.

Ciniškai galvojantis tar
tų: rinkiminiais metais Kongre
so nariai ieško balsų. Tokį aiš
kinimą sugriautų faktas, kad 
vieną iš puikiausių kalbų pasa
kė Peter H. Dominick, senato
rius Colorado, kuriame lietu
vių kaip ir nėra. Taigi atly
ginti balsais jam niekas negali.

Paskutinės mus pasiekusios 
kalbos (kongr. L. Farbstein, N. 
Y., C.T. Curtis ir R. Hruska, 
Nebraskos senatoriai, E. W. 
Brooke, juodasis amerikietis 
senatorius iš Mass., taip pat H. 
Scott, mažumos vadas senate) 
liudija, kad jiem rūpi, anot 
Brooke, visu pavergtu tautų tei
sė naudotis laisvės vaisiais. 
Liudija, kad jie supranta ge
rai komunistinės Rusijos 
smurtą, klastą, deportacijas 
tautom pavergti ir išžudyti.

Tai viena Amerika. Ta. pati 
Amerika, kuri 1953 suorgani
zavo Sovietų pavergtų tautų ap
klausinėjimą. Ta pati Ameri
ka, kuri per 30 metų nepripa
žino Baltijos valstybių įjungi
mo į Sovietų Sąjungą. Ta pati, 
kuri 1959 nutarė įvesti Paverg
tų Tautų Savaitę. Ta pati, kuri 
1966 priėmė rezoliuciją Nr. 
416.

★

Antrą Ameriką šiame krašte 
pažįstame spaudoje. Nebūtinai 
toje, kuriai atstovauja N. Y. 
Times. Antai The Tablet liepos 
23 paskelbė apie “tarpkonfesi- 
nę” grupę, kuri liepos 3-13 
lankėsi Pietų Vietname ir par
vežė žinias apie gyventojų dau
gumos nusistatymus. Esą: 1.
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(16)
Man bestovint ant tilto, ryto 

vėsumas nublaško snaudulį ir 
priduoda blaivų ūpą. Girdžiu, 
kaip dėdė gale kaimos trimituo
ja polką. Rytas, saulės tekėji
mas, avių ir karvių šnekta, tri
mito balsas, manoma motinos 
nuojauta, supratimas, kad at
itektu svarbią piemens parei
gą — visa tai daikte sudaro 
jausmą, kurio malonumas pil
nai atlygina už ankstybą kėli
mą iš miego.
štai atginė dėdė su trimis pier 

menimis; aš pristojau prie jo 
ketvirtas. Dar turime rasti du 
piemeniu, prie savo kiemų be
stovinčiu. Išginėme iš kaimos 
bandą — išmintais per dirvą 
takais tiesiai traukia į ganyk
lą. Ažytėnų ganykla tais lai
kais buvo vadinama dviem var
dais: Pridotkas ir Radviliškis. 
Buvo tai plotas nuo pusantro 
šimto hektarų žemės, apaugęs 
mišku, su aikštėmis, prieinąs 
Bielazaro miškus, šiandien ta 
vieta “kalnai kelmuoti, pakal
nės nuplikę”. Anais laikais miš
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amerikiečiai turi išeiti iš Viet
namo, 2. amerikiečiai turi nu
traukt paramą Thieu-Ky vyriau
sybei, 3. Thieu-Ky vyriausybė 
nepopuliari, žiauriai kankinan
ti politinius kalinius, 4. nėra pa
grindo manyti, kad amerikie
čiam pasitraukus komunistai 
surengs kruvinus persekioji
mus, 5. gyventojai labiau nori 
savos komunistinės valdžios ne
gu svetimųjų valdymo, kurio į- 
rankis esanti Thieu-Ky vyriau
sybė.

Žinias grupė surinko per ... 
10 dienų. Toks genialiai grei
tas sugebėjimas patirti nusista
tymus suprantamas tik supo
nuojant, kad “žinios” buvo pa
ruoštos New Yorke prieš komi
sijai išvažiuojant!

Tai yra antra Amerika, kuri 
nekaltybės skraiste pridengia 
komunistus ir atidengia antiko- 
munistų nedorybes.

Šiai antrai Amerikai čia pa
skelbtam žiniom atstovauja ne 
“komunistų partija” ir ne “nau
joji kairė”, bet. .. bažnytinių 
atstovų grupė (kurioje katali
kų atstovė buvo sesuo Mary 
Luke Tobin, Loretto seserų ge
neralinė viršininkė iš Kentu
cky).

Bažnyčios viršūnėlėm, bažny
tinėm galvom antra Ameri
ka dabar mėgsta įpiršti politi
nius uždavinius. Jų autoritetas 
labiau veiksiąs tikinčiųjų ma
ses.

Bet kai bažnytinės galvos 
ima skelbti tendencingas, klai
dinančias žinias apie komunis
tus ir nekomunistus, belieka 
manyti, kad tai daro iš švento 
naivaus savim pasitikėjimo. 
Vadinas, — bažnytinės galvos 
sugedo. Tiesa, ir žuvis prade
da gesti nuo galvos.

Netenka abejoti, kad tokių 
gendančių žuvų bažnytiniame 
gyvenfrne yra maža mažuma. 
Gendančių tvaikas betgi ima 
baidyti ir nuo sveikų. Ar ne 
čia viena iš priežasčių, kad baž
nyčiose tikinčiųjų lankąsi ma
žiau.
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kas buvo pilnas baltkaklių mė
lynų karvelių, nuolat girdėjosi 
jų burkavimas; pilnas voverių, 
čiauškančių ir erzinančių pie
menis. Ant galų eglių šakų augo 
skujai tiek gražūs, kad reiktų 
vieną neštis namo, kad nebūtų 
jų tiek daugel. Trimito balsas 
davė bent tris aidus. “Kas gal 
apsakyti, kaip linksma gany
ti!”

Tokia padėtis buvo piemens 
tėvūnainio, kuris ganė bandą 
savo tėvo; jam miego galėjo ne
pristigti, nes ko genamojoje 
dienoje neišmiegojo, galėjo 
miegoti negenamojoje.

Buvo dar kita rūšis pieme
nų — piemenys samdininkai; 
tų ir negenamojoje dienoje ne
migdydavo į valias. Juos kel
davo bulbių skusti, kiaulėms 
žolių rinkti, ugnies kursty
ti ir apskritai tarnauti šeimi
ninkei rytmetinėje apyvokoje. 
Jei ne tai, tai piemuo joja nak
ties; jis turėjo anksti prieš pus
rytį parvesti arklius, kad arto
jui ar akėtojui nebūtų gaiščio, 
kad galėtų anksti išeiti prie sa

Romuva šiemet imsis naujų rūmų statybos
Vokiečių vyriausybe pradžiai skyrė 70,000 markių, duos ir 

daugiau, jei tiek pat surinks patys lietuviai
Pasiryžta pradėti

Iki šiol vis dar buvo abejo
jama, ar bus Šiais metais pra
dėtas statyti naujasis bendra
butis Vasario 16 gimnazijos mo
kiniam. Dabar jau galutinai pa
siryžta griebtis darbo.

Lietuvių priežodis sako, kad, 
ilgą iešmą bedrožiant, šuo kau
lą nuneša. Gali taip atsitikti ir 
su bendrabučio statyba, jei ne
bus tuoj pradėta, šiemet vokie
čių federalinės ir Baden-Wuert- 
tembergo krašto vyriausybės 
paskyrė tam reikalui po 70,000 
markių, (tiek pat reikalauja ir 
iš lietuvių surinkti) ir po tiek 
pat pažadėjo skirti ateinančiais 
4-6 metais. Ar tos vyriausybės 
būtų linkusios siūlyti pinigus 
ir tuo atveju, jei šiemet staty
ba dar nebūtų pradėta, reikia 
labai suabejoti.

Raštiškus pažadus abi vy
riausybės dar sutvirtino ir as
meniškai per savo atstovus. Jie 
liepos 10 buvo atvykę į Romu
vą, kur posėdžiavo su Vasario 
16 gimnazijos kuratorijos val
dyba bei architektu ir galuti
nai sutarė, kokio didumo na
mus statyti ir kaip finansuoti 
jų statybą. Tiesa, tas sutarimas 
dar turės būti patvirtintas ku- 
ratorijcs narių, kurie liepos 26 
susirinks posėdžio Stuttgarte. 
Netikima, kad atsirastų užkie
tėjusių statybos priešų. Juo la- 

James Buckley, New Yorko konservatorių kandidatas j JAV senatą, su Elena Kulber-Kulbokiene liepos 12 
New Yorko ceiitraliniame parke tarp tūkstantinės minios, dalyvaujančios Pavergtų Tautų Savaitės minėji
me. Nuotr. Charles Binkins

vo darbo. Miego tiems pieme
nims visada stigo. Buvo pie
muo Tadukas; išleido jį sykį 
šeimininkė žąsų sužiūrėti pūdy
me. Laukia laukia — nėra vai
ko nuo žąsų, vakare žąsys pa
rėjo pačios, o Taduko nėra.

“Bus išbėgęs”, — mano šei
mininkė.

Nueina pas motiną, gi ir ten- 
nėra. Suiško visi: kur tas vai
kas dingo, bene vilkas papjau
tų? Trečioje dienoje atėjo pas 
šeimininkę kitas piemenukas ir 
sako radęs Taduką:

— Gi po egle miegti.
Nuėjo abudu į mišką, kur ta 

eglė, šeimininkė ir šaukia:
— Tadaušai!
Visada vadindavo Taduku, 

tuo sykiu — Tadaušai!
Tadukas atsiliepė “ko” ir at

sisėdo.
— Ko tu čia guli, ko namo 

neini?
Mat, Tadukas išėjo žąsų ieš

koti, miegu leipdamas; nesi 
tvėręs nuėjo j mišką, pasiieš
kojo egliukę, kur Šakos nuo pat 
apačios plačiai apskleidžia že
mę, pasiklojo samanų po gal
va ir šonu ir užmigo atmiego
ti trūkstamo miego. Gulėjo gu
lėjo susirietęs, paskui išsitiesė 
ir iškišo kojas iš po eglės; taip 
tik jį ir užėjo. Miegojo dvi die
ni ir dvi nakti.

Nuginėme į mišką; galvijai 

biau, kad per pasitarimus su 
vyriausybių pareigūnais paaiš
kėjo, jog vokiečiai duoda lėšas 
labai palankiomis sąlygomis. 
Jie ir nevadina jų jokia pasko
la, 1 “verlorener Zuschuss” 
(nustota priemoka).

Tokiom sąlygom esant, Va
sario 16 gimnazijos kuratori
jos valdyba birželio 27 Romu
vos parke surengė velėnos at
vertimo naujo bendrabučio sta
tybai iškilmes. Gimnazija jom 
rūpestingai pasiruošė: suorgani
zavo loteriją, turiningą progra
mą su šokiais ir dainomis, bu
fetą, sukvietė gražų būrį sve
čių, tarp kurių matėsi nema
ža jaunų veidų. Pokštininkai 
teigė, kad ir gražų, vasariš
kai šiltą orą užsakė, nors iki 
paskutinio momento niekas ne
buvo tikras, jog tamsūs debe
sys neprapliups lietumi. Bet lie
taus nebuvo, ir niekas iškil
mių nuotaikos nesudrumstė.

Kalba direktorius
Iškilmes pradėjo Vasario 16 

gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, Jis kalbėjo:

“Malonūs tautiečiai! Esu lai
mingas, galėdamas jus pasvei
kinti Romuvos parke, kuris 

skirstosi po žinomas aikštes. 
Skerdžius sustatinėja piemenis: 
vieną pastatė varyti galo, vie
ną stovėti už pirmųjų ir iš abie
jų šalių po du; patsai suka ap
link bandą, retkarčiais patrimi- 
tuodamas. Piemenys supran
ta, kuriam trimitas sako ir ką 
sako — kada pavaryti, kada su
laikyti. Gena pasieniais nuo 
svetimų miškų ir laukų: čia dau
giau žolės. Mat, arklininkai bi
jo čia leisti arklius, kad nepra
ganytų. Net ir galvijai tą su
pranta — blaškias į pasienį.

Bevarant vienu kraštu, sau
lė pakilo į pusryčius, galvijai 
ėmė stovinėti, taigi nuvarėme 
į patogesnę aikštę ir sustab
dėme, vadinasi, apstojome ir 
neleidėme niekur eiti. Galvijai 
ėmė atrajoti ir kiti sugulė. Da
bar skerdžius su trimis pieme
nimis nuėjo pusryčių, o trys at
liko prie bandos; banda taip il
sisi bent dvi valandi: seni gal
vijai guli, jauni stumdosi iš 
lengvo, kaktomis surėmę ir ra
gais tauškindami. Piemenys 
snaudžia arba pučia paliktą 
skerdžiaus trimitą. Kai dienos 
kaitrios ir daug vapsvų, palau
kę vėlybo pusryčio, ganytojai 
gena bandą namo. Pagaliau su
sirenka pavalgę skerdžius ir 
piemenys; dabar ateina, tarto
mis nešini; tartose pietūs ir 
paldieniai. Eilė kitiems trims 
eiti pusryčių. Skerdžius kelia 
bandą ir gano po vidurį ga
nyklos, neleisdamas į pakraš

nuo to laiko, kai Vokietijos lie
tuvių bendruomenė nupirko 
Rennhofo pilį, matė įvairiomis 
progomis daug garbingų sve
čių, tiek savų tautiečių, tiek 
kitataučių. Šiandien betgi yra 
nepaprasta proga mum susi
rinkti: panaši yra buvusi tik 
prieš kelerius metus, kai buvo 
padėtas kertinis akmuo nau
jam klasių pastatui ir kai vė
liau, prieš 5-rius metus, šis pa
statas buvo iškilmingai atiduo
tas naudojimui. Šiandien susi
rinkome atversti velėnos nau
jam Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučiui. Tai rodo, kad 
gimnazija yra pasiryžusi žengti 
į trečiąjį savo gyvenimo de
šimtmetį energingai ir toliau - 
vesti Vokietijos ir kitų kraštų 
lietuvių vaikus mokslo ir lietu
vybės keliu. Bet pirma, nei pri
eisiu prie konkrečių aplinky
bių, kuriomis pradedama bend
rabučio statyba, leiskit man 
trumpai vokiečių kalba pasvei
kinti mūsų svečius vokiečius.”

Vokiškai direktorius prabi
lo:

“Mano brangūs svečiai vo
kiečiai! Man tenka maloni pa

čius; tam užtenka trijų pieme
nų.

Kai saulė išsisuka iš pietų, 
banda sustoja antrą sykį. Dabar 
skerdžius eina gulti; jis turi pa
sirinkęs vieną vietą: ten minkš
ta, tamsoka ir sausa kaip po 
stogu; nusvirę eglės šakos ne
praleidžia nė lašo lietaus. Jis 
ten paguli lygiai tiek, kiek rei
kia, banda ima kilotis, ir sker
džius ateina. Kolaik banda sto
vi, piemenys žaidžia: “kiaulę 
varo”, “eina zuikeliu”, “dalija 
rakštį”.

Žaislas “varyti kiaulę” yra 
žinomas šios dienos visuome
nei; teko matyti net piešinį vie
name laikrašty, atvaizduojantį 
sportininkus, bevarančius kiau
lę. Kiekvienas, dalyvaująs žais
le, turi lazdą ir tą lazdą laiko 
Įsmeigęs į mažą duobutę, iš
duobtą žemėje; duobutės užima 
ratilą apie tris metrus skers
mens. Vidury ratilo yra viena 
duobutė neužimta, i ją vienas 
dalyvių varo lazda sviedinį, 
kiaule vadinamą, o kiti taikosi 
savo lazdomis numušti sviedi
nį į šalį, neįleisti Į duobelę. 
Kai kuris iškelia savo lazdą 
iš duobelės, norėdamas numuš
ti sviedinį, varąs stengiasi į- 
smeigti savo lazdą į patintėju
sią jo duobelę irjei tas nusi
duoda, netekęs duobelės vari
nėja sviedinį; jei nenusiduoda, 
jei numušęs suskumba vėl kim
telėti lazdą į savo duobelę, ta
da varęs sviedinį dar varyk. 

reiga jus visus nuoširdžiai pa
sveikinti. Kartu aš dėkoju iš 
širdies paaukojusiem daiktų ir 
pinigų mūsų loterijai ir savo 
grašiu prisidėjusiem prie nau
jo bendrabučio statybos, kurią 
šiandien pradedam simboliniu 
velėnos atvertimu ir numato
me baigti per 2 ar 3 metus. 
Senoji pilis savo tarnybą bai
gė. Mūsų vaikam reikia geres
nės pastogės, kurią mes tiki
mės įsigyti su federalinės bei 
Baden-Wuerttembergo krašto 
vyriausybės, su užjūrio ir šio 
krašto lietuvių išeivių, o taip 
pat ir su jūsų aukų pagalba. 
Pradžią darome šiandien. Telai-

Vasario 16 gimnazijos mokinės šoka “Smarkiąją Mikitier.ę” prie gimnazi
jos rūmų. Nuotr. K. Dėdino

Lietuviškoji teologija LKMA suvažiavime
Žmogus visada domėjosi sa

vimi. Tas dėmesys turėjo įvai
rius požiūrius. Šiais laikais ypa
tingai domimasi žmogumi kaip 
laisvai mąstančiu individu ir sy
kiu kaip bendruomenei pilnai 
priklausančia žmonijos ląstele. 
Tuo domisi įvairių kraštų bei 
rasių žmonės. Domisi ir lietu
viai. Todėl Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos aštuntasis 
suvažiavimas, kuris įvyks To
ronte rugsėjo 1-6, pasirinko ir 
šia tema, fc. c

Suvažiavimo teologinė sekci
ja žada šią temą rimtai pa
svarstyti ir pažvelgti į ją krikš
čioniškomis akimis. Sekcijos 
minčių vientisumu bei aktua-

“Zuikeliu eina” šiuo būdu. 
Plačioje aikštėje aprėžia ap
skritimą bent nuo penkių met
rų spindulio. Tas apskritimas 
vadinasi dvaras; viduryje dva
ro stovi piemuo — tai ponas; 
piemenys pasiskirsto: vieni zui
kiais, kiti skalikais. Ponas, sto
vėdamas dvare, šaukia: “Zui
keli, kiškeli, lėk pas poną 
į dvarą!”. Po aikštę šunys gau
do zuikius; jei sugauna, nuve
da pas poną ir gauna už tat 
duonos trupiniuką; jei zuikis 
prasprunka į dvarą nesugau
tas, tai zuikis gauna trupiniu
ką duonos. Atkartojant žaislą 
antrą sykį, kitas piemuo stoja 
į pono vietą ir dalija duoną.

“Dalyti rakštį” jau ne žais
las, bet lošimas; kam nesiseka, 
gali pralošti visą iš tartos duo
ną. Daroma taip: visi lošikai at
laužta po gabaliuką savosios 
duonos, didumo kaip miškinis 
obuoliukas, ir paduoda vienam, 
šis nusisukęs, kad niekas nema
tytų, į vieną šmotelį įkiša šipu
liuką, rakštį, tokio didumo, 
kad visas sulįstų ir nebūtų žy
mu, kuriame gabaliuke. Dabar 
vėl atsisuka į visus ir liepia 
imti gabaliukus, kurį kas nori. 
Kam tenka su rakštimi, tas da
bar vienas pritaiso iš savo duo
nos visiems gabaliukus, sako
ma — “trupina”. Jei rakštis pa
sitiekti nepaimta, tai trupina 
tas pats, įkišusis.

(Bus daugiau) 

mina Dievas žygį, kad jis pasi
sektų mūsų jaunimo naudai!”

Sąlygos ir galimybės
Toliau V. Natkevičius vėl kal

bėjo lietuviškai:
“Brangūs tautiečiai! Aplinky

bės, kuriomis pradedame ban- 
drabučio statybą, nėra lengvos, 
bet jos nėra nė tokios, kad 
stumtų neviltin. Pagrindinė 
problema yra, ar Vokietijos lie
tuviai parodys pakankamo in
tereso savai gimnazijai ne tiek 
finansine parama (nors ji irgi 
svarbi), kiek tuo. ar jie leis sa
vo vaikus į ją. Vis labiau juose 
ryškėja tendencija trauktis nuo 
lietuviškųjų reikalų, užsimiršti 
kuo yra ir paskęsti svetimųjų 
jūroj. Jei Lietuvoj gimusiem ir 
ten lietuviškos kultūros ugdy- 
tiem nutausti tiesiog fiziškai 
neįmanoma, tai jų svetimam 
krašte gimusiem vaikam nu
tausti daug lengviau. Gimnazi-

(nukelta į 4 psl.)

lumu rūpinasi jos vadovas kun. 
dr. Pranas Gaida, Tėviškės ži
burių redaktorius, eilės teolo
ginių — filosofinių knygų au
torius.

Pirmasis paskaitininkas, ku
nigas dr. Andrius Baltinis iš 
Chicagos, pažvelgs į aktualias 
krikščioniškas šio meto lietu
vio tremtinio problemas savo 
paskaitoje “Parapija kaip tau
tinės individualybės puoselėto
ja”. Jį papildys bei klausyto
jų akiračius praplės kun. dr. 
Feliksas Jucevičius iš Montrea- 
lio savo paskaita “Tauta krik- 
čioniškojoj vizijoj”, nusakyda
mas mūsų kaip lietuvių vietą 
bei kryptį Kristaus mokslo švie
soje.

Be to. rengiamas simpoziu
mas “Krikščionis tarp kolekty
vizmo ir individualizmo”, kurio 
dalyviais bus kun. dr. Pranas 
Gaida, kun. dr. Valdemaras Cu- 
kuras, kolegijos profesorius, 
ir dr. Antanas Ramūnas —Pa
plauskas, Ottawos universiteto 
profesorius, lyginamosios peda
gogikos centro direktorius ir 
pedagogikos fakulteto vicede- 
kanas. Simpoziumui pirminin
kaus kun. Stasys Yla.

SJ.

AR ŽINAI, KAD...

Prieš 25 metus liepos 16 d. 
5:30 vaL ryto N. Meksikoj bu
vo susprogdinta pirma atominė 
bomba.

New Yorke nuo šių metų 
pradžios iki dabar mirė nuo 
narkotikų 322 suaugusieji ir 
102 vaikai.

Vietname per devyneris ka
ro metus žuvo 43,000 amerikie
čių. Amerikos keliuose nuo au
tomobilių katastrofų per tą 
laiką žuvo 437,000 arba dešimt
kart daugiau nei Vietnamo ka
re.

New Yorkas žudymais tikisi 
pralenksiąs Vietnamą taip pat: 
per metus turėsiąs savų abor
tų 50,000-100,000. Bet New Yor 
ko abortų įstatymas toks palan
kus, kad tikisi “importo” iš ki
tų valstijų 250,000-500,000 per 
metus.
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LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOS
Chicagos universitete pradedamos rudenį

Baltiečių delegacija Washingtone

Kaip buvo pranešta, Chica
gos universitetas yra pakvietęs 
prof. P. Joniką į savo mokomo
jo personalo narius lietuvių 
kalbotyros dėstyti. Prof. P. Jo
nikas spaudai apie lietuvių kal
bos dėstymo programą ir kitus 
reikalus pareiškė:
Dėstomieji kursai:

Man pačiam lietuvių kalboty
ros kursą teks pradėti nuo š. 
m. rudens — mokslas praside
da rugs. 28. Tačiau kai ku
rie lietuvių kalbos dalykai jau 
buvo skaitomi ten praeitais me
tais dr. Tamaros Buch, kuri š. 
m. pradžioje mirė. Nuo rudens 
numatomas dar vienas asmuo 
pradiniam lietuvių kalbos kur
sui.

Man yra universiteto numa
tyti tokie kursai: 1. lietuvių 
kalbos sandara (struktūra) — 
rudens ketvirtis, 2. lietuvių kal
bos istorija — žiemos ketvir
tis, 3. baltų-slavų kalbotyros į- 
vadas — pavasario ketvirtis.
Klausytojai:

Pradinis lietuvių kalbos kur
sas taikomas beveik vien ne
lietuviam amerikiečiam. Bet 
kurį kursą galės imti studen
tai, kurie norės gauti tų dalykų 
įskaitus, yad. kreditus, t.y. .pa
tys Chicagos universiteto stu
dentai ar iš kitų mokyklų atė
ję specialiai šių kursų klausy
ti ir gauti jų įskaitų. Be to, 
kiekvieno šių kursų galės atei
ti pasiklausyti ir bet kas, nors 
ir nestudentas, iš anksto susi
taręs su dalyko dėstytoju; pas
tarieji klausytojai galės klau
syti nemokamai, bet negaus į- 
skaitų.

Jau keletas asmenų kreipėsi 
į prof. E. Stankiewicziu, ku
rio žinioje yra ir lietuvių kal
bos studijos, o taip pat yra pra
šę ir manęs informacijų. Man 
pačiam prieš kurį laiką jau te
ko įvertinti egzaminuose vie-

Laiškas redakcijai
Prof. P. Jonikas tarė žodi

Profesorius P. Jonikas yra 
davęs spaudai keletą paaiškini
mų apie lietuvių kalbos studi
jų programą. Yra žinomų at
vejų, kad studentas važiuoja 
studijuoti ten, kur yra dėsto
mas jam reikalingas dalykas. 
Dabar yra aišku, kad mokslinė 
lietuvių kalbotyra tebus tik 
Chicagos universitete iš visos 
Amerikos. Mūsų visuomenei ir 
studentams dabar tenka organi
zuotis, kad galima būtų pasi
naudoti esama vienintele pro
ga-

Yra vienas tas dalykas mus 
labai skaudinąs — tai kad ne
turime jaunų kalbos mokslinin
kų, kurie galėtų tiesiai autis 
Salio, Skardžiaus ir Joniko kur
pėmis, — kaip patarlės sako
ma, — atseit, stoti į tų kalbi
ninkų darbus. Yra jaunų ku
nigų, jaunų gydytojų, jaunų 
inžinierių, bet nėra jaunų kal
bininkų. O kaip mes galime bū
ti kas esame, jei neturime įpė
dinių, jei jų nepasirūpinsim? 
Kaip laikysis sena mūsų kalba 
jai tinkamo mokslo lygyje, kai 
nėra to dalyko mokslininkų?

Tas pats prof. P. Jonikas su- 
- sakytų ir visi eilę mokslų, ku
riems trūksta veikalų, net pa
čių pirmutinių, koks yra ir jo 
paties veikalas Lietuvių Kalbos 
Istorija. Šią istoriją dabar ver
kiant reiktų pakartotinai išleis
ti, su autorium susitarus.

Dabar matome, Chicagos u- 
niversitete yra pasidariusi 
mums proga susigriebti, t.y. iš
siugdyti, išsimokslinti kalbinin
kų, surandant studentų, ku
rie stotų studijuoti kalbotyros.

Dzidorius Giedraitis
Antanas Giedraitis

Amerikoje 1950 m. 100 mo
terų teko 99.2 vyrai, 1960 m.— 
97.8 vyrai, 1968 m. — 96.6 
vyrai.

no studento lietuvio, nors stu
dijuojančio nelietuvių kalbą, 
lietuvių kalbos mokėjimą sve
timosios kalbos įskaitų! šiame- 
universitete gauti.
Ateitis:

Ar išsilaikys lietuvių kalbos 
studijos? Tai priklausys, viena, 
nuo lėšų. Lietuvių Fondas ap
siėmė remti šias studijas tre
jus metus, įmokėdamas kasmet 
po 5,000. Prof. E. Stankiewi- 
czius tikisi, kad gal Chicagos 
universitetas ir vienas galės 
perimti tą studijų tęsimą, pats 
apmokėdamas jų išlaidas. Žino
ma, universitetas lauks, kad 
studijom būtų parodyta susi
domėjimo.

Taigi svarbu, kad patys lie
tuviai plačiau susidomėtų gim
tosios kalbos studijom. Tam 
paskatinti nemaža svertų gerų 
stipendiję suorganizavimas, pir
miausia, be abejo, lietuviam stu
dentam. Jau tam yra sudaryta 
ir komisija. Be to, atitinka
mos kultūrinės organizacijos, 
pačios lietuvių studentų bei jau
nimo organizacijos turėtų 
griebtis informacijos, propa
gandos. Svarbios būtų ir atski
rų asmenų pastangos šia kryp
tim, nes asmeninis kontaktas 
neretai yra sėkmingesnis negu 
tik šiaip bendras dalyko užsi
minimas ar koks straipsnis 
spaudoje. Tik bendrom sutar
tinėm pastangom galėsime su
laukti geresnių vaisių, — bai
gė prof. P. Jonikas.

Šv. Kazimiero
Seserij darbuotė
Švento Kazimiero Seserų nau

ja vadovybė vyksta į Švento 
Juozapo Marijos Vilą, New
town, Pennsylvania, perduoti 
ten susirinkusiom seselėm kon
stitucijos pakeitimų ir naujų 
nutarimų, kuriuos Generalinė 
Seserų Kapitula Chicagoj nu
statė ir priėmė. Susirinkimas į- 
vyks rugpiūčio 2.

Į susirinkimą vyksta švento 
Kazimiero Seserų generalinė 
taryba. Sesuo M. Lorenza yra 
generalinė vyresnieji, buvusi, 
vyresnioji Lorettos ligoninėje, 
Chicagoj. Vyksta ir jos padėjė
jos. Sesuo M. Benetta buvo mo
kytoja Marijos aukštesniojoj 
mokykloj ir mokyklos laikraš
tuko redaktorė. Sesuo M. Joa- 
nella atvyko iš Shenandoah, 
Pa., kur vadovavo Šv. Jurgio 
mokyklai. Sesuo M. Dorotėja ei
na administratorės ir vyresnio
sios pareigas Antelope Memo
rial ligoninėj, Neligh, Neb
raska. Sesuo M. de Sales ėjo 
vyresniosios pareigas ir vado
vavo St. Mary mokyklai Plano, 
Illinois. Sesuo M. Winifreda, 
generalinės ekonomės padėjė
ja, pavaduoja generalinę eko
nomę seserį M. Adreatą, kuri 
skaitys paskaitą Chicagoj. Se
suo M. Agnesina, generalinė 
sekretorė, moko Lojolos univer
sitete ir Marijos aukštesniojoj 
mokykloj. Seselė vadovavo Juo
zapo Marijos aukštesniajai mo
kyklai nuo 1955 iki 1961. Kaip 
tik šia proga 1960 metų klasė 
kviečia seselę dalyvauti jų kla
sės susirinkime, minint mokyk
los užbaigimo 10 metų sukaktį.

Seselių paskaitos: sesuo M. 
Eucharista — Konstitucijos pa
keitimai pagal Vatikano II susi
rinkimo nurodymus; sesuo M. 
Dorotėja — Finansų reikalai; 
sesuo M. Emma — vienuolijos 
vadovybė; sesuo Margareta Ma
rija — Auklėjimas įstojančių, 
novicijų ir jaunų seselių; sesuo 
M. Lorenza — Švento Kazimie
ro sesers vienuolinis gyveni
mas.

Mielom seselėm linkime tvir
tos sveikatos, su dideliu entu- 

- ziazmu vadovauti švento Ka
zimiero Seserų Kongregacijai ir 
sėkmingai tęsti a.a. motinos Ma
rijos Kaupaitės darbą—jos dva
sioje ir meilėje.

SKKS

Amerikos Lietuvių Inžinierių Architektų sąjungos nauja centro valdyba, sudaryta Los Angeles, Calif. Iš k.: 
inž. Alfonsas Juodikis — narys ryšiam su pavieniais sąjungos nariais palaikyti, arch. Edmundas Arbas —- 
vicepirm., inž. Vytautas Vidugiris — pirm., inž. Nida Brinkienė — sekr., inž. Vytautas Tamošaitis — vald. 
narys ir ALIAS Los Angeles sk. pirm., inž. Eugenijus Vilkas. Nuotraukoje trūksta inž. Broniaus Galinio iš 
Bostono — nario specialiem reikalam. Nuotr. L. Kanto

Romuva imsis nauju rūmų statybos
(atkelta iŠ 3 psl.) . 

ja yra palikusi tokiem vaikam1 
labai dažnais atvejais vieninte
liu išsigelbėjimo uostu, kuria
me galima išsaugoti lietuvybę. 
Tik, deja, skaičius lietuvių tė
vų, kurie šitai pajėgia Įžvelgti, 
paskutiniais metais ima mažė
ti. Tai akivaizdžiai liudija mo
kinių skaičiaus gimnazijoje ma
žėjimas per pastaruosius dve
jus mokslo metus. Pereitų me
tų rugsėjo 9, kai prasidėjo šie 
mokslo metai, gimnazijoje bu
vo 83 mokiniai: 39 mergaitės 
ir 44 berniukai, 60 katalikų ir 
23 evangelikai; du mokinius 
(pirmąkart gimnazijos istorijo
je) šiais mokslo metais turi
me iš JAV-bių. Pereitais moks
lo metais pradžioje buvo 103 
mokiniai, pabaigoje 94, užperei- 
tais — pradžioje 106, pabaigo
je 91, dar anksčiau, 1966-67 ar 
1966, skaičius maždaug toks 
pat, kaip šiais mokslo metais— 
85-80. Naujų mokinių šiais 
mokslo metais įstojo tik 11, iš 
Vokietijos tik 9 (2, kaip jau mi
nėjau, iš Amerikos); pereitais 
mokslo metais naujų mokinių 
buvo 22, užpereitais 33. Šiuo 
metu gimnazija turi 70 moki
nių: 41 berniuką, 29 mergai
tes, 52 katalikus, 18 evange
likų.

Atskirais kraštais (landais) 
tie 70 mokinių pasiskirsto taip: 
Baden Wuerttembergas — 12, 
Bavarija — 7, iš Berlyno ir Bre
meno nieko nėra. Hamburgas 
— 4, Hessenas — 6, Nieder- kinių. • Nuo
sachsenas — 1, Nordsrhein - 
Westfalija — 21, Rheinland — 
Pfalzas—10, Saaras—3, Schles
wig — Holsteinas — 3, už
sienis — 3 (2 iš Amerikos, 1 
iš Anglijos).

Aiškiai matyti, kad pasuoja 
Vokietijos šiaurė, norsten lietu
vių ne mažiau, kaip pietuose!

Šių mokslo metų gale, įskai-

Aukodatni . . .
(atkelta iš 2 psl.) 

kad jos autorius Herman H. 
Dinsmore yra buvęs New 
York Times tarptautinės politi
kos redaktorius (1951-1960), bu
vęs Columbijos ir Long Island 
universitetų žurnalistikos dėsty
tojas. Taigi gerai pažįsta žur
nalistikos, o ypačiai paties NYT 
technikinius triukus opinijai 
primesti.

Jei viceprezidentas Agnew 
televizijos kalbom įspėjo “ty
linčią daugumą'’ dėl informa
cijos priemonių šališko infor
mavimo, tai Dinsmore knyga 
yra dokumentuotas ir įtikinan
tis liudijimas apie vieną iš tų 
informacijos priemonių, apie 
NYT, kiek jis tarnauja tiesai 
ir kiek savo pažiūrų propagan
dai. Jo liudijimas naudingas 
tiem, kurie nori tuo dienraščiu 
naudotis kritiškai. 

tant abiturientus ir baigsiančius 
6 klases, pasitrauks iš gimna
zijos apie 15 mokinių, vadinas, 
senųjų mokinių ateinančių 
mokslo metų pradžioje bus 
apie 55; taigi, kad gimnazija 
ateinančių m. metų pradžio
je turėtų bent tiek mokinių, 
kiek šių mokslo metų pradžio
je — 80, reikia, kad į ją įstotų 
bent 25 mokiniai (Šis 80 skai
čius labai dažnai minimas vo
kiečių įstaigų, kaip kraštutinė 
riba finansinei paramai!) Ar 
tiek naujų mokinių ateinančiais 
mokslo metais gimnazija su
silauks? Pažadai raštu ir žodžiu, 
keletas mokinių jau faktiškai 
užregistruotų naujiem moks
lo metam duoda vilties šito 
skaičiaus tikėtis. Betgi vieno 
antro įtakingesnio bendruo
menės veikėjo supasavimas ar 
paprasčiausias tingėjimas už
megzti kontaktą su neapsi- 
sprendusiais leisti ar neleisti 
savo vaikų gimnazijon tėvais, 
pačių tėvų egoistiniai, savo vai
ko lietuvybę žlugdą apsispren
dimai prieš gimnaziją gali la
bai greitai naujų mokinių skai
čių numušti.”
Įsijauskim į gimnazijos padėtį

“Todėl, brangieji tėvai, — 
tęsė direktorius, — bendruome
nės veikėjai, kunigai, nuošir
džiai prašau jus įsijausti į 
lemtingą gimnaėijos padėtį ir 
padaryti visa, kad ateinančiais 
mokslo mtetais gimnazijon į- 
stotų ko daugiausia naujų mo- 

jūsų ryžto, jūsų 
konkrečių pastangų didele dali
mi priklausys, ar gimnazija į 
naują, trečiąjį, savo gyvenimo 
dešimtmeti įžengs su efektin - 
gu mokinių būriu.

Iš savo pusės gimnazija ma
nosi daranti visa, kad mokiniu 
skaičius kiltų, šiais mokslo me
tais mokinių šokių ir dainų gru
pė turėjo labai daug išvykų, 
net 8, į artimesnes ir tolimes
nes lietuvių bendruomenės a- 
pylinkes, kur kartu tėvai buvo 
informuojami apie gimnaziją, 
rodomas filmas apie ją ir kita. 
I kelias apylinkes buvo nuvy- 
kusios mažesnės mokinių gru
pės su menine programa. Gim
nazijos mokytojai lankė Vely
kų atostogų metu lietuvių šei
mas, kurios yra mokyk. am
žiaus vaikų. Toks lankymas 
bus tęsiamas ir vasaros atosto
gų metu.

Pradėta akcija gauti moki
nių iš Amerikos ir Kanados. A- 
męrikon vyksta naujasis berniu
kų bendrabučio vedėjas kun. 
Šulcas, kur jis praves kelias 
jaunimo stovyklas ir ta proga 
informuos lietuviškąjį jaunimą 
ir lietuvius tėvus apie moky
mosi galimybes mūsų gimnazi

joje. Parašyta, iš dalies jau ir 
-atspausdinta Amerikos ir Ka
nados lietuvių laikraščiuose ei
lė straipsnių, raginančių lietu
viškąjį jaunimą vykti mokytis 

pas mus. Čia turėtume pasekti 
vengrais, kurių gimnazijoje me
tai iš metų mokosi po 70 jau
nuolių iš JAV-bių. Geras pavyz
dys ir latvių gimnazija Muens- 
tery, kur šiuo metu yra 8 mo
kiniai iš Kanados, 2 iš JAV, 
3 iš Anglijos, 1 iš Švedijos.” 

(Bus daugiau)

Sen. Thomas J. Dodd vėl kandidatuos
Hartford, Conn. Liepos 23, 

ketvirtadienį, Hartford Hilton 
viešbuty, spaudos konferenci
joje JAV senatorius Thomas J. 
Dodd pranešė, kad jis sieks tre
čiojo termino kaip nepriklau
somas (Independent) kandida
tas. Thomas J. Dodd buvo se
natorium jau vienuolika ir pu
sę metų ir buvo renkamas de
mokratų partijos vardu. Con
necticut demokratų partijos vir
šūnės visą laiką nelabai mėgo 
Dodd dėl savos jo politikos. 
Buvo balsų net, kad jis per
daug sielojasi pavergtųjų tautų 
•reikalais.

Birželio 12 d. T. Dodd pa
reiškė, kad jis ne tik nesieks, 
bet ir nepriims demokratų par
tijos nominacijos perrinkimui 
į senatorius.

Dabar jis pareiškė: “Aš ne
palikau demokratų partijos. De
mokratų partija paliko mane”.

Sen. T. J. Dodd yra 63 m. 
amž.. Jo antras terminas sena
te baigiasi šiemet ir jis turi 
kandidatuoti š.m. lapkričio mė
nesio rinkimuose.

Sen. Dodd yra vienas stip-

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti 
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Preferential Special Rouble 
Certificates

(Specialius rublių pažymėjimus) 

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 
krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA —KAINOS ŽEMOS!

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBE PARCEL SERVICE. INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 — Tel. (215) WA 5-3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 — Tel. (212) Cl 5-7905 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY.
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1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 581-7729 

ar į jų skyrius, ar tiesioginiai į:

PODAROGIFTS, INC. 
220 Park Avenue South 
New York, N.Y. 10003 

212-228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, 
užsakykite tiktai per viršuje išvardintas firmai ar jų skyrius, 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti PODAROGIFTS, INC.

(atkelta iš 1 psl.) 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
principam; pareiškiama viltis, 
kad didžiosios Vakarų jėgos, 
saugoj an čios pasaulio taiką, su- 
rasiančios tinkamų priemonių 
priversti Sovietų S-gai gerbti 
tautų apsisprendimo principą 
ir suteikti laisvę visom paverg
tom, jų tarpe ir Baltijos, tau
tom.

★
Suėjus į p. Hillenbrand ka

binetą, įvyko gana jaukus, arti 
valandos trukęs pokalbis tarp 
sekretoriaus ir įvairių delega
cijos narių; pokalbio eigą 
stropiai registravo į savo blok
notą p. Martin.

Pirmiausia p. Hillenbrand 
užtikrino baltiečių delegaciją, 
jog jis nenumatas jokio pagrin
do, kad galėtų pasikeist ligšioli
nė JAV laikysena nepripažinti 
Baltijos tautas ištikusios aiš
kios agresijos. Valstybės D-te ir 
ateity būsiąs atskiras Baltijos 

• valstybių skyrius. Jungtinės 
Valstybės nori teikti Baltijos 
tautų laisvės bylai visokeriopą 
moralinę paramą, bet šiuo me
tu vargiai begalima ką daugiau 
padaryti.

Į klausimą, kodėl Free Euro
pe radijas neturi Baltijos kal
bomis transliacijų ir ar Valsty
bės D-tas negalėtų pasirūpinti, 
kad tokios transliacijos būtų į- 
vestos, p. Hillenbrand pasakė,

riaušių ir sąmoningiausių anti- 
komunistų demokratų partijos 
vadų tarpe. Jo nuopelnai pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo ko
voje yra nepaprastai dideli. 
Connecticut lietuviai neturėtu 
pamiršti tai ir turėtų organi
zuotai ir stipriai jį paremti tuo 
metu, kai jis paramos ypač rei
kalingas. (Jurg. Ežer.)

A. Sniečkus. . .
(atkelta iš 2 psl.)

Sniečkaus naujas rūpestis, de
javimas maskvinių ir “visasą
junginių” ideologinių svečių a- 
kivaizdoje liudija, kad Vliko, 
mūsų veiksnių, organizacijų 
veikla Vakaruose, ypač JAV-se, 
okupantą erzina, nes jis jaučia 
tos veiklos poveikį krašto gy
ventojam. Sniečkaus pyktis įro
do ir tų “emigrantų organizaci
jų” veiksmingumą bei teisingą 
kryptį. Priešingu atveju Snieč
kus ar partija nebūtų dabar 
kreipę dėmesio į reikalą ar- 

. čiau ištirti tų vakariečių veik
los “formas bei metodus”. (E.) 

kad Free Europe radijas netu
rįs jokių transliacijų į Sovietų 
S-gą arba jos užimtas teritori
jas, bet tokios transliacijos įei
nančios į Liberty Radio veik
los sritį. Be to, Free Europe 
Komitetas nesąs Valstybės D-to 
žinioj, o veikiąs šalia vyriau
sybės.

Iškėlus klausimą apie JAV 
ir Sovietų S-gos konsularinės 
sutarties galimą neigiamą po
veikį į Baltijos valstybių užgro
bimo nepripažinimą, kai JAV 
konsulariniam atstovam teks at
likinėti Baltijos valstybių teri
torijoj oficialius veiksmus, kaip 
suimtų JAV piliečių lankymą 
Baltijos valstybėse ir kt., p. 
Hillenbrand kategoriškai pa
reiškė, kad pagal tarptautinę 
teisę tokių konsularinių veiks
mų atlikinėjimas niekados ne
gali reikšti tarptautinio valsty
bės arba vyriausybės pripažini
mo, kuriam yra reikalingas ati
tinkamas atskiras aktas. Kaip 
1920 Sovietų S-goj veikusią J V 
konsularinę misiją, bet JAV 
pavyzdį, jis paminėjo nuo 
pripažinusios Sovietų Sąjungą 
tik po keliolikoss metų. O kad 
konsularinė sutartis palengvin
tų sovietam savo agentų infil
traciją į šį kraštą, ypač tarp 
baltiečių, tai sekretorius mano, 
kad šis pavojus mum nebaisus, 
be to, jie turėję pakankamai 
progų tai daryti per savo lig
šiolines misijas.

Kalbant apie sovietų perša
mą Europos saugumo konferen
ciją, p. Hillenbrand pastebėjo, 
kad JAV į tokią konferenciją 
neskubančios, o jei ji kada 
nors įvyktų, Jungtinėm Valsty
bėm tektų labai stropiai sekti, 
kad bet koks susitarimas ne
galėtų būti išaiškintas kaip esa
mos Balstijos valstybių padė
ties įteisinimas. Vakarų Vokie
tijos tiesioginės derybos su 
Sovietų S-ga arba koks jų susi
tarimas negalėtų pakeisti Bal
tijos valstybių sienų arba jų 
padėties.

Estų atstovai pažymėjo, kad 
yra didelis skaičių ir amžiaus 
grupių skirtumas tarp iš Esti
jos į JAV atvykstančių ir į Es
tiją keliaujančių lankytojų, čia 
esą sunku ką nors padaryti, nes 
sovietai neišleidžia nei didesnio 
skaičiaus lankytojų, nei jaunes
nio amžiaus grupių žmonių. Il
gainiui šį padėtis turėtų pasi
keisti.

P. Hillenbrand sakė, kad jis 
neseniai skaitęs pranešimus, 
jog Baltijos tautose pasireiš- 
kiąs labai stiprus tautinis jaus
mas, kuris mum turėtų teikti 
pačią didžiausią jų išsilaisvini
mo viltį, kada nors įvykus jėgų 
persigrupavimui. Paskutinių 
200 metų istorija aiškiai įro
džius nepaprastai didelį tauti
nių grupių gajumą.

★
Baigiant pokalbį, Valstybės 

pasekretoris Europos reikalam 
buvo paklaustas, ar Valstybės 
D-tas palankiai priimtų JAV 
Kongreso iniciatyvą, pravesti 
Užsienių Paramos Įstatymo pa
pildymą, pagal kurį būtų suteik
ta finansinė parama Baltijos 
tautinių komitetų išlaikomom 
radijo programom ir kitom pro
pagandos priemonėm sustiprin
ti. Panašus projehfcas buvęs 
pravestas Senate 1956; tuomet 
Valstybės D-tas jam davęs sa
vo pritarimą, šitokia materiali
nė parama ne tik pagerintų mū
sų vedamą propagandą, bet y- 
pačiai sustiprintų pavergtų Bal
tijos tautų dvasią ir teigiamai 
veiktų šios krašto visuomenę, 
nes atkristų priekaištas, kad 
Jungtinės Valstybės ne visom 
tautom taiko vienodą standar
tą, kadangi dėl vienų tautų lais
vės vedama ginklo kova, kitos 
remiamos ginklais ir pinigais, 
o dėl Baltijos tautų laisvės lig 
šiol nebuvo beveik nieko da
roma.

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas pasakė, kad šį reikalą 
turįs perduoti savo ekspertam; 
prašė pateikti jį raštu; tuomet 
pranešiąs savo atsakymą.

I
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“PAVASARIO ŠVENTEI” DAINAVOJE PRAĖJUS
(Tąsa iš praeito nr.)

Skautę eilės nemažėja
Skautijai įdomią ir naudingą 

paskaitą skaitė vyr. sktn. P. Mo
lis. Ji buvo trumpa, kondensuo
ta; lietė skautijos organizacinę 
struktūrą, veiklą, stovyklų or
ganizaciją, stovyklas. Iš jos su
žinojome, jog ir šiuo metu skau
tų organizacija JAV nėra stag
nacijos padėty. Skautų eilės 
didėja. Po paskaitos susilaukta 
rimtų diskusijų.

Narkotikai ir pavojai jaunimui
Didelį susidomėjimą sukėlė 

kun. dr. J. Kubiliaus paskaita 
“Narkotikai ir jų pavojai”. Da
lyvavo apie 90 klausytojų. Ne- 
teoretinė paskaitos tikrovė kė
lė susirūpinimą jaunimo ir ne
jaunamo tarpe. Prelegentas bu
vo nuvykęs į Los Angeles ir 
San Francisco; ten kurį laiką 
(tyrinėjimo tikslu) bendravo su 
“hipiais”. Ir lietuvių jaunimas, 
kad ir nedidele dalim, jau var
toja narkotikus. Pavojai dideli. 
Prelegentas iškėlė vieno ameri
kiečio socialinių mokslų profe
soriaus nuomone, kad, jauni
mui apsinuodijus narkotikais, 
netrukus gali būti paraližuota 
visa Amerika.

.Žvilgsnis į dabartį
Buvo įdomių skautiškojo a- 

kademinio jaunimo simpoziu
mų: beveik kas dieną
po vieną. Paskaitose bei 
simpoziumuose dalyvavo apie 
50 klaussytojų. Buvo paskaitų 
ir su 37 klausytojais, štai gi 
dr. J. Griniaus paskaiton su iš 
Detroito ir kitur atvykusiais 
klausytojais atsilankė apie 
100 asmenų. Jo paskaita buvo 
pavadinta: “Žvilgsnis į dabar
tinį ideologijų pervertinimą.” 
Prelegentas pabrėžė, kad žmo
gus yra atsakingas ir už savo 
apsisprendimą. II-sis Vatikano 
susirinkimas išplaukęs ne iš 
mokslo, ne iš krikščionybės, 
bet iš paties žmogaus. Paskai
tos pabaigoje buvo iškeltas vie
no kunigo pareiškimas spau
doje, jog Amerikai reikalingi 
šventieji, o ne intelektualai. 
Prelegento nusistebėta tokiu 
galvojimu: tartum intelektualai 
negalėtų būti šventaisiais.-.. 
Paskaita buvo užbaigta teigimu, 
kad visokeriopa minčių anar
chija, atrodo, užtruksianti dar 
ilgai. Popiežius Jonas XXIII tai 
numatęs ir kartą taręs, jog 
žmonijai dar teks išgyventi la
bai ilgą ir šaltą žiemą.

Įdomios ir turiningos paskai-

Baltimores žinios
Gegužinę rugpiūčio 2, sekma

dieni, gražiame Conrad Ruth 
vilos parke rengia Lietuvių 
Bendruomenės Baltimorės apy
linkė. Valdyba kviečia geguži
nėj dalyvauti ne tik Baltimorės, 
bet ir Washington©, Philadel- 
phijos ir apylinkių lietuvius. 
Šokiam gros populiarus vokie
čių “Happy Wanderers” orkest
ras. Bus futbolo rungtynės ir 
kiti įdomumai.

Prel. L. Mendelis, energin
gas Šv. Alfonso parapijos kle
bonas, praleidęs atostogas Eu
ropoj, aplankęs įvairias šven
toves ir dalyvavęs Lietuvių kop
lyčios šventinime Romoj, Į Bal- 
timorę grįš rugpiūčio 1.

Kun. Antanas Dranginis, ku
ris ėjo klebono pareigas prel. 
L. Mendeliui atostogaujant, 
atostogų išvyksta rugpiūčio 2. 
Ruošiasi aplankyti savo brolius 
ir kitus gimines bei pažįstamus 
kituose miestuose. Linkime 
jam malonių atostogų ir gero 
poilsio.

Konstantas Vaišvila Weis*
field, pirmos kartos lietuvis, 
mirė liepos 20. Velionis buvo 
susipratęs lietuvis. Kai sveikata 
leido, dalyvaudavo lietuviškuo
se parengimuose. Už jo vėlę 
Šv. Alfonso bažnyčioje gedulin
gas mišias liepos 23 aukojo 
3 kunigai. Palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse. Nuliūdime liko 
sesuo Valerija ir anūkai.

Jonas Obelinis

V. MINGĖLA

tos buvo kun. prof. St. Ylos, 
arch. dr. A. Kuipos (paskaitos 
metu buvo rodomos spalvotos 
skaidrės), fil Liūto Griniaus, 
fil. Br. Jameikienės. Jom ap
rašyti bei jų turiniui bent 
trumpai nušviesti reikėtų tie
siog išleisti atskirą knygą: tiek 
daug jose vertingų žinių.

5-to$ios tautinės 
stovyklos filmas ,

Tai vienas geriausiųjų JAV 
lietuvių pagamintų filmų. Spal
votas, trijų dalių.

Dideliame ekrane buvo 
pavaizduotas skautų gyveni
mas 5-toje tautinėje stovyklo
je. Į filmą įtrauktos visos svar
besnės žymiųjų asmenų kalbos 
ir skautų dainos. Filmą rodė 
Vincas Stokus. Jį gaminant ir 
tvarkant, daugiausia darbo ir 
pasišventimo įdėjo kun. Algi
mantas Kezys, S. J. Iš apytik
riai 6,000 pėdų filmo, jį iškar
pius, liko 1500 pėdų. Rody
mas truko apie dvi valandas.

Filmo pasižiūrėti sugūžėjo 
apie 200 žmonių. Vieni jų buvo 
iš Detroito, kiti iš apylinkėje 
ūkius pirkusiųjų, o be to, ir vi
si A.S.S. nariai ir jaunieji 
skautai bei skautės.

Kas norėtų jaunimui parody
ti gerą filmą, turėtų kreiptis į 
kun. Algimantą Keži, S. J. Tai 
geriausias skautų pagamintas 
filmas!

Darbingas šeštadienis
Judrus ir darbais užpildytas 

buvo šeštadienis. Be Įvairių A. 
S.S. narių posėdžių, simpoziu
mų (penktadienį ir šeštadienį, 
birželio 19 ir 20, į juos įsi
jungė pavėlavusieji), pagaliau 
įvyko ir visų laukiamas litera
tūros vakaras, o po jo — Jo
ninių laužas su įdomia progra
ma. Į literatūros vakarą atsi
lankė apie 240 žmonių. Dau
gumą sudarė svečiai iš Detroi
to ir apylinkių.

Literatūra ir daina
Poeto Henriko Nagio “Dedi

kaciją” jausmingai skaitė Da
nutė Jankienė.

Savo kūrybos pateikė, paei
liui skaitydamos keturios poe
tės: Živilė Bilaišytė, Aus
tė Pečiūraitė, Marija Saulaity- 

Kennebunkporto pranciškonų sodyba laukia svečių Lietuvių dienos proga.

VISI Į PRANCIŠKONŲ

LIETUVIŲ DIENA-PIKNIKĄ
KENNEBUNKPORT, MAINE 

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

vadovaujant ONAI IVASKIENEI.
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.

tė, Rasa Šilėnaitė. Savo poezi
jos pluoštą pateikė ir Algis 
Lapšys.

Dainavo solistė Ona Pliuško- 
nienė: Anksti rytą atsikėliau— 
K. V. Banaičio; Anoj pusėj ma
relių; Išėjo tėvelis — St. Šim
kaus. Jaunos dainininkės tik
rai gražus mezzosopranas, aukš
tame registre pereinąs į sopra-* 
ną, visus žavėte žavėjo: ploji
mam ir galo nebuvo. Daugelis 
vyresniųjų visuomenininkų 
klausinėjo apie šią daininin
kę; norėtų ją pasikviesti kon
certam.

Liūne Sutema skaitė savo 
poeziją, lyg ištisinę poemą. Jos 
pranašumas jaunųjų poečių tar
pe buvo ryškus ir be jokio bal
savimo priimtas .. .taip sakant, 
patylomis. Ji skaitė su įsijauti
mu ir išgyvenimu.

Marius Katiliškis perskaitė 
savo apsakymą. Jis buvo įdo
mus ir gyvenimiškas; atrodė, 
visus patraukė giliu turiniu. 
Privertė daugelį susimąstyti. 
Bet pats skaitymas nebuvo iš 
gerųjų ... Tikimės šį apsaky
mą pamatyti ir perskaityti iš
spausdintą knygoje.

Po rašytojų skaitymo vėl dai
navo solistė Ona Pliuškonienė. 
Ji atliko šiuos kūrinius: Rau
da — S. čerienės; Žemei — 
K. Kavecko; Pavasaris — K. 
Kavecko; Aš bijau pasakyt — 
A. Vanagaičio. Publikai vis plo
jant ir šaukiant “bis”, solistė 
gražiai ir su dideliu pasiseki
mu užbaigė savo koncertą, pa
dainuodama Na, tai kas — K. 
Kavecko.

Savaitė baigta laužu
Po tokio gražaus literatūros 

ir dainos vakaro A.S.S. Pava
sario Savaitė buvo užbaigta di
delio susidomėjimo susilauku
siu laužu; į jį sugūžėjo dar dau
giau detroitiečių svečių. Lau
žo programą sekė ir joje dai
nuodami dalyvavo virš 300 
žmonių.

Tai buvo didelis ir visoke
riopas pasisekimas. Parodyta, 
kad Pavasario Savaitė buvo rei
kalinga ir kad rengėjai ją su
rengė pačiu laiku.

Drausmė ir harmonija
Skautai akademikai parodė 

didelį drausmingumą. Net vir
tuvėje buvo matyti harmonija

Blue Water Manor vasarvietėj iš k.: švelnys, Giedraitis, Kumpikaitė, Karečkienė, Butienė, Sutkuvienė, Juš
kaitė, Sutkus, Konce jr., Stankūnienė, Valys, Noakienė, Diržys, Šukienė, savininkai Slivynai, Koncė. Informa
cijos reikalu kreiptis: Blue Water Manor, Diamond Point, N.Y. 12824. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

Nashua, N.H.
Kun. J. Bucevičius, šv. Ka

zimiero parapijos klebonas, mi
ni 35 metų kunigystės ir 60 
metų amžiaus sukaktis. Susilau
kė nemaža sveikinimų ir do
vanėlių iš vietos draugijų ir pa- 
rapiečių. Parapijoj dirba 34 m.

Barry Palmer, lietuvis, pasi
traukė iš Broadcaster redakci
jos ir WSMN radijo stoties. 
Skaitytojai ir klausytojai pasi
genda jo sumanių, gyvu stilium 
redaguotų straipsnių ir žinių. 
Ypač laikraštis, taip sakant, li
ko be “tono”.

William J. Raudonis su žmo
na buvo nuvykęs į Detroitą 
atsiimti Fordo korporacijos jam 
(ir trylikai kitų atrinktų ūki
ninkų Amerikoje) skirtos 2000 
dol. dovanos už “anksčiausią 
pristatymą rinkai geriausiai iš
augintų daržovių”. JĮ sveikino 
Michigano gubernatorius ir vie
tos spauda. Raudonis dovaną 
perskėlė pusiau: 1000 dol. pa-

Jie labai palengvino šeiminin
kių darbą, patys nuimdami nuo 
stalo indus ir juos plaudami 
bei šluostydami, švara ir susi
klausymas paliko visiem gerą 
Įspūdi. O šeimininkės pabrėžė: 
“Tokiem stovyklautojam, kaip 
A.S.S. Pavasario Savaitėj, mes 
visad pasiruošusios tarnauti ir 
pasitarnauti.” 

skyrė New Hampshire universi
tetui ir 1000 dol. Massachusetts 
universitetui. Pinigai bus su
naudoti stipendijom agrikultū
ros studentam. Raudonis yra 
pirmas lietuvis ūkininkas Ame
rikoje, susilaukęs tokios dova
nos ir atžymėjimo. Jis turi 40 
akrų ūkį.

Amelija Romaneckienė-BuSf- 
levičiūtė mirė Lowellyje. Savo 
laiku ji ne kartą yra dalyvavusi 
vargonininko Jono Tamulionio 
ruoštuose koncertuose ir vaidi
nimuose Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijose. Jos sūnus 
Viktoras (jau miręs) buvo Lo- 
wellio dienraščio skelbimų sky
riaus vedėju. Vyras Ignas mi
rė prieš keletą metų. Velionė 
priklausė prie Šv. Juozapo pa
rapijos Lowellyje, prie Moterų 
Sąjungos ir SLA kuopų ir prie 
Vytauto klubo. Paliko dvi duk
teris ir brolį Petrą (Lietuvoje).

Klaudija M. Galinytė, Anta
no J. Galinio, Tewksbury, 
Mass., duktė, Northeastern u- 
niversitete baigė dantų kabi
neto pagalbininkės kursą.

Juozo J. Dvarecku sūnus Jo
nas Edvardas Barrington, R. L, 
susituokė su Jo Goheen Mc 
Williams. Yra baigęs Nashua 
aukštesniąją mokyklą ir Nau
josios Anglijos kolegiją Henni
ker, N. H. Tarnauja tautinėj 
gvardijoj. Tėvai yra Šv. Kazi

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

200 dol.: Paulina Constanti
ne, -Brooklyn, N. Y. (pažadė
jo 1000 dol.) įrašo Antaną ir 
Paulina Puzinus.

Po 100 dol.: E. Galčius, Long 
Island City, G. Sližys (pažadė
jo 200 dol.), North Massape - 
qua, N. Y., New Yorko vyrų 
choras, Ėd. Herbert, Elmont, 
N. Y., Petras ir Sofija Jurgė- 
lai, Uniondale, N. Y., J. But
kus, New Hyde Park, N. Y., 
Agnietė Leščinskienė, Boston, 
A. Petraitis, Great Neck, N.Y., 
Ona Grigaliūnienė, Long Is
land City, Įrašo a.a. Charles 
Karpavičių, Walter Turulis, 
Hollis, N. Y., E. Katilienė, 
Omaha, Nebr.

80 dol.: Kazimieras V. Milu
kas, Jamaica, N. Y.

Po 50 dol.: Wm. J. Koslo, 
Garden City (pažadėjo 100 
dol.), Helen Bieliauskienė, 
Richmond Hill, N. Y.

Po 25 dol.: J. Bagdonas, 
Brooklyn, N. Y., j. Karalis, 
Brooklyn, J. Leberis, Franklin 
Square, A. J. Vaitkevičius, Val
ley Stream, N. N., Valley 
Stream (pažadas 300 dol.), Lo
retta A. Stepšis, Garden City 
(pažadas 1000 dol.) įrašo Matt

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti* 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

miero parapijos nariai.
New Hampshire Second Na

tional bankas suruošė atsisvei
kinimo banketą keturiem į pen
siją išeinantiem pareigūnam. Il
giausiai (47 metus) čia ištar
navo Ona Sinkevičiūtė, ilgus 
metus buvusi vyriausia banko 
“teller”. Bankas įteikė dovanė
lių. Ona yra uoli Šv. Kazimiero 
parapijos narė, buvusi vice
pirmininkė (kartu su Danie
lium Degasiu) 1957, kada, adv. 
Velishkai vadovaujant, parapi
ja minėjo 100 metų sukaktį 
(lietuviai ją perėmė ir pavadi
no Šv. Kazimiero vardu 1909).

Nashua High School pa
skelbė moksle pasižymėjusių 
mokinių sąrašą. Ketvirtamečių 
(abiturientų) skyriuje su A pa
žymiais yra Marytė Tamulionis, 
su B — Povilas Mizara ir Joy
ce Matulevičiūtė (Motylewski). 
Trečiamečių skyriuje su B pa
žymiais yra Patricija Mažeikai
tė; antramečių su A — Dovy
das Mikulis, su B — Myko
lą Karauskas (Karawski); pirma
mečių su B — Sharon Grigas, 
Susan Jonis ir Mary Ann 
Kudzma.

William P. Dapkų sūnus Do
vydas pakeltas “lance corpor
al” ir eina pareigas marinų 
aerodrome Iwakumoje, Japoni
joje.

(nukelta į 7 psL)

hew StepšĮ, Sally Balkūnas, 
Richmond Hill, Tadas Alinskas, 
Ridgewood (35 dol.), Prel. V. 
Balčiūnas, Putnam. Conn.

Po 20 dol.: E. Stankus, B- 
klyn, Mary Jenčius, Brooklyn 
(pažadas 100 dol.), J. Johnson, 
Brooklyn, Fr. Milas, Florai 
Park (pažadėjo 100 dol.), G. 
Andrela, Valley Stream, A. Be
lus, Valley Stream, S. Fanc
ier, Brooklyn, Anne Cyrgalis, 
Brooklyn, Helen Scarpati, B- 
klyn (pažad. 100 dol.), A. Rač
kauskas, Brooklyn (pažadėjo 
300 dol.), Lucy Tiškus, Flu
shing, F. M. Kerr, Bridgewood, 
(15 dol.), I. Levickienė, Rich
mond Hill (15 dot).

Po 10 dol.: Joseph V. Roland, 
G. Grusky, F. Baltrus, Ann Ari- 
zonis, E. Sprindis, G. Brevis, 
F. Grisaitis, Felix S p r i n- 
dys, Franklin Square, (pažadėjo 
300 dol.), M. Kettles, E. Gath
man, M. Belies, V. Semon, Leo 
Sherry, Garden City (pažadėjo 
100 dol.), P. Žukas, E. Alonis 
F. Kabašinskas, S. Smith, Jane- 
Jasinskas, G. V. Cooke, I. Po- 
lywko, Far Rockaway (pažadėjo 
100 dol.), J. Boris, S. Bickne- 
vičius, K. J.. Jonynas, P. Lenk, 
Jr., Mrs. Skarulis, Mr. Vykash.

IŠ VISUR 
*-““—m,------- - ------

— Kunigy Vienybės suvažia
vimas — seimas šiais metais 
bus rugsėjo 22-23 Kennebunk- 
porte, Maine, pas lietuvius 
pranciškonus.

— Liet. Krikščioniu Demok
ratę Sąjungos suvažiavimas šie
met įvyks rugpiūčio 15-16 Cle- 
velande, Šv. Jurgio parapijos 
patalpose. Šalia organizacinių 
reikalų suvažiavime bus ir sim
poziumas: Krikščionis ir komu
nistas kovoja už žmogų.

— Lituanistikos kursai aka
deminiam jaunimui rengiami 
rugpiūčio 16-23 Dainavoje, Mi
chigan.

— Prof. J. Ereto monografi
ja apie prof. K. Pakštą spaus
tuvėje jau surinkta, viso 370 
pusi. Bet dėl spaustuvininkų 
streikų knyga nebus baigta 
spausdinti iki Ateitininkų jubi
liejinio kongreso.

— Milane, Italijoje, vykus 
grafikos tarptautinei parodai 
(Biennale), okup. Lietuvos dai
lininkei A. Skirutytei -už gra
viūrą “Mano ežerėliai” paskir
tas aukso medalis. Paroda vy
ko gegužės ir birželio mėne
siais. A. Skirutytė liepos mėn. 
su savo grafikos darbais daly
vauja tarptautinėje grafikos pa
rodoje Lenkijoje. (E.)

— Lietuvos pasiuntinybė U- 
rugvaįuje informuoja: Lietuvos 
Steig. Seimo buv. narių dekla
racija, išversta Į ispanų kal
bą, išsiuntinėta visiem laikraš
čiam, didesnei daliai senatorių, 
deputatam ir įvairiem politi
kam. Atstovas A. Grišonas as
meniškai įteikė Urugvajaus už
sienio reik, ministeriui ne tik 
minėtą deklaraciją, bet ir Vil
ko ir Diplomatijos šefo rašto 
JAV prezidentui vertimą. (E.)

— Audronei ir inž. Mikui 
Pakščiams liepos 2 gimė dvi 
dukrelės: Gabija Ona ir Mirga 
Regina. Motina ir dukrelės jau
čiasi gerai. Pakščiai gyvena Ni
antic, Conn. Inž. M. Pakštys 

■ yra Electric Boat povandeni
nių laivų statymo b-vėje, Gro
ton, Conn., vibracijų skyriaus 
viršininkas. Pakščiai augina 
dar sūnų Daumantą.

— Ateitininku federacijos 
prieškongresinėje . stovykloje 
Dainavoje rugpiūčio 31 kun. 
Kęstutis Trimakas, S. J., skai
tys paskaitą: “Dinamiškas vei
kimas”, o kun dr. Antanas Pas
kųs kalbės .šia teina: “Pasaulė
žiūrinė bazė po Vatikano antro
jo susirinkimo'’. Šioje prieškon
gresinėje stovykloje dalyvaus 
visos trys ateitininkų sąjungos: 
moksleiviai, studentai ir sen
draugiai. Dėl vietos stokos 
moksleivių ir studentų skaičius 
bus ribojamas.

— Chicagos Lietuviu operos 
nauja valdyba, kuri išrinkta 
birželio 12, pasiskirstė parei
gom taip: inž. Alb. Smolins- 
kas — pirm., Sofija Džiugie- 
nė — vicepirm., Stefanija La- 
žauskienė — vicepirm., Vyt. 
Marčiukaitis — vicepirm., Gra
žina Bičiūnaitė — sekr., Jonas 
Mockaitis —ižd., Jurgis Vidžiū
nas — turto globėjas. Visais 
Lietuvių operos reikalais pra
šoma kreiptis į pirm. A. Smo- 
linską, 3721 W. 65 PI., telef. 
582-1771.

— Ypatingi Lietuvos laisvi
nimo rėmėjai Tautos Fondui 
aukojo: dr. Aleks. Narvidas, 
gyv. Northport, N. Y. — 100 
dol., Ant. Valavičius, gyv. Chi- 
cagoje, 30 dol., M. Jankevičiū
tė, gyv. New Yorke, — 30 
dol., po 25 dol. aukų prisiuntė: 
A. ir M. Deveniai, Santa Mo
nica, Calif., S. Kontrimas, gyv. 
Irvington, N. J., dr. J. J. Stu- 
kas, gyv. Mountainside, N. J. ir 
S. Kežutis, gyv. Buffalo, N. Y.

(E.)
— 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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Nuodai ar vaistai?
DR. HENRIKAS ARMANAS

(Tąsa iš 46 nr.)
Pasirūkę kanapinės marijua- 

nos ir pakeliavę su LSD po psi- 
chedelinį pasaulį, dabar susipa- 
žinkim su gražuole ugniaspal
ve aguonėle, kuri atrodo kaip 
skaisti mergaitė, bet iš tikrų
jų yra pikta ir galinga narko
tinio pasaulio valdovė: iš jos 
išgaunamas opiumas, kurio po- 
vainikiai vaikai yra miego ka
ralaitis morfinas, jaunimo 
žvaigždė heroinas ir mažai mė
giamas vaikutis kodeinas.

★
Perpjovus neprinokusios a- 

guonos galvutę, iš jos išteka 
balsvas skystimas — tai opiu
mas. Lietuvoj, valgant aguoni- 
nį pyragą, žmonės sakydavo: 
“Daug nevalgyk, nes pradėsi 
miegoti”. Tai buvo tiesa, nors 
daugelis manydavom, kad toks 
pasakymas tai tik “zababonai”.

Opiumas yra išdžiovintas 
skystis iš neprinokusios aguo
nos galvutės, vadinamos “pa- 
paver somniferum”. Daugiau
sia opiumo išgaunama iš baltų 
aguonų, kurių kai kur užtikda- 
vom Lietuvoj; bet tikra jų tė
vynė yra Indijoj; ten tūkstan
čiai kvadratinių mylių yra ap
sodinta vien tik baltomis aguo
nomis. Po Indijos eina Kini
ja, Persija ir Turkija. Specia
lus klimatas ir žemė yra labai 
svarbus faktorius iš aguonos 
žiedo gaunamo opiumo gamy
bai. Turkijoj išauginta viena 
balta aguona duoda daug dides
nį kiekį opiumo negu 180 Lie
tuvoj augintų raudonųjų aguo
nų. šaltame klimate auginta a- 
guona beveik visiškai nepaga
mina opiumo.

Naudojamasis geras opiu
mas turi turėti 10 proc. mor
fino, kuris yra svarbiausias ak
tyvus alkaloidas. Tai tirštai ru
da medžiaga ar milteliai, turį 
kartų skonį ir ypatingą kva
pą.

Kinijoj opiumas maišomas 
su linų sėklų aliejum; taip su
maišius, jis rūkomas. Opiumo 
rūkymas daugiausia praktikuo
jamas tarp kinų; tuo tarpu Va
karų pasaulyje jis vartojamas 
grynas — tablečių, tinktū
ros ar injekcijų pavidalais.

Be morfino, opiumas turi ir 
kitus alkaloidus: kodeiną, nar- 
kotiną, tebainą, papaveriną ir 
narceiną. Heroinas yra diamor- 
finas. Kadangi šių alkaloidų 
aktyvumas ir jų proporciona- 
lus kiekis yra skirtingas, to
dėl ir opiumas nėra lygus opi
umui. Turkijoj pagamintas opi
umas yra gryniausias, nes tu
ri daugiausia morfino. Dėl to 
jis laikomas geriausiu pasau
lyje ir labiausiai yra pageidau
jamas Vakaruose. Indijoj ga
mintas opiumas turi daugiau
sia narkotino, kuris sukelia virš
kinamojo trakto sutrikimą ir 
reakcinę ligą.

★
Opiumas parduodamas ir 

eksportuojamas pyragaičių ar 
kamuoliukų pavidalais, sumai
šius jį su cukrumi ar melasų; 
tokiu būdu jis lengvai prieina
mas pirkėjui paragauti. Pran
cūzijoj, Marselio uoste (tai opi
umo centras Europoj) opiumo 
milteliai turi 10 proc., o eks
traktas 20 proc. morfino. Vais
tai su opiumo milteliais buvo 
vartojami Lietuvoj stipriam ko
suliui sustabdyti ir vadinosi 
Doverio milteliais (10 proc. o- 
piumo). Opiumo tinktūra Lau- 
dandum turi 1 proc. opiumo ir 
yra plačiai vartojama palai
diem viduriam sutvarkyti. Tink
tūra, sumaišyta su kamparu, 
medicinos pasaulyje vadinama 
Paregoriko vardu, plačiai yra 
vartojama ir šiame krašte. Ji 
turi savyje 0.05 proc. morfi
no ir naudojama palengvinti 
vidurių skausmam. Kaip vais
tas opiumas vartojamas daž
niausiai nuraminti nepakelia - 
mam skausmui. Tuo tikslu var
tojami ir sintetiniai narkoti
kai — Demerol ir Dolophinas.

Pasauliniai opiumo pristaty
tojai dabar yra Turkija, Hong 
Kongas, Singapūras ir Indija 
(seniau buvo Kinija). Prancūzi
jos pietų uoste Marselyje tam 
tikruose fabrikuose žalias opiu
mas, atgabentas iš minėtų 
kraštų, perdirbamas į morfiną 
ir heroiną ir parduodamas vi
siem, kas tik jo pageidauja. Ka
dangi prancūzai yra patenkin
ti savo naminiais kūno ir sie
los malonumais, kaip “l’amour” 
ir “in vino veritas”, tai jie ne
sidomi narkotikais; todėl lais
vai leidžia išvežti ir įvežti šiuos 
vaistus nuodus. Iš narkotikų 
biznio kraštas turi labai dideles 
pajamas. Eilinis prancūzas sa
ko: “Kam man vartoti aspiriną 
jei kam nors kitam galvą skau-/ 
da?”.

Laose (Indokinijoj) dar ir da
bar opiumo prekyba yra lega
li. Laosiečiai ūkininkai kur tik 
gali augina aguonas. Opiumas 
yra pirmaujanti šio krašto eks
porto prekė.

Opiumo veikimas priklauso 
nuo to, kokiu pavidalu jis var
tojamas, taip pat ir nuo žmo
gaus amžiaus, nuo rasės ir nuo 
jo būdo. Vaikų nepastovi ner
vinė sistema negali pakelti nė 
mažiausios opiumo dozės; kū
dikiai nuo jo net miršta. Todėl 
opiumas, kaip vaistas, turi bū
ti labai atsargiai ir labai mažo
mis dozėmis duodamas kūdi
kiam ir mažiem vaikam.

Mažos dozės suaugusiam žmo
gui sukelia susijaudinimą, pa
gyvina ir pakelia jo vaizduotę, 
palengvina ir paaštrina galvoji
mą. žmogus darosi lyg “protin
gesnis”. Stiprėja jo talentai. 
Dailininkas geriau piešia, mu
zikas geriau groja ir geriau ku
ria kompozicijas, politikas ge
riau kalba, aktorius geriau vai
dina, mokslininkas lengviau iš
sprendžia sunkias ir komplikuo
tas problemas. Tačiau toks žmo
gaus pakilimas tęsiasi vos 6-8 
valandas; paskui ateina “palū
žimo” periodas, kurio metu in
teligencija, darbštumas ir ta
lentai nukrinta žemiau to as
mens pajėgumo normos.

Didesnės (mediciniškos) do
zės veikia taip, kad susijaudi
nimo ir dvasinio pakilimo pe
riodas tęsiasi labai trumpai; 
tuoj pat pereinama į gilų na
tūralų miegą.

Didelės dozės sukelia miegą 
tučtuojau; pereinama į sąmo
nės netekimą ir nebepabunda- 
ma mirti.

Kroniškos dozės, vartojant 
opiumą ilgesnį laiką, išvysto 
pripratimą ir didelį palinkimą 
į narkotikus. Pripratėlis (adik- 
tas) turi kas dieną vartoti vis 
didesnes narkotikų dozes. Pa
vyzdžiui, šaukštukas Paregori
ko gali iššaukti kūdikio mirtį, 
tuo tarpu pripratėlis turi išger
ti visą taurę, kad pajustų jo 
veikimą.

★
Kroniškas pripratėlis nuo 

narkotikų, ypatingai nuo heroi
no didesnės dozės nebeturi bai
mės jausmo, nervinis įtempi
mas ir rūpestis prapuola. Prie
šingai negu marijuana ar LSD, 
heroinas slopina smegenų funk
cijas ir seksualinius jausmus. 
Kroniškas jo vartotojas besiin
teresuoja priešinga lytimi, nu
stoja noro valgyti, nejaučia 
troškulio ir skausmo. Toks žmo
gus atrodo mieguistas; akių lė
liukės susitraukusios ir nerea
guoja į šviesą. Jis negali susi
kaupti. Veidas, kaklas ir krūti
nė paraudonuoja. Jis žiovauja 
ir kosti. Kenčia nuo viduriu už
kietėjimo, liesėja. Medžiagų a- 
pykaita ir kraujo spaudimas 
krinta, kvėpavimas silpnėja ir 
darosi paviršutiniškas. Akys pa
raudonuoja ir patinsta. Kalba 
darosi lėta ir neaiški. Jis skun
džiasi kutenimu pilve. Krinta 
jo atsparumas ligom.

Nuodas veikia apie 4 valan
das. Po 12-16 valandų po in
jekcijos, kai narkotikų veiki
mas išnyksta, kroniškas varto-

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

tojas pasidaro suerzintas ir ne
ramus. Jis pradeda gausiai pra
kaituoti, nosis varva, teka iš 
burnos seilės. Neapsakoma bai
mė apima jį, pilną haliucinaci
jų. Išsivysto raumenų skaus
mai su rankų ir kojų mėšlun
giu. Jis vemia ir viduriuoja. 
Nuo naujos heroino ar morfi
no injekcijos visos' šios kūno 
ir sielos kančios praeina sekun
džių laikotarpy, štai dėl ko kro
niškas narkotiku vartotojas ga- 
lie net užmušti žmogų, kad tik 
gautų dolerį nusipirkti dozę 
nuodo kitai injekcijai, kuri jį 
išlaisvintų nuo šių pragariškų 
kančių.

★
Stipriausias narkotikas yra 

heroinas, po to eina morfi
nas, silpniausias — kodeinas.

Įėjus į kroniškų vartotojų 
klubą, nėra kelio atgal. Žmo
gaus pavergimas yra toks stip
rus ir baisus, kad suardo jo'kū
ną, protą ir asmenybę visam 
jo trumpam gyvenimui.

Nuo nuolatinių veninių in
jekcijų bei nešvarių primityvių 
adatų išsivysto kepenų ir krau
jagyslių uždegimas. Ateina stai
gi mirtis. Mirštama nuo konvul
sijų ir kvėpavimo paralyžiaus 
paprastai po 7-18 valandų nuo 
paskutinės nuodų dozės paė
mimo. Alkoholikas miršta pla
čiai pravėręs akių lėliukes, lyg 
mirtis jį gąsdintų ir ateitų ne
prašoma, gi kroniškam narko
tikų vartotojui mirties agonijo
je lėliukės susitraukia, lyg mir
tis jam teiktų džiaugsmo ir 
ateitų jo laukiama.

Asmuo, reguliariai ir be per
traukos vartojąs narkotikus, at-t 
rodo kaip normalaus elgesio 
žmogus ir gali atlikti savo dar
bą vidutiniškai; bet atėmus 
nuodą — jis visai žuvęs. Jį pa
žinsi iš sutrauktu akiu lėliukių, 
jis paprastai išbalęs, išvargęs 
ir sunykęs, neramus, bijo pa
žiūrėti žmogui į akis. Visada 
liūdnas. Jo žvilgsnis lyg stikli
nis, gilus ir mieguistas. Jis ga
li žiūrėti nemirksėdamas ilges
nį laiką lyg užhipnotizuotas. 
Yra tylus, melancholiškas, ma
lonus ir kartu paslaptingas, už
sidaręs savyje.

Kroniško narkotiku vartoto
jo gyvenimas trumpas. Jo vai
kai gimsta su psichiniais ir fi
ziniais trūkumais. Moterys var
totojos labai sunkiai patampa 
nėščiomis. Dažnai jų kūdikiai 
miršta dar bebūdami įsčiose.

★
Maišant narkotikus su alko

holiu, opiumo veikimas labai 
pavėluoja, bet kai ateina, tai 
su audra ir perkūnu: trenkia 
staigiai ir nelauktai į vargšą 
maišytoją. Taigi, mielas skai
tytojau. jei bendrautume! su 
miego laume, neieškok Bacho 
draugystės (b.d.)

Philadelphia, Pa.
Kasmet su mokslo metų pa

baiga lietuviai išeivijoje tu
ri nemaža džiaugsmo, nes bū
riai jaunų lietuvių baigia Įvai
rius mokslus su geriausiais pa
žymiais, pagyrimais ir net auk
so medaliais.

Dar labiau džiugu, kada šiais 
laikais, kai būriai suagituotų 
jaunuolių degina universitetų 
pastatus ir kelia anarchija, 
aukštuosius mokslus pajėgia- 
baigti net šeimų tėvai bei mo
tinos. Lietuvių tarpe tokių yra 
nemaža. '

Viena tokiu vra Teresė Ma- 
sionytė-Gečienė. 1959 ji baigė 
Seton Hall universitetą, Pater
son, N. J., gaudama B. S. laips
ni iš pedagogikds. Tų pačių me
tų rudeni ji ištekėjo už inž. 
Algimanto Gečio. Metus pamo- 
kytojavusi amerikiečių gimna
zijoje, pradėjo auginti šeimą. 
1966 vasarą ji vėl pradėjo stu
dijuoti Philadelphijos Temple

Nauji patvarkymai
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 
į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas muitas 
ant kai kurių daiktų etc.

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU * 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ NEW YORKE: 
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 — 217 E. Hennepin Ave. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Ave. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

Worcester, Mass.
Atvyko Į Ameriką

Kun. H. Šulcas, salezietis, 
birželio 25 iš Italijos atvyko į 
Ameriką. Apsistojo pas Nekal
tai Pradėtosios Marijos seseles, 
Villa Maria, Thompson, Conn., 
kur nuo praėjusių metų šeimi
ninkauja jo mamytė.

Birželio 28 kartu su mamyte 
buvo atvykęs į Worcesterj ap
lankyti savo geradarės M. Balt- 
rušaitės, Miliauskų ir kitų 
pažįstamų.

Per vasarą dirbs įvairiose 
jaunimo stovyklose.

šventė auksinį jubiliejų
Birželio 27 šv. Kazimiero vie

nuolyno seselė Silvija Orinaitė 
šventė savo vienuolinio gyve
nimo auksinį jubiliejų.

Ta intencija šv. Kazimiero 
bažnyčioje klebonas kun. J. Jut- 
kevičius aukojo mišias ir pasa
kė pamokslą, sveikindamas ju
biliatę šios gražios sukakties 
proga ir linkėdamas jai toliau 
ištvermingai darbuotis Viešpa
ties tarnyboje.

Mišiose dalyvavo kun. J. Ba- 
kanas, jubiliatės sesutė, kuri 
taip pat yra šv. Kazimiero vie
nuolyno narė — seselė Laura, 
kiti šeimos nariai, giminės,

Universitete siekdama magist
ro laipsnio. Siu metų pavasarį 
Temple Universitetas jai sutei
kė magistro laipsnį iš pedago
ginės psichologijos su teise 
dirbti “guidance counselor” 
darbą aukštesniosiose mokyk
lose.

Bet Teresė Gečienė ne vien 
tik studijavo ir augino šeima. 
Ji jau penkis metus išmokyto- 
javo Philadelphijos šeštadieni
nėj mokykloj. Ji kartu su savo 
vyru Algimantu visą laiką ak
tyviai reiškiasi visuomeninėj 
veikloj. Ji jau kelis kartus kal
bėjo per amerikiečių radiją apie 
Lietuvą. Amerikiečių spaudoje 
ji išrūpino net kelis vedamuo
sius straipsnius apie Lietuvos 
pavergimą.

Gečiai augina 2 dukreles .— 
Gintarę 9 met. ir Aušrelę 7 
m. Abi priklauso vietos skautų 
ir ateitininkų organizacijom. 
Teresė Gečienė šiuo metu glo
boja Philadelphijos jaunučius 
ateitininkus.

A.S.

WA 5-8878 
Dl 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608 
365-6350Avė.

203-249-6255 
AT 1-1757 

382-1568 
F R 9-8712 
FE 2-4908 

224-0829 
731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
798-3347 

L Y 9-9163 

draugai ir Orinų šeimos pažįs
tami.

Po mišių klebonas pasimel
dė už a.a. seselę M. Julijaną, 
kuri buvo trečioji Orinų šei
mos dukrelė, pasirinkusi vie
nuolinio gyvenimo kelią, bet 
Dievulis ją anksčiau pakvietė 
į amžinybę. Mirė praėjusiais 
metais.

Birželio įvykiu minėjimas
Birželio 27 Aušros Vartų pa

rapijos bažnyčioje klebonas 
kun. A. Volungis aukojo mi
šias už kankinius ir savo pa
moksle iškėlė lietuvių kančias, 
kurias jie patyrė tremiami į Si
birą. Šiose šeštadienio vakaro 
mišiose daugiausia dalyvauja 
angliškai kalbantieji; todėl ir 
pamokslas buvo sakomas ang
lų kalba.

Sekmadienį per visas anglų 
kalba aukojamas mišias klebo
nas kėlė šeštadienio vakarą 
pasakytas mintis ir meldėsi už 
visus nukankintus lietuvius.

Mišias lietuvių kalba aukojo 
kun. J. Bakanas, kuris taip pat 
pasakė patriotinį pamokslą, pri
taikytą tai dienai.

Šv. Kazimiero bažnyčioje sek
madienį mišias už kankinius 
koncelebravo kun. J. Steponai
tis ir svečias iš Italijos kun. 
H. Šulcas, SDB. Pamokslą sa
kė klebonas kun. J. Jutkevi- 
čius. Iškėlęs mintį ir pateikęs 
pavyzdžių, kad mūsų širdyse 
permaža yra tėvynės meilės, jis 
kartu priminė ir dienos evange- 
lijoją.

Susirinkusieji liūdėjo miru
sios mergaitės, bet atėjęs Kris
tus pasakė, kad mergaitė nėra 
mirus, tik miega. Kai kam ir iš 
mūsų gali atrodyti, kad Lietu
va mirus. Bet ji tebėra gyva. 
Dievas gali ją prikelti. Kiek ga
lėdami, padėkime kenčiančiai 
Lietuvai, pasitikėkime Dievu ir 
melskimės, prašydami jo pagal
bos.

Mišiose dalyvavo organi
zacijų atstovai su vėliavomis. 
Kankinių garbei jie padėjo prie 
altoriaus gyvų gėlių vainiką. 
Giedojo parapijos ir M. M. ra
telio chorai, vadovaujami mu
ziko A. Mateikos.

Po mišių sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai.

Programa Maironio parke
Maironio parke tęsėme liūd

nųjų Įvykių minėjimą. Atsilan
kė gausiai vietos ir apylinkės 
lietuviai.

Minėjimą pradėjo L. B. pir
mininkas P. Stanelis, pakvies
damas visus sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Piani
nu palydėjo Aušros Vartų 
parapijos vargonininkas muz. 
Burdulis.

“Maldą už kankinius” iš kun. 
prof. St. Ylos maldaknygės su
kalbėjo kun. J. Steponaitis.

Tolimesnei programai vesti 
P. Stanelis pakvietė parengi
mų vadovą P. RačiukaitĮ, ku
ris pristatė pagrindinį minėji
mo kalbėtoją dr. A. Valiuškį.

Prelegentas, palietęs tragiš
kus mūsų tautos patirtus įvy
kius; kartu priminė, kad vergija 
tęsiasi ir šiandien. Kvietė vi
sus daugiau dėmesio kreipti į 
jaunimą, stengiantis jį įtraukti 
į bendruomenės veiklą, stip
rinti šeštadienines mokyklas, 
vaikus mokyti lietuvių kalbos 
ir dirbti Lietuvai, nes ten gyve
nantieji negali padaryti to, ką 
mes galime, bet jie tvirtai lai
kosi tautinių ir religinių įsiti
kinimų.

Minėjime dalyvavo ir svečias 
kun. H. Šulcas. Pakviestas su
tiko ir žodelį tarti. Praėjusiais 
mokslo metais jis dirbo kaip 
mokytojas Vasario 16 gimnazi
joje; todėl ir viena kita minti
mi pasidalino apie tai, kad gim
nazijos likimu tenka rūpintis. 
Jis kreipėsi į mūsų bendruo
menę, kviesdamas mokytojus 
vykti mokytojauti, o jaunimą 
mokytis Vasario 16 gimnazijo
je.

Meninę dalį atliko M. M. ra
telio penketukas, kurį sudaro 
Brantienė, Gorodeckienė, Nai- 
kelienė, RoževiČienė ir V. Ro- 
ževičius. Padainavo keturias 
dainas, bet, publikai vis plojant, 

pridėjo dar penktą.
M. Venclauskas padeklama

vo savo eilėraštį “Tremtinių 
Kristus”.

Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”.

Kolonijoje turime daug pa
rengimų su turiningomis pro
gramomis. Už tai turime būti 
dėkingi bendruomenės nariui, 
visų kultūrinių parengimų va
dovui P. Račiukaičiui, kuris 
daug laiko pašvenčia tom pro
gramom paruošti, kad suteik
tų mum džiaugsmo.

Iš mūsų reikalaujama tik ma
žiausio dalykėlio — atsilankyti 
į parengimus.

Minėjimą rengė Lietuvių 
Bendruomenė.

J.M.

Palaidojome a.a. 
Joną Gailiūna ± €

Šiais metais mūsų kolonijo
je mirtis yra dažna viešnia. Ji 
vėl nelauktai ir netikėtai Ame
rikos neprikl. šventės išvakarė
se liepos 3 d. aplankė mūsų ko
loniją ir pakvietė į amžinybę 
a.a. J. Gailiūna. Jis mirė penk
tadienio naktį Hahnemann li
goninėje, sulaukęs 64 m. am
žiaus.

Velionis gerai jautėsi ir daž
nai dalyvaudavo savo mėgsta
muose užsiėmimuose; šaudyme, 
nes jis priklausė Worcesterio 
šaudymo klubui. Mėgo žaisti 
bilijardą, buvo didelis sporto 
mėgėjas, priklausė Labdarin
gai draugijai ir Lietuvių Bend
ruomenei.

Buvo linksmo būdo visada, 
net ir paskutinėmis gyvenimo 
valandomis.

A. a. Jonas Gailiūnas gimė 
1906 Linkuvuose. Nuo jaunų 
dienų jį viliojo kariškas gyve
nimas, ir jis pasirinko polici
ninko profesiją. Tarnavo Kau
no policijoje, ištikimai eidamas 
savo pareigas. Džiaugėsi galėda
mas savo jaunas jėgas paauko
ti tėvynei Lietuvai.

Skaudžiai pergyveno, maty
damas kylančią iš rytų raudo
nąją lavą, kuri ruošėsi užlieti 
brangią tėvynę. Kai tūkstan
čiai tautiečių pasitraukė į vaka
rus, pasitraukė ir a.a. J. Gailiū
nas su šeima į Vokietiją.

1949, prasidėjus didžiajai e- 
migracijos bangai į užjūrio 
kraštus, a.a. J. Gailiūnas su šei
ma atvyko į šį kraštą ir apsi
gyveno Worcestery, Mass.

Pradžia gyvenimo nebuvo 
lengva. Vėl reikėjo su mažais 
vaikais įsikurti. Gavo darbą me
talo fabrike, kuriame dirbo, 
kol išėjo į pensiją. Išėjo anks
čiau, nes po truputį pradėjo 
sveikata skustis.

Bet pasitaiko ne vienam su
sirgti. Susirgo ir a.a. J. Gailiū
nas, bet ir vėl pasveiko. Įsigi
jo gražų namelį, užaugino vai
kus.

Giliame nuliūdime paliko 
žmoną Prancišką, sūnų dr. Vy
tautą su žmona, gyvenančius 
Halifax, Nova Scotia; dukterį 
Ritą, ištekėjusią už policininko 
Jurgio Nagle, kurie gyvena 
Leicester, Mass., keturias sese
ris Lietuvoje ir daug giminių 
čia Amerikoje.

Velionies palaikai buvo pa
šarvoti laidotuvių direkt. Dir- 
sos namuose, kuriuos per dvi 
dienas gausiai lankė vietos ir 
apylinkės lietuviai.

Liepos 7 d. 9 v.r. buvo at
lydėtas į Šv. Kazimiero bažny
čią, kurioje pasitiko Labdarin
gos draugijos atstovai. Kun. J. 
Jutkevičius aukojo mišias ir pa
lydėjo į kapus. Žmonių laidotu
vėse dalyvavo labai daug. Lai
dotuvėse dalyvavo geras šei
mos bičiulis dr. B. Matulionis, 
prof. J. Puzinas.

Visiem dalyvavusiem laido
tuvėse Maironio Parke buvo su- 
ruošti puikūs pusryčiai, ku
riuose dalyvavo ir klebonas, ku
ris sukalbėjo maldą. Žodelį ta
rė dr. B. Matulionis, kuris ve
lionies šeimos sutikimu kvie
tė visus pagal išgales pri
sidėti, kad galėtume a.a. J.

(nukelta į 7 psl.)
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 12 dol.: kun. W. Masiu

lis, Brooklyn, N. Y.; Izab. Dilis, 
E. Orange, N. J.

Po 7 dol.: kun. Theo Palis, 
Pittsburg, Calif.; V. Arnastaus- 
kaitė, Cleveland, O.; L. Nor
mantas, E. Hiram, Me.

Po 6 dol.: C. Sakas, Buffalo, 
N. Y.; R. Laurenitis, Sunder
land, Mass.; kun. C. A. Patrick, 
Cleveland, 0.

Po 5 dol.: O. Survilienė, P. 
Seibienė, Brooklyn, N. Y.; W. 
Dargis, N. Y.C.; P. Povilaitie- 
nė, Waterbury, Conn.; A. Sedg
wick, Stratford, Conn.

Po 4 dol.: P. Krajauskienė, 
Chicago, Ill.

Po 3 dol.: O. Kaunienė, W. 
Umbrazas, Brooklyn, N. Y.; 
H. Petniunas, Richm. Hill, N. 
Y.; I. Povilavičius, Yonkers, N. 
Y.; J. Kasauskas, Linden, N. 
J.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: 
H. V. Kulber, J. Stonkus, J. Tiš
kus, T. Matulionis, S. Maske, 
G. Jushaitis, A. Sijewic, J. Ge- 
neitis, H. Chemerka, J. Jonai
tis, D. štarka, M. Valasunas, 
Brooklyn; M. Kazlauskas, V. 
Budininkas, dr. H. Lukaševi- 
čius, M. Vedegis, M. Jasinskas, 
M. Klimas, A. Arūnas, V. Savu
kynas, M. Cizauskas, Woodha-

MIRĖ JURGIS ANDRIUS — 
ANDRIUŠKEVIČIUS

Jurgis Andrius-Andriuškevi- 
čius buvo gimęs Ingavagų km., 
Prienų valsčiuje. Į Ameriką at
vyko 1913. Gavo darbą Arbuck
le Bros, cukraus ir kavos Įmo
nėje, centriniame Brooklyne. 
Ten dirbo, kol išėjo i pensiją.

Buvo sąmoningas lietuvis. 
Dalyvavo lietuviškoje veikloje 
ir pinigais ją rėmė.

Priklausė prie Apreiškimo 
parapijos ir prie SLA kuopos. 
Buvo vienas iš Tautininkų klu
bo steigėjų ir ilgametis jo pri
žiūrėtojas.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu buvo mobilizuotas ir pasiųs
tas i Camp Yaphank,- L. L, bet 
neilgai ten buvo, nes karas 
greit pasibaigė.

Velionis ilgai sirgo Kings 
Parko ligoninėje.

Mirė liepos 2. Po pamaldų 
Apreiškimo bažnyčioje nulydė
tas į šv. Jono kapines amži
nam poilsiui.

Nuliūdime liko jo pusbrolis 
Jonas su šeima, pusseserė Kaz
lauskienė, Jadvyga ir Vincas 
Višniai bei kiti giminės.

Netekome patriotiško lietu
vio. Tegul dėdės Šamo žemelė 
jį globoja!

P. N. 

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-OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO

| — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE =

I JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE . I

I AUDRONE I
87 East Bay Rd., OstervlUe Cape Cod, Mass. 02655

= Tel. (Area 617) 428-8425 =

= • 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 

pėsčiom).
= • Geras lietuviškas maistas. S
= Atidaroma vasarojimui nuo birželio 29 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir E 
= jau dabar priimami užsakymai.
I Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST., BOSTON, = 
= MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai į vilą = 
= AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., MARMA JANSONAS.
s S

Visi maloniai kviečiami atvykti i št* gražiausi* ir didžiausi* 
Cape Cod žalumynuos paskendusi* Hetuvišk* pajūrio vii*.

= X= eam
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ven; G. Grajauskas, J. Luko
šius, A. Petraitis, K Buragas, 
P. Kwarmskas, A. E. Ošla- 
pas, P. Želvys, Richmond 
Hill; A. Reivitis, A. Kepalaitė, 
N.Y.C.; A. Milaševičius, R. Mai- 
nelis, J. M. Gomez, L. I.C.; M. 
Jasevce, Bronx; J. Keraminas, 
P. Šlapelis, A. Macelis, Com
mack; A. Lauraitis, S. Troja
nas, Maspeth; V. Žukas, I. Kaz
lauskas, J. Rukaitė, Great 
Neck; A. Bacauskas, dr. P. Le- 
geckis, Jamaica; R. Žylis, E. 
Hampton; V. Karutis, Amster
dam; dr. A. Narvydas, E. North
port; M. Slavinskas, Cambria 
Hts.; V. Kazlauskas, New Hyde 
Park; dr. N. V. Bražėnas, 
Sparkill, N. Kulbok, Scarsda
le, J. Tomas, Peekskill, kun. M. 
Cyvas, Albany, A. Laukagalis, 
Franklin Square; kun. F. A. 
Ruggles, Ridgewood; P. Rusas, 
Port Washington, F. A. Dippel, 
No. Massapequa, A. Riekus, 
Ronkonkoma; A. Peters, Ozo
ne Park; A. Daunys, Syosset; 
kun. J. Ruokis, Margaretville; 
V. Vasiliauskas, Rochester. Iš 
N. J. valst.: T. Duda, M. Juška, 
A. Pocius, A. Bruzenas, V. Bud- 
ris, Z. Kalinauskas, J. Paulaus
kas, V. Budreckis, V. Misiūnas, 
Elizabeth, S. Augulis, J. Tama
šauskas, A. Sprainaitis, P. Sar- 
palius, Paterson; J. Jan
kauskas, Mountainside, M. Mi- 
kolaitis, Cherry Hill; B. Zemei- 
kis, Higginsville, V. Sabaliaus
kas, Colonia; P. Galauski, Gar
wood, J. Amas, Fair Lawn, M. 
Rinkevičius, Jersey City; V. Žu
kas, J. Žilius, North Haledon.

Iš Conn, valst.: J. Shatas, V. . 
Levanas, Waterbury, M. Kron- 
kaitis, J. Vėbra, New Haven,
D. Urbanavičius, Fairfield, B. 
Kondratas, Quaker Hill; J. Bru- 
zauskas, Ansonia, S. Prekeris, 
Stamford, P. Ulcinskas, Ware
house Point, J. Kubilius, New 
Britain, kun. S. Yla, Putnam,
E. Vaitkus, . Stratford, Iš 
Mass, valst.: V. Montvila, S. K. 
Griganavičius, M. Manomaitis, 
S. Boston; P. Braška, A. Man- 
tautas, P. Radzevičius, Brock
ton, A. Jacobowski, T. Janukė- 
nas, Dorchester, V. J. Burdulis, 
Worcester, B. Kovas, Norwood, 
S. Kazlauskas, Arlington, L. 
Cherms, Everett, A. Meleika, 
Athol, M. Minikauskas, Graf
ton; A. Lucas, Jamaica Plains, 
K. Jakutis, Methuen; O. Grigie
nė, Lowell, R. Antanavich, Law
rence. Iš Ohio valst.: J. Bru
žas, V. Cyvas, K. Ralys, J. Mi- 
konis, P. Kundrot, K. Vyš 
niauskas, P. Tamulionis, V. Pa
lubinskas, Cleveland, dr. V.

Adams, dr. A. Baltrukėnas, 
M. Palonas, Akron; J. Jaškaus- 
kas, Dayton. Iš Penna, valst.: 
A. Gaigalas, R. A. Šileika, Phi- 
la.; J. B. Salionas, Kingston K.
A. Krivickas, Clarks Summit, J. 
Zansitis, M. Songaila, Easton, 
M. Arlauskas, Scranton, E. Mar- 
sen, Pittsburgh. Mišrūs: dr. D. 
Surantas, Rockford, DI.; kun.
B. Sugintas, A. Povilaitis, DI.; 
kun. S.J. Bartkos, Kewanee, 
DI.; V. Motiekaitis, La Habra, 
Calif.; U. Varnackas, J. Ra- 
monis, H. Bajalis, J. Zableckis, 
Los Angeles, Calif., A. J. Va- 
saitis, Hyattsville, Md.; S. Kli- 
gys, Joppa, Md., J. Petkus, M. 
Šimkus, Baltimore, Md.; V. J. 
Jakstas, Miami, Fla.; A.G. Bra
žėnas, Detroit, Mich.; J. Čer
nius, Flint, Mich.; A. Gylys, 0- 
lympia, Wash.; J. Jasulevicius, 
Seattle, Wash., dr. B. Chapas, 
Warwick, R. I.; A. Barzdukas, 
Falls Church, Va.; P. J. Ber
notas, Nashua, N. H.; J. A. Žu
kas, Tuscon, Ariz., V. Adomai
tis, Jamestown, N. Dak.; J. Le
verts, Toronto, Kanada.

Po 1.50 dol.: P. Furmanavi- 
čius, E. Hartford, Conn.; T. Vai
nauskas, Hamilton, Kanada.

Po 1 dol.: Iš N. Y. valst.: P. 
Tumėnas, J. Krunklis, A. Ben
der, J. Matulaitis, L. Jankaus
kaitė, A. Cinikas, Brooklyn, 
U. Kraus, B. Jalinskienė, M. 
Vaitekūnas, Woodhaven, N. Au
gustus, Richmond Hill; H. Ja
nuškevičius, Yonkers, J. Čepu
lis, Middle Village, kun. J. Pu- 
dans, Schenectady, kun. P. Jo
naitis. Gloversville. Iš Mass, v- 
bės: S. Jankūnas, Watertown, 
A. Paulauskas, So. Boston, K. 
Šimėnas, Dorchester, E. Lolis, 
Brockton, L. Davidonis, At- 
hęl, S. Laurinaitis, Sunderland, 
M. Stulpinas, Cambridge. Iš N. 
J. valst.: B. Slifka, Dodgeville, 
G. Surdenas, Turnersville, V. 
Kisielius, Somerville, A. Gobu- 
zas, Bergenfield, F. Vaskas, 
Newark. Iš Conn, valst.: K. Va- 
lickas, Guilford, A. Zupka, Wa
tertown, A. Rumskas, New Ha
ven, Z. Strazdas. Wethersfield, 
J. Plečkaitis, New Britain. Miš
rūs: J. Pikturna, Cleveland, 0., 
P. Blekys, J. Baužys, Chicago, 
DI.; A. Rinius, Springfield, Ill.; 
S. Gladkauskienė, Detroit, Mi
chigan; W. Butch, Homestead, 
Pa.; J. Puzinas, Phila, Pa.; B. 
Liogys, Lanham, Md.; G. Alek- 
nevičius, Toronto, Kanada.

Visiems, prie kalendoriaus 
išlaidų padengimo prisidėju- 
siems, nuoširdžiai dėkojame. 
Laukiame spaudai paramos ir 
iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO
Administracija

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Šiluva Žemaičiu istorijoj, I- 

mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

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

Pauliaus Augiaus meniškas 
albumas, didelio formato, 
17.50 dol.
Išdžiūvusi lanka, A. Barono no

velės, 4.50 dol.
Laužai liepsnoja vakaruose. 

Skautų meniškas albumas, di
delio formato, 3 dol.

Prisiminimų fragmentai, K.
Musteikio, 2.50 dol.

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

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

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

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, 1 dol.

Vilnius lietuvių Daodies dai
nose. Paruošė G. Krivickienė, 
5 dol.

Sakykim, vyrai, taip nebuvo, 
B. Zumerio satyriniai apsaky
mai, 2 dol.

Agonija, J. Gliaudos, H-roji 
laida. 5 dol.

Kas norėtų *keU>ti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^A^^V^^^VW^W

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

Kun. A. J. Contons, Brigh
ton, Mass., Kun. A. Klimans- 
kis, B’klyn, N. Y., V. Stanislo- 
vaitis, Chicago, HI., V. Bizin- 
kauskas, S. Boston, Mass., M. 
Jonaitis, Patchogue, N. Y., B. 
Grinius, Kings Park, N. Y., V. 
Keršulis, Babylon, N. Y., C. 
Bubnis, E. Northport, N. Y., E. 
Vaitkus, Stratford, Conn., J. 
Šaulys, Phoenix, Arizona, VI. 
Venckus, Aragua, Venezuela, 
J. Steinys, Worcester, Mass., V. 
Krikščiūnas, San Leandro, Ca
lif., S. Gladkauskienė, Detroit, 
Mich., J. J. Gričius, Pennsau- 
ken, N. J., J. Kuncaitis, Dor
chester, Mass., J. Kananavičius, 
Bristol, Pa., A. Frazese, B’klyn, 
N. Y., A. G. Jeritis, S. Boston, 
Mass., W. Achenback, Waterbu
ry, Conn., A. Markvėnas, Wor
cester, Mass., S. Jasalavich, Na-, 
shua, N. H., A. Valavičius, Pa
lisades Pk., N. J., R. Aukštuo
lis, Springdale, Conn., J. Kase- 
liūnas, Medelin, Colombia, H. 
Littlefield, Shelter Island, N.Y., 
A. Miliauckas, Brooklyn, N. Y., 
Ann Miller, Worcester, Mass., 
A. M. Macams, Hagar Shores, 
Mich., D. Buracas, Baltimore, 
Md., H. Mislauskas, Drixel Hill, 
Pa., J. Danielis, Phila, Pa.

Užsakė kitiems: Dr. Arma- 
nas, Baltimore, — Dr. S. Bud
riui, Chicago, DI.; K. Aleksand
ravičius — S. Kazakauskienei, 
abu iš Richmond Hill, N. Y.; 
A. Strimavičienė, Woodhaven,! 
N. Y., sūnui Vygandui, Ridge
field, Conn.; J. Kuncaitis, Dor
chester, Mass, dukrai Grytei, 
Flushing, N. Y.; J. Petraitis — 
Br. Jurevičiui, abu iš Hamilton, 
Ont. Canada; P. V. Suminas— 
M. Shunan, abu iš Denver, Co
lorado; M. Tuskey, Jackson 
Hgts, N. Y. -— M. Valvano, 
Scranton, Pa.; M. Surdukevi- 
čius, L. I. C. N.Y. — J. Sur- 
dėnui, USA Armijoj; VI. Ged- 
mintas, Worcester, Mass., gim
tadienio proga sūnums: Vladui, 
gyv. Belgijoj,;Jlt Aleksandrui, 
Worcester,- Mass.

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistraciją: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
51.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave.
Brooklyn, N.Y. 1122L

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

4 Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 66-54 Myrtle Aveftue — VA 1-7068 
Aetorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, Ul.: £50-A<t_ark PMd Rd. 516-757-0801

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

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

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

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

NASHUA, N. H.
(atkelta iš 5 psl.)

Jono Varaškų (Waraska) sū
nus Jonas susituokė su Linda 
Nagle, Georgetown, Mass. Gy
vens Victoriaville, Kalifornijo
je, kur jaunasis dirba laborato
rijos techniku Georgė Air For
ce bazėje. Abu yra baigę moks
lus New Hampshire universi
tete.

Kor.

WORCESTER, MASS.
(atkelta iš 6 psl.) 

Gailiūną įamžinti Lietuvių Fon
de. Šiam tikslui J. Miliauskas 
surinko 239 dol., kuriuos Bend
ruomenės iždininkas V. Dabri- 
la persiųs Lietuvių Fondui.

Dr. B. Matulionis pranešė, 
kad velionies biografija jau pa
ruošta ir netrukus bus išspaus
dinta.

J. M.

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

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

Parengimai New Yorke
Rugpjūčio 2, sekmadienį — “Lie

tuvos Atsiminimų“ valandos radijo 
piknikas Plattdeutsche Park, 1132 
Hempstead Turnpike, Franklin Sq. 
Long Island, N.Y. Pradžia 1 v. p.p.

Spalio 11, sekmadienį — Pietūs ir 
koncertas 55-rių metų veiklos su
kakties proga. Rengia Kat. Moterų 
Sąjungos 29 kuopa Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyn, N.Y.

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

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

Spalio 31, šeštadienį ir lapkričio 1, 
sekmadienį — Dail. A. Rūkštelės 
meno kūrinių paroda Knights of Co
lumbus salėje, Woodhaven, N. Y. 
Rengia Lietuvių Moterų Federacijos 
klubų New Yorko klubas.

Lapkričio 28, šeštadienį — Lietu
vos kariuomenės minėjimas Mas
petho lietuvių parapijos salėje. Ren
gia Liet. Karininkų Ramovė.
Gruodžio 6, sekmadienį — Kenčian
čiai Bažnyčiai Lietuvoje paminėti 
diena. Rengia Liet. Kat. Religinė 
šalpa ir Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija.

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

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

MECHANICS
AUTOMOTIVE FOREIGN CARS 

Good hours, top wages, no Saturdays 
EUROPEAN AUTO SALES 

1517 Route 46 Parsippany, N.J.
Call 201-335-5300 

Ask for Ray or Dick.

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

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

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

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 genei-al 
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

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 (8 am-5 pm 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 Boboken, 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. Tėl. 212—982-9844

ZIS 
FUNERAL HOME
STANLEY P. ZIS

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

Serving Nashua and Vicinity.

8 DEXTER PARK 
PHARMACY l|gi

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130
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Kun. J. Margis, MIC, iš Ro
sario, Argentinos, kelionės me
tu dalyvavęs Romoj lietuvių 
koplyčios šventinime ir Vokie
tijos lietuvių studijų savaitėj, 
atvyko į JAV. Iš Bostono į 
New Yorką atvyks rugpiūčio 3 
ir apsistos pas lietuvius pran
ciškonus. Argentinon išvyks 
rugpiūčio 5.

Vitas Gruzdis, lengvo žanro 
muzikinio repertuaro daininin
kas, jau pasižymėjęs ir JAV 
televizijoj, per radiją ir kitur, 
žinomas Tino Grossi vardu, ne
seniai išvyko į Italiją, San 
Rėmo, kur pakviestas dainuoti. 
V. Gruzdis — Grossi iš San 
Rėmo grįš į New Yorką apie 
rugpiūčio 10. (a.)

Lietuvių Fronto Bičiulių rytų 
apygardai priklausančių sambū
rių nariai kviečiami su savo šei
momis ir draugais praleisti a- 
tostogas lietuviškoje aplinkoje 
rengiamoje studijų savaitėje 
Dainavoje rugpiūčio 9-16. Pro
gramoj paskaitos, aktualūs pra
nešimai, sportas, meninė dalis, 
laužai, jaučio kepimas ir t.t. 
Skubiai prašomi registruotis 
pas LFB CV pirmininką Juozą 
Mikonį, 24526 Chardon Rd., 
Richmond Hts., Ohio 44143. 
Tel.: (216) 531-2190.

Ona Norkienė, vykdydama 
savo vyro a.a. Liudo Norkaus 
valią, išreikštą jo testamente, 
atsiuntė Balfui 500 dol. čekį. 
A. a. L. Norkus buvo susipra
tęs lietuvis ir veiklus Balfo dar
buotojas, netolimoj praeity bu
vęs aktyvus Balfo 100-jo sky
riaus valdybos narys. Balfo va
dovybė ir visi darbuotojai reiš
kia padėką p. Norkienei ir su 
dėkingumu ir pagarba prisime
na a.a. L Norkų. • L

Juozas Andriušis, Haven Re
alty savininkas, praneša, kad 
vasaros mėnesiais šeštadieniais 
įstaiga bus uždaryta. Turį rei
kalų prašomi kreiptis kitoms 
savaitės dienomis.

Vienuolynas ______  GL 5-7068

Spaustuvė ................. GL 2-6916

Redakcija ...........  GL 5-7281

Administracija ____ GL 2-2923

Dr. Stasys ir pianistė Julija 
Petrauskai liepos 27, pirmadie
nį, išskrido atostogų į Maroką, 
Ispaniją ir Portugaliją. Kelionė
je yra numatę užtrukti pustre
čios savaitės.

Parcinkulės atlaidai Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčio
je, Brooklyne, švenčiami rug
piūčio 2, sekmadienį. 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.

"Priedaine", kur šeštadieni, 
rugpiūčio 22, įvyks Batuno 
rengiamas Baltijos festivalis, 
yra latvių bendruomenės sody
ba, nepaprastai puikiai įrengta 
ir labai gražioj vietoj, prie 
33 kelio, tik 5.3 mylios į rytus 
nuo 9 kelio, Freehold, New 
Jersey. Festivalio meninė pro
grama bus atliekamą 1000 sė
dimų vietų amfiteatre. Svečių 
poilsiui bei pabendravimui me
džių pavėsy keli šimtai stalų. 
Yra ir puiki salė su didžiule 
scena. Yra ir aikštė keliem 
šimtam automobilių pastatyti.

Lietuvos kariuomenės kūrė- 
jų-savanorių sąjungos New Yor
ko skyriaus narių susirinkime, 
Įvykusiame M. ir L. Virbickų 
bute, pirmininkavo pulk. J. Šle
petys, sekretorium pakviestas 
J. Zakarauskas. Svarstyti sąjun
gos ir skyriaus reikalai ir veik
la. Išrinkta nauja valdyba, ku
ri pasiskirstė pareigom: L. Vir
bickas — pirm., J. Jankus — 
sekr., J. Zakarauskas — ižd. Po 
susirinkimo p. Virbickienė sa
vanorius pavaišino kava ir už
kandžiais.

LAKEWOOD, PA.
Lietuvių diena Lakewood 

Parke įvyksta rugpiūčio 16, 
sekmadienį. Programa praside
da 3 vai. popiet. Pelnas skiria
mas lietuvėm seselėm. Parkas 
erdvus. Laukiama svečių ne tik 
iš artimesnių vietų, bet ir iš 
toliau. Čia yra užkandžių, viso
kių įvairumų. Veiks Darbinin
ko spaudos kioskas su lietuviš
kos muzikos plokštelėmis ir 
knygomis. Bus galima užsimo
kėti Darbininko prenumeratą ir 
užsisakyti, kurie dar jo ne - 
skaito. Pirmiem metam duoda
ma didelė nuolaida: vietoj 8 
dol. metinės prenumeratos mo
kama tik 5 dol. Rengėjai, apy
linkės klebonai, kviečia lietu
vius atvykti.

Tinklinio varžybos Baltijos 
festivalio proga įvyks tarp lietu
vių, latvių ir estų komandų. Ne
priklausomybės laikais tose 
varžybose visada pirmaudavo 
latviai ir estai, šių varžybų pro
ga lietuviai rimtai ruošiasi sa
vo garbę apginti. Lietuvių ko
mandos sudarymu rūpinasi A- 
leksandras Vakselis ir Vytau
tas Jurgėla.

Baltijos festivalio proga Ba- 
tunas išleidžia specialų gausiai 
iliustruotą leidinį su programa. 
Tas leidinys bus išdalintas vi
siem, kurie atvyks į šią pabal- 
tiečių šventę, nemokamai. Išlei
dimo išlaidom padengti reika
linga visuomenės parama. Kas 
pageidautų jame pasiskelbti ar 
pareikšti linkėjimus šio festiva
lio proga, prašoma iki rugpiū
čio 1 pranešti apie tai United 
Baltic Appeal, 2789 Schurz 
Ave., Bronx, N. Y. 10465, Tel. 
(212) 828-2237 arba Kęstučiui 
Miklui, 71 Farmers Ave., Plain
view, N. Y. 11803, Tel. (516) 
935-0896.

VJ.

Bronė Gailiušytė po ilgos li
gos mirė Panevėžy. Palaidota 
liepos 28. Pernai ten pat mirė 
Julė Gailiušytė. Giminės ir pa
žįstami prašomi pasimelsti už 
jų vėles.

Irena ir Jurgis Okuniai ir 
Leonilda Mikuckienė paaukojo 
Balfui 25 dol. vietoj gėlių ant 
a.a. inž. Juozo Tiškos kapo.

Darbininko administratorius tėv. Petras Baniūnas, OF M, su spaudos kiosku dažnai pasirodo apylinkės gegu
žinėse. Rugpiūčio 2, šį sekmadienį, su naujom lietuviškom knygom ir plokštelėm jis dalyvaus Lietuvos atsi
minimų radijo piknike Plattdeusche parke, L. I. N. Y., o rugpiūčio 16 dalyvaus Lietuvių Dienoje Lakewood 
Parke, Pa. , Nuotr. V. Maželio

ZIXI0S—
Onos Ivaškienės vadovauja

mi tautinių šokių šokėjai rug
pjūčio 2 atliks meninę progra
mą pranciškonų rengiamoj Lie
tuvių dienoj, Kennebunkport, 
Maine. O. Ivaškienė dar pakvie
tė dalyvauti amerikiečių, anglų, 
airių, latvių, prancūzų ir škotu 
tautinių šokių šokėjus.

So. Bostono Lietuvių Piliečiu 
dr-jos kelguvo fondan paauko
jusių 100 dol. pavardės bus su
rašytos bronzinėj lentoj, kuri 
kabės ant sienos. Pavardės eis 
alfabeto tvarka, pradedant dau
giausia aukojusiais. Paaukoję 
100 dol. dar gali būti į tą len-

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių dr-jos nariam veteranam 
pagerbti banketas bus spalio 
11. Banketui vadovauti valdy
ba paskyrė Antaną Andriulio- 
nį.

Miunchene paminėta Jono ir Marijos 
Garunkščiij vedybinė sukaktis

Kun. Norbertas Pakalnis, vienas iš Lietuvių pranciškonų steigėjų New 
Yorke bei vi enas iš Kultūros židinio iniciatorių, savo asmeninę biblioteką 
paaukojo Kultūros židinio bibliotekai. Lietuviai pranciškonai Apreiškimo 
parapijos klebonui emeritui už šią stambią auką nuoširdžiai dėkoja.

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

Ne vienam New Yorko lie
tuviui gerai pažįstami inž. Bro
niaus Garunkščio tėvai, 13 m. 
išgyvenę Amerikoj ir sugrįžę 
Europon, birželio 13 Miunche
ne atšventė 50 metų bendro gy
venimo sukakti.

Jonas Garankštis yra kilęs iš 
Andrioniškio, Aukštaitijos. 
Sunkiomis sąlygomis siekęs 
mokslo, pirmojo pasaulinio ka
ro metu . kovojęs prie Varšu
vos, Persijoj, Turkijoj ir ki
tur, 4919 stojo savanoriu Į Lie
tuvos kariuomenę. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais dirbo 
miesto savivaldybėje Kaune.

Marija Garankštienė yra gi
musi ir gyvenusi Kaune. Augin
dama du sūnus, aktyviai reiš
kėsi Šv. Vincento Pauliečio ir 
Katalikių Moterų draugijose. 
Miunchene yra viena veikliau
sių Moterų klubo narių.

Garankščiai yra patenkinti 
apsigyvenę Miunchene, kur 
juos globoja vyr. sūnus Vytau
tas. Jie džiaugiasi miunchenie- 
čių lietuvių visuomenine veik
la ir nepraleidžia jokio jų po-

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIA
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE

JAU DEDIKUOTA

Jos įrengimo išlaidos dar reikalingos jūsų aukos. Įam
žinkite save ir savuosius šio paminklo kūrėjų skaičiuje. 

Savo auką siųskite:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 West 68th Street

Chicago, Ill. 60629

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

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” valandos |
rengiamą

RADIJO PIKNIKĄ j
PLATTDEUTSCHE PARKE 

1132 HEMPSTEAD TURNPIKE . 
Franklin Square, Long Island, N.Y.

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

Nuoširdžiausia užuojauta dr. Rūtai Jauniškienei 
jos tėveliui

Juozui Orlauskui
Lietuvoje mirus.

VLADAS ir GENOVAITĖ JANČAUSKAI

Dr. Rūtą Jauniškienę ir šeimą, jos mielam tėvui

Jonui Arlauskui
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

HENRIKAS ir ELENA ADRUŠKAI

būvio.
Garankščių solidarumą įver

tindami, miuncheniečiai gražiai 
paminėjo jų 50 metų sukaktį. 
LB apylinkės valdyba savo 
biuleteny aprašė jų gyvenimą; 
savaitę prieš jubiliejų buvo 
specialios pamaldos, atlaikytos 
vietos klebono prel. J. Avižos; 
sukakties dieną sūnus Vytau
tas Garankštis finansavo vai
šes “Susitikimo namuose” dvi
dešimt penkiem jubiliatų drau
gam ir bičiuliam. Draugai gra
žiai papuošė salę ir stalus. 
“Auksinis jubiliejus”, tat vis
kas švietė geltonai — auksu: 
50 geltonų žvakių, 50 gelsvų 
rožių, staltiesėlės ir servetėlės 
geltonos, o moterys visos buvo 
pasipuošusios lietuvišku auksu 
— gintarais.

Jubiliatus sveikino apylinkės 
pirmininkas inž. R. Hermanas, 
klebonas prel. J. Aviža, dr. J. 
Sakalauskas ir Moterų klubo 
pirmininkė V. Hermanienė.

Dr. J. Sakalauskas — poetas 
J. Sakalas — šiai dienai pa
rašė specialų eilėraštį:

Į pavėsingą metų vakarą
Tu man esi tik buvusi žmona 
Mįslių pasaulio žiedu ir da

giais 
Ir aukuro šventa ugnim da

lintis.
Tu — mano amžinoji nuo

taka, 
Sapnų akimirką su rūtų vai

niku 
Ant palenktos galvos pražy

dusi 
Dviejų širdžių būties saulė

teky. 
Nors vys ir skendės darga

noj ruduo 
Ir mūsų galvas dengs žiema 

baltai, 
Mūs sielose žydės pavasaris 
Su paukščių giesme vakaro 

sode.
Abu jubiliatai padėkojo už 

visų nuoširdumą jų sukakti mi
nint, o miuncheniečiai lietuviai 
taip pat buvo dėkingi p,p. Ga- 
runkščiams už sudarytą gerą 
progą pasidžiaugti jų sutarti
niu gyvenimu ir padalyvauti 
puošnioj puotoj. Dalyvis

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.

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

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.

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.

Jubiliatai Marija ir Jonas Garunkščiai

Kun. Izidorius Gedvilą, jau 20 me
tų klebonaująs Montanoj. Jis kas 
10 metų atostogų vyksta į Europą, 
šį kartą grįždamas, užsuko ir j 
Darbininko redakciją.

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

JAUNŲJŲ NEOLITUANŲ 
VEIKLA

Neo-Lithuanijos korporacijos 
II skyrius šiuo metu yra gana 
veiklus. Turėjo junjorų (“fuk- 
sų”) sueigą, kur buv<5 kalbama 
apie junjorų pareigas bei kor
poracijos idealus. Įvyko ir vyrų 
iškyla į kalnus, kur visi pralei- ■ 
do laiką gamtoje.

Gražiai praėjo sueiga su pa
kviestu paskaitininku Darbinin
ko redakcijos nariu Paulium 
Jurkum. Jis kalbėjo apie stu
dentavimą Lietuvoje. Vaizdžiai 
papasakojo apie aukštuosius 
mokslus ir studentų gyvenimą.

Grupė jaunimo stovyklavo p. 
p. Ramanauskų ūkyje. Ten ir 
sportavo. Įvyko tinklinio rung
tynės, vandeninis polo, “gai
džių kova” ir plaukimas. Bu
vo ir laužai.

Jaunieji korporantai pasiry
žę tęsti savo veiklą iki Neo- 
Lithuanijos korporacijos sto
vyklos, kuri įvyks rugsėjo pa
baigoj Blue Water Manor, Lake 
George, N. Y.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCHIBALD

President
6io banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000.000.

Current dividend 5 Vi % on all accounts.
Dabar moka 5^2% už visų rūšių taupomus pinigus.




