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Pasitarimai del Berlyno pajudėjo susitarimo link

PrancuzŲ - rūsy ūkinis suartėjimas
Vokiečiai išjungti iš Karnos

Rusai padare savo nuolaidą — garantuos Berlyno - Bonnos susisiekimą
Bonna. — JAV, Anglijos, Ru

sijos ir Prancūzijos ambasado
riai, kurie nuo 1970 kovo
mėn. veda pasitarimus dėl nau
jo V. Berlyno statuto ir netruk
domo jo susisiekimo su V. Vo
kietija, paskutiniame posėdy 
pradėję jucįėti patenkinamo 
klausimo tvarkymo link. Ikšiol 
jų pastangos buvo tiek sustin
gusios, kad nepajėgė net geros 
priekabės surasti pasitarimam 
nutraukti.

Po ilgo tampymosi vakarie
čiai buvb padarę juridinio po
būdžio nuolaidą, tačiau Maskva 
vis nežinojo, o gal negalėjo ži
noti, ką toliau daryti. Prie jos 
kojos prikibęs akmuo greičiau
siai bus buvęs Ulbrichtas. Šian
dien apie pasitarimų eigą infor
muoti jau tvirtina, kad padary
ta “padrąsinančios pažangos” . 
Net pusė numatytos sutarties 
jau esanti provizoriniai sureda
guota ir tai redakcijai pritarta. 
Susitarimo pasiekta ne tik leng
vaisiais klausimais, bet ir to
kiais, prie kurių sėdėta ilgus 
mėnesius ir negalėta nė iš vie
tos pajudėti.

Maskvos ambasadorius i pas
kutinį posėdį atnešęs pačią di
džiausią ikšiol iš Maskvos rei
kalauta nuolaida — sutikima C v *.

— Connecticut valstijos sei
melis išsiskirstė nepriėmęs nė 
biudžeto nė mokesčių deficitui 
padengti. Seimelį valdo demo
kratai, gubernatūrą respubli
konai. Visi rūpinosi partiniais 
reikalais, bet pamiršo iš ko duo
ną valgo. Po 10 dienų seimelis 
buvo sukviestas atgal į nepa
prastą sesiją darbo baigti. Bet 
ar baigs?

Maskva skuba
— Sovietų ir Anglijos atsto

vai jau susitiko Londone pasi
keisti mintimis dėl Nato-Varšu- 
vos pakto narių pasitarimų su
organizavimo karinių pajėgų ir 
ginklų sumažinimo Vidurio Eu
ropoj reikalu. Maskvos misiją 
vykdo užsienio reikalų vicemi- 
nisteris Carapkinas, kuris nese 
niai atšauktas iš ambasadoriaus 
pareigų V. Vokietijoj. Carapki
nas tuo pačiu reikalu buvo jau 
Danijoje ir Norvegijoje.

Amphetaminai
— Huntingtono (Long Island) 

gydytojai ir vaistininkai suta
rė nerašyti receptų ir nepar
duoti amphetaminų, išskyrus 
tik dviejų negalių atveju, kada 
tie vaistai yra būtinai reikalin
gi. Tai padaryta todėl, kad pra
sidėjo labai dažnas tų vaistų 
naudojimas. Tuo labiau nusi
kalsta storuliai, vyrai ir mote
rys, kurie pradėjo jais mažinti 
nutukimą ir gerinti blogą ūpą 
(depresiją).

— Senatas turėjo slaptą po
sėdį, kad pravestų diskusijas 
dėl Laoso šelpimo. Esą rasta, 
kad krašto apsaugos departa
mentas ten išleidžia daugiau, 
negu jam leista. Iš vyriausybės 
pusės atsakyta, kad visos išlai
dos esančios teisėtai padarytos. 
Vėl planuojamos naujos prie 
monės prezidento galioms su
varžyti.

— Vatikanas paneigė nese
niai pradėtus skleisti gandus, 
kad kažkur Europoje jo atsto
vas veda pasitarimus su kom. 
Kinijos ambasadoriumi dėl dip
lomatinių santykių atnaujini
mo.

garantuoti netrukdomą civilinį 
susisiekimą tarp V. Berlyno ir 
V. Vokietijos (kariškas alijantų
susisiekimas yra gąrantuotas 
Potsdamo sutartimi). Ikšiol 
Maskva kietai gynė nuomonę, 
kad tai yra ne jos, bet R. Vo
kietijos teisė bei pareiga, nes 
susisiekimas vyksta per jos 
kontroliuojamą teritoriją. Va
kariečiai kantriai laukė Rusi
jos nuolaidos momento, ir ga
lop sulaukė. Kas liečia vaka
riečius, didžiausias jų reikala
vimas yra patenkintas.

Dar liko sutarti V. Berlyno ir 
V. Vokietijos politinius santy
kius bei susisiekimą tarp abie
jų Berlyno dalių, šituo reikalu 
pasitarimai užmegzti tarp abie
jų Vokietijų. Sutarta, kad ir tie 
susitarimai bus įrašyti į sutartį. 
Manytina, kad jie gali užtruk- 

’ ti, nes juos gali sabotuoti R. 
Vokietijos vyriausybė kiek tik 
norėdama. Bet jeigu Maskvai 
atėjo laikas pranešti R. Vokieti
jos vyriausybei, kad ji garan
tuos susisiekimą tarp V. Vokie
tijos ir V. Berlyno, tai sunku

Sauvaliavimas
New Yorko mieste

27 pakeliami tiltai, kurie jun
gia New Yorko miestą su vie
tovėmis už jį supančių vande
nų, pirmadieni buvo atidary
ti ir taip palikti nakčiai be jo
kios apsaugos. Iš kai kurių vie
tų Įrankiai ir raktai buvo pa
slėpti. Tai buvo nusikalstamas 
darbas dviejų miesto tarnauto
jų unijų, kurios tokiu būdu už
simanė parodyti savo nepasiten
kinimą valstijos seimeliu, kad 
jų ginčus su New Yorko mies
tu dėl pensijų padidinimo sei
melis nukėlė svarstyti į kitą se
siją. Tos unijos sulaužė vei
kiančius įstatymus, nes jos ži
no, kad Lindsay nebeturi jo
kio autoriteto ka nors rimtes
nio padaryti.

Antradienį išėjo streikuoti 
tie darbininkai, kurie tvarko 
miesto šiukšlių deginimo kros
nis, prižiūri • kanalizacijos sru
tų perdirbimą į nebepavojingą 
stovį vandeniui užteršti ir vi
sokie parkų tarnautojai. Kas 
kam rūpi, kad visi miesto ne
švarumai iš kanalizacijos vamz
džių pateks tiesiai į miestą su
pančius vandenis. Meras Lind
say nė pirmadienį, nė antradie
nį nepajėgė nė vienoj vietoj 
tvarkos padaryti. Net teismui 
prašymo neįteikė, kad įsakytų 
unijoms sauvalę nutraukti.Tai 
vis kerštas Rockefelleriui, kad 
nesutiko šokti pagal Lindsay 
muziką.

Pataikauti, reiškia 
chaosą sėti

— Cincinnati miesto valdy
ba buvo išleidusi įsakymą 
draudžiantį didesnėmis grupė
mis telktis ant šaligatvių ir gat
vių sankryžose ir ten esant už
siimti tokiais veiksmais, kurie 
erzina praeivius ir trukdo su
sisiekimą. Įsakymas buvo ap
skųstas Vyr. Teismui, kuris 
penkiais balsais prieš keturius 
nutarė ji panaikinti. Priežastis 
labai juokinga—girdi, policija 
gali tą įsakymą atkreipti prieš 
negrus ir portorikiečius. Nuc 
kada gi negrai ir portorikiečiai 
nebeturi būti baudžiami už į- 
statymų ar savivaldybių tarybų 
Įsakymų laužymą?

būtų abejoti, kad Potsdamo vy
riausybei nebūtų paliepta susi
tarti su V. Berlyno organais dėl 
abiejų miesto dalių piliečių lan
kymosi vienų pas kitus. Potsda
mo vyriausybė, žinoma, turi tei
sę neduoti leidimų savo pilie
čiams keliauti i V. Berlyną.

V. Vokietijos ir V. Berlyno 
politinių santykių kompleksas 
nėra sudėtingas. Potsdamo vy
riausybė reikalauja, kad V. Ber
lyne neposėdžiautų V. Vokieti
jos parlamentas, kad ten nebū
tų renkamas V. Vokietijos pre
zidentas, kad ten nedarytų su
važiavimų tos partijos, kurios 
V. Berlyne neturi savo padali
nių. Atrodo, kad tai nebūtu 
sunku patenkinti, tuo labiau, 
kad V. Vokietijos vyriausybė 
jau yra pareiškusi, kad tas jos 
konstitucijos paragrafas, kurs 
skelbia Berlyną V. Vokietijos

Liūtys Žemaitijoj
Žemaitijoj, kaip pranešė Tie

sa birželio 5, prapliupusios liū
tys išplovė ir suplakė dirvas. 
Nukentėjo nemaža žemės ūkio 
kultūrų, ypač vėlesnės sėjos va
sarojus. bulvės, šakniavaisiai, 
kukurūzai. Vasarojus labai su
plaktas,; dirvoje susidarė plute
lė. BulVių. kukurūzų, šakniavai
sių laukai išraižyti grioveliais ir 
griovomis, užlygintos vagos. 
Kaltinėnų bandymų stoties di
rektorius’ O. Visockis duoda pa
tarimų, kaip pasėlius gelbėti ir 
tvarkyti. Gaila tik. kad nenu
rodyta tiksliau liūčių paliestos 
vietovės.

Tokia unija darbininkam nereikalinga 
Kalėti nuleistam vadui SI00.000 alga

International Brotherhood of 
Teamsters (sunkvežimių šoferiu 
ir padėjėjų unija) yra garsi ke
liomis ypatybėmis: didžiausia ir 
turtingiausia krašto unija, jos 
visų laipsnių vadovybės užsi
ima nelegaliais bizniais, naudo
damos tam reikalui pensijų fon
do pinigus, ginčus su kitomis 
unijomis dažnai sutvarko smur
to priemonėmis, galop jos pir
mininkas Hoffa, nuteistas 13m. 
kalėti už korupcinius veiks
mus ir jury papirkinėjimus, ka
lėjime sėdėdamas ima iš unijos 
kasos algą 100,000 dol. metam.

Už mėnesio turi įvykti‘■uni
jos centrinių organų rinkimai, 
bet Hoffa jau nebedrįso būti 
kandidatu pirmininko vietai, 
nes, matyt, suuosta, kad unija 
už tokius veiksmus gali nu- 
kentėt. Šitą ‘'’malonę” jis pa
darė už tokią kainą: bus pasi
rūpinta, kad suvažiavimas jį iš 
rinktų pirmininku -emeritu vi
sam amžiui, kad būtų jam mo
kama pensijos 100,000 dol. me
tams, kad jo žmona, nors tik 
dalinai dirbanti, gautų 50,0 0 0 
dol. metinės algos, kad jo sū
nus būtų pasamdytas teisiniu 
patarėju su 50,000 dol. metinės 
algos.

Argi šitokiais unijų veiks
mais neturėtų susirūpinti kon
gresas, kurio žinioje yra galia 
leisti unijas tvarkančius įstaty
mus? Kažin kuris jau buvo už
siminęs, kad unijas tvarką įsta
tymai reikalingi didelių refor
mų, bet kadangi rinkiminės 
kampanijos įkarštis maždaug 
už metų, niekas to reikalo ne
drįs judinti. Kadangi unijų va
dovybės yra tapusios grynos 

dalimi, šiuo atveju yra laiko
mas niekiniu.

Visi privačiai linkę tvirtinti, 
kad pilnas susitarimas šiemet 
bus pasiektas. Atrodo, kad 
Kremlius nori sutarties su Vo
kietija ratifikavimo ir kokios 
nors saugumo konferencijos, 
nes dabar Nato Taryba pasakė, 
kad tos konferencijos, net pa
sitarimų dėl jos sušaukimo, ne-

Filipinai ir Pekinas
Manila. — Nors daug kas jau 

rengiasi bėgti į Pekiną Chou 
En-lai rankos paspausti, Filipi
nų vyriausybės naujausias pa
reiškimas tuo reikalu skelbia, 
klasišką santūrumą: nesą kc 
skubėti, nes šiame reikale nie
kad nepasivėlinsi. Tuo tarpu 
Maniloje rūpinamasi tik viena 
problema: kaip balsuoti ši ru
denį J. Tautų gen. asamblėjo
je, kada darbotvarkėn bus įra
šytas Albanijos pasiūlymas iš
mesti Kinijos respubliką ir jos 
vietą atiduoti kom. Kinijai.

Filipinų vadai nemano trauk
ti santykių su Chiang Kai-she- 
ko vyriausybe, nemano drau
gystės užmegzti su Pekinu tol, 
kol jis nenutrauks paramos Fi
lipinų komunistėms, kurių tiks
las organizabti*sabotažo veiks
mus Filipinuose.

Maniloje manoma, kad Peki
no tikslas yra ne santykių geri
nimas su Amerika, bet tuo še
šėliu prisidengiant kaip nors 
patekti į Jungt. Tautas, nors 
ir Chiang Kai-sheko delegacijos 
neišmetant.

diktatūros centrais, patys uni
jų nariai turėtų reformomis pa
sirūpinti. Visa bėda, kad į su
važiavimus pasiunčiami dažnai 
ne pačių darbininkų laisvai iš
rinkti atstovai, bet išrenkami 
tie kurie vra nurodomi iš 

y J

aukščiau. Ir šitas reiškinys yra 
pats biauriausias, nes jis iškrei
pia darbininkų unijų pagrindi
nes funkcijas. Nereikia stebė
tis, kad veik visose unijose ko
rupcija yra svarbiausias vado- 
vvbiu užsiėmimas. * v

Maironio lituanistinės mokytos mokslo metų užbaigimo iškilmėse birželio 5 Kultūros židinyje Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis jteikia abitūros diplomą Eglei šu kytei. Stebi mokyklos vedėja E. Ošlapienė ir tėvų ko
miteto atstovas P. Gvildys.

n
bus, kol nebus' susitarimo dėl 
Berlyno. Tokia pat‘yra V.. Vo
kietijos sąlyga dėl Maskvos ne
puolimo sutarties ratifikavimo.

Tuo pačiu reikalu 
kita konvencija

Jungt. Tautos. — Rusai jau 
pradėjo kaišioti jiems Įdomius, 
propagandai naudingus, klausi
mus į šių metų JT gen. asamb
lėjos darbotvarkę. Tai yra se
na jų taktika padaryti įspūdį 
vadinamojo trečiojo pasaulio 
valstybių vadams, kad tik jie 
vieni tesirūpina tais klausimais 
kurie ir jiems gali būti nau
dingi.

Jų naujasis pasiūlymas yra 
tarptautinė konvencija Menu • 
liui nuo “imperialistų” užgrobi
mo apsaugoti. Prašymą įrašy
ti klausimą dienotvarkėn lydi 
ir konvencijos projektas. Ka
dangi jau yra tarptautinė kon
vencija, draudžianti dėlioti ant 
Mėnulio ir kitų dangaus kūnų 
atominius ginklus, tai ši apima 
kitą problemų kompleksą —re
guliuoja Mėnulio tyrinėjimus ir 
jo panaudojimą taikos reika
lams: Ir, žinoma, skelbia tarp
tautiniu istatvmu norma, kad 
Mėnulis.yra visos žmonijos nuo
savybė, todėl niekas ten nega
li įsigyti sklypo bazei įsirengti. 
Silaš pastarasis reikalas jau su
tvarkytas pirmąja konvencija

Viešas transportas 
dar pabrangs

— New Y’orko valstijos sei
melis atmetė visus miesto pra
šymus leisti padidinti rinklia
vas už tiltų naudojimą ar Įves
ti naujas ten, kur jų nebuvo. 
Rinkliavomis gauti pinigai tu
rėjo būti panaudoti viešoje 
transporto operacijų deficitam 
padengti. Buvo apskaičiuota 
kad su tomis pajamomis būtų 
buvę galima išsiversti iki 1973 
galo nedidinant .kainos važiuo
jantiems autobusais ir požemi
niais traukiniais. Ir dar būtų, li
kę pinigų Long Island trauki
nio deficitui mažinti.

Dabar jau skelbiama, kad 
nuo Naujų Metų miesto susi
siekimo priemonėmis naudo
jantis reikės mokėti už bilietą 
50 centų. Atitinkamai bus pa
brangintas ir važiavimas Long 
Island traukiniu.

įmones
Paryžius. — Atrodo, kad 

prancūzams atiduotas statysimo 
sovietų sunkvežimių fabrike 
aprūpinimas gamybos masino 
mis. Ryšium su Sovietų preky
bos minist. Potoličevo atvyki
mu Paryžiun, prancūzų finansų 
ministeris prasitarė, kad vals
tybinė Renault auto bendrovė 
jau gavo visus statysimo sovie
tų fabriko smulkius planus, 
kad žinotų, kur ir kokie gamy
bos įrankiai turėtų būti su
montuoti. Neatrodo, kad pran
cūzai dalyvautų fabriko korpu
so statyboje, nes šitą darbą ru
sai patys be jokios pagalbos ga
li padaryti.

Atsilygindama už sunkveži
mių fabriko įrengimus, Rusija 
statys Prancūzijai naftos valyk
lą prie Havre uosto. Planus 
darys patys prancūzai. Rusai

Daugiau mokesčių ir reforma
Lindsay administracijos nu

gyventam New Yorko miestui 
gelbėti valstijos seimelis po ke
liu parų ginču ir svarstymų lei
do naujais mokesčiais ir senų
jų pakėlimu susirinkti per me
tus iki 525 mil. dol. papildomų 
pajamų. Bus paliesti visi mies
to gyventojai, tik vieni, dau
giau, kiti mažiau.

Maskva smerkia socialistų nutarimus
Gegužės gale Helsinky vyko 

Socialistų Internacionalo kon
ferencija, kurios nutarimams ir 
kalboms pakomentuoti J. Tau
tose buvo paskleistas Sovietų 
spaudos apžvalgos biuletenis nr 
105 anglų kalba

Internacionalą sudaro pasau
lio antikomunistinės socialde
mokratų partijos, kurių vienos 
atskirais klausimais kairesnės 
kitos dešinesnės.

Maskvoje suvažiavimą ko
mentavo Pravda, visą dėmesį 
atkreipusi į tarptautinės politi
kos problemas, ypač tas. ku
rios liečia Vid. Rytus, Indoki
niją ir Europos saugumo kon
ferenciją. Visos socialdemokra
tų rezoliucijos nepatiko.

Socialdemokratai kaltinami, 
kad rezoliucijoje dėl Vid. Rytų, 
nors remiama tuo reikalu JT 
pagrindinė rezoliucija, tačiau 
daugiau pritarimo parodyta Iz
raelio valdančių sluoksnių poli
tikai, negu Izraelio “agresijos 
aukoms” arabams.

Ir Indokinijos rezoliucijoje 
socialdemokratai neturėję pasi
tenkinti tik reikalavimu, kad 
Amerika pasakytų iš Indokini
jos pasitraukimo datą, bet rei
kėję aiškiai pasmerkti Ameriką 
už Indokinijos karo pradėjimą 
ir už ten daromus bei padary-

statybos
taip pat statys prancūzams ir 
plieno liejyklų kompleksą.

Išeina, kad visai neseniai V. 
Vokietijoj būdama Sovietų de
legacija melavo, kai sakė, kad 
pasitarimai su vokiečių bendro
vėmis nutraukti todėl, kad So
vietų sunkvežimių fabriko sta
tybai nebus reikalinga V. Euro
pos technologija. Kadangi Mas-
kvai reikia duoti ilgamečius 
kreditus, tai Paryžius, matyt, 
sukombinavo už savo duoda
mas mašinas atsiimti natūra— 
leisti rusams prisidėti kuo ga
li prie dviejų prancūziškų fab-
riku statvbos. Vokiečiams, tur 
būt, tokia kombinacija nebuvo 
pelninga. Bet gali būti ir taip, 
kad prancūzai sąmoningai pa
siūlė rusams patrauklių kombi
nacijų, kad tik neįleistų Vokie
tijos į sovietiškas ūkines staty
bas.

Taip pat sudaryta valstijos 
komisija visai New Yorko mies
to administracijos veiklai paty
rinėti. Ta proga bus domimasi 
ir aparato reformos galimybė
mis, kad miesto administravi
mas būtų atliekamas pigiau ir 
tvarkingiau, nes dabar gana 
didelis pajamų procentas išlei
džiamas neproduktingai.

tus karo nusikaltimus. Girdi, 
tik Suomijos ir Švedijos sočia- 
demokratai tenorėję tuo keliu 
eiti, bet visi kiti buvę priešingi 
todėl tokios rūšies rezoliucija 
negalėjusi praeiti.

Nepatiko nė rezoliucija dėl 
Europos saugumo konferenci
jos, nes jie parėmė Nato bloko 
nusistatymą, kad ją reikia su
rišti su iš anksto padarytu susi
tarimu dėl karinių pajėgų ir 
ginklų sumažinimo Vidurio Eu
ropoje.

Paguodos atrasta tik save 
pačių susidarytoje nuomonėje 
kad socialdemokratijoje prasi
dedąs skilimas tarp tų, kurie 
atkakliai tebesilaiko antikomu
nistinės linijos ir tų, kurie “pra
deda įžiūrėti esamo laiko rea
lybę”. Suprask, “nesulaikomą 
komunizmo žygiavimą pasauly
je”.

Išlieta ašara ir dėl to, kad 
socialdemokratija nesiangažuo- 
ja kovai prieš imperializmą 
Bet normalusis pasaulis sveiki
na socialdemokratiją už tai. 
kad ji pajėgė griežtai atsiskirti 
nuo maskvinių ūkinių ir poli
tinių sistemų, paremti žiauriau
sia diktatūra ir žmogaus nužmo
ginimu.

Priimtas karališkai
— Rumunijos kompartija, 

nežiūrint Maskvos pykčio ir 
spaudimo, nesutinka pasmerk
ti kom. Kinijos kompartijos 
‘ideologinių klaidų’ ir nutrauk
ti su Pekinu diplomatinių san
tykių. Rumunija prekiauja su 
Kinija didelėmis sumomis, nes 
tai naudinga jos ūkiui. Jos re
mia viena kitą ir diplomatinia
me fronte, kur to prireikia. 
Maždaug kas treji metai rumu
nų delegacija aplanko Pekiną į- 
vairiais reikalais pasitarti. Jos 
ryšiais, sakoma, pasinaudoja ir 
JAV valstybės departamentas 
kuriam nors reikalui patyrinėti.
Einant jau susidariusia tradi

cija, Rumunijos prez. Ceauses
cu pereitą savaitę vėl buvo Pe
kine, kur jam buvo suorgani
zuotas karališkas priėmimas. 
Kinijos premjeras jam viešai 
dėkojo už Rumunijos nepri
klausomybės gynimą ir neleidi
mą Rusijai kištis į Rumunijos 
vidaus reikalus.

Iš Pekino, pagal nusistovėju
sia tvarką, rumunas išvyko į S. 
Korėją ir S. Vietnamą.
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute-

mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Iš vidaus reikalu komisaro 
A. Guzevičiaus raporto Maskvai 
ankstesniuose numeriuose bu* 
vo suminėti rezistencijos fak
tai Kaune, Vilniuje, Ukmergė
je, Rokišky, Utenoj, Kėdainiuo
se, Telšiuose. Baigiam to ra
porto informacijas, suminėda
mi suimtuosius dar kitose ap
skrityse.

—•—
Mariampolės ap.:

1940 rugsėjo mėn. suimti 
Balsupių kaimo broliai Veliuo
niškiai: koperatyvo buhalteris 
Vytautas, ūkyje gyvenęs Stasys 
ir gimnazistas Juozas. Visi bu
vo kaltinami dėl lapelių ir dėl 
iškeltos trispalvės vėliavos.

Kai lapeliai pasklido Sasnavo
je, Krosnoje, Liudvinave, buvo 
kratomas gimnazistas Vytau
tas Brizgys. Kratos metu jam 
pasisekė pabėgti. Suimtas Vla
das Eidukevičius, amatų mo
kyklos mokinys, kurio tėviškė
je rasta lapelių. Kalvarijoje su
imti broliai Albinas ir Vincas 
Balitai. 1941 sausio 12, rinkimų 
dieną, trispalvė pasirodė Raiš
upio kaime. Suimtas dėl to vals
tietis Kazys Karnauskas, buvęs 
šaulys ir skautas. Suimtas dėl 
lapelių kun. Luckus.

Šakiu ap.:
Pirmi lapeliai rasti 1940 spa

lio mėn. Įtarti gimnazistai. 
Daugiausia lapelių paskleista 
keliuose. Masinis platinimas pa
stebėtas sausio mėn., prieš rin
kimus — Barzduose, žvirgždai
čiuose, Jankuose, Griškabūdy
je, Lekėčiuose. Ar buvo suim
tų — nepasakyta.
Vilkaviškio ap.:

Keturvalkių-Gižų kely prie 
stulpų gausiai prilipinta 1941 
sausio 11-12, rinkimų metu. Bu
vo suimtas Vytautas Biskis, iš 
Balsupių kaimo. Jo tardymas 
atvedė i Petra Kulboką, iš Ke; 
turvalakiu. ir Joną Balčiūną, 
taip pat iš Keturvalakių. Visi 
prisipažino platinę. Dėl lapelio, 
rasto Kybartų gimnazijoje, su
imtas kan. Dabrila (su karo 
pradžia NKVD jį nužudė).
Trakų ap.:

Lapelių lenkų kalba rasta 
nuo 1940 lapkričio. Suimtieji 
liudijo, kad jų centras esąs Vil
niuje ir ten esąs radijo siųstu
vas. Lenkų kalba lapelių rasta 
ir Švenčionėlių ap. Valkininkuo
se suimtas iš pabraižos pripa
žintas rašęs lapelius .mokinys 
Stasys Jankauskas.
Raseinių ap.:

Nuo sovietų atėjimo iki 
1941 sausio 15 rasti 93. lape
liai — Kražiuose,. Girkalny, Ko- 
daičiuose, Viduklėje, Kelmėje, 
Raudonėje, Pamituviuose, Ra
seiniuose, Betygaloje, Jurbarke. 
Susektos trys jaunimo grupės. 
Suimta 16: Jurbarke Vytautas

Mockus ir jo brolis Edvardas, 
IX klasės gimnazistas, Leopol
das Pučiliauskas, Stepas Vaitke 
vičius, Vladas Paršcalis —abu
du IX klasės. Kelmėje suimti 
Jonas Rusas, atsargos karinin
kas, karinio apmokymo moky
tojas gimnazijoje, Edmundas 
Moslialskis, pradžios mokyklos 
mokytojas, buvęs šaulys, Eu
genijus Merkis, Vytautas But
kus — abudu X klasės, Eduar
das Jokubauskas, Liudas Kar
pis — abudu IX klasės. Rasei
nių mieste — Pranas Kmitas,

V >■

Iš NKVD raporty (5)
buv. šaulys, Pranas Možintas, 
buvęs šaulys, Pranas Čiužas, 
taip pat šaulys, Stasys Pocius, 
ūkininkas vidutiniokas. Taip 
pat suimtas už karikatūrų da
rymą Pranas Klikna, VII klasės 
Kelmės gimnazistas. Tardomas 
jis išdavė savo tėvą Petrą Klik- 
ną, ūkininką, buvusį policinin
ką, šaulių būrio vadą, kuris bet
gi suimamas pabėgo.
Biržų ap.:

Lapelių rasta labai daug. Pa
pilyje susekta 7 vaikų grupė, 
12-13 metų amžiaus, daugu

mas neturtingų valstiečių vai
kai. O jų vadas buvo sūnus 
valstiečio, kuriam 1940 bolševi
kai buvo davę žemės.
Tauragės ap.:

Čia rasta lapelių, rotatorium 
spausdintų, pasirašytų “Geleži
nio vilko 118 brigada”. Įtarti 
ir suimti vietos gimnazijos mo
kiniai: Antanas Juozapaitis, tar
nautojo sūnus, Pranas Kinderis, 
skalbėjos sūnus, Albertas Bru- 
nevičius, tarnautojo sūnus. Jie 
kaltinami taip pat draskę “va
dų” paveikslus. 1941 rinkimų

Poetas Kazys Bradūnas. laimėjęs Lietuviu Rašytoju Draugijos premiją, skaito savo eilėraščius Lietuvių Fon
do baliuje gegužės 15 International viešbutyje New Yorke. Premiją — 1000 dol. davė Lietuvių Fondas. Iš k. 
Lietuvos konsulas A. Simutis, p. Simutienė, dešinėje —dr. K. Ambrozaitis — Fondo pirmininkas, M. Ambro- 
zaitienė. - „.Lt-

' BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

RELIGINES
Maskvoje birželio 3 buvo pa

žymėtina ne tik tuo, kad tem
peratūra pakilo iki 90 laips
nių. Tą dieną katedroje buvo i- 
vesdintas naujas Maskvos ir 
visos Rusijos pravoslavų Baž
nyčios patriarchas Pimenas. Iš
kilmės buvo didžiulės. Giedo
jo trys chorai, iš skirtingų ka
tedros kampų. Akino šviesos 
iškilmes filmuojant. Tarp sve
čių buvo Vatikano atstovas kar
dinolas J. Willbrands, Kipro 
prezidentas arkivyskupas Maka
rios, “Pasaulio bažnyčių tary
bos” gen. sekr. E. C. Blake.

Pimen jau ketvirtas patriar
chas sovietiniais laikais. The 
Chr. Sc. Monitor koresponden
tės Charlotte Saikowski iš Mas
kvos pranešimu (birželio 4), so
vietiniais laikais pravoslavų

IR POrtTINES IŠKILIN®4
-

bažnyčia išgyveno tris perio
dus. Pradžioje buvo priešiška 
režimui, paskiau neutrali, paga
liau Įsipareigojusi sovietų val
džios politiką remti. Patri
archas Tichonas, išrinktas 
1917, buvo priešiškas sovieti
niam režimui, ir 1925 jis buvo 
priverstas pasitraukti. Iki 1943 
buvo be patriarcho. Tais me
tais buvo išrinktas Sergei. Jis 
prisiderino prie režimo, lyg 
koegzistuodamas. Bet teišbuvo 
tik metus, ir pareigas iš jo per
ėmė Aleksei, kuris formaliai 
buvo išrinktas 1945. Sulaukęs 
92 metų amžiaus, pernai ba
landžio 17 mirė.

Dabartinis, ketvirtasis, patri-. 
archas išrinktas 236 bažnyti
nės tarybos nariu. Išrinktas vi
sais balsais po 4 dienų susi

rinkimo Zagprske, 50 mylių nuo 
Maskvos.

Apie Pimeną Chr. Sc. Moni
tor taip informuoja:

Jis 60 metų, sūnus valdinin
ko ir vadinosi Sergei Michailo- 
vič Izvekov. Įšventintas 1932. 
Administracinę karjerą pradė
jo po antrojo pasaulinio ka
ro. Išrinktas arkivyskupu ir 
sinodo nariu 1960, o 1963 tapo 
Kolomna ir Kruticy metropoli
tu. Chruščiovo laikais turėjo 
aktyvią rolę antireliginėje veik
loje, kurioje tūkstančiai bažny
čių buvo uždarytos. Nuo tada, 
kai Kremlius ėmėsi ryšių su už
sienio bažnytinėm bendruome
nėm, organizacijom, dabartinis 
patriarchas buvo skirtas santy
kiam su tom organizacijom pa
laikyti, buvo siunčiojamas į už-

metu lapeliai pasirodė Lauku
voj, Kvėdarnoj, Kaltinėnuose. 
Apkaltino Šilalės gimnazistus. 
Suėmė 7, kuriem vadovavo gim
nazistas Tallat Kelpša, notaro 
sūnus.
Lazdijų ap.:

Slaptas agentas pranešė apie 
lapelius, paslėptus buvusiame 
pavasarininkų name. Tardyme 
paaiškėjo, kad lapelio autorius 
buvo pats slaptasis agentas Jo- 
selis Okunevičius, žydas, be jo
kio pastovaus užsiėmimo, norė
jęs pasipinigauti šantažu, grasi
nimais. Jis tokiu būdu išgavęs 
pinigų iš Punskienės. 1941 sau
sio 5 buvo suimtas.

Prieš rinkimus kiti lapeliai 
ragino: “Lietuviai, nebūkit svo- 
ločiai, parodykit, kad esame Ge
dimino verti vaikai.” Tada su
imti 8: Antanas Rudzikas, Kal
vių kaimo mokytojas, šaulys, 
tautininkas, Povilas Zulonas 
veterinarijos technikas, šaulys, 
Jurgis Stabingis, girininkas, 
šaulys, Dzidas Mitūzas, miškų 
urėdijos tarnautojas, Steponas 
Sekmanas, miško žvalgas, pava
sarininkas, šaulys, Stasys Pa- 
liktis, siuvėjas, šaulys.
Alytaus ap.:

Lapeliai buvo gausiai išpla
tinti Kiaunių kaime, Stakliškė
se, Miroslave, Krokialauky. 
Simne, Merkinėje. Dauguose, 
Liškiavoj, Seirijuose. Bet suim
tųjų teminimas Punios vargo
ninkas Tamašiūnas, Metelių pa
vasarininkas Liabanis, pavasa
rininkas Juozas Tobula.
Iš Berlyno:

Papildomame raporte kalba
ma, kad Kaune 1941 balandžio 
ir gegužės mėn. pasklido “Lie
tuvių informacijos biuras Ber
lyne” su šūkiu “Kovok”. Tas 
leidinys paplitęs taip pat Luo
kėje, Trakuose, Mažeikiuose. 
Kretingoj/ėVilniuj. Leidinys nu
rodinėjo ^įp^ąsrųuošti karui 
tarp Vokietijos ir Sovietų. Ry
šium su juo Kaune suimtas Liu
das Končius, gimnazistas, sū
nus profesoriaus, kuris taip pat 
buvo suimtas; Mykolas Jagu- 
Čanskis. Anykščiuose geg. 13 
suimta Adaškevičienė. Ir iš kitų 
vietų pranešama apie pagausė
jusius atsišaukimus.

Tos NKVD raportų žinios ro
do ne visus suimtuosius. Jų 
buvo daug daugiau. Tačiau jos 
rodo, kaip pasipriešinimo ki
birkštis uždegė visos Lietuvos 
jaunimą, kuriam laisvė jau bu
vo būtina sąlyga gyventi — 
kaip plaučiam oras. Supranta
mas dėl to gaivališkas visos Lie
tuvos Įsijungimas į ginkluotą 
pasipriešinimą su pirmąja ka
ro diena — birželio 22 ir Lietu
vos vyriausybės paskelbimu 
antrą karo dieną — birželio 23.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SHALIN8-5ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

STEPHEN AROMIŠKIŠ (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; teh MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami po laidotu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.____________ '_______________ ____________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002. 
AT- 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinėj, 
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 fote 
yatamavimaL 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
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._______________________ ___________ ___________________
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. Dragunavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM,-banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779. -
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Gegužės 21, paskelbus, kad Vilniuje nuteisė jūrininką Simą Kudirką, New Yorke prie Sovietu pasiuntinybės buvo surengtos demonstracijos.
Nuotr. V. Maželio

sienius, ypačiai į vadinamus tai- * 
kos kongresus. 5

Įvesdinimo iškilmėse ir jis < 
prabilo. Aiškino, kad pravosla
vų Bažnyčia dabar turinti “pil
ną laisvę gyventi ir veikti”. N. 
Y. Times (birželio 4) pridėjo, 
kad naujasis patriarchas dėko
jo visiem už atvykimą ir pa
gerbimą pravoslavų Bažnyčios 
ryšių su sovietiniu režimu ir 
ypatingai pasmerkė “Jungtinių 
Valstybių agresiją Indokinijo
je”-

(Šie pranešimai rodo, ko
kiom sąlygom kovojanti prieš 
religiją komunistų partija pri
pažįsta teisę gyventi ir veikti 
Bažnyčiai—pripažįsta tada, kai 
ji virsta partijos politikos įran
kiu, kada tikybinės bendruo
menės prieky atsistoja partijos 
numatytas ir pripažintas as
muo. Esama žinių, kad tokiom 
sąlygom ir Vengrijos komunis 
tinis režimas sutiko susitarti 
su Vatikanu).

Lietuviškam rajone — £.
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ į

Alice’s Florist Shop |
107-O k Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE

Šiauliuose balandžio 13 įvy
ko senovinės muzikos vakaras. 
Išpildyti kūriniai: G. Palestri- 
nos, Mo z a r t o, Haendelio, 
Bacho ir kt. Teatro aktoriai 
skaitė Shakespeare, Petrarkos 
sonetus ir senųjų poetų eiles. 
(E)

EKSKURSIJOS:
New Jersey lietuviams iš Newarko aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio. 
• Kaina: suaugusiems 89.00 dol.; vaikams nuo 2 iki 12 m. 
44.50 dol.; kūdikiams žemiau 2 metų nemokamai.

(Visi taksai iškaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421 
Tel (212) 847-5522



1971 m., birželio if d., no. 41

I

DARBININKAS

I

3

BROOKLYN, N. Y. 11221

DARBININKAS ”° w"-loughby aVE.
Editorial Office GL 5-7281 • Business Office GL 2-2923

TH E WORKE R by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LOS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS
Second-cJ*m Doxtage Mid at Brooklyn Poet Office 

Puollshed aeml-weakly except holiday weeks and July and First week In August 
when published weekly.

Prenumeratos kaina $8 00 — Subscription per year $8.00

Birželio 14 neužmirštama 
ir neužmirština

Numatyta įvykdyti per 3 metus, įvykdyta per 17

Birželio 14 virto ženklu lietu
vių tautos masinio genocido, So
vietų vykdyto ir tebevykdomo. 
Šiemet nuo to birželio 14 su
eina 30 metų.

Laikas daug ką užmarštin 
nugramzdina. Laikas išaugina 
naujas kartas, kurios negali pa 
jausti, kas yra tautos fizinis 
naikinimas. Kas gyvena šilu
moj, negali pajausti, kas yra 
šaltis. Kas gyvena sotus, negali 
pajausti, kas yra alkis. Kas gy
vena šeimoj, negali pajausti, 
kas yra vyro atplė'šimas nuo 
žmonos, vaikų nuo tėvų.

O birželio 14 primena, kad 
taip buvo padaryta su Lietu
vos gyventojais. Su bolševikų 
atėjimu jau liepos 12 (1940) 
tūkstančiai šeimų išdraskytos. 
Su birželio 14 (1941) dešimtys 
tūkstančių (34,260) buvo suim
ti ir išvežti i badą, šalti Sibire, 
Antarktikoj ir kt. Ir tai buvo 
tęsiama antros okupacijos me
tu, iki Lietuva neteko 400,000 
gyventojų.

Tos rūšies genocidas baigėsi. 
Stalinui nusibaigus. Bet tebetę- 
siamas kitos formos genocidas 
— jaunimo “savanoriškas” ve
žimas Sibire ir kitur pramonės 
organizuoti. O paskutiniu metu 
ir Lietuvoje imta praktikuoti in
dividualus genocidas — pami
šėliu namai.

Genocidas iyra neatsiejama 
komunistinio režimo dalis. Juk 
instrukcija vykdyti Lietuvoje 
suėmimus buvo rašoma Mask
voje tą pati vakarą, kada buvo 
surengtas Lietuvos delegacijai 
priėmimas Kremliuje 1939 
spalio 10 sutarti dėl įgulų pa
sirašius.

★
Suimtieji ir išvežtieji, žuvę 

ar išlikę gyvi yra tautos kan
kiniai. Kankiniai buvo Bažny
čios pažiba ir moralinė tvirty
bė. Kankiniai yra ir turi būti 
Lietuvos tvirtybės 'šaltinis. Tik 
tvirtybės iš to šaltinio reikia 
patiems pasisemti.
Dvejopos tvirtybės. Pirmiausia, 

jei negalim genocidinės kan
čios pajausti, tai galime pažinti 
kankinių istoriją. Sąmoningai 

pažinti. Lietuvos genocido isto
rija dar neparašyta. Bet pagel- 
binės literatūros yra ne nuo 
šiandien. Dar Vokietijoje bū
damas, Vlikas įteikinėjo J. Tau
tom memorandumus. Jie yra 
rinkiny “Appeal to the United 
Nations on Genocide” 1951. 
Pirmasis iš pačių deportuotųjų 
savo kelionę į Antarktiką išpa
sakojo dr. S. Devenis (Baltic 
States Investigation. L). Pas
kiau ištrėmimą pakėlusi ir pa
siekusi laisvąjį pasaulį savo 
pergyvenimus aprašė B. Armo- 
nienė “Palik ašaras Maskvoje” 
— angliškai, ispaniškai, portu
gališkai, vokiškai, lietuviškai 
(1961-6); dar paskiau S. Rūkie- 
nė “Vergijos kryžkeliuose” ir 
“Grįžimas į laisvę” (1968-70).

Pažinę tremtinių istoriją, pa- 
jaučiame jiem pagarbą ir nega
lime nepajausti bei nepareikšti 
viešu būdu pasišlykštėjimo mo
ralės bei teisės nuosmukiu tarp
tautinėje institucijoje, kada J. 
Tautų narys vykdo genocidą, 
laužydamas tos organizacijos 
chartą, jo pasirašytą genocido 
konvenciją. Žmogaus teisių 
deklaraciją, ir visa institucija 
nepakelia prieš tai balso.

Genocidinės, t.y. žmonių nai
kinimo vietos, kur buvo nu
kankinti lietuviai, mum atminti
nos kaip romėnų arenos, kur 
buvo nukankinami krikščionys. 
Pravieniškės, kur nužudyta 477. 
Rainių miškelis, kur nužudyta 
76, Panevėžys — 26, Rokiškis 
830, Zarasai — 22, Petrašiū
nai — 28, Raseiniai — 20, o 
taip pat Ukmergė, Aukštoji Pa
nemunė, Lankelrškės, Kupiškis. 
Kretinga. Kauno Vilijampolė, c 
už Lietuvos ribų Červenė yra 
tokios lietuvių naikinimo are
nos. ,

Gražu, kad birželio 14 kan
kinius Maspetho parapija bir
želio 11 primena eisena su žva
kėm ir budėjimu per visą nak
tį.

Ištremtieji yra kankiniai. Par
tizanai yra kovotojai. Abeji 
mum yra stiprybės šaltinis — 
neužmirštamas ir neužmiršti
nas.

Jau minėta buvo, kad tarp 
reikšmingiausių šiais metais pa
sirodžiusių knygų yra “Ameri
kos lietuvių istorija”, sureda
guota dr. Antano Kučo, išleis
ta J. Kapočiaus leidyklos.

"Amerikos lietuvių istorija" 
— storoka knyga (640 pusk). 
Vargiai kas imtųsi savo inicia
tyva ir rizika tokio didelio dar
bo, — kreipėsi koresponden
tas į patį tos knygos autorių, 
(kukliau pasivadinusį redakto
rium) dr. Antaną Kučą. —Kas 
jus paskatino ją rašyti; kas pa
rėmė, išleidimą garantavo; ko
kias pagaliau sumas reikėjo su
telkti, kad ji galėtų pasirody
ti?"

“Idėja istorijai parašyti sena, 
ir istorijos pobūdžio planai su 
laiku kito. Kaip knygos įžango
je rašiau, prieš daugel metų 
prel. Juozas A. Karalius iškėlė 
reikalą parašyti Amerikos lietu
vių katalikų istoriją ir tam tiks
lui skyrė pirmą tūkstantį dole
rių. Jo sumanymą parėmė Ku
nigų Vienybės seimas (1953) ir 
tam reikalui sudarė komisiją, 
kurioje buvo kan. Juozas B. 
Končius, prel. Pr. Juras, tėvas 
V. Gidžiūnas, OFM. Komisija 
pasikvietė talkon dar Simą Su
žiedėlį ir Antana Kučą.

“Veikalas numatyta paruošti 
sutelktinėm jėgom. Plano suda-

Ketvirtajai Dainų šventei rengti komitetas pasirengęs sutikti suvažiuojančius chorus ir tūkstantines žmonių 
minias. Nuotraukoje — Komitetas vieno posėdžio metu , iš k.: V. Grėliūnas, A. Rėklaitis, P. Armonas — mu
zikinės komisijos pirm., dr. G. Balukas — vykdomojo komiteto pirm., dr. J. Kubilius S.J., dail. A. Valeška; 
stovi — S. Daunys, J. Paštukas, St. Džiugas, J. Vaičiūnas, A. Vengris, J. Petraškevičius, K. Dočkus ir St. 
Balzekas, Jr.

Apie Amerikos lietuviu istoriją kalba redaktorius dr. A. Kučas

rymas, bendradarbių numaty
mas ir jų sukvietimas truko il
gokai. Galutinai komisija nuta
rė ruošti veikalą dviejų tomų: 
vienas turėjo apimti bendrą A- 
merikos lietuvių veiklą, antras 
— katalikų parapijas, vienuoli
jas ir kitas institucijas. Ilgai
niui bendrąją istoriją nutarta 
paversti visų Amerikos lietu
vių istorija, ne vien kataliku 
veiklos istorija. Gautas tam ir 
sumanytojų, Kunigų Vienybės, 
pritarimas. Reikėjo pertvarkyti 
visą planą”.

"Kiek laiko truko visas tas 
darbas? Ar buvo talkininkų? 
Su kokiom kliūtim susidurta?"

“Istorijai pagal naują planą 
buvo likusi ta pati idėja —su
telkti bendradarbius atskirom 
sritim. Pati komisija'persitvar
kė taip, kad pirmininku ir vy
riausiu redaktorium buvo iš
rinktas A. Kučas, sekretorium 
tėvas V. Gidžiūnas, OFM. Vė
liau komisijon buvo pakviesti 
kun. J. Karalius ir K. Jurgėla ... 
Kaip ilgai darbas truko? —klau 
siat... Buvo suplanuota tre- 
jiem metam, o išėjo iš tikrųjų 
17 metų. Buvo daug posėdžiau
ta, dar daugiau raštų, anketų. 

aplinkraščių prirašyta. Paskirs
tytos temos, prikviesta bend
radarbių, kurių daugumas pa
sižadėjo. Bet ištesėti nebuvo 
lengva. Komisijos nariai uoliai 
talkino pasitarimuose, bet bu
vo tiek apkrauti kitais darbais, 
kad talkinti raštais negalėjo. 
Planuojant, susirašinėjant su 
parapijom ir kt. medžiagos rei
kalais ypatingai daug pasidar
bavo komisijos sekretorius tė
vas V. Gidžiūnas. O prel. P. 
Juras šalia medžiagos telkimo 
pasiėmė globoti “Istorijos Fon
dą”, kuris buvo deponuotas Ku
nigų vienybės apsaugoje.

Nelengva buvo ištesėti pasi- 
žadėjusiem bendradarbiam. 
Priežastis lengvai suprantama: 
visi buvo apkrauti tiesioginiais 
darbais, o reikalinga medžiaga 
sunkiai pasiekiama.

“Redaktorius pats porą vasa
rų lankė kai kurias parapijas, 
bibliotekas, viena kita užsiliku- 
sį lietuvių klubų knygyną. Bet 
ir redaktorius turėjo tiesioginį 
darbą universitete. Turėjo dar 
kitų Įsipareigojimų — turėjo 
rašyti pažadėtą L.R. Katalikų 
Susivienijimo istoriją, šv. Pet
ro parapijos Bostone istoriją. 

kun. Antano Staniukyno mono
grafiją.

“Laimė, talkai prisiprašė Pra
ną Pauliukonį, kuris ėmėsi ra
šyti apie visuomenines organi
zacijas, spaudą, kultūrinį veiki
mą. O apie pirmuosius lietu
vius ateivius ir ekonominę veik
lą platesnius darbus parašė K. 
Jurgėla ir V. Liulevičius. Re
daktoriui teko tik jų darbų san
trauką padaryti. Kai knyga jau 
buvo parašyta, kalbos reikalui 
talkino A. Vaičiulaitis ir V. Kul
bokas, technikinei spaudos 
priežiūrai M. Avietėnaitė.”

"Kur radote istorijai daugiau
sia medžiagos?"

“Šaltiniai buvo lietuviški laik
raščiai, atskirų veikėjų raštai, 
kun. A. Miluko rinkiniai bei 
leidiniai, Vyt. Sirvydo veikalas 
apie tėvo veiklą, parapijų bei 
draugijų memuariniai leidiniai. 
Bet užimtų per daug vietos 
juos visus suminėti. Knygos bi
bliografijoje jie surašyti ir už
ima 6 puslapius.”
"Dėl paties lietuvių Amerikoje 
vaizdo — nuo kada pirmiausia 
ir kuriose vietose pradėjo lie
tuviai ateiviai kurtis?"

“Kaip knygoje minima, kun. 
Jonas Žilius laikė 1668 metus 
lietuvių imigracijos Amerikon 
pradžia. Bet yra visai neabejo
tinas pirmo lietuvio šviesuolio 
Aleksandro Karolio Kuršiaus 
atvykimas 1659 metais į New 
Yorką. kuris tada buvo olandų 
valdomas ir vadinosi Nieuw 
Amsterdam. Masinė imigracija 
žymi nuo devyniolikto amžiaus 
pusės — nuo 1850 metų bade 
laikų. Pirmieji atkeliavo, rodos, 
iš Suvalkijos. Pirmosios koloni
jos kūrėsi Pennsylvanijoje. 
prie anglies kasyklų, geležinke
lio statybos darbų.”

"Kuriuos momentus laikote 
svarbiausiais, kada lietuviai pa
juto reikalą daugiau tarp sa
vęs sugyventi ir bendrai veik
ti?"

“Lietuvių ateivių meilė sena
jai tėvynei reiškėsi visais lai
kais. Labiausiai pasireiškė, at
rodo, pirmojo pasaulinio karo 
metu kovose dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės pripa
žinimo”.

"Kaip dabar migruoja lietu
vių žmonės Amerikoje — i ry
tus ar Į vakarus?

“Knyga to nesvarsto. Ji ribo-

Dr. Antanas Kučas

jasi nuo lietuvių pradžios — 
minėto Kuršiaus atvykimo 
(1659) ligi Simo Kudirkos tra
gedijos (1970).
Dr. Antanas Kučas

Dr. Antanas Kučas pernai 
spalio 14 susilaukė 70 metų ir 
pernai pasitraukė iš Scrantono 
universiteto, kuriame dėstė 
naująsias kalbas ir istoriją nuo 
1947 metų.

Visa savo praeitim buvo su
tapęs su mokykla ir su rašymu. 
1927-39 buvo Marijonų gimna
zijos mokytojas Mariampolėje; 
Bet tuo pat metu rašė apie 
Kęstuti disertaciją, už kurią 
1938 Kauno universitete gavo 
istorijos daktaro laipsnį. 1939- 
40 buvo Šiauliuose berniukų 
gimnazijos direktorius; 1941 
laikinoji vyriausybė buvo pasky
rusi vidurinių mokyklų depar
tamento direktorium, paskui 
iki 1943 buvo Kaune IV gimna
zijos direktorius; tų metų kovo 
16 nacių buvo suimtas ir išvež
tas į Stutthofo kacetą. 1945 iš 
ten išėjęs, metus slapstėsi Len
kijoje, iki pavyko atvykti į Pa
ryžių, o iš ten 1946 į Ameriką.

Jei reiktų apibūdinti jį vie
nu žodžiu, tai tokis žodis jam 
labiausiai tiktų---- darbštu
mas, darbštumas, darbštumas. 
To darbštumo dėka jis su Simu 
Sužiedėliu atsistojo pirmoje ei
lėje tų, kurie daugiausia kny
gų davė iš Amerikos lietuvių is
torijos. A. Kučo tos srities raš-
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PRANAS MUNDEIKIS

NIKODEMAS

(3) -
— Ir žinojote, kur rasti?
— Čigonas prie Simono užei- 

ginės pasakė ir parodė, kuriuo 
keliu eiti.

—Taigi... Kas manęs ieš
ko, kaip matai, tas ir suranda.

— Rabi! Aš niekaip negaliu 
išaiškinti, kas jūs esate?

— Aš buvau! Ir dabar aš vėl 
išeinu ten, kur aš buvau: pir
ma, negu pasaulis yra sutver
tas, aš buvau. Ką tik dabar mo
terys ištepė mano galvą kvepa
lais ir, kaip jaunikį vestuvėms, 
mane paruošė mano laidotu
vėms ir prisikėlimui... Jos 
net nežino, kad dabar aš pasi
dariau tas pateptasis, kuris iš
eina nugalėti mirties ir pri
sikelti gyvenimui.

— Rabi! Paprasčiau! Aš vėl 
nieko nesuprantu. Apie ką jūs 
vėl kalbate?

— Nikodemai! O! Iš viso 
kam aš čia jums ir kalbu? Bet, 
prieteliau, kad suprastumei, rei
kia iš naujo gimti. Kas gimsta 
rš dvasios — yra dvasia, ir kas 
gimsta iš kūno — yra kūnas.

— Bet, Rabi?!
— Nikodemai! Kam apsime

ti, kad nesupranti?
— Aš neapsimetu.
— Jūs turite gimti iš dva

sios.
— Taip ir mes mokome! Tai 

va, ką tu skelbi nauja? Kito
niška?

— Mylėk!
— Tai yra mūsų įstatyme.

— Taip. Jūs skelbiate, bet... 
nevykdote. Todėl aš panaikin
siu įstatymą ir paliksiu tame 
įstatyme tik vieną vienintelį 
žodį: Mylėk! Kas myli, tas ne
vagia, nemeluoja, neapkalba, 
nepaleistuvauja ir nenusikalsta 
jokiam kitam įsakymui bei įsta
tymui.

— O, Rabi! Jūs griaunate 
mūsų bažnyčią!

— Aš ją sugriausiu tam, kad 
per tris dienas pastatyčiau 'nau
ja-

— Jūs prieš mūsų įstaty
mus!

— Tu tai sakai Aš neatėjau 
sunaikinti Įstatymų; aš atėjau 
tik jų pataisyti.

— Kaip jūs juos pataisysite, 
jeigu .. .jie buvo Dievo duoti?

— Pirmiausia jie iš jūsų to 
paties Dievo bus atimti ir duo
ti pagonims.

— Palaukite! Ar aš gerai 
girdžiu? Reiškia, graikams, ro
mėnams, egiptiečiams... O 
kodėl jau taip?

— Jūs uždarėte įstatymus į 
skrynią, žmonėms aiškinate, o 
patys ką išdarinėjate? Ir jūs, ir 
jūsų žmonės! Tikrą, tiesą sa
kau jums, kad daug tų, kurie į- 
statymų nepažino, bet jų laikė
si, regės mano Tėvą. Daug tų, 
kurie įstatymus pažįsta, bet jų 
nepaiso, neregės mano Tėvo.

— Bet, Rabi, kaip čia vėl tą 
viską suprasti?

— Nikodemai! Tu girdi ir ne
nori girdėti; tu matai ir nenori 
matyti. Kas mane mato —ma
no Tėvą mato. Kas mene girdi 
— mano Tėvą girdi.

— Tad, Rabi, kas jūs esate? 
Pranašas, Elijas, Kristus?

— Argi jums nebuvo sakyta?

— Mes nežinome! Aš neži
nau! Aš todėl jūsų ieškojau, 
kad sužinočiau. Aš noriu žino
ti.

— Aš jums sakiau: esu pir
ma, negu Elijas buvo.

— Tai jūs esate Kristus?! 
Tas didysis pranašas?

— Aš nesu pranašas. Prana
šai buvo ir mirė. Aš mirsiu 
tam, kad prisikeičiau gyveni
mui.

— Gerai, Rabi... Ką tada 
turėčiau daryti, kad prisikei
čiau?

— Kas atgimsta iš dvasios 
— neregės mirties. Kas atgims
ta iš karo — regės mirtį, kū
nas miršta.

— Rabi, kaip galima suau
gusiam vėl gimti iš naujo?

— Nikodemai! Kam apsime
ti kvailiu? Dvasia yra kaip vė
jas: girdi jo ūžimą, matai, iš 
kurios pusės jis eina, bet ne
žinai, nei iš kur jis atėjo, nei 
kur, nueis.

— Oh! Šitaip mes galime 
šnekėtis visą naktį ir... vis 
tiek aš išeisiu nežinodamas, kas 
jūs esate. Konkrečiai, Rabi! 
Konkrečiai jūs mums pasakyki
te, kas esate?

— Jums buvo daug kartų sa
kyta: gatvių kampuose, kryžke
lėse, aikštėse ir sinagogose, 
netgi šventykloje. Bet jūsų au
sys kurčios, ir jūsų akys nema
to. Vargas tau, Jeruzale, var
gas! Ak, kodėl jūsų širdys taip 
užkietėjusios? Už tai tu nebe
surinksi savo vaikų, kaip višta 
vištelių, po savo sparnu! Niko
demai, nežiūrėk šitaip į mane! 
Juk matai, kad man ašaros bė
ga dėl šito... Žiūrėk matyda
mas! Kas mane mato — mano 
Tėvą mato: jis yra manyje, ir 
aš esu jame.

— Bet mes norime vieno vie
nintelio atsakymo, paties pa
prasčiausio: ar esate tas didysis 
pranašas?

— Aš esu gyvenimo kelias. 
Iš šviesos atėjau ir į šviesą vėl 
grįžtu. Kas mane mato, neklai- 
džioja tamsybėje. Aš esu gyve
nimo šviesa!

Nikodemas parėmė galvą 
abiem rankom ir giliai susi
mastė — net atsiduso:

— Išeitų tu pranašauji pra
žūtį mūsų tautai? Dar daugiau 
— žmonės šneka, kad tu Die
vu dediesi?

— Aš nesidedu.
— Tai kuo tu save laikai?
— Aš nelaikau. Aš esu.
— Esi tu Kristus?
— Ak, Nikodemai! Kodėl to

kios kietos jūsų širdys ir to
kios apkurtusios jūsų ausys? 
Jūs klausotės ir negirdite, jūs 
žiūrite ir nematote. Vargas, 
vargas tau. Jeruzale! Iš tų gra
žiųjų tavo pastatų nebepaliks 
nė akmens ant akmens.

— Palauk, Rabi! Tu vėl kalbi 
apie šventyklos sugriovimą. 
Kalbėk mums aiškiau, Rabi! Jei
gu tu esi tas didysis pranašas 
ir atėjai mūsų išlaisvinti iš 
prievartos, mes tave priimsi
me. Tik tu mums pasakyk. Tie
siai, aiškiau: ar tu esi tas, ku
rio mes laukiame? Jei taip — 
mes paskelbsime tave karaliu
mi.

— Aš esu karalius! Tik ma
no karalystė ne čia — ne šia
me pasaulyje.

— O Viešpatie mieliausias! 
Tai kas tu, pagaliau^ esi? Tu 
sakaisi pertaisysiąs įstatymus. 

Sakai atiduosiąs mūsų įstaty
mus pagonims. Dargi tu sa
kai, kad sugriausi mūsų bažny
čią ir per tris dienas pastatysi 
naują. Žinoma, mes čia nesi
ginčysime, kokį darbą galėtum 
atlikti per tris dienas. Tur būt, 
žinai, per kiek metų karalius 
Saliamonas pastatė bažnyčią? 
Ką tik dabar tu man aiškinai, 
kad turime iš naujo gimti, jei 
nenorime mirti. O taip pat... 
kas mušamas gali tavęs klausy
ti ir atsukti mušeikai kitą vei
do pusę? Bet už vis labiau
siai, kad tu į dievus preten
duoji ... Nežiūrint viso to, aš 
tave myliu ir noriu pasakyti, 
kad sinedrijonas jau labai krei
vai į tave pažiūrėjo ...

— Taip, Nikodemai! Tai tu
ri įvykti, kad pranašų žodžiai 
išsipildytų.

— Bet tu man vis nepasakai, 
kas tu esi? Jonas mums sakė
si: “Esu tyruose šaukiančiojo 
balsas!” Ir, kaip toks, jis mums 
buvo priimtinas. Net aš pats į- 
bridau į Jordaną ir apsikrikš
tijau. Tai sakyčiau, lyg savo
tiškas atgailos aktas buvo ... 
Rodos, ir tu pats tai padarei? 
Bet kad tu dabar... Kuo tu iš 
tikrųjų dediesi?

— Jonas jus krikštijo vande
niu, aš jus krikštysiu Šventąja 
Dvasia. Aš tuojau išeinu ir at
siųsiu jums Ramintoją. Kas 
bus pakrikštytas šventąja Dva
sia, tas nenumirs. Nikodemai! 
Jums reikia atgimti per šventą

ją Dvasią! Kas gimsta iš Dva
sios, tas gyvena; kas gimsta iš 
kūno, tas miršta.

— Tai tu nesi pranašas?
— Ne! Aš nesu pranašas!
— Tai kas gi tu esi?

— Pirma, negu pranašai atėjo, 
aš esu. Aš atėjau iš Tėvo ir iš
einu pas Tėvą: kas pažįsta ma
no Tėvą, tas pažįsta mane...

Jau buvo išaušę, kai Nikode
mas sugrįžo atgal į miestą. 
Nors ryto vėsuma labai spaudė 
jo akis ir kūnas būtų mielai 
prigulęs prie kurios nors sama
notos uolos, Nikodemas atėjo 
tiesiai i Kaifo kiemą. Kaifo vai
kai jau buvo sukilę ir pešėsi 
kieme.

— Na, kaip? Suradai? — 
vienmarškinis išpuolė pro duris 
Kaifas — taip labai jam norėjo
si žinoti.

— Su...
— Ir ką?
— A! — pamojo ranka Ni

kodemas: — Tik visą naktį be 
miego!

— Eik ir pamiegok! Paskui 
pasakysi

Nikodemas taip labai išsižio
jo ir nusižiovavo, kad net Kai
fo vaikai ėmė juoktis.

— O jūs man iš čia tuojau 
prapulkite! Tuojau! Supranta
te?!

Kaifo vaikai kaip vištukai: 
kas per tvorą, kas pro tvorą— 
tuojau prapuolė.

(Bus daugiau)
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Maironio
Birželio 5, šeštadienį, Mai

ronio mokykloje baigėsi moks
lo metai. Pradžioje klasėse bu
vo trys pamokos. Po pietų per
traukos susirinko į salę. Čia 
buvo maža programėlė, pašokta 
tautinių šokių, mažieji suvaidi
no “Daržovių gegužinę”, aštun
tos klasės mokiniai paskaitė ra
šinėlių. Apdovanoti geriausi 
mokiniai. Gi mokyklos vedėjai 
Elvyrai Ošlapienei viena iŠ pa
čių mažiausių mokiniukių įtei
kė puokštę gėlių. Visiem palin
kėta gražių vasaros atostogų.

Abiturientę išleistuvės 
Kultūros Židinyje

Abiturientų išleistuvės su
rengtos Kultūros Židinyje, nes 
šiuo metu kitos lietuviškos sa
lės kaip ir nėra tinkamos. Iš
leistuves rengė baigiančiųjų tė
vai.

Kairėje pusėje esą du kam
bariai buvo parengti išleistuvių 
aktui. Iškilmes pradėjo mokyk
los vedėja Elvyra Ošlapienė,. 
sukviesdama į prezidiumą. Čia 
buvo pakviesta — • Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, tė
vu komiteto atstovas P. Gvil
dys, Kultūros Židinio vyriau
sias šeimininkas Tėv. L. And- 
riekus, O.F.M., LB apygardos

Renata Baliūnaitė

Aura Ošlapaitė

Dalia Jasaitytė Rūta Kiaunytė

Rimas Šidlauskas

Paulius Šilbajoris Eglė Šukytė Rytas Vilgalys

mokykla išleido XVII laidą
atstovas V. Radzivanas, rytų 
apygardos mokyklų inspekto
rius A. Masionis ir klasės auk
lėtoja J. Kregždienė.

Tada pasirodė ir patys abi
turientai. Mergaitės susėdo vie
noje pusėje, berniukai kitoje.

Mokyklos vedėja savo žodyje 
apžvelgė mokyklos darbą, įpras
mino jaunųjų pastangas moky
tis lituanistikos ir priėjo prie 
šios išleidžiamosios laidos. Ta
da pakvietė mokytojų tarybos 
sekretorę ir klasės auklėtoją 
paskaityti mokytojų tarybos 
protokolo ištrauką.

Dvylika baigusiųjų
Protokolo ištraukoje ir buvo 

suminėta, kas šiemet baigia li
tuanistinę Maironio mokyklą.

Šioje XVII laidoje buvo dvyli
ka mokinių. Štai jie: Renata 
Baliūnaitė, Raimundas Balsys, 
Andrius Birutis, Audronė Bru
žaitė, Dalia Jasaitytė, Rūta 
Kiaunytė, Aura Ošlapaitė, Liu
cijus Strazdis, Rimas Šidlaus
kas, Paulius Šilbajoris, Eglė Šu
kytė, Rytas Vilgalys.

Geriausiai, vienais penketu
kais, mokyklą baigė Aura Oš

Visos nuotraukos R. Kisieliaus

Andrius Birutis s

Liucijus Strazdis

lapaitė ir , Eglė šukytė, antrąja 
baigė Dalia Jasaitytė.

Atestatus {teikia konsulas
Toliau alfabeto tvarka buvo 

kviečiami prie stalo, kur buvc 
sudėti pažymėjimai. Jie buvo 
suvynioti ir perrišti raudonu 
kaspinu. Atestatus įteikė Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis, 
visiems paspausdamas ranką.

Dovanos baigusiesiem
Prie atestato buvo pridėta 

ir dovanų. L. B. New Yorko 
apygardos valdybos dovana bu
vo graži ir didelė knyga “Lith
uania 700 Years”. Knygą įteikė 
apygardos atstovas V. Radziva
nas.

Tėvų komiteto dovana buvo 
simpatingi rėmeliai su aštunto
sios klasės nuotrauka. Įteikė P. 
Gvildys.

Sveikinimo kalbos
Kaip ir dera, tokia proga jau

niesiem pasakoma sveikinimo 
kalbų, kurios padrąsina juos, į- 
prasmina jų lietuviškus žygius. 
Tokias kalbas pasakė gen. kon
sulas A. Simutis, Tėv. L. And- 
riekus, V. Radzivanas.

LB apylinkių dovanos
Baigusieji yra net iš 4 LB 

apylinkių. Tad buvo pakviesti 
tų apylinkių pirmininkai apdo
vanoti savos apylinkės abituri
entus.

Viena dovana buvo visiem 
bendra. Visi davė Lietuvių 
Bendruomenės nario knygutę, 
tuo pačiu abiturientus įrašyda
mi į Bendruomenę. Toliau do
vanos jau skyrėsi. Woodhave- 
no apylinkės pirm. A. Balsys 
davė po “Pasaulio Lietuvio” 
prenumeratą, Great Necko apy
linkės pirm. Henrikas Miklas 
—po albumą, Queens apylinkės 
pirm. A. Ošlapas — Lietuvių 
Fondo išleistą medalį, Brookly- 
no apylinkės pirm. A. Reven- 
tas — plokšteles.

Žodį tarė ir lituanistinių mo
kyklų rytų apygardos inspekto
rius A. Masionis, pasidžiaugda
mas gražiu darbu, palinkėda
mas baigusiems nenutolti nuo 
lietuviškų reikalų.

Išleidžiamųjų vardu kalbėjo 
Rytas Vilgalys. Su abiturientais 
atsisveikino ir septintoji klasė, 
kuri atėjo ir užėmė pirmos ei
lės vietas. Jų vardu kalbėjo 
Danutė Norvilaitė. Aštuntokai 
jiem Įteikė didelį didelį raktą— 
valdžios ir pirmavimo simbolį.

Antroje dalyje buvo trumpa 
pačių abiturientų sudaryta pro
gramėlė. Jie paskaitė savo raši
nėlių, padeklamavo eilių. Taip 
pat mergaitės paskaitė ir įvai
rius linkėjimus — mokyklai, 
mokytojam, Kultūros Židiniui.

RAŠYTOJO PULGIO ANDRIUŠIO 
ANTKAPIO KONKURSAS

Pulgio Andriušio antkapio 
statymo komitetas Australijoje 
skelbia konkursą antkapiui ra
šytojo amžino poilsio vietoje 
Centennial Park kapinėse, Ade
laidėje, Pietų7 Australijoje.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai. Laimėjęs konkursą 
gauna 100 (šimto) dolerių pre
miją.

Konkurso sąlygos:
1. Kapinių administracija rei

kalauja, kad visi antkapiai turi 
būti įrengti ant tam reikalui į- 
ruoštų betoninių pamatų.

2. Antkapio apimtis: nepla- 
tesnis kaip 38”, neaukštesnis 
kaip 33” ir nestoresnis kaip 
11”.

3. Antkapio medžiaga — na
tūralus, kietas akmuo. Kitos 
medžiagos antkapiui naudoti 
neleidžiamos.

4. Antkapio projektas turi 
būti paruoštas, panaudojant lie
tuviškuosius motyvus.

5. Antkapyje privalo būti 
toks įrašas:

A i A
PULGIS ANDRIUSIS- 

ANDRUSEVIČIUS
Rašytojas -Laureatas

1907.3.18 — 1970.12.19 
Lietuva — Australia

6. Antkapio projekto brėži
niai privalo būti pateikti ne
mažesni© kaip ketvirtadalis na
tūralaus dydžio. Taip pat prie 
pagrindinio projekto galima 
pridėti modelio fotografijas ar
ba perspektyvinius brėžinius. 
Tačiau tai nebūtina.

7. Projektai pasirašomi sla
pyvardžiu ar specialiu ženklu.
Prie projekto pridedamas ta 
pačia slapyvarde ar ženklu atžy
mėtas užklijuotas vokas, kuria
me turi būti įdėta autoriaus 
vardas, pavardė ir adresas.

8. Gautus projektus peržiūri 
ir premiją skiria jury komisija: 
pirmininkas A. Lapšys — ar
chitektas, sekretorius J. Stepa- 
nas — teisininkas ir nariai V. 
Kapočiūnas — dailininkas, St. 
Neiiubšys — dailininkas ir L. 
Pakalnis — spaudos darbuoto
jų atstovas.

9. Visi siunčiami antkapio 
projektai turi pasiekti jury ko
misiją ne vėliau kaip 1971 lie
pos 27. Po tos datos gauti pro
jektai nebus svarstomi.

Vaišės ir jaunųjų šokiai
Tuoj viskas buvo perorgani

zuota ir parengta vaišėm. Vi
suose kambariuose buvo išdėti
stalai, papuošta gėlėm. Buvo 
visų bendros vaišės. Į progra
mą buvo atėję nemaža ir kitų 
skyrių mokinių, ir jie visi bend
rai vaišinosi. Vaišės buvo pa
rengtos su stiliumi ir visu iš- 
taigumu, prikepta visokiausių 
pyragų, prinešta skanėstų.

Vyresnieji šnekučiavosi, su
sėdę prie stalų, gi apačioje tuo 
pačiu metu vyko jaunimo šo
kiai. Apie dešimtą valandą visi 
pradėjo skirstytis ir vienuolik
tą valandą beliko tik patalpų 
tvarkytojai.

Sekmadienį ant to paties kal
nelio — Kultūros Židinyje — 
buvo mišios, skirtos mokslo me
tų užbaigai. Mišios šį kartą bu
vo suorganizuotos lauke.

•
Baigti mokslo metai. Ir kuo 

jie ypatingi. Tai buvo pirmieji 
metai, kai buvo išeita iš Apreiš
kimo parapijos mokyklos. Pri
glaudė Child Jesus mokykla 
Richmond Hill. Nors ne savos 
tai buvo patalpos, bet jos buvo 
gana svetingos ir mielos.

Perėjimas nebuvo taip leng
vas, nes turėjo keistis ir tvar
ka ir papročiai, bet — viskas 
susitvarkė gerai. Mokykla dir
bo ir baigė mokslo metus.

Išsiskirstė vasarai kartu pra
nešdama, kad po atostogų Mai
ronio lietuviškoji mokykla vėl 
visus kviečia į darbą. Mokykla 
veiks tose pačiose patalpose. 
Darbas pradedamas rugsėjo 
11, pirmą šeštadienį po Darbo 
dienos, (p.j.)

10. Peržiūrėjus gautus pro
jektus, jury komisija skiria pre
miją. Neradus premijuotino, 
premija neskiriama. Tuo atve
ju Pulgio Andriušio antkapio 
statymo komitetas daro spren
dimą ir stato antkapį sava nuo
žiūra.

11. Gauti projektai išstatomi 
viešai parodai nemažiau kaip 
dviem savaitgaliams.

12. Konkursą laimėjęs pro
jekto autorius gauna 100 dole
rių premiją.

13. Jury komisijos sprendi
mas yra galutinis ir be apelia
cijos.

14. Antkapio projektus siųs
ti adresu: “Pulgis Andriušis 
Fund” c/o J. Riauba, 9 Har
row St. Dover Gardens, S. A. 
Australia, 5048.

•
Komitetas kreipiasi į tautie

čius, prašydamas paremti ko
miteto pastangas aukomis. Pul
gis Andriušis, pasitraukęs iš 
Lietuvos į tremtį, buvo visą lai
ka su mumis. Jis rašė mums ir 
su savo kūrybos gyvu žodžiu 
lankė mus DP lageriuose Vokie
tijoje. Persikėlęs į Australiją, 
buvo nuolatinis visokių litera
tūros vakarų dalyvis. Su save 
kūryba buvo nuvykęs net ir į 
JAV. Komitetas mano, kad Pul
gio Andriušio gerbėjai ir jo raš
tų skaitytojai, išsiblaškę po pla
tųjį pasaulį, parems komiteto 
pastangas atžymėti paskutinę jc 
poilsio vietą lietuviško stiliaus 
antkapiu. Aukas prašoma siųs
ti tuo pačiu “Pulgis Andriušis 
Fund” adresu.

Pulgio Andriušio antkapio 
statymo komitetas

Amerikos lietuviu 
istorija. . .

(atkelta iš 3 psl.) 
tai: LRK Susivienijimas Ameri
koje — 1956, Šv. Petro lietu
vių parapija Bostone —1956, 
Kun. Antanas Staniukynas — 
1965, Shenandoah lietuvių Sv. 
Jurgio parapija — 1968.

Pasitraukęs iš universiteto, 
apsigyveno Putname. Klausia
mas, kokius darbus dabar turi 
prieš akis, sakėsi:

“Jau pradėjau redaguoti

LIETUVIŠKOS
Garbė Tau, Viešpatie, Daina

vos meno ansamblio įdainuota: 
Tyliąją naktį, Sveikas, Jėzau 
gimusis, Kalėdų giesme, Links
mą giesmę mes užtrauksim. Per 
Tavo šventą prisikėlimą, Links
ma dieną mums prašvito, Gar
bė Tau, Viešpatie, Prailgo die
nos, Atsiklaupęs prieš altorių, 
Skausmo kryžkelėje ir Malda 
žuvusiem. Mono 5 doL Stereo 
6 dol.

. Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St Bačkio, vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Kalėdų giesmės. Br. Budriū- 
no vokalinio ansamblio įdainuo
ta: Tyliąją naktį, Mes atėjom, 
Piemenėliams, Linksmą gies
mę, Prie Kalėdų eglutės, Tylią 
nakti, Adeste Fideles, Puer no- 
bis nascitur ir Tylią šventą nak
tį. Mono 5 dol.

Šiluva, chorų ir solistų Šilu
vos koplyčios pašventinimo pro
ga įdainuota: Mišios Kristaus 
Šventų Žaizdų garbei, Tušti pa
liktieji namai, Nenuženk nuo 
akmens, o Marija, Oi toli toli, 
O Kristau, pasaulio Valdove. 
Mono 4 dol.

Sophie Barkus radijo vaka
ruškininkės dainuoja: Tylią
ją naktį, Piemenėliai, Mes gir
dėjom angelus, Šiandien Bet
liejuj, Sveikas Jėzau, Gul šian
dieną, Tylią naktį, Jėzau Kris
tau-maloniausias, Alyvų darže
ly, Linksma diena, Geismas ir 
svajonės, Iš rytų šalelės, Kur 
tavo dainos, Oi berneli, Ru
dens melodija, Ramune, Oi 
močiute, motinėle, Miškų gė
lė, Valio dalgelė ir Ausk, mo
čiute, drobeles. Mono 5 dol.

Iš Rūtų šalelės- Alice Steph
ens moterų choras: Piemenė
liams, Į Betliejų bėkit, švento
je tyloje, Betliejaus prakartėlėj, 
Skubinkit piemenys, Sveika Ma
rija, Eisi kentėt, Karvelėli, Kur 
bakūžė samanota, Dul-dul- dū
delė, Ne margi sakalėliai, Pas 
močiutę augau. Sakė mane šio
kią, Mergužėle lelijėle, Apynė
lis, Sėjau rūtą ir Išauš pavasa
ris. Mono 5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

Rožės ir tylūs vakarai, Van
dos Stankaus šokių pramoginės 
muzikos įdainuota: Rožių tan
go, Domino, Bell ami, Bučinio 
liepsna, Ramona, Rudens lapai, 
Capri žvejai, Bučiuok mane, I 
love you, Sudie gražioji Roma 
ir Mano mažytė. Mono 5 dol.

“Dainuoju jums, Aurelija“. 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dot 

penktą Encyclopedia Lituanica 
tomą (s, š, t raides). Jei išliksiu 
gyvas ir pajėgsiu, toliau sek
tų Dievo tarno arkivyskupo Ma
tulaičio monografija’’.

PLOKŠTELES
Sol. Stasio Baro Operų Ari

jos su Stuttgarto simfonija Da
riui Lapinskui diriguojant: Kar- 
navičius : Radvila Perkūnas— 
Jonušo daina (act. 1), Ponchiel- 
li: La Gioconda — Cielo e Mar 
(act. 2). Puccini: Tosca — Har
monija slaptinga (act 1). Turan- 
dot — Nessum dorma (act 3) 
ir Manon Lescaut — Donna 
non vidi mai (act. 1), Verdi: 
Aida — O, kad mane paskir
tų: mano Aida (act. 1). Halevy: 
La Juive — Rachel, Tave 
dangus (act 4). Bizet: Carmen 
— Gėlę, kurią man dovanojai 
(act 2). Giordano: Andrea Che
nier — Colpito qui M’avete un 
di all’azzur ro spazio (act. 
1). Leoncavallo: Pagliacci —Eit 
vaidint: Juokis Pajace (act 1). 
Stereo 7 dol.

Dainų ir arijų rečitalis, J. 
Vaznelio: Augo girelėj, Tamsioj 
naktelėj, Nejaugi vėl, o Dieve, 
Dzūkų kraštas, Žalioj lankelė j, 
Laikrodis, Klajūnas, Arija iš 
op. “Don Carlos” ir “Sevilijos 
kirpėjas”- Mono 5 dol.

Ar pameni, Vandos Stankaus 
pramoginės muzikos įdainuota: 
Neužmirštuolės — tango, Ilge
sys — valsas, Prieš daugel me
tų —fokstrotas, Ar pameni— 
tanto, Vysta jau rožės— valsas, 
Sudie — tango, Nereik liūdėt— 
fokstrotas, Nuskinsiu gėlę — 
valsas, Sidabrinės naktys — 
fokstrotas ir Pavasario takais— 
tango. Mono 5 dol. Stereo 6 
dol.
. Sutemų garsai, Vandos Stan
kaus vokalinis solo pramogi
nės muzikos su orkestru įdai
nuota: Nakties padangėj—val
sas, Svajonė— rumba, Joninių 
naktis—fokstrotas, Orchidėjos 
mėnesienoj — tango, Rymau 
po beržais — valsas, Apkabink 
mane — tango. Tik nežinau— 
cha, cha, Šviesiam take mėnu
lio — tango ir Kas iš to — pol
ka. Mono 5 dol. Stereo 6 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke
lė j, Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo ' putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žanam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In questa 
tomba obscura” ir Meier - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėj 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais, Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choro 
pritariant kanklėmis Stereo, 
galima naudoti ir mono, kaina 
5 dol.

A. Šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na-—valsas. Mono kaina 5 dol.

šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Persiuntimui pridedama $1.00
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Prasmingas birželio herojų pagerbimasH

LIETUVIAI!
Prieš 30 metų birželyje lietu

vių tautą nusiaubė pirmoji ma
sinė ištrėmimų banga, įvykdy
ta sovietinio okupanto. Po kele
to dienų, prasidėjus vokiečių- 
rusų karui, lietuviai gerai or
ganizuotu sukilimu ir laikino
sios vyriausybės sudarymu įro
dė visam pasauliui, kad Lietu
vos nepriklausomybė yra vi
sos lietuvių tautos nepakeičia
mas siekimas. Naujam okupan
tui laikinosios vyriausybės 
veiklą užslopinus, laisvės ko
vos priekyje stojo Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo. Komite
tas. Jis ir iki šiol šiai kovai va
dovauja.

Kiekvieno lietuvio ar organi
zacijos talka Lietuvos laisvini
mo baruose yra svarbi ir reika
linga. Tačiau Vliko padėtis yra 
ypatinga; jis atlieka daugybę 
išskirtinių labai konkrečių už
davinių. Greta plačiašakių in
formacijos darbų (radijo prog
ramos Lietuvai, Eltos biulete
niai septyniomis kalbomis, įvai
rūs kiti leidiniai), Vlikui tenka 
labai svarbus laisvinimo darbe 
derinimo ir santykių su sveti
momis institucijomis bei įstai
gomis palaikymo uždavinys, ke
lionės į tolimus kraštus ir t.t.

Vliko darbus lietuviai iki šio] 
uoliai remia asmeniškai ir per 
organizacijas. Tautos Fondas 
yra Vliko lėšų teikėjas ir sau

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
Mes norime atkreipti dėmesį savo klijentų, kad mes per
kėlėme savo raštines ir parodos rūmus i

NAUJAS DIDESNIAS PATALPAS
kurios yra:

240 Fifth Avenue
New York, N. Y. 10001

Mūsų naujas TELEFONO NUMERIS yra:

(212) 685-4537
i

. Mes kviečiame mus aplankyti.

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE

New Nork, N. Y. 10001
(Šitą skelbimą išsikirpkite ir pasilaikykite dėl ateities informacijos)

Algkrlas Kačanauskas

PROGRAMOJE

JUNGTINIS SUAUGUSIŲ CHORAS

JUNGTINIS LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ CHORAS

Palydi akordeonų 
orkestras

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00. $5.00. $6 00. $7.00
Bilietai gaunami “MARGINIUOSE” ir šventės dieną prie įėjimo nuo 1 vai. popiet.
Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu su sau pačiam 
adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629.

Dainy šventė yra mūšy tautinė ir kultūrinė manifestacija. 
Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti!

gotojas. Visuomenei yra gerai 
žinoma, kokiu taupumu Vlikas 
ir Tautos Fondas naudoja jos 
įnašus ir aukas. Tačiau Vliko 
darbam plintant, jų sėkmin
gam įvykdymui reikia daugiau 
ir lėšų. Bražinskų bylos gyni
mas dar pareikalaus jų nema
žai. Tebus šis birželis Bražins
kų gelbėjimo mėnuo.

šį mėnesį Tautos Fondas 
vykdo plataus masto lėšų telki
mo vajų. Prisimindami herojiš
kas 1941 metų sukilėlių ir 
1944-52 metų partizanų gy
vybės ir kraujo aukas, mes ne
galime nurimti, kol Lietuva vėl 
numes okupanto jungą. Visiem 
prieinamas įsijungimo į Lietu-

TAUTOS FONDAS IŠLEIDO NAUJUS ŽENKLUS 
BIRŽELIO ĮVYKIAM PAMINĖTI

Šiomis dienomis New Yorko 
lietuviai gavo laiškus iš Tautos 
Fondo. Ant tų laiškų vokų kai
rėje pusėje užklijuotas ženk
liukas, skelbiąs 30 metų Lietu
vos genocido sukaktį. Pačiame 
voke yra daugiau tokių ženklų 
ir prašymas — aukoti Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo (Vli
ko) reikalam.

Kaip žinia, Tautos Fondas ir 
susidarė, kad remtų Vliko dar
bus. Šiam fondui vadovauja 

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ ŠVENTE
įvyksta 1971 m. liepos 4 d.t 3 vai. popiet

International Amphitheatre
4330 So. Halstead Street, Chicago, Illinois

DIRIGUOJA

Petras Armonas, Bronius Budriūnas, 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas, 
Vincas Namaitis, Vaclovas Verikaitis

Stasys Sližys, Faustas Strolia

SOLO —
Prudencija Bičkienė, sopranas 
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja
Raimonda Apeikytė 
Nanigirdas Motekaitis

Stasys Sližys

Vaclovas Verikaitis

vos laisvinimo talką kelias yra 
auka Tautos Fondui.

Auka Tautos Fondui yra pras 
mingas birželio sukilimo herojų 
pagerbimas, nes ji įgalina Vil
ką tęsti jų pradėtą Lietuvos lais 
vinimo darbą.

Ačiū visiem, Vliko darbus 
remiantiem!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

VLIKO IŠLAIDOS
Tautos Fondui, Vliko lėšų tei

kėjui, vykdant šių metų vajų, 
norime skaitytojus trumpai pa
informuoti apie praėjusių me
tų Vliko pinigines išlaidas.

Iš viso per 1970-tuosius me
tus Vliko valdyba išleido — 

prel. J. Balkūnas, gi visą jo di
delį štabą sudaro -jaunuoliai, 
kurie planuoja ir ieško naujų 
efektingų būdų priminti pa
vergtą Lietuvą, surinkt jos lais
vinimui kuo daugiau pinigų. 
Praeitais metais jie buvo išlei
dę užkliją ant automobilio lan
go (su Gedimino stulpais). Ta 
užklija buvo siunčiama visiem 
Fondo rėmėjam.

Šiemet paieškota naujų bū
dų. Prisiminta genocido sukak
tis ir išleisti ant vokų klijuoja
mi ženkliukai.

Keturių ženklų serija
Padaryti keturi skirtingi 

ženkliukai. Jų tekstai primena 
Sovietų - okupaciją, pavergtą 
Lietuvą, genocidą. Kokių ypa
tingų papuošimų nėra, bet aiš
kiai įžiūrimos raidės, skaičiai ir 
dominuoja Gedimino stulpai. 
Ženklai taip atspausti, kad ,vie
ną kartą -pasikartodami, su
daro astuonių ženkliukų seriją. 
Atspausdinta Long Island 
spaustuvėje, viso 20,000.

Atrodo, kad antroje pusėje 
nėra klijų, bet jie pašlapinus 
lengvai klijuojasi ant vokų.

Tautos Fondas laiškais krei
piasi ir prašo aukų Vliko veik
lai. Šiemet, kai minima 36 
metų tautos genocido sukaktis, 
visi labiau ryžtasi kovoti ir ne
pavargti, kol bus išlaisvintas 

38,754 dol.; sąmatoje buvo nu
matyta ir Vliko tarybos skirta 
išlaidom 42,465 dol. Taigi su 
aukotos lėšos buvo išleidžia
mos atsargiai.

Bendrinei veiklai, t.y. seimo 
sesijai, raštinei, kelionėm ir ne
numatytiem dalykam, išleista 
5,223 dol. Leidiniam, įskaitant 
Eltą lietuvių ir šešiomis kito
mis kalbomis — 20,619 dol., 
radijo valandom, kalbėjusiom 
kasdien į Lietuvą iš Vatikano, 
Madrido, Manilos ir kitų vietų, 
— 9,316- dol.; ypatingos išlai
dos — 3,294 dol.

Visas aukas siųsti adresu: 
Tautos Fondas, 64-14 56th Rd.. 
Maspeth, N. Y. 11378.

kraštas. Tuo Lietuvos laisvini
mu labiausiai rūpinasi Vlikas.

Iš dabarties Vliko pirmųjų 
rūpesčių yra pagalba Bražins
kam, kad jie nebūtų išduoti ; 
Sovietų rankas. Šiai Bražinskų 
bylai vesti ir kitiem skubiem 
Vliko darbam reikalingos au
kos. Tie laiškai ir atėjo prašy
dami prisiminti birželio tragiš
kus įvykius ir paaukoti Vlikui. 
Čekius rašyti: Lithuanian Na
tional Fund, siųsti prel. J. Bal- 
kūno adresu: 6414 — 56th Rd., 
Maspeth, N. Y., 11378.

Baltimores žinios
Šv. Alfonso mokyklos moki

niai, kurie tarnauja mišiom ir 
kitom pamaldom, birželio 2 tu
rėjo savo pikniką gražiame Pa- 
tapseo valstybiniame parke. 
Klebonas prel. L. Mendelis, į- 
vertindamas berniukų gražų 
darbą ir pasišventimą, visus pa
vaišino, Jie dieną praleido žais
dami.

Kazimieriečių seserų rėmėjos 
birželio 5 turėjo ekskursiją į 
Allenberry Pennsylvąnijos kal
nus. Autobusu išvyko 8 v. ry
tą, nuvažiavę bendrai papieta
vo ir dalyvavo vaidinime, kuris 
buvo pastatytas Allenberry tea
tre.

Worcesterio Aušros Vartų litua-nistinės mokyklos choras, vado
vaujamas muz. V. Burdulio, va-žiuoja į Dainų šventę, kuri bus 
Chicagoje liepos 4 d.

šeštadieninės mokyklos 
mokslo metai baigti birželio 5 
Šv. Alfonso mokyklos salėje. 
Baigimo programoje dalyvavo 
vaikų tėvai bei jų giminės.

Šv. Alfonso mokykla mokslo 
metus baigia birželio 13. Gradu- 
antai dalyvaus mišiose 8:30 v. 
Mokslo metų užbaigimo aktas 
bus 3 v. popiet. Diplomus į- 
teiks prel. L. Mendelis. Taip 
pat jis išdalys ir dovanas pasi- 
žymėjusiem moksle. Vaikai 
kviečia visus su jais praleisti 
kelias valandėles.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvii pranciškony vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotojui pageidavimus) aukojo:

ELIZABETH, N. J.

Alg. Andziulis 1 dol., pažadė
jo 300 dol., anksčiau aukojo 

10 dol.
M. Akialis 50.

„A. Ballice 3, anksč. 3.
, E. Brakna 5.

A. Baronas 100.
Mrs. A. Baronas 100.
J. Balchunas 5,-pažad. 100.
D. Bisksha 10.
S. Balandis 25.
Ir. Bogayevsky 10.
V. Budreckis 10, anksč. 100, pa 

žad. 200.
V. Budnikas 25, pažad. 300.
A. Bružėnas 100.
A. Cooke 5.
J. Čizauskas 10.
J. Dirginėtus 10.
Z. Fleming 5.
M. Gapsis 40, anksč. 100, 

pažad. 100.
J. Gaines 10.
A. Gurskienė 10.
P. Hernandez 3.
M. Judge 3.
L Jasukaitis 10.
A. Juškys 20, pažad. 100.
A. J. Kurepka pažad. 50.
A. Kayes 5.
P. Katinas 5.-
M. Kazakevich 20, pažad. 100.
K. Kaspariūnas 100.
O. Kalinauskas 25.

— • —-
— Pranas ir Paulina Pūkai, 

Chicago, III., siųsdami New 
Yorke statomo Kultūros židinio 
statybai 100 dol., rašo: “Mano 
manymu būtų nuodėmė prie to 
garbingo lietuviško kvietimo— 
Kultūros Židinio statybos —ne
prisidėti. Ar būtų galima už au
ką pakvitavimą gauti anglų kal
ba. kad ir po ilgesnio laiko lie
tuvių vaikai ir vaikų vaikai su
rastų įrodymą, kad senelis bu
vo geras lietuvis katalikas ir 
aukodavo lietuviškiem ir kata
likiškiem reikalam. Tai gal bus 
nors ir maža kibirkštėlė mūsų 
tautos jaunuoliam ilgiau išlikti 
gerais lietuviais ir katalikais.” 
Už auką pranciškonai nuošir
džiai dėkoja.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

Rasa Griškėnaitė, Vaclovo ir 
Hertos Griškėnų dukra, birže
lio 6 baigė gailestingųjų sese
rų mokyklą. Tėvai džiaugėsi jos 
pasisekimu ir tos dienos vaka
rą savo namuose surengė vai
šes, kur giminės bei pažįstami 
turėjo progos pasveikinti Rasą 
ir palinkėti jai sėkmės ateityje

Bingo žaidimus rengia soda- 
lietės birželio 18 Šv. Alfonso 
mokyklos salėje. Pradžia 7:30 
v. Visi bus pavaišinti kava, ir 
užkandžiais:

Jonas Obelinis

A. Kijauskas 10.
E. Liana 10, pažad. 100.
Laucius 5.
E. Laucius 5.
F. Lušaitis 10.
P. Lanys 100, anksč. 100, pa

žad. 300.
A. Markevičius 40.
B. Maličauskas 20.
S. Mikaitis 5.
B. Medžiūnas 10.
Al. Mankus 5.
A. Morphis 5.
Edv. Mažionis 10.
U. Maceikoms 10, anksč. 20.
J. Movelie 5.
J. Miežaitis 50, pažad. 100.
M. Merritt 20.
M. Matunas 10.
J. Naruševičius 20.
P. Normantas 25.
K. Ožolas 10.
N. N. per kun. J. Pragulbic-

- ka 50.
J..Paulauskas 25.
Dr. S. Petrauskas pažad. 500. 

anksč. 100
P. Lecenkis pažad. 100, anksč.

100.
Iz. Paukštis 100, pažad. 300.
P. Pocius 25.
H. Polts 10.
A. Ragauskas pažad. 300.
M. Renus 10.
Aloyzas Rudzitis pažad. 100.
A. Rudzitis 100.
H. Sodloska 25, anksč. 10.
J. Strimaitis 100.
A. Stukas 20.
A. Sadlosca 20.
J. Stankus pažad. 200.
A. V. Staknis 5.
J. Sisas 10.
S. Shoban 10.
W. Šankus 10.
P. Shoup 5.
P. Tamkutonis 10, pažad. 100.
A. Ubonienė 10.
K. Velužis 50, pažad. 100.
M. Vaskis 5.
J. Vengraitis 100.
A. Vitkunas 5.
J. Vollmuth 10.
M. Wenskus 50, pažad. 200.
J. Zagreckas 10.
W. Yknewich 10.
A. Yudd 25.

— Los Angeles, Calif., ižvež- 
tųjų ir baisiojo birželio įvykių 
minėjimas įvyks birželio 13 
Ambassador viešbuty . Rengia 
Baltic-American Committee. 
Pagrindinis kalbėtojas bus Ro
bert M. Briezė. atidengęs Simo 
Kudirkos išdavimą.

— Dr. K. Bobelis, Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Pabal- 
tiečių Jungtinio Komiteto pir
mininkas, Amerikos lietuvių ir 
baltiečių vardu pasveikino lat
vių seimą, įvykusi gegužės 22 
Grand Rapids, Mich.

— Inž. Rimas Kalvaitis su 
žmona Zina ir penkiais maža
mečiais vaikais iš Los Angeles, 
Calif., gegužės 28 išvyko į Ai
riją. Ten išvyko dviem metam 
siunčiamas Dart bendrovės or
ganizuoti krautuvių sistemos.

— Italijoje leidžiamas svar
biausias istorijos žurnalas “Sto- 
ria Illustrata” specialiam šių 
metų 160 nr-je (1971, Milano) 
pirmą kartą istorijos kronikos 
skyriuje prie birželio 21 da
tos pažymėjo: “Ginkluotas su
kilimas Lietuvoje’’. Kadangi 
ankstyvesnėse kronikos laidose 
apie Lietuvos sukilimą 1941 m. 
nebuvo rašoma, žurnalo leidė
jam buvo pasiųsta Eltos biule
tenio italų kalba 1966 birželio 
laida, skirta sukilimui paminė
ti. Po penkerių metų šis įvykis, 
kurio 30 metų sukaktį minime 
visame laisvame pasauly, da
bar jau tinkamai atžymėtas.

(E.)
— JAV LB Švietimo tarybos 

žiniomis. 1970-1971 mokslo me
tais Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse veikė 42 lituanistinės 
mokyklos, kuriose mokėsi 2986 
mokiniai ir mokė 339 moky
tojai.

— St. Barzdukas, L. Dam- 
briūnas, dr. P. Jonikas, dr. A. 
Salys ir dr. Pr. Skardžius. 
Švietimo tarybos pakviesti į 
komisiją tikrinių vardų rašybai 
tvarkyti, priėmė su nežymiais 
pakeitimais ir papildymais 
prof. A. Salio projektą “Didžių
jų raidžių rašymas tikriniuose 
varduose”, ir Švietimo taryba 
jį leidžia mokyklai, spaudai ir 
visuomenei vadovautis. Iš spau
dos išeis už kelių savaičių.

— Jolita Kisieliūtė, Chica- 
gos Loyolos universiteto stu
dentė, yra paskirta Studentų 
ateitininkų sąjungos nuolatine 
atstove II-jo Pasaulio Lietuvių ’ 
Jaunimo Kongreso rengimo 
komitete.

— IV Dainų šventės nakvy
nių komisija prašo visų lietu
vių, gyvenančių Chicagoj, su
teikti nakvynes iš toliau at- 
vykstantiem choristam į Dai
nų šventę, kuri įvyks liepos 4 
Chicagoj. Galintieji suteikti 
nakvynes prašomi skambinti 
šiem komisijos nariam: (Mar
quette parko ir Gage parko gy
ventojų patogumui) Linas Ras- 
lavičius, tel. 776-3254 arba Au
gusta Šaulytė, tel. 476-5848, 
(Brighton parko gyventojam) 
Žibutė Paulėnaitė, tel. 656-42 
76, (Cicero gyventojam) Sau
lius Kuprys, tel. 863-8733. Nak
vynių komisija iš anksto visiem 
taria nuoširdų ačiū, v

Darbininko skaitytojai labai 
prašomi prisiųsti prenumeratą 
8 dol. už 1971 m. Šiomis die
nomis neapsimokėjusicm skai
tytojam buvo pasiųsti paragini
mai, į kuriuos prašoma at
kreipti dėmesį, kad administra
cijai nereikėtų siųsti antrojo. 
Tai sudaro bereikalingas išlai
das- Visi skaitytojai prašomi 
pridėti auką spaudai už kalen
dorių, nes viskam pabrangus be 
paramos reikėtų kelti prenume
ratos mokesti. Laukiam laisvos 
aukos spaudos reikalam. Ta 
pačia proga primenant kad kai 
kurie skaitytojai yra dar neat
silyginę už 1970 m. Laiku apsi
mokėjęs skaitytojas daro dide
lį patarnavimą administracijai, 
už ką dėkojam. —Darbininko 
administracija.
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Deimantinis jubiliejus Scrantone
***

Lietuviu parapijos kūrimasis
Pavartę margus istorijos la

pus atgal iki 1892 metų, paste
bėtume, kad tai buvo laikotar
pis, kuriame lietuviai emigran
tai ypatingai pradėjo plaukti į 
Amerika ir čia kurtis. Tuo me
tu keli šimtai lietuvių North 
Scrantone, Pa., nutarė turėti sa
vo bažnyčią. Pirmasis Scranto- 
no vyskupas William O’Hara da
vė leidimą pradėti aukų rinki
mo vajų. Buvo numatyta pirkti, 
vyskupui sutinkant, sklypą že
mės North Main Ave. ir Theo
dore gatvės kampe, Scrantone 
mieste. Ten ir šiandien stovi 
bažnyčia.

Po ilgų pastangų ir pasiauko
jimo 1894 pirmuoju klebonu 
buvo paskirtas kun. A. Pieža. Jis 
vadovavo dvasinei ir medžiagi
nei bažnyčios statybai. Klebo
no energingumo dėka, nebežiū
rint įvairių konfliktų, vyskupas 
William O’Hara pagaliau pa
šventino kertinį akmenį naujai 
bažnyčiai. Klebonui kun. A. Pie 
žai gavus kitas pareigas, esant 
stokai lietuvių kunigų, ši para 
pija buvo priskirta prie Šv. Ka-

Kun. Mykolas Ozolas, šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebonas

zimiero parapijos Pittstone. 
Pittstono parapijos klebonas 
kiekvieną sekmadienį vykdavę 
į Scrantoną dvasiškai aptarnau
ti žmonių. Tuo metu Pittstone 
klebonu buvo kun. Mykolas 
Šedvydas.

Kun. Juozapas J. Akulionis, šv. 
Juozapo lietuvių parapijos vikaras.

Pastatyta bažnyčia
1896 gegužės mėn. kun. An

tanas Kaupas iš Wilkes Barre, 
Pa., gavo kunigystės šventimus 
ir kitą pavasarį, 1897, buvo pa
skirtas Šv. Juozapo parapijos 
Scrantone klebonu. Parapija

sunkiai vertėsi. Susidarius kon
fliktam bei neramumam, mi
šios keletą metų būdavo au
kojamos Šv. Tomo kolegijos 
salėj.

Klebonas kun. A. Kaupas, ga
vęs pilną jurisdikciją, pagaliau 
su kantrumu ir protingumu, pa
jėgė užbaigti bažnyčios statybą 
1901 sausio 1 vyskupas M. J. 
Įioban dalyvaujant tikinčiųjų 
miniai, pašventino naują pasta
tą.

Kun. A. Kaupas, ypatingų ga
bumų žmogus, labai daug pasi
tarnavo lietuviam Amerikoje. 
Jis buvo vienas iš tų reformato
rių, kurie padėjo įsteigti seserų 
kazimieriečių bendruomenę 
Steigė ar padėjo steigti ir lie
tuviškas organizacijas, taip pat 
ir Draugo laikraštį. Visuomenė
je jis įgijo gerą vardą sau ir sa
vo parapijai, nors pradžia buvo 
sunki.

Pirmoji lietuviška mokykla
1907 kun. A. Kaupas buvo 

perkeltas į Šv. Kazimiero pa
rapiją Pittstone klebono parei
gom. Kun. Jonas Kuras iš Fo
rest City, Pa., perėmė jo pir
mykštes pareigas, čia kun. J 
Kuras klebonavo per trisdešimt 

Naujai atremontuotos Scrantono šv. Juozapo lietuvių bažnyčios vidus

metų. Jo pastangomis šioje 
Pennsylvanijos daly buvo įsteig
ta pirmoji lietuviška pradžios 
mokykla. Jis taip pat pakvietė 
seseris kazimierietes vadovauti 
švietimui toje mokykloje. Mo
kyklos įsteigimas buvo nepa
prastas jo nuopelnas, kuris turi 
būti ypatingai pabrėžtas parapi
jos istorijoje.

Nauja klebonija
Po. ilgų metų pasišventusios 

tarnybos kun. J. Kuras mirė 
1937 kovo 8. Vyskupas T. C. 
O'Reilly į jo vietą paskyrė pre
latą Juozą V. Miliauska, iki tol 
klebonavusį Šv. Juozapo parapi
joj Duryea, Pa. Tai buvo ket
virtas parapijos klebonas. Per 
trumpą laiką jis pastatė naują 
kleboniją ir po kiek metų at
naujino bažnyčią iš vidaus ir iš 
lauko. Prelatas ėjo klebono pa
reigas iki savo rezignacijos 
1969 vasario 19. Tada vysku
pas J. Carroll McCormick su 
teikė jam . klebono emerito ti
tulą.
Naujas lapas parapijos istorijoj 

• 1969 vasario 20 vyskupas 
McCormick klebono pareigom 
į Scrantoną paskyrė kun. My
kolą Ožala, iki tol klebonavusi 
Šv. Kazimiero parapijoj Lyn
wood, Pa. Jis yra penktas Šv. 
Juozapo parapijos klebonas.

Ekumeninė dvasia atvertė 
naują lapą parapijos istorijoj. 
Per praėjusius dvejus metus 
mokyklos vidus buvo visiškai 
sumodernintas ir atnaujintas, 
palengvinant mokytojų darbą 
ir sukuriant mokiniam jaukes
nę atmosferą. Seserų vienuoly
nas buvo pertvarkytas; padary
tas jaukesnis. Klebonija visiš
kai atnaujinta.

Pati bažnyčia pritaikyta lai

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių Diena, rengiama Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos, į- 
vyks birželio 20. 10:30 vai. ry
to iškilmingos lietuviškos mi
šios. Pamokslą sako Australijos 
lietuvių kapelionas kun. Pra
nas Vaseris. Gieda parapijos 
choras, vadovaujamas komp. 
Broniaus Budriūno.

11:30 vai. dailės parodų ati
darymas. Parodose dalyvauja 
Ilona Peterienė, Jonas Andra- 
šiūnas, Rasa Arbaitė, Vytautas 
Sakalauskas, Henrikas Misiū • 
nas, Pranas Visvydas, Alfon
są Pažiūrienė, Julija šlepetytė, 
Janina Glodenienė, Ilona Braz
džionienė, Jonas Puikūnas ir 
Stasė Mockevičienė.

2 vai. popiet meninė progra
ma Marshall mokyklos salėj 
Dalyvauja solistė Gina Čapkaus- 
kienė iš Montrealio, parapijos 
choras, vadovaujamas komp. B. 
Budriūno, solistai B. Dabšienė 
ir R. Dabšys. Akomponuos Rai
monda Apeikytė. Programą pra
ves Žibutė Baisytė-Brinkienė.

6 vai. loterijos laimėjimų 
traukimas bei dailininkam ir 
mėgėjam žymenų įteikimas.

Rekolekcijose parapijos kuni

šv. Juozapo Scrantono bažnyčia iš lauko

ko dvasiai, pagal arkitektūros 
ir liturgijos naujus reikalavi
mus. Iš jos plaukia dvasinių ver 
tybių srovės parapiečiam ir 
Scrantono miestui. Bažnyčios 
pastatas su kita nuosavybe tei
kia parapijai garbės ir mies
tui pasididžiavimo.
Parapija davė Bažnyčiai šešis 

kunigus ir keliasdešimt 
vienuolių

Šv. Juozapo parapija per 
tuos 75 metus davė Bažnyčiai 
šešis kunigus, trisdešimt vieną 
seserį vienuolę ir tris brolius 
vienuolius. Penki iš kunigų — 
pasauliečiai, vienas — vienuo
lis pranciškonas. Dvylika iš se
serų vienuolių yra Nukryžiuo
tojo Jėzaus seselės, septynioli
ka — kazimierietes, viena pa- 
sionistė ir viena Gerojo Gany
tojo seselė. Du broliai vienuo
liai yra pranciškonai, vienas— 
Maryknoll.

Jubiliejaus komitetas
Klebonas kun. Mykolas Oža- 

las ir vikaras kun. Juozapas 
J. Akulonis — garbės pirminin
kai. Charles Billus — pirminin
kas, Joseph C. Muskett — vice
pirmininkas. Bilietų komitetas
— Elsie Bulavich. ir ponia Mus
kett. Specialių dovanų komite
tas — John Stirna, kun. My
kolas Ožalas ir kun. J. J. Aku
lonis. Papuošimą tvarko Gert
rude Romeika, pasilinksminimą
— prof. Alphonse Bulavich. 
Komiteto nariai — Margaret 
Lipik, Anna Brocavich, Ger
trude Romeika, John Petcava- 
ge, Anthony Andruskevich, po
nia Mergelis, p. Martinkus, Ann 
Durkalo, Michael Durkalo, Ma
ry Petcavage, Martha Wagner, 
Della Žvirblis, Aloysius Broca- 

gai dalyvaus šia tvarka: birže
lio 7-11 kun. Romas Kasponis, 
birželio 14-18 kun. Algirdas Ol
šauskas, birželio 21-25 prel. Jo
nas A. Kučingis.

Vysk. Charles A. Salatka, 
Marquette, Mich., ordinaras, 
lankėsi Los Angeles ir birželio 
5 suteikė kunigystės šventi
mus savo sesutės sūnui Charles 
A. Meconiui.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. Bro
niaus Budriūno, atlikęs Lietu
vių dienos koncertą, išvyksta ; 
Chicagą ir dalyvaus IV Dainų 
šventėj. Komp. B. Budriūnas 
diriguos ir jungtiniam Dainų 
šventės chorui. Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos vadovybė, 
įvertindama didelį choristų pa
siaukojimą giesmei ir dainai, jų 
kelionei į Dainų šventę parem
ti paskyrė 500 dol.

šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos septintosios laidos gra- 
duacijos mišios ir baigimo pa
žymėjimų įteikimas bus birže
lio 13. Pažymėjimus gaus 40 
mokinių, jų tarpe 13 lietuvių. 
Jie gaus ir lietuvių kalbos pa
žymėjimus.

vich, John Stirna, Joseph C. 
Muskett, Peter Lepo, Edward 
Lewis, Julia Žalys, Marion Gri
gas, Anthony Grigas, Agatha 
Sueta ir Monica Muskett.

Mišios ir vakarienė
Birželio 13, sekmadienį, 4 v. 

popiet, Scrantono vyskupas J. 
Carroll McCormick koncele- 
bruos mišias su kunigais, kilu
siais iš Šv. Juozapo parapijos. 
Diecezijos kancleris prel. Jo
seph A. Madden pasakys pa
mokslą. Vyskupo sekretorius

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

pirma jums pasakė — 
dabar jūsų giminės 
tai patvirtina

Užsakykite tiktai 

specialiij rubliii 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana

Su jais jūsų giminės gali gauti 
ką tik nori už normalios kainos 
dali. Tai lyg apsilankymas 
krautuvėj su $100.00 ir apsipir
kimas prekių $200.00 ar $300.00 
ar dar didesnės vertės sumoje. 
Pristatomas j namus per 3-4 
savaites. Pilnai garantuota. Kai
na $2.13 už vieną specialų rublį. 
Absoliučiai jokių kitų mokesčių. 
Prašykite VELTUI SIUNČIA
MŲ ILIUSTRUOTŲ KATALO
GŲ. UŽSAKYKITE DABAR — 
užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU

automobiliai
Apartamentai
Mes priimame užsakymus bu
tams ir apartamentams. Prašy
kite mūsų specialių biuletenių. 

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
Prašome įsidėmėti, kad

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
CENTRINE IŠTAIGA NEW YORKE 

pakeitė savo adresą į:

240 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449
(Šitą skelbimą Usikirpkite ir pasilaikykite dėl ateities informacijos)

prel. Timlin bus ceremonijų 
tvarkytojas.

Jubiliejinė vakarienė bus 6 
vai. vak. Sheraton Inn. Vysk. 
McCormack sukalbės invokaci- 
ją ir suteiks palaiminimą. Kun. 
J. Akulonis bus programos ve
dėjas. Pagrindinę kalbą pasa
kys kongresmanas Joseph Mc 
Dade. Gubernatoriaus padėjėjas 
Ernest Kline atstovaus Pennsyl- 
vanijos gubernatoriui. Dalyvaus 
ir Scrantono majoras Eugene 
Peters.

KNYGOS VAIKAMS

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalis. 4 dol. Kietais virš. 
5 dol.

Baltasis stumbras, G. Ivaškie- 
nė. Premijuota apysaka. 3.75.

Ten, kur Nemunas banguoja.
A. Tyruolis. 3.50.

Jaunieji daigeliai, J. Narū- 
nės eilėraščiai. 1.50.

Birutės rytas, J. Narūne. 1 
dol.

Snaigių karalaitė, J. Narūne. 
1 dol.

Gintaro takais, J. Narūne. 
1.80 .

Ambarella, J. Narūne, (ang
lų kalba). 1 dol.

Tėviškėlę aš regiu, P. Ims- 
rys. 1 dol.

Diena prie ežero, A. Barone 
eilės. 3.50.

Šaunus penketukas, J. švais
tas. 3 dol.

Nardžio pulkas. 2 dol.
Lapė Snape. 2 dol.
Pelytė geležytė. 2 dol.
Paskendusi pilis, 2 dol.
Tinginė ir Darbštutė, 2 dol.
Liūdnai linguoja lelija. 2 

dol.
Archimedas. 3 dol.
Katekizmas, K. Žitkaus. 2 

dol.
Ugnies žirgas. 4 dol.
Gyvenimo keliu. 2 dol.
Šiai dienai ir rytojui. 1.50.
Vaikų auklėjimas šeimoje.

1.50.
Don Kamiliaus mažasis pa

saulis. 2 dol.
širdies nuolaužos. 2 dol.
Gintarėliai, E. Ruzgienės 

spalvotas elementorius. 4 dol.
Didysis Reizas. 2 dol.
Dantės Naujasis gyvenimas.

2 dol.
Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 

N. Jankutė, — 2.50 dol.
Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 

nelga, — 2.50 dol.
Bitės, L. Germanienė, — 

3.50 dol.
Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 

nė — 3 dol.
Tėviškės Sodyba, J. Plačas,

— 3 dol.
Meškiukas Rudnosiukas, V.

Nemunėlis, 3 dol.
Algis ir Alytė, spalvinimo 

knygutė, 75 c.
Pupučio Skėtis, spalvinimo 

knygutė, — 1 dol.
Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,

— 2.25 dol.
Laumė Daumė, S. "Petersonie

nės. 5 dol.
Keturi Valdovai, S. Džiugas, 

2.25 dol.
Neklaužados, S. Džiugas, — 

2.25 dol.
Jaunojo Galiūno Keliu, Kun.

P. Gavėnas, 2 dol.
Kregždutė, I dalis, A. Rin- 

kūnas, 3 dol.
Kregždutė, II dalis, A. Rin- 

kūnas, 3.50 dol.
Kregždutė, III dalis, A. Rin- 

kūnas, 4 dol.
Visos knygelės gražiai spalvo

tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.
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Gražiame Cape Code,
lietuviškoje vasarvietėje

išnuomojami švarūs kambariai su maistu ar be maisto.
2-3 minutės kelio iki šilto vandens ir privataus paplūdimio.

Kreiptis:
E. GRUŠAS, 85 Standish Way, W. Yarmouth, Mass. 02673 

TeL 775-7841

SERVICE DISPLAY SERVICE DISPLAY

KOPA REPAIR SERVICE
SEWING MACHINE REPAIRS 

-----  AU Models -----  ‘
1530 St. Johns Place Brooklyn

CaU 467-2646 or 756-8607

C & J HOME IMPROVEMENT — 
plumbing, electrical, carpentry, pa
nelling and repairs no job too small 
we take pride in our work

Call 455-3393

DTaugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt. Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
Šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. Iš New York Thruway Exit 24, j 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myl. j šiaurę. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12824 Tel. (518) NH 4-5071

JACOB ABOUTEOUL 
254 65th Street, New York 

CARPENTER
Kitchen cabinets - Book shelves 

Stores fixtures 
All kinds of paneling

Call 336-7566, after 6 PM 998-0264

CAR GLASS CO. — Auto glass our 
specialty — 182 Ridge Street New
ark, N.J. Call: 201-481-1240

A-1 MOBILE 
TRUCK REPAIR 

Preventive maintenance and light 
repairs — let us come to you. CaU: 

201—529-2482
MR. RICK SEAQUIST

Harvey Tire repair shop open 7 days 
a week 8AM to 10PM new and used 
tires sold flats fixed. Tires recapped 
208 West Bigelow — 201-242-7176

The Health Hut — Fort Lee’s own 
health & diet center a complete line 
of organic foods vitamins, minerals, 
candy Fort Lee, N.J. 201—944-1135

TRINKA’S FUNERAL SERVICE
198 Main Street Little Ferry, New 
Jersey 439 Maywood Avenue, May
wood, New Jersey dependable ser
vice and dignity Call 201—487-3050 
Helene Trinka Faustini (manager)

HIGH PAYING 
JOBS 

AVAILABLE
As a

Computer 
Technician

or
Key Punch 
Operator!

•

DOCUMATION
Will Help You 

Qualify:
Your life can be exciting, reward
ing with computers. Our courses ap
proved by N.Y. State Department 
of Education. Computer on our pre
mises. Education loans available. 
Free placement assistance.

FREE
Aptitude Test and 

Introductory Session

FURS BY KAROL
Specializing better-furs coats suits 
—one of the finest stores of its kind 
on the East Coast — Better formal 
wear. Also renowned mother of the 
bride & groom formal gowns and 
pants-suits. Bridesmaids dresses — 
cocktail length as well as prom and 
formal apparel. Coats, suits, Brides
maid dresses. Complete storage fa
cilities. Remodeling. Most scientific 
vaults on premises. Garden State 
Plaza Paramus, N.J. 201—843-2700

JERAL Jewelers 4512 Avenue “D” 
Brooklyn, N.Y. — we pay cash for 
old gold, platinum, silver, pocket 
watches, antiques. Call 451-2873

TRA DENE Hair Fashions latest in 
creative hair styling we have wigs 
and wiglets late nite Thurs & Fri 
by appointment call 201—994-9883

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel: GL2-2923

H. W. MALE

ED’S AUTO BODY — Complete 
auto body repairs collision experts 
244 South Washington Ave. Bergen
field, N.J. Dial: 201-384-0240

CLASSES NOW FORMING 
Call NOW — 
(212) 961-4848

MALE - FEMALE

Comptometer Operator experienced 
good salary benefits pleasant office 
downtown Brooklyn area 875-2146

Easton Upholstery Shop 1507 Neck 
Road, Brooklyn, web jobs, bottoms 
our specialty plastic and fabric slip 
covers and reupholstering seats re
built we come to your home Tel: 
375-5455 -

Harry”s B.P. Service Station gene
ral auto repairs road service tires, 
batteries and accessories 419 West 
Union Avenue. Call 201—356-9642

A & A Furniture Repair all types of 
furniture repaired chair caning and 
rush seating refinishing all types 
furniture. 625-9609 / UL 7-6660

MARCY DECORATORS
1015 Nostrand Ave. Brooklyn, N.Y. 

Plastic slip covers and cloth 
reupholstery and draperies

We make the Home Beautiful 
Call: 773-8698

Riverside Atlantic Service Station 
open 7 days a week specializing in 
foreign cars general auto repairs. 
Road service, towing 201—939-9577

FAST McGRATH Auto Wreckers 
free pick up all junk cars — 276 
Drake Avenue Bronx Call 378-3630

ARCY’S HOTEL & MOTEL 
Informal Mountain Paradise 

Cacheton C’ter, R.D. #2 
Narrowsburg, N. Y. 914-252-7125 
L.I. 516-681-7355 — 3 meals daily 
all you can eat. “Great new family 
rates.” All sports, pool, lounge and 
band, bicycles, movies, bingo, teen 
recreation hall. All churches, water 
sports, fishing and horses nearby. 
Private rooms and sharing bath ac
comodations. Write for brochure. 

Bob & Caroline Fountain, Props. 
Great MEMORIAL DAY Weekend!

Boarding for all domestic animals 
reasonable rates pick-up delivery — 
Trio Animal Boarding 152 King St. 
Brooklyn, NY. 852-5566 ask for John

ASBURY LODGE REST HOME for 
the aged. State approved. 1 block 
from the ocean church and shopping 
205 3rd Avenue Asbury Park, New 
Jersey Call 201—988-7479

Brothers Restaurant and Caterers, 
Inc. formerly Candy Kitchen open 6 
days a week closed Sunday 67 West 
Main St. Sommerville 201—725-9795

A-1 Carpentry & Brick Work — all 
work guaranteed Mr. Quinn 853 Eli
zabeth Ave. Richfield, N.J. — Call 
201-943-5512

BUMPER STRAIGHTENERS
Experienced, up to $5.25 an hour, 
vacation and holiday pay, will pay 
for moving expenses. If interested 
ca-’i collect:

(315) 472-7073

WELDERS 
MIG/ARC

Experienced — union shop, benefits, 
year round work sanitary controls 

225 Marcus Blvd. Deer Park, L.I.
(516) 586-2514

Exp Body & Fender Men excellent 
working conditions good salary and 
benefits — Calhouns Garage Rocky 
Hill - Blawenburg Rd 609—924-1587

FORGERS for open steam hammers 
and presses. Experienced only. Send 
your application to Paterson Steel & 
Forge Co., Inc. 1410 Stratford Ave., 
Stratford, Conn, or call (203) 375- 
4426 to arrange personal interview.

DISPLAY

Oakwood Heights 3 year old 2 fami
ly Hi-Ranch, semi detached 6 over 3 
plus garage. Central air, storms and 
screens. $47,700 Owner 212 987-7382

Experienced all around operator 
steady work, nice working condi
tions. 5 day week or part time — 
Charles Beauty Boutique, 434-9538

EXP SALES HELP with strong 
China background good salary plus 
many benefits store in New RocheUe 
area for interview call —
914—576-0030 Mr. Bryan McGrath

t

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Gentlemen: Please send FREE 
course bulletin describing all 
computer and keypunch 
opportunities.

Name ...... „........................................

Address ............... ..............................

City, State .,......................................

Tel. No. '........................1..................
•j .M r - • ■ • 
■DOCUMATION

COMPUTER 
INSTITUTE.

Inc.
42-15 Main St. Flushing, N.Y. 11355 

(212) 961-4848

The best spray gun in the East! 
Contact us for aircraft painting in
cluding alumigrip. Facilities for C 
150 to GU Suffolk — 516-288-6250

Marc Anthony Coiffures — latest in 
creative hair styling childrens hair 
cutting wigs & wiglets sold, serviced 
late nite Fri 141S Morris 687-9353

Williamstown Upholstering Compa
ny new furniture made'to order 109 
North Main Street Williamstown, 
fe-L Call 609-^629-5586

LEGAL TYPING SERVICES pick 
up and deliver — Mrs. Kydd 102-15 
34th Avenue Corona, New York 
CaU 672-3317

BELLUSCI Travel Inc. 1396 Forest 
Avenue Bellusci Building Staten Is
land Groups and individual travel 
Call 447-6944

Ernest’s Restaurant 71-28 Cooper 
Avenue near ^lyrtle Avenue Brook
lyn, New York open 7 days a week. 
Steaks and chops. Call: 497-9229

DELMAR TRAVEL SERVICE INC. 
7302 Thirteenth Avenue, Brooklyn 
Group and individual travel — call 
680-4250 .

Jeannette Smith Electrologist — By 
appointment only U.S. Highway No. 
130 Hightstown, New Jersey. Call 
609-448-3489

HOLGATE HARBOR MARINA 
Open 7 days a week West & Roose
velt Ave. Beach Haven Inlet — Dial 

609—492-2179

V & J Pizzeria open 7 days a week 
Sicilian and Neopolitan pizza — a 
family place Valley Road and Ham
burg Tpke Wayne NJ 201—628-9840

Angelo’s Restaurant & Pizzeria open 
6 days a week Bring the family for 

’Sunday~difmer" 83" BroacRvay 
NJ, Call 201-779-9386

Spring Cod springing fish the most 
modern on coast Montauk’s newest, 
biggest, fastest Viking Star 5 AM 
heated fishing rails heated cabins 
bunks hot food reclining seats. Capt. 
Paul Fasberg 516—668-5924 or 2732

DIEGUEZ JEWELRY STORE open 
6 days a week — for the finest of 
jewelry use our lay away plan — A 
family place 807 Summit Avenue 
Union City, N.J. Call: 201-867-2814

The Rolling Pin Restaurant&Lunch- 
eonette open daily 6AM-9PM Sat. & 
Sun. 8AM-5PM good food at reason
able prices — Call 201—827-9947

Eddie’s & Carls auto body specialists 
all work guaranteed we take pride 
in our work 6120 Kennedy Boule
vard West N.Y., N.J. 201-868-4404

Little Flower Montessori School — 
Summer day camp program — ages 
21/2-9, % or full day session, 4 or 8 
weeks, swimming, horseback riding, 
foreign language, Montessori educa
tional exercises, special preparation 
for reading and number work, field 
trips. Woodbury 516—692-1300 .

House of Elegance the custom made 
clothing shop for Men & Women all 
quality garments prepared and de
signed especially for you in any fab
ric of your choice. 1350 16th Street 
Fort Lee, N.J. Call 201-224-9187

L & L Luncheonette open 7 days a 
week breakfast & lunch good food 
at reasonable prices we serve the 

^LesL ęuiuaC Cflffeą. — ,2.01—249-9623

HOMEOWNERS — 
Before you make alterations 

and improvements in your home 
or building, 

let us give you an estimate 
Concrete masonry, 

carpentry, tile, marble, 
porch, stoop, garage, etc. 

ARTID CONSTRUCTION 
CORP.

Ask for Mr. Arfuso 
260-3450 - 56 

between 8:30 - 5:30

PASKUTINĖ VASAROS
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Kaina §776.00
IŠVYKSTA Iš BOSTONO RUGPJŪČIO 26

Norintieji su šia grupe keliauti, 
prašome skubiai registruotis.

Kreipkitės į:

Trans-Atlantic Travel Service
390 WEST BROADWAY 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

--------AUen R. Shipley---- ■—

Nuo skaitytoju talkos pri
klausys Darbininko ateitis. Pa
dėkite išlaikyti ši laikrašti, su
raskite naujų skaitytojų. Ra
šykite: Darbininkas, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

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

Užeikite — įsitikinsite/

9 DIDŽIULES•

New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

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

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

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

Yorktown Heights. Hi-ranch 4 bed- 
rms, 2% baths 2 car garage pool in 
ground % acre wall to wall carpet
ing and dishwasher. 914—245-1158

Stelton Friendly Servcie Station — 
open 7 days a week complete auto 
service 24 hour towing. Tires, bat
teries, accessories 201—752-3343

IL BOSCHETTO Italian Restaurant 
Excellence in Neapolitan cooking — 
Sea Food specials business men’s 
lunch-dinners summer outdoor din
ing choice international wines closed 
Tues. Major credit cards — Phone 
379-9335. 1660 E. Gun Hill Rd Bronx

Metropolitan Cleaners men’s ready 
& custom made clothing alterations 
on mens and ladies wear free esti
mates 304 Harrison 201—478-0270

Ernest M. Coiffures latest in cre
ative hair styling. We have wigs & 
wiglets. Late nite Friday — 2 Dede 
Street Haskel, N.J. 201-835-2696

TRAVEL Reservations Inc. — for 
groups and individual travel — 311 
Mamaroneck Avenue White Plains, 
New York. Call 914 WH 9-9116

South Jersey Body Shop open 5 days 
a week Collision experts 528 South 
Black Horse Pike Blackwood, New 
Jersey 609—227-2221

A-1 Auto 'Painters open 5 days a 
week quality workmanship we take 
pride in our work $55.00 and up 
322 Wanaque Avenue 201—839-5379

Orlovsky Brothers Sunoco Service 
Station open 6 days a week general 
auto repairs road service towing 
tires batteries, etc. 201—546-9865

Hardaway's Quality Outfitters spe
cializing in plastic slipcovers made 
of 12-16 gauge with welting also re
upholstery and repairing slipcovers 
and drapes from large selection of 
fine fabrics estimates call 491-8492

COUNTY VAN A STORAGE Inc.
Long Distahce and Local Moving 

MODERN WAREHOUSE 
‘ Agent for Greyhound Van Lines

Call:
914 YO 5-1010

S. WOODBURY REALTORS
319 Franklin Avenue Wykbff, N.J. 

Homes. Lots, Farms, Acreage 
Industrial and Commercial 

Open Sundays 
Call 201-891-0985

PEDRO Motors used cars open 7 
days a week 100x100 guarantee — 
41st Street & Kennedy Boulevard, 
Union City, N.J. 201-864-8867

QUALITY CARPENTRY 
Finished Kitchens and Basements 

Complete remodeling & Alterations 
Residential and Commercial 

Lie. 691653 Call: 931-9779

SERVICE

Best buys St. Albans 2 fam.. 9 rms, 
6 down 3 up, modern bath, mod. kit. 
with table top stove and wall oven. 
Wood burning fire place, large plot, 
garage, many extras. Asking $29,500 
Many other good buys in one & two 
fam. Call us and let us know what 
you’re loking for — LA 8-2180

Two Guys Texaco Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires, 
batteries — Call 201—945-9799

New standard auto body and fender 
shop open 5 days a week collision 
experts we take pride in our work 
512 E. Elizabeth Ave. 201-486-8770

24 HOUR TV. SERVICE 
Specialists in Color also Black and 
White Stereo and Hi-Fi — Brook
lyn area

Call: 638-8253

Danny's American Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires 
batteries & accessories State High
way -37 West and Michele Drive 
Toms River, NJ. Call 201-341-9817

CROSS KEYS Esso Service Center 
general auto repairs road service. 
24 hour towing service. Tires, bat
teries, and accessories Black Horse 
Pike & Cross Keys Rd Cross Keys, 
NJ. Days call 609—629-8938, nites 
609-445-1007 ask for Chuck.

Golden Bell Diner Sunday to Thurs
day 6AM to 1AM Friday and Satur
day 2įį hours orders to go Route 9 
and Adelphia Road 201—462-7259

Tėvai, 
užsakykite savo vaikams 

EGLUTĘ! 
Adresas:

Sisters of Immaculate 
Conception 

Putnam, Conn. 
06260

Tony Saraiva auto body & fender 
shop open 5 -days a week collision 
experts appraisal service 37 Wilson 
Avenue Newark, N.J. 201—344-6606

Charlie’s Esso Service Station 15-27 
Belmont Ave., Newark, N.J. 201— 
642-9258 / 284 Chancellor Av. New
ark, NJ. 201—929-9897 open 7 days

South Broad Shell Service Center, 
open 7 days a week general auto re
pairs road service towing tires, bat
teries, accessories — 609—888-9866

Elizabeth Friendly Service Center, 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires, 
batteries, etc. Call 201—353-9551

Bilton Liquors and Delicatessen Inc. 
Open 7 days a week. For the finest 
of food and liquors. 476 Broad Ave. 
Palisades Park, N J. 201-944-1219

LANDLORDS — we will rent your 
apartment in Brooklyn reliable ten
ants M. Hemriques 665 Penn. Ave. 
Call 493-0081 - 257-0110

COPHRESI TRAVEL BUREAU Mr. 
Santos Rivera — a complete travel 
service individual and group travel 
air line & honeymoon package trips 
184Newark Ave, Jersey City, NJ. 
Call: 201-435-4087

Valley Stream & vic Franton homes 
new! new! new! ranches, hi ranches, 
colonials mothcr/daughter, 6 over 6 
dir: Belt Pky to S. State Pky exit 
16 make left to model <2 blks So of 
Franklin gen. hospital) open wkdays 
9-4:30; Sat. & Sun. 10-4:30 Phone 
Builder. (516) 825-3631

OUTSTANDING BUY 
STEAM LAUNDRY

Good equipment and building and 
house and additional property. Pro
fits in the high 30’s can increase. 
Call 914-294-6324 Mr. joe Pardo

Sutton - Maged and Co. Local and 
Long Distance Movers licensed and 
bonded — 2 men and truck $12 per 
hour. 520 Fifth Avenue New York, 
New York Call: 787-7135

Marvin’s Liquors and Delicatessen 
open 6 days a week a family place 
we also deliver 67 Elizabeth Avenue 
Newark, NJ. Call: 201-248-2144

Santana Friendly Service Station — 
open 7 day a week general auto re
pairs road service & towing tires, 
batteries Newark NJ 201-621-2095

The Evergreens’ Cemetery presents 
the new community mausoleum for 
those who prefer as their last rest
ing place a crypt mausoleum and do 
not want to incur the expense of 
private construction. Now available. 
Evergreens’ Cemetery 212—455-5300
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Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sąjungos pirmasis skyrius New 
Yorke savo visuotiniame susi
rinkime gegužės 14 išrinko 
naują valdybą. Ją sudaro: Al.

KĄ IŠGIRSIME TARMIŲ POPIETĖJE?

NEW
NAUJIENOS-,

Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija____ .___ GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923
Spaustuvė________ GL 2-6916
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Koncė — pirmininkas, dr. Br. 
Nemickas — vicepirmininkas, 
Edv. Leleiva — sekretorius, 
Ant. Jurgėla — iždininkas, Jz. 
Maurukas — narys visuomenės 
reikalam ir Ant. Diržys — na-

LKM Sąjungos New Yorko 
ir New Jersey apskričio suva
žiavimas įvyksta birželio 27 Ap
reiškimo parapijoje. Šeiminin
kai yra vietos 29 kuopa. Suva
žiavime kviečiamos dalyvauti 
šios kuopos: Angelų Karalienės 
24 kuopa, Apreiškimo parapi
jos 29 kuopa, Maspetho parapi
jos 30 kuopa, Lindeno 53 
kuopa, Kearny 63 kuopa, Eli
zabeth© 66 kuopa, Newarko 
68 kuopa. Kuopos prašomos at
siųsti savo atstoves ir aprūpin
ti jas pranešimais apie kuopos 
veiklą. Sąjungos seimas bus 
rugpiūčio mėnesį. Apie tai pra
neša E. M. Juškienė, apskričio 
raštininkė.

Motery Vienybės pavasari
nis balius buvo gegužės 15 
Kolumbo vyčių salėje. Brookly- 
ne, prie Jamaicos Avė. Žmo
nių dalyvavo 140. Balius pra
ėjo pakilioje nuotaikoje. Pirmi
ninkė Elena Andriušienė trum
pa kalba pasveikino visus ba
liaus dalyvius, padėkodama už 
atsilankymą, pranešė apie dail. 
J. Juodžio loterijon leidžiamą 
paveikslą. Laimingąjį numerį iš
traukė pats dailininkas, taip lo
terijos būdu paveikslas atitekc 
Juozui Kruzei iš Plainview, N. 
Y. Dar loterijon buvo leista į- 
vairių gėrimų ir kitų vertingu 
suaukotų daiktų. Po vakarienės 
buvo šokių varžybos. Teisėjais 
buvo pakviesti Jurgis Sirusas. 
Mildred Mitchell ir G. Balec- 
kienė. Polkos varžybas lai
mėjo Ignas ir Evelyna Vasi
liauskai, tango — Ramutė Cei- 
liutė ir Alfa Ilgutis. Šokiai tę
sėsi iki 1.30 v. nakties. Iš gauto 
pelno 50 dol. paskirta Mairo
nio lituanistinei mokyklai.

Skautų tunto sueiga bus bir
želio 13 Kultūros Židinyje. Į su
eigą atsilankys vyriausieji skau
tininkai — Lilė Milukienė ir 
Petras Molis, iš Worcesterio. 
Skautai renkasi uniformuoti 
10:30 v. Birželio 12. šeštadienį, 
sueiga bus tik tiem, kuriem 
draugininkai pranešė.

Lito kelionių biuro rengiama 
ekskursija į Dainų šventę Chi
cago j e išvyks iš La Guardia 
aerodromo liepos 3 d. 7:45 v.r. 
(TWA, skridimo numeris — 
303). Kaina 94 dol. Grįžti gali
ma bet kuriuo metu. Prašom 
registruotis kaip galima grei
čiau, nes Dainų šventė vyksta 
liepos 4 savaitgalį, kuriam jau 
dabar kai kurie skridimai iš
parduoti.

Romas Kezys, Vliko narys ir 
Laisvės žiburio direktorius, ši 
sekmadienį, birželio 13, kalbės 
Philadelphijoje baisiojo birželio 
minėjime.

Kunigų Vienybės susirinki
mas įvyko birželio 2 Patersono 
lietuvių parapijos klebonijoje. 
Daugiausia svarstyta reikalai, 
susiję su metiniu šios organi
zacijos seimu, Įvyksiančiu va
sarą Marianapoly. Taip pat pa
liesta ir kiti klausimai, kaip lie
tuvių ekskursija į jėzuitų kan
kinių šventovę prie Amsterda
mo ir pan. Susirinkime dalyva
vo 22 kunigai iš New Yorko ir 
New Jersey apylinkių. Ta pa
čia proga po susirinkimo pa
gerbti ir 4 jubiliatai kunigai, 
švenčia kunigystės sukaktis, 
būtent: prel. Jonas Balkūnas— 
45 m., kun. Jonas Kinta ir kun. 
Juozas Pragulbickas — 40 m. 
ir kun. Edmundas Budreckis, 
M.I.C.—25 m. Pagerbtuvių pie
tūs buvo Alexander Hamilton 
viešbučio restorane. Ten pasa
kyta sveikinimo kalbų ir su
giedota Ilgiausių metų. Padė
kos žodį tarė ir visi keturi ju
biliatai, kiekvienas iškeldamas 
kokį žymesnį įvykį iš savo gy
venimo. Po pietų dar draugiš
koj nuotaikoj pasišnekučiuota 
Patersono liet, parapijos klebo
nijoje.

Elena Sofija Jurgėlienė, ku
riai dr. L. Plechavičius padarė 
sunkią operaciją, iš ligoninės 
grįžo ir sveiksta namie.

Darbininko administracijos 
telefonas šią savaitę buvo su
gedęs bent kelias dienas, taip 
interesantai negalėjo prisi
skambinti.

Antanas Bendorius, miręs prieš 
dvejus metus. Birželio 12 d. 10 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus mišios už velionj. Po mišių 
šventinamas paminklas Cypress 
Hills kapinėse. Velionies buvę 
draugai ir pažjstami kviečiami 
dalyvauti pamaldose ir paminklo 
šventinime.
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LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
I-ji KOMANDA, 

prieš išvažiuodama į Chicagą, , 
kur dalyvaus varžybose, 

birželio 12, 
šeštadienį

Kultūros Židinyje
rengia

ŠOKIUS
Tą patį vakarą bus loterija.

Laimėjimams leidžiami du kelionės bilietai 
į dainų šventę lėktuvu Chicagon ir atgal. 

Šokių pradžia 7:30 v. v.

rys kultūros ir spaudos reika
lam. Skyriaus adresas: 89-01 
80 St., Woodhaven, N. Y. Tel. 
296-7322. Nuo šio vieneto įsi- 
steigimo jau suėjo 20 metų. 
Per tą laiką nemaža nuveikta. 
Be kitų darbų, išleistos dvi kny
gos: Prano Narvydo — Gimti
nės takais (1968- ir dr. Alg. 
Budreckio — Soviet Occupa
tion and Annexation of the 
Republic of Lithuania (1968). 
Sąjungos suvažiavime — sei
me, vykusiame gegužės 29-30 
Philadelphijoje, iš šio skyriaus 
dalyvavo 5 delegatai.

Irena Veblaitienė, dailiojo žo
džio menininkė, praves birže
lio minėjimo programą. Minėji
mą ruošia Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio New Yorko skyrius, 
birželio 12, šeštadienį 7 vai. va
karo, Christ Congregation 
Church salėj, kampas 85 Rd., ir 
91 St., Woodhaven, N. Y.

KMS 29 kuopos susirinkimas 
bus birželio 13 d. 1 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Pirmininkė kviečia 
visas nares dalyvauti.

KMS 24 kuopos paskutinis 
prieš vasaros atostogas susirin
kimas bus birželio 13 tuoj po 
sumos Angelų Karalienės pa
rapijos salėje.

Lietuvių Diena, kasmet ren
giama Lietuvių Bendruomenės 
New Jersey apygardos, įvyks 
birželio 20 d. Lithuanian Liber
ty Park, 340 Mitchell Ave., Lin
den,,N. J.

Adomas Gudelis iš Rich
mond Hill, N. Y., mirė birželio 
3. Jo laidotuvėmis rūpinosi Ša- 
linskų laidojimo Įstaiga. Birže
lio 5 palaidotas iš Angelų Ka
ralienės bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Plačiau kitame 
nr.

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai siunčia sveikinimus 
iš Londono. Jie lanko Anglija 
su gydytojų ekskursija.

"Lietuvos Atsiminimų" radi
jo piknikai, minint 30 metų su
kaktuves, įvyks: rugpiūčio pir
mą sekmadienį,' rugpiūčio 1 , 
Plattdeutsche Parke, Franklin 
Square, Long Island — pasku
tinį kartą, taip pat sekmadienį 
po Darbo dienos šventės, rug
sėjo 12, Šv. Mykolo lietuvių 
parapijos parke, Bayonne, N. 
J. Direktorius dr. Jokūbas Stu- 
kas iš anksto kviečia visus 
klausytojus rezervuoti šias
datas piknikam.

Aleksandro Kašubos, daili
ninkų Kašubų sūnaus, du archi
tektūriniai modeliai yra išsta
tyti Moderniojo Meno Mu
ziejuje New Yorke. Muziejaus 
antrame aukšte vyksta archi
tektūros ir projektų piešinių 
Purchese valstybinės kolegijos 
planų paroda. Pagrindinis pro
jektų modelis ir teatro mode
lis, abu iš balto popieriaus, yra 
realizuoti Aleksandro Kašu
bos, jam esant modelių staty
bos Ed. Ell Barnes Įstaigoje. 
Paroda tęsis iki birželio 22.

Dabar tikrai nebeturime pro 
gos susidurti su lietuvių kal
bos gyvom tarmėm. Nenuva
žiuosi čia kur į Dzūkiją ar į Že
maitiją ir neužkalbinsi kokio 
ūkininko. Senieji kalbos perlai 
lieka nepasiekiami. Tad ir į- 
vaizdis apie tarmes mažėja ir 
dyla su metais.

Dabar bus labai reta proga 
susipažinti su tarmėmis ir jas 
išgirsti. Apie tarmes kalbės 
Leonardas Dambriūnas, iš Wa- 
shingtono. Jis yra žinomas kal
bininkas, kalbos dalykus dėstęs 
Kauno universitete, rašęs 
straipsnius kalbos reikalais, re
dagavęs įvairius leidinius. Jis

ir nupasakos, kas tie žemaičiai, 
kas tie aukštaičiai, dzūkai, su
valkiečiai. Kas būdinga jų tar
mėm, kaip dar skirstosi žemai
čiai ir aukštaičiai? Kaip susifor
mavo bendrinė arba rašto kal
ba?

•

Sako, Lietuva maža, bet ji tu
ri daug tarmių, ir jos yra to
kios skirtingos, kad, pavyzdžiui, 
aukštaičiui su žemaičiu beveik 
neįmanoma susikalbėti. Ir ko
dėl, kaip tos tarmės susidarė? 
į tuos klausimus ir atsakys kal
bininkas Leonardas Dambriū
nas.

Šalia jo paskaitos bus gyvų 
tarmės pavyzdžių. Dzūkiškų po
ringių dialogą praves Ona ir 
Bronius Balčiūnai, suvalkiečių 
tarmių skambumą perduos 
poetė Kotryna Grigaitytė ir dr. 
Marija Žukauskienė. Į aukštai
čių žemę nukels tarmiškais hu
moristiniais eilėraščiais Leonar
das Žitkevičius. Žemaičius 
linksmais eilėraščiais pristatys 
Paulius Jurkus.

Po to rengėjos, LMK Fede
racijos valdyba, visus pavaišins 
kava ir pyragaičiais.

Ypač kviečiami jaunieji
Jei vyresniesiem tarmės nė

ra tokios tolimos, tai jauni
mui jos yra visiškai nežinomos.

Paulina Kalvaitienė, lituanis
tinės mokyklos mokytoja, yra 
išvykusi aplankyti savo gimi
nių į Australiją. Gauta žinia, 
kad ji ten buvo sunkiai susir
gusi ir gegužės 17 jai padary
ta operacija.

Piknikas Putname šiemet 
bus liepos 18. Seselių vienuoly
no sodyboje bus mišios 11 vai.. 
12:30 pietūs, dail. A. Galdiko 
paroda, 4 vai. mergaičių sto
vyklos programa.

Lietuviško jaunimo stovykla

Įeinant aukojama 2 dol.

Paminėta kun. J. Pragulbicko 40-ties 
kunigystės metų sukaktis

Gegužės 16 buvo paminėta 
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijoje besidarbuo
jančio kun. J. Pragulbicko 40- 
ties kunigystės metų sukaktis. 
Tą dieną 12 vai. jubiliatas, asis
tuojant kun. A. Račkauskui ir 
kun. J. Raibužiui, S. J., auko
jo padėkos mišias. Pamokslą 
pasakė prel. J. Scharnus. Mi
šių metu parapijos choras, diri
guojamas V. Mamaičio, vargo
nais palydint komp. J. Stankū
nui, gražiu giedojimu žavėjo 
susirinkusius pamaldų dalyvius. 
Solistė Edna Rinkevičienė jaus
mingai solo pagiedojo giesmę i 
Mariją. Po pamaldų Lietuvių 
Laisvės salėje įvyko iškilmin
gas banketas, kuriame dalyva
vo prel. J. Balkūnas, prel. J. 
Scharnus ir apie 25 kunigai. 
Pažymėtinas svetys kun. A. 
Grigaitis iš Amsterdamo, kun. 
J. Pragulbicko kurso draugas 
iš seminarijos laikų.

House for sale in Brooklyn. 
City' Line section, A I condi
tion, mother and daughter, at
tached garage. Call MI 7-4499, 
from 5 PM to 7:30 PM.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 ik: 
8 vai. vakarais tel. (212) 782- 
3347.

Vyriškis ieško vieno arba 
dviejų be baldų kambarių. Ra
šyti: Frank Dubickas, *2869 At
lantic Ave., Brooklyn, N. Y.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith

LB New Yorko apygardos 
valdyba posėdžiavo birželio 3. 
Susipažinta su atsiųsta kores
pondencija, kalbėta apie litua
nistinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimą ir nutarta visus 
baigiančius apdovanoti knyga 
— Lithuania 700 Years. Daug 
kalbėta apie Lietuvių Bendruo
menės 20 metų sukakties mi
nėjimą, kuris pavestas surengti 
New Yorko apygardai. Minėji
mas rengiamas rudenį, greičiau
siai spalio mėnesį. Minėjimui 
pramatoma dviejų dienų prog
rama su paskaitom, parodom, 
koncertais. Kitas N. Y. apy
gardos valdybos posėdis bus 
birželio 24.

Vargonininkų Sąjungos istori
ja, parašyta prof. J. Žilevičiaus, 
spausdinama pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Knyga 
surinkta ir baigiama aptvarky
ti ir parengti spausdinimui. Iš
leidimu rūpinasi Vargonininkų 
Sąjunga, kuriai pirmininkauja 
V. Mamaitis.

Dr. Adolfas Darnusis, vienas 
iš 1941 sukilimo organizatorių 
ir dalyvių, taip pat dalyvavęs 
laikinojoje vyriausybėje, iš De
troito atvyksta į New Yorką ir 
birželio 20 dalyvauja to sukili
mo minėjime. Jis kalbės apie 
patį sukilimą. Bus prisiminti ir 
pagerbti laikinosios vyriausy
bės nariai, kurie gyvena šio
je apylinkėje. Antroje dalyje 
bus paskaityta ištraukų, kaip 
sukilimą vertino Amerikos lie
tuvių spauda, ką rašė N. Y. Ti
mes, bus paskaitytas ir pats ne
priklausomybės atstatymo ak
tas, padeklamuota patriotinės 
poezijos. Programoje taip pat 
dalyvauja N. Y. tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja J. Ma
tulaitienė.

Vietos parapijos administra
toriui kun. Petrui Žemeikiui su
kalbėjus maldą, banketui pra
vesti buvo pakviestas prof. dr. 
J. Stukas. Jis lietuvių ir. anglų 
kalbomis supažindino gausiai 
(apie 400) susirinkusius banke
to dalyvius su solenizanto bio
grafinėmis žiniomis. Taip pat 
jis perskaitė ir gautus sveikini
mus raštu bei telegramomis. 
Gražų sveikinimą raštu atsiun
tė vysk. A. Deksnys, kuris taip 
pat yra kun. Juozo seminarijos 
laikų kurso draugas. Žodžiu 
sveikino Balfo reikalų vedėjas 
kun. P. Geisčiūnas ir Kunigų 
Vienybės vardu prel. J. Balkū
nas. Pastarasis gražiame save 
žodyje nušvietė lietuvio kuni
go patrioto nuveiktus darbus 
tremtyje. Jo žodžiais, jeigu po 
šio karo nebūtų į šį kraštą, o ly
giai taip pat ir į kitus laisvus 
kraštus, atvykę kunigai lietu
viai, lietuvių tautinio susiprati
mo klausimas stovėtų kitoje 
šviesoje. Kun. Juozas yra vie 
nas iš tų, kuris ne tiktai žo
džiuose, bet ir savo darbuose 
yra žinomas kaip uolus lietuvy
bės puoselėtojas šioje parapi
joje.

Baigiant šio paminėjimo-ban- 
keto programą, žodį tarė sole- 
nizantas kun. J. Pragulbickas. 
Jis dėkojo visiem bet kuo pri- 
sidėjusiem prie šių gražių iš
kilmių surengimo.

Paminėjimui rengti komiteto 
pirmininkui V. Mamaičiui ta
rus padėką prof. dr. J. Stukui 
už taip sklandžiai pravestą šio 
banketo programą ir kun. A. 
Račkauskui sukalbėjus užbai
gos maldą, banketas baigtas. 
Šia proga kun. Juozui dar kartą 
linkime ilgiausių, darbingų ir 
sveiku metu, v c

Parengimai Hew Yorke
Birželio 12, šeštadienį — Baisiojo 

Birželio minėjimas ir dail. J. Juodžio 
paveikslo “Laisvės auka” pristaty
mas Christ Congr. Church salėj. 85 
Rd. ir 91 St., Woodhaven. Pradžia 
7 vai. vak. Rengia Liet. Atgimimo 
Sąjūdžio New Yorko skyrius.

Birželio 13, sekmadienį — Tarmių 
popietė 4:30 v. p.p. Kultūros židinio 
patalpose. Rengia Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

Birželio 20, sekmadienį — 5 vai. 
popiet Lietuvos sukilimo minėjimas 
šv. Tomo salėj.

Birželio 27, sekmadienį — Long 
Islando lietuvių metinis piknikas — 
gegužinė Hungarian Liberty Hali 
sodyboje — 2784 Ocean Ave. (prie 
Long Island Expressway, exit 59), 
Ronkonkoma, New York. Rengia 
Suffolk County Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas. Pradžia 1 v. popiet.

Rugpiūčio 1, sekmadienį — Lietu
vos Atsiminimų radijo piknikas — 
Plattdeutsche Parke, Franklin Sq. 
Long Island.

Rugpiūčio 21, šeštadienį — Ant
rasis taitiečių festivalis ir gegužinė, 
latvių sodyboje “Priedaine”, Route 
33, Freehold, New Jersey. Pradžia 
1 vai. popiet. Rengia BATUNas.

= TV, kalkul. ir skaičiavimo ma- 
E šinas pigiausiai ir sąžiningai 
E pirksite iš: J.L. Giedraitis, 10 
E Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
= 11731. Tel. (516) 757-0055.

Jonui Arminui
mirus, jo žmonai Bronei ir dukterims: Danutei, Irenai, 
sūnui Juozui su jų šeimomis reiškia gilią užuojautą

Petronėlė SARPALIENĖ ir
Birutė VASILIAUSKIENĖ

Mokykloje vos vos paliečiama, 
trumpai paaiškinama. Šiaip juk 
niekur beveik negirdėsi kal
bant tarmiškai. Visi kalbasi 
bendrine kalba, kurioje, kaip 
kokios ledo lytys, plūduriuoja į- 
vairios tarmių formos. Ir rei
kia jau susipažinti su kalbos 
mokslais, kad galėtum pastebė
ti tas tarmių įtakas vienoje ar 
kitoje kalboje.

Dabar jaunimas turės progos 
betarpiai išgirsti, kaip skamba 
ta ar kita tarmė. Apie ją bus 
ir pakalbėta ir nupasakota vi
sa, kur tokia tarme žmonės 
šneka. Rengėjos ypač kvie
čia jaunimą atsilankyti į šią po
pietę.

Popietė vyksta šį sekmadie
nį, birželio 13 d., 4:30 v. po
piet, Kultūros židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyne.

Neringoje bus tokia tvarka, 
mergaitės nuo 7 iki 16 metų— 
birželio 27 iki liepos 24, berniu
kai nuo 7 iki 14 metų liepos 
25 iki 31. Angliškai kalbančiam 
jaunimui nuo rugsėjo 22 iki 
28. Kas norėtų platesnių infor
macijų, prašom kreiptis Nerin
ga, I.C.C. Putnam, Conn. 
06260, tel. (203) 928-5628.

Bronės Blekienės poilsio na
mai seneliam yra gražiam Con
necticut valstijos ūky su val
džios leidimu. Priimami sene
liai vyrai, ne moterys. Oras ge
ras, valgis lietuviškas, savas 
pienas, nes laikoma daug kar
vių, gera priežiūra, lietuvė šei
mininkė. Rašyti: Mrs. B. Ble- 
kis, P. O. Box 33, Terryville, 
Conn. 06786. Tel. 582-5113. Ga
lima skambinti bet kuriuo lai
ku.

O SPORTAS
SEZONO PABAIGA, 

VAKARAS, RUNGTYNĖS

1970-71 futbolo pirmenybių 
sezonas Lietuvių Atletų Klubo 
futbolininkam pasibaigė. Užim
ta 4 vieta (galima buvo ir ge
riau), bet apie tai kita proga. 
Mūsų futbolininkai betgi dar 
neišeina atostogų. Liepos 4 
dienos savaitgalyje rungtynėm 
Chicagoje prieš vietos Lituani- 
ca ruošiamasi ir toliau, žai
džiama eilė draugiškų rungty
nių. Ši šeštadienį 3 vai. Kisse- 
na parke prieš latvių vienuoli
kę. Tą patį šeštadienį Kultūros 
Židiny rengiamas vakaras —šo
kiai, kurio metu galima bus lai
mėti kelionę Chicagon.

Pereitos draugiškos rungty
nės prieš Shamrock, pasibaigu
sios 5:5, nuteikė geriau, netu 
paskutinės pirmenybių rungty
nės. Žaista šios sudėties: Bag- 
džiūnas II; Bileckis, Bagdžiū- 
nas I, Česnauskas. Kreicas; Bu- 
dreckas, Rauba; Sabaliauskas, 
Klivečka II, Žadvydas, Šileikis. 
Vidurio puoliku žaidęs Žadvy
das buvo gera paspirtis, pada
ręs tikrai malonią pažangą. 
Prieš 20 metų šioje komando
je dešiniu kraštu žaidė Saba
liauskas. Šiandieną jo vietą už
ėmęs sūnus, gal dar tėvo lygio 
nepasiekęs, bet štai pasiekė 2 
įvarčius. Protingai žaidęs Žad- • 
vydas taip pat dviem įvarčiais 
bei Klivečka vienu Įvarčiu paro
dė, kad šį kartą gerai pasiro
dęs puolimas neturėjo užten
kamai paspirties iš gynimo. 
Čia būta tikrai daug klaidų ir 
daug ko taisytino. Tikėsimės, 
kad iki rungtynių Chicagoje šie 
nesklandumai bus išlyginti.

Atletas

Milijonai laukia paveldėtoju. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 

.siem ir jaunamečiam.
Nariai gauna palengvintomis 

sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
Dabar yra geriausia proga ap

sidrausti.
Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.
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i Mes persikeliame nuo 
1536 Bedford Avė.
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485

McDonald

Brooklyn, N.Y. 11218 
arti Church Ave.

F traukinio stoties

Telefonai: i

IN 7-7272.
ir !

IN 7-6465!
Mes turime didelį prekių pasi- ! 
rinkimą siuntiniams į Lietuvą 
Ir visą USSR. Mes irgi parduo
dame DOVANŲ PAŽYMĖJI
MUS (GIFT CERTIFICATES). 
AUTOMOBILIUS ir BUTUS.

Atsimink!

Mes esame 
seniausia ir 
patikimiausia 
kompanija 
siuntiniams.

Vasaros atostogos prie Atlanto
GERIAUSIAI pailsėsite garsiojoje atostogų šalyje, Ken
nebunkport, Maine. Pranciškonų vadovaujama vasarvietė 
priima pavienius asmenis ir šeimas labai prieinamomis 
kainomis.
SEZONAS šiemet prasideda birželio 26 dieną ir baigiasi 
rugsėjo 6 dieną.
DAUGELIO metų praktika parodo, kad tūkstančiai grįžta 
pailsėję žavioje ir nesugadintoje Maine gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje bei mūsų dideliame baseine. Ir jūs galė
tumėte būti jų tarpe. Dėl informacijų ir rezervacijų 
kreiptis:
FRANCISCAN MONASTERY — Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. (207)967-2011.




