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Ginčas del spaudos laisvės ribų jau Vyr. Teisme

Mirė kun. Jonas Jutt-Jutkevičius

Slaptieji dokumentai perduoti abiejų Kongreso rūmų vadų globai
Vyriausybės iškeltos bylos 

New York Times ir Washington 
Post dėl Vietnamo karą liečian
čių slaptų dokumentų pradėji
mo skelbti pereitą šeštadienį 
jau pasiekė Vyriausiąjį Teismą. 
Abiejų laikraščių advokatai pa
tiekė savo samprotavimus apie 
tai, kodėl turėtų būti panaikin
tas žemesniųjų teismų sprendi
mas dėl skelbimo uždraudimo. 
Vyriausybės advokatai prašė 
parėdymo neleisti skelbti tai, 
kas galėtų pakenkti valstybės 
saugumui ir suvaržyti vyriau
sybei tenkančių pareigų atliki
mą.

Pirmą kartą nuo Pirmojo 
konstitucijos priedo atsiradimo 
Vyr. Teismas gavo progą pa
reikšti savo nuomonę apie to 
priedo prasmę — ar spauda tu
ri nevaržomą laisvę skelbti vis
ką nė į ką neatsižvelgdama, ar 
tauta turi viską žinoti apie vy
riausybės veiksmus iokiu salv- 
gų nevaržoma.

Tokioj demokratinėj santvar
koj. kuri dabar reiškiasi Ame
rikos praktikoj, kada dabar jau 
svarbiausias centras yra amži
nos dviejų partijų varžybos dėl 
prezidentūros ir kongreso, epo
chinio sprendimo nelauktina. 
Nebent tik kokio nors vieno as
pekto išryškinimo:. Jeigu jis 
bus valstybes saugumo naudai, 
tai prasidėjusi toj srity anar
chija bus pristabdyta, jeigu ne, 
tai ji galės plėstis iki tokio taš
ko, kad ir valstybės išdavystė 
nebebus laikoma nusikaltimu.

Kadangi Vyr. Teismas neva 
turi baigti savo sesiją ši pirma
dieni, tai ta diena laukiama ir 
jo sprendimo minėtoj byloj.

— Rumunijos vyriausybė ap
mokės algą profesoriui, kuris 
Columbia universitete skaitys 
paskaitas apie Rumuniją ir 
pietryčių Europą. Paskaitos pra
sidėsiančios 1972 pavasario se
mestre. Būtų gerai, kad pati Ru
munija ir profesirių parinktų.

— Viceprez. • Agnew išvyko 
kelionėn lankyti 11 valstybių, 
Pradės nuo P. Korėjos, kur da
lyvaus prezidento inauguracijo
je ir tarsis abu kraštus liečian
čiais svargiais reikalais. Svar
biausias kelionės tikslas — pa
laikyti ir gerinti santykius su 
kitais kraštais, nuolat taikiu bū
du tvarkant atsirandančias pro
blemas.

— Sovietų Besarabijoj (iš Ru
munijos pasigrobtas teritorijos 
gabalas) teisiami 9 žydai, kalti
nami norėję pasigrobti lėktuvą 
ir pavogę multiplikatorių anti- 
sovietinei propagandai spaus
dinti.

— Egipto sąmokslininkų ban
džiusių pasigrobti iš Sadato 
valdžia, konfiskuotas visas tur
tas. Toks likimas tuo tarpu iš
tiko devynis asmenis, kurių 
tarpe yra ir Maskvos draugas 
Aly Sabry. Tardymai būsią 
greit baigti, bylos pereis į teis
mus.

— Italijos savivaldybių rinki
muose jokia partija negalėje 
surinkti viską lemiančios dau
gumos, bet šį kartą fašistais 
pravardžiuojamas Socialinis Są
jūdis laimėjo didžiausią atstovų 
skaičių. Tai ženklas, kad žmo
nėms pradeda atsibosti krikš
čionių demokratų sukairėjimas 
ir komunistų partijos žaidimas 
streikų ir riaušių organizavimu. 

Reiškinys nebūtų eilinis, jeigu 
teismas padarytų esminį spren
dimą tokioje byloje, kurios me
džiagai pasverti reikia ne die
nų, bet mėnesių. Teismas galė
tu laikinai savo darba sumažin
ti atsakydamas kad ir i šiuos 
du klausimus: Ar spauda šiuo 
atveju pasisavino prezidento 
teisę nuspręsti, kuris valstybės 
dokumentas ir kiek laiko turi 
būti slaptas? Arba, ar skelbda
mi tuos slaptus dokumentus

Paryžius sutiko 
prisidėti

Paryžius. — Antrą kartą So
vietų ambasadoriaus per prez. 
Pompidou pakalbinta, Prancūzi
jos vyriausybė sutikusi priimti 
Maskvos pasiūlymą dalyvauti a- 
tominio nusiginklavimo konfe
rencijoj. Maskva siūlo, kad toj 
konferencijoj turėtų dalyvauti 
visos penkios su atominiais 
ginklais pasireiškusios valsty
bės: JAV, Sovietų S-gos Prancū
zija, Anglija ir kom. Kinija. 
Nieko dar negirdėti apie tai. 
kada ir kur konferencija turėtų 
Įvykti. Vakariečiai nelinkę sku
bėti, nes pirma nori sužinoti, 
kada Maskva sutiks ir kaip su
tvarkyti naują Berlyno statusą 
ir jo laisve, susisiekti, su V. Vo
kietija. Be šito klausimo sutvar
kymo yakareičiai niekur nenori 
skubėti.

Darbai kalbų 
nepaveja

Washingtonas., — Pirmasis 
valstybės sekretoriaus Rogers 
pasikalbėjimas su Sovietų am
basadorium Dobryninu apie tai, 
kada ir kur pradėti pasitarimus 
dėl Nato ir Varšuvos pakto kari
nių pajėgų sumažinimo Vidu
rio Europoje nedavęs siektų re
zultatų. Dobryninas tik užsira
šęs Rogers klausimus, bet nega
lėjęs suteikti tų žinių, kurių 
Rogers norėjęs gauti. Todėl nu
tarta tuo reikalu turėti daugiau 
pasitarimų.

Iki derybinio pobūdžio pasi
tarimų kelias dar esąs ilgas, 
jeigu Maskva neskubės su atsa
kymais. Pirmajame susitikime 
Dobryninas atstovavęs visiem 
Varšuvos pakto nariam, Rogers 
kalbėjęs už visą Nato šeimą.

Gomulka valdęs kaip caras autokratas 
Panaši nuodėme pražudė ir Ulbrichtą
Varšuva. .— Lenkijos kom

partija paskelbė pranešimą apie 
prieš paskutines Kalėdas vy
kusį darbininkų sukilimą trijo
se Pamario miestuose: Dgans- 
ke, Szezcine ir Gdynėje. At
spausdinti trijų ta proga nuo 
valdžios pašalintų svarbių pa
reigūnų pasiaiškinimai, bet nė
ra nė vieno Gomulkos žodžio, 
kuris laikomas didžiausiu kalti
ninku.

Bet tą darbą atliko anie trys, 
tvirtindami, kad Gomulka buvo 
tapęs diktatoriumi, politbiure 
susidaręs mažą grupę, su kuria 
viską ir tvarkęs. Nė centro ko
miteto plenumai, nė sefcretaria- 
to posėdžiai, net politbiuro na
rių pasitarimai nebebuvę prak
tikuojami. Jei kas dėl to išdrįs
davo papriekaištauti, būdavo 
apšaukiamas buržuazinėmis li
gomis apsikrėtusiu ligoniu.
Nebebuvusi galima jokia kriti
ka ar skirtinga nuomonė, bu

laikraščiai nėra sulaužę špio
nažo įstatymų?

Iš tų įvykių jau išsivystė dar 
du vyriausybės parėdymai.

Pirma, prez. Nixonas leido 
perduoti senato ir atstovų rū
mų pirmininkams visą tą slap
tąja Vietnamo medžiagą, bet 
slaptumo nuo jų nenuėmė. Tai 
padaryta todėl, kad kongresas 
nutarė pravesti Vietnamo karo 
eigos tyrinėjimus nuo pradžios 
iki galo. Neturint tos medžia
gos. tyrinėjimas galėtų išeiti su 
spragomis, todėl ir nenaudin
gas. Pagal tai. kaip ikšiol tas 
slaptumo reikalas stovi, kong
resas negalėtų viešai skelbti 
medžiagos, kuri galė-tų vie
naip ar kitaip pakenkti Ameri
kos saugumui ar vyriausybės 
efektyviam funkcionavimui. 
Išeina, kad visa atsakomybė da
bar perėjo kongreso pusėn. Kon
gresą kontroliuojančios demo
kratų partijos atsakomybė žy
miai padidėjo: dabar patys de
mokratai ne tik galės, bet ir 
privalės pasverti savo prezi - 
dentų darbus Vietnamo karo 
laukuose.

Antra, gautas teismo leidi
mas surasti ir areštuoti buv. 
krašto apsaugos dep. tarnauto-

Grąžina diakonus
Detroit.. — Šio miesto arkiv. 

kard. . Dearden pakonsekravo 
13 vedusių pasauliečių vyrų ka
taliku Bažnvčios diakonais. Ju 
tarpe yra įvairių profesijų vy
rų nuo 36 iki 50 metų. Dabar 
JAV kat. Bažnyčios tarnyboje 
bus 28 diakonai. Jie rengėsi tai 
tarnybai dvejus metus, studi
juodami vakarais.

Už savo tarnybą jie negaus 
jokio atlyginimo. kiekvienas 
prisidės prie bažnytinių parei
gų atlikimo laisvu nuo savo kas
dieninių darbų laiku. Jie galės 
sakyti pamokslus, krikštyti nau
jagimius ir atlikti kitas dabar 
kunigu atliekamas pareigas, bet 
negalės aukoti mišių, klausyti 
išpažinčių ir teikti ligonių sak
ramento.

Diakonato institucija, plačiai 
naudota pirmaisiais krikščiony
bės amžiais, išnyko maždaug 
prieš tūkstanti metų. Ją pata
rė vėl atgaivinti Vatikano 11 
susirinkimas.

vusi atmetama kiekviena inicia
tyvą, kuri ateidavo ne iš Go
mulkos susidarytos grupės. To
dėl Gomulka buvęs visai nuto
lęs nuo gyvenimo realybės, pa
metęs ryšį su kraštu ir viso
mis problemomis, nebežinojęs 
kas kur dedasi. Todėl ir žinia 
iš Pamario apie darbininkų rei
kalavimus ir sukilimą tai klikai 
buvusi didelė naujiena. Vieto
je šokę sužinot priežastis ir ban
dyti užmegzti ryšį su darbinin
kais, tos klikos nariai pasirin
ko pačią žiauriausią priemonę 
išvesti iš kareivinų kariuome
nę ir jai Įsakyti šaudyti į 
maištaujančius darbininkus be 
jokios atrankos. Kai šitoji prie
monė pasirodė ne tokia veiks
minga, kaip buvo manyta, kli
ka susmuko ir visai pasimetė. 
Todėl niekas nebedrįso Gomul
kos valdžios ginti, kai jos vie
ton pradėjo nauji kėdes užimti. 

ją Daniel Ellsberg, kuris Įtaria
mas tuos valstybės dokumentus 
apie Vietnamą be leidimo pasi
savinęs ir negrąžinęs. Tuo tar
pu nežinoma, ar jis bus kaltina
mas už tų dokumentu perdavi
mą New York Times ir kitiems 
laikraščiams.

Pasikalbėjime su Crorikite 
Ellsberg vaidino kankinį, ken
čiantį dėl Amerikos padarytų 
Vietnamui skriaudų. Gi tas 
Hilsmanas, kurį jau paskelbti 
dokumentai riša su Vietnamo 
prez. Dieni nužudymo planais 
televizijos ekrane parodytas el
gėsi kaip pamišęs: apsimetė net

Mažos Maltos 
didelis maištas

Valletta. — Darbo partija lai
mėjo vieno atstovo daugumą 
Maltos parlamente (28 atstovus 
prieš 27 tautinės partijos), su
darė vyriausybę ir pradėjo vyk
dyti savo rinkiminę programą: 
pareikalavo daugiau pinigų iš 
Anglijos už leidimą turėti salo
je karinius atramos taškus, iš
varė Nato vvriausia karininka, 
kurio žinioje buvo Nato laivy
no dalinys vakarinėje Vidųęže- 
mio jūros dalyje. Toji partija 
rinkiminės kaų^nijos metu 
net skelbė, kad jai geriau tūrė- 
ti Maltoje Rusijos karinę bazę, 
negu Nato. Manoma, kad taip 
šantažuodama Maltos vyriausy
bė bando išgauti iš Anglijos 
daugiau pinigų, be kurių ji ne
gali tos valstybėlės išlaikyti.

Ryškėja Pekino planai Amerikos pagalba 
Taivano kinų valstybei sunaikinti

Pekinas. — Prieš kelias die
nas pasikvietęs vaišėms tris A- 
merikos žurnalistus su žmono
mis, Kinijos premjeras Chou 
En-lai padarė Įdomių užuominų 
daugeliu klausimų, bet vi
sais jautriausiais klausimais 
vengė didesnio aiškumo — 
vaikščiojo vis aplink, kartais 
net vardu nepaminėdamas.

Aiškiausiai išėjo jo sampro
tavimai dėl diplomatinių santy
kių su Amerika užmezgimo.

— Kaip būtų gerai, jei Ame
rikos karinės pajėgos būtų pa
šalintos iš Formozos sąsiaurio 
(ten pagal 1955 m. saugumo su
tartį retkarčiais plaukioja JAV 
laivyno septintoji grupė, sau
godama Formozą nuo Pekino 
užpuolimo. Red.). Kai šioji 
problema bus sutvarkyta, tai ir 
visos kitos bus sutvarkytos.. 
Tada Kinijos liaudies respubli
ka galės užmegzti santykius su 
Jungt. Amerikos Valstybėmis. 
Jeigu JAV vyriausybė atšauktų 
visas savo karines pajėgas iš 
Taiwano salos ir sąsiaurio, ir 
nebelaikytų Chiang Kai-sheko 
Kinijos reprezentantu, tada, lo
giškai toliau einant, Chiang Kai- 
shekas ir Formoza taptų Kini
jos vidaus reikalu. Tai būtų pri
pažinimas, kad Kinijos liaudies 
respublika yra vienintelė teisė
ta Kinijos valstybė. Negali būti 
nė dviejų Kinijų, nė vienos Ki
nijos ir vieno Taiwano, —tvir
tino Chou.

Bet jis neužsiminė, kad būtų 
reikalingas JAV pareiškimas 
dėl Pekino suverenumo Taiwa
ne pripažinimo, kaip tai nese
niai atbula ranka yra padariu
sios kai kurios valstybės, iesško- 

nesupratęs korespondento klau
simų ir deklamavo medžiagą 
visai iš kitos operos. Viską ban
dė paneigti, bet vietoj to, kas 
jo rašytame rašte atspausdin
ta, nieko kito negalėjo įdėti, 
įspūdis susidarė žiauriai klai
kus, kad šitokio kalibro žmo
giūkščiai gali kada nors patek
ti į pirmaeilių prezidentų pata
rėjų eiles. Dėl šitokios silpnos 
atrankos Amerika susilaukia 
daug pralaimėjimų ir nemalo
numų.

Problemos išeinant 
iš Okinawos

— Valstybės ir krašto apsau
gos departamentai jau paruošė 
ir prezidentūrai Įteikė tvirtinti 
atominių ginklų iš Okinawos pa
šalinimo planus. Sakoma net 
viešai, kur jie numatyti su- 
sandėliuot: Guamo saloj. P. Ko
rėjoje, Taiwane, Filipinuose ir 
pačioje Amerikoje. Sunku pa
tikėti, kad tokios laikraščiuose 
randamos žinios galėtų ten pa
tekti, nes labai abejotina, ar jos 
galėjo ateiti iš atsakingo šalti
nio.

Atominius ginklus iš Okina
wos norima išvežti iki kitų me
tų balandžio 1, nes iki to lako 
manoma salyną perduot Japo
nijai. Ten esama Įvairių ato
miniu ginklų — nuo bombų >r 
raketų smaigalių iki pačių ma
žiausių. pėstininkų naudojamų. 
Sakoma kad ta reikalą tvar
kant kilo daug problemų, ne tik 
techniškų, bet ir politinių. Pre
zidentas su Saugumo Taryba tu
rės tuos ginčus išspręsti.

jusios diplomatinių santykių už
mezgimo su Pekino vyriausybe.

— Kaip Taiwanas bus išlais
vintas, tai yra mūsų vidaus rei
kalas. — kalbėjo Chou. — Bet 
aš manau, kad tai nebus sun
kus darbas. Chiang Kai-shekas 
yra prieš dvi Kinijas, jis prie
šingas vienai Kinijai ir dar at
skirtai esančiam nepriklauso
mam Taiwanui. Praeityje mes 
buvome sąjungininkai su 
Chiang Kai-sheku, paskui ta
pom priešais, bet šiuo klausi
mu mes su juo sutariame: tega
li būti tik viena Kinija. Todėl 
ir tuo reikalu išeitis gali būti 
surasta. — taip Chou En-lai iš
sprendė šį labai jautrų klausi
ma.

Paklaustas apie prez. Nixo- 
no ar jo specialaus atstovo vi
zitą Kinijon, Chou atsakė:

— Jeigu jis tikrai sakė, kad 
nori vizituoti Kiniją, tai jis 
pats žinos, kokiomis sąlygomis 
jis norės Kinijon atvykti.

Kai. būsią atlikti parengia
mieji darbai, kinai pradėsią ke
liauti Amerikon. Greit tai į- 
vyks, ar dar reikės ilgiau lauk
ti, priklausys nuo abiejų pusių. 
Užsiminė apie galimybę Peki
no operos baletui keliauti Ame
rikon gastrolėms. Užsiminė ir 
apie tai, kad vyriausybė svars
tys Amerikos biznierių prašy
mus leisti jiems dalyvauti su sa
vo eksponatais Cantono mugė
je, kuri vyksta dukart per me
tus.

Pabaigai pridėtina, kad JAV 
senato užsienio reikalų komisi
joje prasideda dideli pasirengi
mai dėl politinės linijos nusta
tymo santykiams su Kinija tvar
kyti.

A.a. kun. Jonas Jutt-Jutkevičius staigiai mirė Londone. Anglijoj, kur buvo 
sustojęs su savo broliais grįždamas iš kelionės po Afriką.

Birželio 28 priešpiet pasiekė 
redakciją liūdna žinia, kad Ang
lijoje staiga mirė kun. Jonas 
C. Jutt-Jutkevičius. Jis buvo iš
vykęs su savo dviem broliais 
kunigais kelionei i Afriką. 
Grįždami visi užsuko į Angliją, 
kur ir mirė Worcesterio . lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos kle

*IŠ KELIONĖS PO EUROPI

Darbininko pasikalbėjimas sn iš kelionės 
po Europą grįžusiu Lietuvos Laisvės Ko
miteto ir Lietuvos Delegacijos Pavergtųjų 
Europos Tautu Seime pirmininku Vaclo
vu Sidzikausku

1. Pone Pirmininke, kuriuos 
kraštus ir kurias institucijas 
šioje savo kelionėje po Euro
pą teko aplankyti?

Ats.: Savo kelionėje po Euro
pą nuo gegužės 5 iki birželio 
17 aplankiau Prancūziją —Pa
ryžių ir Strasburgą. Vakaru Vo
kietiją. Olandiją. Šveicariją. Is
paniją ir Angliją. Iš tarptauti
nių institucijų turėčiau sumi
nėti ypač Europos Tarybą, abu 
jos organus — Ministerių Ko
mitetą ir Patariamąjį Europos 
Seimą.

2. Ar jausti, kad Eu.ropa bai
mintus! dėl eventualaus Ameri
kos kariuomenės pasitraukimo 
iš Europos?

Ats.: Ypatingo baiminimosi 
dėl Amerikos karinių pajėgų 
eventualaus atitraukimo iš Eu
ropos nei vyriausybiniuose, 
nei visuomeniniuose 
sluoksniuose neteko pastebėti. 
Europa, atrodo, yra tikra, kad 
Amerikos atominis skėtis ją vi
sokiu atveju saugotu ir gintų 
nuo užpuolimo. Susirūpinimą 
kelia tik ta aplinkybė, kad. A- 
merikos kariuomenei pasitrau
kus ar ją žymiai sumažinus. Va
karų Europos valstybės turėtų 
didinti savasias kariuomenes ir 
jų ginklavimo išlaidas. Tatai 
žymiai pakeistų jų biudžetus ir 
atsilieptų į visą ūkinį gyveni
mą.

3. Kuo aiškinamas Vokieti
jos vyriausybės sulaikymas pa
ramos Vasario .. šešioliktosios 
gimnazijos statybai ir susiauri
nimas paramos lietuvių jauni
no kultūriniam sąskrydžiui?

Ats.: Aplankiau Vasario še
šioliktosios gimnaziją. Pada
riau pranešimą sukviestiems Vo 
kietijos lietuvių veikėjams. Juos 
painformavau ir pats iš jų ne
maža įdomių dalykų sužinojau.

Gimnazjos bendrabučio sta
tybai numatytų kreditų netikė-

— Kom. Kinijos kiaulių šė
rių pirmoji skinta jau atvyko j 
New Yorką. Užsakė viena šepe
čių gaminimo firma. Biznierių 
uoslių nė košer Įstatymai nesu* 
drausmina.

bonas, Kunigų Vienybės pirmi
ninkas kun. Jonas C. Jutkevi- 
čius. Iki laikraščio išleidimo, 
nebuvo aišku, kada ir kodėl jis 
mirė, kada laidojamas. Worces
terio, Mass., Šv. Kazimiero kle
bonijos telefonas: (617) 754-51 
42.

tas sulaikymas ir paramos kul
tūrinei veiklai, taipgi ir ruo- 
šiamon Lietuvių studijų die
nom bei jaunimo sąskrydžiui, 
sumažinimas Vokietijos Lietu
vių Bendruomenei kelia susi
rūpinimą. Susirūpinę dėl to 
ir kitų tautybių kultūrinės orga
nizacijos. Vokietijos oficialieji 
sluoksniai tai aiškina bendra 
išlaidų mažinimo politika. Ji 
galinti būti tik laikinė. Ar ir 
kiek tatai turi ryšio su Vokie
tijos naująja “Ostpolitik” ir 
Brandto Maskvoje 1970 rugpjū
čio 12 pasirašytąja sutartimi, 
apie tai šiuo metu tegalima spė
lioti.

Lenkijos dovana 
katalikę Bažnyčiai

Varšuva. — Lenkijos parla
mente jau priimtas Įstatymas 
dėl rš Vokietijos po karo pa
imtose žemėse esančio bažny
čios turto atidavimo Lenkijos 
katalikų bažnytinei bendruome
nei. Turtas atiduodamas pilnon 
nuosavybėn, nemokamai ir at
leidžiamas nuo mokesčių. Len
kijos Katalikų Bažnyčia gauna 
4,700 kulto pastatų (bažnyčių) 
ir 2,200 kitokių pastatų, dau
giausia dvasininkų gyvenamų 
namų. Vokiečių religinėms 
bendruomenėms priklausiusios 
žemės į dovaną neįjungtos, iš
skyrus mažus gabalus, esan
čius bažnytinėse sodybose. Di
džioji to turto dalis priklausė 
kadaise protestantų religinėms 
bendruomenėms, po karo tapu
si Lenkijos valstybės nuosavy
be. ’

Taip pradėtas vykdyti nau
josios pogomulkinės Lenkijos 
vyriausybės pažadas, kad bus 
pradėti gerinti valstybės san
tykiai su Bažnyčia. Pažadas pa
skelbtas parlamente naujajam 
premjerui sakant pirmąją kal
bą. Tą reikalą tvarkant, Lenki
jos vyriausybės delegacija bent 
dukart buvo nuvykysi tartis į 
Vatikaną. Laukiama Vatikano 
mosto dėl vyskupijų sutvarky
mo prie Lenkijos prijungtose 
vokiečiu žemėse.
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, |v. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

Ketvirtame rašiny autorius 
pasakojo, kaip Lietuvos užsie
niu reikalų ministerija mėgino 
ji vėl parkviest! j Kauną ir bu
vo atsiuntusi net specialų emi
sarą dokumentam paimti. To
liau — apie jo Įteiktą protesto 
notą:

—•—
Kai tik susilaukiau žinios iš 

Kauno, jog “liaudies seimas” 
sušaukiamas posėdžio liepos 21, 
buvo aišku, jog einama prie 
paskutinio Lietuvos nepriklau
somybės nužudymo akto. Da
vęs mano protesto tekstą ma
šininkei perrašyti, stengiausi 
patirti apie “liaudies seimo” 
aktą tuojau, kai tik jis būtų į- 
vykęs. Deja, apie tai tepatyriau 
tik liepos 21 d. vakarą. Todėl 
protestą tegalėjau Įteikti dr. 
Woermannui tik kitą dieną, t. 
y. liepos 22, nors datuotą liepos 
21. čia duodu jo pilną tekstą 
lietuvių kalba:
Lietuvos Pasiuntinybė 
Vokietijoje
Nr. 3991

Berlynas
1940 m. liepos 21 d.

Jo Ekscelencijai Ponui von 
Ribbentropui 

Reicho Užsienio Reikalų Minis- 
teriui

Berlyne
Pone Reicho Ministeri,

Turiu garbės Jūsų Ekscelen
cijai pareikšti, kas seka: 
Kaip jau yra žinoma, Socialis
tinių Sovietų Respublikų Sąjun
ga, pasinaudodama nereikš
mingu ir nepagristu pretekstu, 
1940 metų birželio 14 d. Įteikė 
Lietuvai ultimatumą, kuriuo bu
vo reikalaujama:

1. priversti konstitucinę Lie
tuvos Vyriausybę atsistatydinti;

2. nenurodant teisiškai pa
gristos kaltės, patraukti teismo 
atsakomybėn Vidaus Reikalų 
Ministeri ir Saugumo Departa
mento Direktorių, ir

3. leisti neribotam sovietų 
karinių pajėgų skaičiui įžygiuo
ti i Lietuvą.

Kitą dieną rusų raudonoji ar
mija, kuri perėjo Lietuvos sie
ną, užpuolusi lietuvių pasienio 
sargybas, . užėmė visą Lietuvą. 
Vėliau specialiai iš Maskvos at
siųsto Sovietų aukšto valdinin
ko mums buvo primesta taria
moji Liaudies Vyriausybė, ir 
Socialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjunga paėmė Į savo ran
kas viso krašto kontrolę.

Norint galutinai Lietuvą pri
jungti prie Socialistinių Sovie
tų Respublikų Sąjungos, š. m. 
liepos 14 d. buvo padaryti rin
kimai i seimą, kuris visiškai su
klastojo lietuvių tautos valią.

Kad nuslopintų bet koki pa
sipriešinimo pasireiškimą, dar 
prieš rinkimus buvo uždarytos 
visos lietuvių draugijos ir orga
nizacijos. pašalinant redakto
rius buvo išprievartauta lietu
vių spauda ir suimti daugiau 
ar mažiau visuomeniniame gy

Gražusis George ežeras, čia yra Slyvynų vasarvietė. In formacijos reikalais rašyti: Blue Water Manor. Dia
mond Point, N.Y.. 12824. tel. (518) NH 4-5071. Nuotr. V. Maželio

Diplomatiniai protestai prieš sovietinę
KAZYS ŠKIRPAvenime Įtakingi žmonės. Val

stybinių įstaigų vedėjais, ypa
tingai saugumo policijoje, buvo 
paskirti asmens, kurie anksčiau 
buvo vieši Lietuvos Valstybės 
priešai.

žemaičių Kalvarija didžiųjų atlaidų metu. O tie atlaidai šiemet bus liepos 4. 
Dar ir dabar žmonės ten renkasi, nesibijodami persekiojimų. Du kartu ko
munistinė valdžia norėjo nugriauti Kryžiaus kelių stotis, bet žmonės jas 
išgelbėjo, tik neišgelbėjo žemaičių Kalvarijos vardo. Ji dabar pavadinta 
Varduva, pagal upeli, kuris bėga per miestą, čia dedama nuotrauka yra iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų.

DEMONSTRACIJŲ CHICAGOJE NEBŪTŲ REIKĖJĘ, jei...
SPAUDAChicagos spaudoje gausiai ir 

aštrius atgarsius rado gegužės 
29 demonstracija prie arkivys
kupo būstinės. Demonstraciją 
surengė “Bendruomenės komi
tetas pasauliečių teisėms apsau 
goti” ir “Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių sklypų savininkų 
draugija”. Svarbiausias aksti
nas nepasitenkinimui, kad arki
vyskupijos kapų administracija 
pardavė dalį lietuvių kapinių 
mokyklai statyti.•

Drauge gegužės 28, dar de
monstracijos išvakarėse, buvo 
Įdėtas skelbimas — “Pareiški
mas”, kuri pasirašė Įvysk. V. 
Brizgys, 10 Chicagos kunigų, 
LRK Federacijos pirmininkas 
dr. J. Jerome, Ateities sendrau
gių Chicagos skyriaus pirminin
kė dr. B. Miniotaitė ir dar pora 
Įžymių asmenų: A. Brazis ir L. 
Simutis.

Pareiškime pasisakoma prieš

Komunistinė partija buvo 
vienintelė politinė organizacija, 
kuri galėjo legaliai veikti. Ji 
viena tik turėjo sprendžiamo 

demonstracijas ir jos rengėjus: 
tvirtinama, kad “ta grupė, kuri 
pasivadinusi Šv. Kazimiero Lie
tuvių Kapinių Sklypų Savinin
kais ... .pasisavino tą vardą ... 
iš viso neatstovauja lietuvių ka
talikų visuomenės Chicagoje”. 
Ta grupė mėginanti “sutaršy
ti grupę prieš grupę, vienus 
asmenis prieš kitus, pasaulie
čius prieš kunigus ir žmones 
prieš Bažnyčią”.

“Pareiškimą” baigė: “Mes pa
laikome Kardinolą ir kapinių 
vadovybę jų pastangose išlaiky
ti ir apsaugoti lietuvių ir katali
kų tradicijas”. •

Drauge birželio 17 kitas skel
bimas — “Atsakymas Šv. Kazi
miero Kapinių sklypų savinin
kų smerkė jams”, pasirašytas 
atstovų dviejų organizacijų: 
“Algis A. Regis, pirm., Kazys

agresiją (5)
sios įtakos minėtiem rinkimam. 
Tebuvo leistas vienas kandida
tų sąrašas ir, būtent, komunis
tų partijai priimtinas.

Kad kuo platesnes mases pri
verstų dalyvauti rinkimuose, 
kiekviena, kuris nenorėtu da
lyvauti balsavime, buvo grasi
nama paskelbti liaudies priešu, 
ir, be to, buvo labai kontroliuo
jami balsuotojai.

Netrūkus pasirodė, kad tokio
se sąlygose išrinktas seimas bu
vo komunistų rankose, taigi ir 
Socialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjungos aklas Įrankis. Šian
dien, 1940 m. liepos 21 d., Sei
mas priėmė nutarimą krašto vi
duje įvesti sovietų santvarką ir 
Lietuvą prijungti prie Rusijos 
Sovietų Respublikų Sąjungos.

Visos šios Socialistiniu Sovie
tų Respublikų Sąjungos priemo
nės sudaro flagrantiškiausią pa
žeidimą visų tarp Lietuvos Res
publikos ir Socialistinių Sovie
tų Respublikų Sąjungos pasira
šytų sutarčių, o ypatingai:

1. 1920 m. liepos 12 d. Tai
kos Sutarties, kuria Socialisti
nių Sovietų Respublikų Sąjun
ga, kaip buvusis caristinės Ru
sijos įpėdinis, be jokių rezervų 
pripažino Lietuvos nepriklauso
mybę ir savarankiškumą ir vi
siems amžiams atsisakė nuo su
verenumo teisių, kurių Rusija 
yra anksčiau turėjusi Lietuvos 
atžvilgiu (žiūr. 1 str.);

2. 1926 m. rugsėjo 28 d. Ne- 
puohmo Pakto ir jo 1931 m. 
gegužės 6 d. ir 1934 m. balan
džio 4 d. pratęsimus. Šia sutar
timi Socialistiniu Sovietu Res
publikų Sąjunga prižadėjo vi
sais atžvilgiais respektuoti Lie
tuvos suverenumą, o taip pat 
jos teritorialinį integralumą ir

Barzdukas, vykd. sekr. “Bend
ruomenės komiteto pasauliečių 
teisėms apsaugoti”, ir Lotte 
Giedraitienė, pirm. “šv. Kazi
miero lietuvių kapinių sklypų 
savininkų draugijos”.

Tas “atsakymas” buvo nutar
tas “Lietuvių visuomenės ir Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių skly
pų savininkų susirinkimo”.

“Atsakymas” atmeta griežtai 
“Pareiškimo” kaltinimus, prita
ria, vertina ir remia” ligšioli
nes kovos dėl kapinių pastan
gas. Taip pat: Susirinkimas i- 
pareigoja Bendruomenės Pašau 
liečiu Komitetą ir Sklypų Savi
ninkų Draugiją ir toliau aktin
gai tęsti lietuvių tautinės savi
garbos keliu Ekumeninės Baž
nyčios potvarkių įgyvendinimą 
ir Šv. Tėvo atsišaukimo į pa
sauliečius vykdymą...”

Dirvoje birželio 9 kun. Kęs
tutis Trimakas, pažymėjęs, kad 
rašo savo asmeninę nuomonę, 
kurią jo: vyresnieji, jėzuitų va
dovybė, sužinosianti tik iš spau
dos, pažiūrėjo į kapinių konf
liktą stebėtojo ir vertintojo a- 
kimis. Pagal jo vertinimą kon
fliktas kilo iš 1. bažnytinės ad
ministracijos neatsižvelgimo į 
lietuvių žmonių norus, 2. klai
dingo tos administracijos infor
mavimo, 3. žmonių atkaklumo 
ginti savo nusistatymus. Tuos 
teigimus iliustruoja faktais.

“Prieš keletą metų Chicagos 
arkivyskupijos kapinių adminis
tracinė vadovybė nutarė kapi
nėse kai ką pakeisti — finan
siniais sumetimais. Ne dėl to, 
kad pinigų būtų trūkę, bet kad 
daugiau pinigų sutelktų (ne 
“biznio” reikalais: juk pinigų 
arkivyskupijai visada reikia). 
Tik viena pamiršo — žmones. 
Nepasistengė sužinoti, kaip Į 
pakeitimus reaguos žmonės, ku
rie yra kapinėse palaidoję ar 
dar laidos savus”.

O žmonėm — sako autorius 
— pakeitimai kapuose nepati
ko. “Ne vienam kitam, bet šim
tam ir tūkstančiam ... Žmonės 

neliečiamybę (žiūr. 2 str.) ir 
susilaikyti nuo bet kurio jėgos 
panaudojimo (žiūr. 3 str.);

3. 1939 m. spalio 10 d. 
Savitarpinės Pagalbos Sutarties 
kuria Socialistinių Sovietų Res
publikų Sąjunga dar kartą iš
kilmingai Lietuvą patikrino jo
kiais atvejais nepaliesti Lietu
vos Valstybės suverenumo ir 
jos vidaus santvarkos.

Turėdamas galvoje visas šias 
aplinkybes, kaip konstitucinių 
Lietuvos Respublikos organų a- 
titinkamai prie Vokietijos Rei
cho akredituotas Pasiuntinys, 
laikau būtina pareikšti iškilmin
giausią ir tvirčiausią protestą 
prieš Socialistinių Sovietų Res
publikų Sąjungos padarytą ma
no kraštui prievartą ir Lietu
vos suverenumo bei valstybi
nės nepriklausomybės paglem
žimą.

Aukščiau pažymėtas Seimo 
nutarimas, padarytas rusų oku
pantams verčiant, yra ne kas 
kita, kaip negirdėtas lietuvių 
tautos valios pareiškimo su
klastojimas, kuris yra priešin
gas Lietuvos Valstybės intere
sams, o taip pat ir teisei tau
toms laisvai apsispręsti. Todėl 
jis nė kokiu atveju negali būti 
pripažįstamas turis juridinės ga
lios.
Naudodamasis šia proga, pra

šau malonėti, Ekscelencija, pri
imti mano aukščiausios pagar
bos pareiškimą.

(pas.) K. Škirpa 
Lietuvos Nepaprastas Pasiunti

nys ir įgaliotas Ministeris

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. 8HALIN8-4ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 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 ANDRUŠ1O Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Ea 
to, duodami polaidotuviniai 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, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

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

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

pavieniai ima reikšti nepasiten
kinimą kapinių administracijai. 
Nepadeda. Atsiranda žmonių, 
kurie nepasitenkinančius ima 
telkti ir organizuoti”. Imasi or- 
ganizuoti ne oficiali kataliku 
pasauliečių organizacija, kuriai 
tai ir deretų. Bet jos atstovam 
“nepatogu” šiauštis prieš Baž
nyčią. Tada organizuoti imasi 
žmonės, kurie eina prie reika
lo “be ceremonijų”. “Jei būtų 
Į pirmuosius jų raštuose išdės
tytus prašymus nedelsiant atsi
žvelgta, demonstracijų nebūtų 
buvę.”

Kodėl neatsižvelgta? Kodėl 
negalėjo suvaidinti tarpininke 
ir informatoriaus rolės Kunigų 
Vienybės Chicagos skyrius? Au
torius atsako: “Chicagos Kuni
gų Vienybės susirinkime “pir
mas prašiau balso: “Šiuo metu 
Chicagos tikinčiųjų lietuvių di
džiausias rūpestis yra Šv. Ka
zimiero kapinių reikalai. Mes, 
kaip Chicagos lietuviai kuni
gai, turime arkivyskupą painfor 
muoti raštu, koks yra daugelio 
tikinčiųjų noras kapinių reika
lu”. — ‘Revoliucija, tai revoliu
cija , užkerta prelatas Černiaus
kas. Kapinių klausimu tik mes 
trys tegalina kalbėti’ (Tuos tris 
sudarė jis pats, kaip vieninte
lis atstovavęs lietuvių parapijų 
klebonus arkivyskupijos visų 
kapinių vadovybėj, ir dar du 
klebonai — patarėjai Šv. Ka
zimiero kapinių reikalais). Dy- 
pukų kunigų tarpe jaučiamas 
pritarimas mano pasiūlymui. 
Du trys iš jų viešai pritaria, ta
čiau prel. Černiauskas ir kiti 
panašūs pareiškia, jog nėra rei
kalo apie tai nei pranešti nei 
kalbėti. Susirinkimas tuo ir bai
giamas”.

Kai kun. Trimakas atitaisė 
The Register 1967, 1968 klai
dingas informacijas apie lietu
vių nusistatymus dėl kapiniu, 
iš kurijos atsilankęs pas jį ka
pinių administracijos pareigū
nas po ilgesnio pokalbio pripa
žinęs. kad “nesumaniai arki - 
vyskupijos administracija elgė
si, leisdama vienam klaidingai 
informuojančiam klebonui at
stovauti visus lietuvius”.

Kapinių vadovybė delsė ati
taisyti savo klaidas, o žmonės 
nebuvo linkę delsti. Todėl ir 
atsirado demonstracijos. Grei 
čiausiai tos demonstracijos pa
veikė kapinių administraciją 
patenkinti žmonių norus.

(nukelta į 4 psl.)

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.

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 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. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved, Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop 
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

t

DAINŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE
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 įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue
Woodhaven, N. Y. 11421 
TeL (212) 847-5522
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Liepos ketvirtąją
Šis savaitgalis duoda progą 

ilgesniam poilsiui ir pramogai. 
' Tačiau jis taip pat įpareigoja 

prisiminti šio savaitgalio pa
grindinės dienos, liepos ketvir
tosios, prasmę, o ją prisiminus 
sustiprėti ištikimybėje Ameri
kai, ištikimybėje laisvės idealui.

Amerikos kelias į nepriklau
somybę primena kai kuo Lie
tuvos kelią — kelią per ko
vas. Norėdamos nusikratyti 
Anglijos viešpatavimu ir išnau
dojimu, amerikiečių kolonijos 
sukilo ir dar kovom tebeeinant 
paskelbė 1776 liepos 4 nepri
klausomybės deklaraciją. Bet 
paskelbtą valstybę, pavadintą 
JAV, reikėjo dar ir toliau krau
ju apginti. Taika su Anglija bu
vo pasirašyta Paryžiuje tik 
1783.

Naujai valstybei pradžią da
vė 13 kolonijų: Mass., N. Hamp
shire, Conn., R. Island, New 
York, New Jersey, Penn., Dela
ware, Maryland, Virginia, N. 
Carolina, S. Carolina, Georgia. 
Jos davė ir naujai valstybei 
daugiau federacinius pagrindus. 
Nė viena jų nenorėjo išsižadė
ti savų laisvių. Tačiau toliau 
ėmė rungtis ir tebesirungia dve
jopi siekimai: valstijų atstovavi
mas federalinėje valdžioje (kiek 
vienos valstijos po du atstovų 
senate), gyventojų skaičiaus at
stovavimas federalinėje valdžio
je (pagal gyventojų proporci
ją).

Ir šiom dienom tos kovos 
reiškiniais galima laikyti de
monstracijas už New Yorko 
miesto paskelbimą atskira vals
tybe, o iš kitos pusės raštai už 
valstijų panaikinimą visai.

Šioje daug atmainų davusio
je raidoje betgi išliko Ameri
kos žmonėse laisvės meilė ir 
laisvės praktikavimas labiau 
nei bet kur kitur. Ir tai yra 
brangiausia.

Liepos Ketvirtąją amerikie
čių akys nukrypsta į Philadel- 
phiją, kur buvo paskelbta ne
priklausomybės deklaracija. Lie 

tuvių akys šią dieną dar nu
krypsta į Chicagą, kuri gali bū
ti patenkinta, kad ji vadinm 
Amerikos lietuvių sostine. Lie
pos Ketvirtąją šiemet ten ir ket
virtoji lietuvių dinų šventė.

Tebus pagarba ten susiren- 
santiem tūkstančiam daininin
kų, o dar labiau PLB organiza
toriam, chorų vedėjam, kurie į- 
dėjo ne vieną valandą, nutrauk
ta nuo poilsio.

★

Chicaga tebėra labiausiai iš
populiarinta pozicija kovos už 
lietuviškas tradicijas fronte. 
Šiuo metu labiausiai išpopulia
rintas tos kovos sąjūdis dėl lie- 
tuvišfų kapinių. Su pasitenkini
mu sutinkant dalinius laimėji
mus, su apgailestavimu tenka 
sutikti faktą, kad kovos metu 
frontas įskilo, ir tylėjusios lig 
šiol jėgos nukrypo aktyviai 
prieš kovojančias.

Iš tolo atrodo Įsidėmėtinas 
kun. K. Trimako, S. J., verti
nimas (ž. spaudos apžvalgoje), 
pagal kurį ne tik tarpusavio ko
vos, bet ir apskritai kovos ga
lėjo būti išvengta.

Įkarštyje padarytas klaidas 
atitaisyti ar vieni kitiem pada
rytas žaizdas užgydyti — dar 
nebūtų per vėlu.

★

Chicaga, deja, virto ir vieta, 
iš kurios išeina daug nepagar
bos žmogui. Toki vieši žodžiai 
kaip “sukti bendruomenės po- 
lįtikieriukai”, “bendruomenės 
vadukai”, “partinis bičiulišku- 
mas’ ” ‘bičiuliška” kameradi- 
ja” .. .siekia ne išaiškinti, ne 
priešingą nuomonę sukritikuo
ti. bet nuomonės autorių sunie
kinti, užrėkti;

Tai tokia taktika kaip tų, 
kurie mėgina užrėkti Amerikos 
prezidentą, vyriausybės narius 
ir kurie vadina save “subcul
ture” atstovais. Dabar tai ma
da. Bet V. Biržiška tokią kultū
rą spaudoje buvo pavadinęs 
“plunksnos banditizmu”.

(Tęsinys iš praeito nr.
Dir. Vincas Natkevičius kal

bėjo tema “Dvasiškio ir pasau- 
liškio laikysena po II Vatikano 
susirinkimo”.

Išeities mintis: kunigą esame 
įpratę vadinti Dievo tarnu, tad 
kunigystė yra tarnavimas Die
vui. Pasauliečiam ne visada aiš
ku, ar madingasis pasauliečių 
kunigystės kėlimas yra tiesa, ar 
propaganda. Kunigai turėtų 
keisti savo pažiūras į pasaulie
čius.

Eilė priekaištų lietuviškajai 
kunigijai: 1) klierikų nepakan
kamas lietuviškasis auklėjimas 
Šv. Kazimiero kolegijoj Ro
moj; 2) per maža klaustasi vi
sos Bažnyčios, t.y. ir pasaulie
čių, apie koplyčių statybą Wa
shingtone ir Romoj; 3) indivi
duali pastoracija praktiškai be
veik nėra pajudėjusi ta krypti
mi, kad ji būtų nuolatinė kuni
go programa; 4) V.E.L.S. cent
ras pasidarė kunigiškesnis, ne
gu anksčiau.

Tačiau yra priekaištų ir pa
sauliečiam. Bene pats svarbiau
sias tai, kad pasauliečiai nesi
domi savo vieta po II Vatikano 
susirinkimo Bažnyčioj. Bend
rai paėmus, religinei minčiai ir 
veiklai trūksta deramo vadova
vimo, o iš dalies ir pasitikėji
mo vienų kitais.

Kun. Rubiko ir dir. Natkevi
čiaus paskaitos buvo bendrai 
diskutuojamos, ypač išryški- 

sakramentinę kunigystę.

Prezidento Washington© priėmimas New Yorke, kuris buvo pirmoji Jungtinių Amerikos Valstybių 
sostinė. Greit sostinė buvo perkelta j Philadelphia, o po dešimties metų — j Washingtoną, D.C.

Kiti reikalai
Nors paskaitom bei jų dis

kutavimui ir buvo skirta di
džiausioji laiko dalis, bet neuž
miršti nė bėgamieji reikalai.

Labai išsamiai buvo aptartas 
V.E.L.S. spaudos centro dar
bas, ypač Krivūlės leidimas, 
primygtinai ir visuotinai pabrė
žiant, kad jos reikia. Plačiai 
aptarti organizaciniai sielova
dos reikalai, galutinai sudarant 
Vakarų Europos lietuvių sielo
vados tarybą. Išrinkus į tą tary
bą Vokietijos atstovus, dabar 
ji yra tokios sudėties:

I. Institucijų atstovai — Sv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoj apašt. protonotaras pre
latas dr. Ladas Tulaba, Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoj direk
torius Vincas Natkevičius, lie
tuviškųjų radijo siuntų Vatika
ne vedėjas kun. dr. Vytautas 
Kazlauskas.

II. Pagal užimamas pareigas 
tarybos nariais yra: Didž. Brita
nijos lietuvių sielovados vedė-, 
jas kun. dr. Steponas Matulis, 
MIC, Italijos lietuvių sielovados 
vedėjas mons. Vincas Mincevi
čius, Prancūzijos — kun. Jo
nas Petrošius, Vokietijos —pre
latas dr. Jonas Aviža. Taip pat 
Vakarų Europos lietuvių sielo
vados spaudos direktorius kun. 
dr. Petras Celiešius.

III. Išrinkti kraštų sielovadų 
nariai yra: Anglijos — Anta
nas Jaloveckas ir Vladas šlai
tas. Benelux valstybių — Bro
nė Spies-Gailiūtė, Italijos — 
Liudgarda Schroeder-Kemekly-

KUN. BRONIUS DUBINĄS

tė, Prancūzijos — Ričardas 
BaČkis, Škotijos — prel. Juo
zas Gutauskas, Šveicarijos — 
dr. Jonė Pečiulionytė, Vokieti
jos — Jurgis Barasas ir Euge
nija Lucienė. Trūksta dar 
Skandinavijos kraštų atstovo, o 
taip pat ir lietuviškųjų vienuo
lijų, kiek jos veikia V. Europo
je. Vysk. Deksnys turi teisę 
vieną narį paskirti pats.
Vyskupo jubiliejaus minėjimas

Sekmadienį, gegužės 30, bu
vo iškilmingai paminėtas vysk, 
dr. Antano L. Deksnio 40 metų 
kunigystės jubiliejus. Kunigo 
šventimus jis yra gavęs 1931 
gegužės 30 Kauno katedroje.
Braunshardto suvažiavimo da

lyviai kartu su vysk. Deksniu 
aukojo iškilmingas mišias, gie
dojimą paruošus ir jam vado
vaujant kun. L. Budreckui.

Pietų metu vyskupą sveiki
no visų dalyvaujančių kraštų at
stovai: V. Vokietijos tėv. A. 
Bernatonis, Škotijos prel. J. Gu
tauskas, Prancūzijos inž. R. 
Bačkis, Italijos L. Schroeder, 
Šveicarijos dr. J. Pečiulionytė, 
Belgijos B. Spies, Olandijos Kle- 
vinienė. Taip pat sveikino Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
vardu jos valdybos vicepirmi
ninkas kun. B. Liubinas, Vokie
tijos Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos valdybos pirmininkas 
dr. J. Norkaitis ir Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius. Privatu žodi tarė dr.

V 

P. Karvelis. Visiem sveikinu- 
siem padėkojo solenizantas 
vysk. Deksnys. Jam sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

Vakare Vokietijos lietuviai 
kunigai pakvietė vyskupą ir 
visus dalyvius kukliom vaišėm, 
kurių metu bičiuliškai pabend
rauta ir ypač daug dainuota.
Rezoliucijos

Vakarų Europos lietuvių sie
lovados kunigų ir misijų atsto
vų suvažiavimas, įvykęs Braun- 
shardte, Vokietijoje, 1971 ge
gužės 29-31 dienomis, apsvars
tęs lietuvių katalikų reikalus 
Europoje ir pavergtoje tėvynė
je Lietuvoje, nutarė:

1. Pareikšti viešą protestą so
vietinei okupacinei Lietuvos 
valdžiai dėl tikinčiųjų į Dievą 
persekiojimo ir jų sąžinės lais
vės pažeidimo.

2. Suvažiavimas protestuoja 
dėl Lietuvos vyskupų Sladkevi
čiaus ir Steponavičiaus ilgame
čio ištrėmimo iš jų vyskupijų 
ir dėl jiem atimtos teisės atlik
ti savo pareigas tikinčiųjų la
bui.

3. Suvažiavimas su pasipikti
nimu atmeta sovietinių įstai
gų draudimą kunigam kateki- 
zuoti vaikus ir juos paruošti pir
majai šventai komunijai.

4. Suvažiavimas protestuoja 
prieš sovietinių įstaigų spren
dimą nubausti kunigą A. Šeš
kevičių metam kalėjimo už tai, 
kad jis yra atlikęs savo kuni
giškas pareigas, pamokydamas 
vaikus bažnyčioje religinių tie
sų.

5. Suvžiavimas taip pat reiš
kia savo brolišką solidarumą 
tiem Lietuvos kunigam, kurie 
savo laiške Sovietų Sąjungos 
vyriausybės pirmininkui Kosy
ginui išdrįso ginti visų tikin
čiųjų ir Katalikų Bažnyčios tei
ses, kurių nebegali apginti Lie
tuvos vyskupai dėl komunistų 
savivalės prieš juos.

6. Suvažiavimas reiškia savo 
brolišką meilę visų krikščioniš
kųjų konfesijų tikintiesiem Lie
tuvoje ir didžiuojasi jų ištiki
mybe Kristui ir jo šventajai 
Evangelijai. Suvažiavimas pasi- 
rvžes kelti viešai savo baisa 
tol, kol Lietuvos gyventojai su
silauks visiškos tikėjimo ir są
žinės laisvės.

7. Suvažiavimas sveikina 
Mainzo, suvažiavimo vietos,, vys
kupą dr. Hermann Volk.

8. Suvažiavimas reiškia padė
ką Augsburgo vyskupui dr. 

Juozapui Stimpfle už Vakarų 
Europos lietuvių sielovados 
centro globą ir paramą.

9. Suvažiavimas puoselėja 
mintį, kad pagelbines pamal
das, negalint dalyvauti kapelio
nui, organizuotų misijos tary
ba.

10. Suvažiavimas siūlo misi
jų tarybom studijuoti indivi
dualinės pastoracijos galimybes
Užbaiga

Priėmus rezoliucijas ir pasi
tarus apie galimybes ir kitais 
metais suruošti panašų suva
žiavimą, visi susirinko namų 
koplyčioj kur vysk. Deksnys 
tarė baigiamąjį žodį ir savo pa
laiminimu palydėjo visus prie 
ju kasdieniniu darbu

(Eli.)

Birželio men. Aidai
Straipsniai: 1941 birželio 23; 

Kazys Škirpa — 1941 metų vy
riausybės kelias; Juozo Ambra
zevičiaus kalba laidojant 1941 
birželio sukilėlius ir praneši
mas Laikinosios vyriausybės 
paskutiniame posėdy: Pilypas 
Narutis — 1941 birželio sukili
mas Kaune; Leszek Kolakows- 
ki — Kas yra “sovietinis socia
lizmas”? (vertė P. čičinis); Vla
das Jakubėnas — “Traviata” 
(Chicągos liet, operoj)

Iš grožinės literatūros: Anta
nas Vaičiulaitis — Eilėraščiai 
ir “Aš buvau dideliame mies
te”; Jurgis Janavičius — Eilė
raščiai ir “Lentyna”; Zefirina 
Balvočienė — Eilėraščiai; Nelė 
Mazalaitė — Klausimai (legen
da).

Apžvalgoje: Vt. Vt. — Par
tijos suvažiavimai; Leonardas 
Šimutis — Prel. J. Končiui 80 
metų; Vladas Jakubėnas — Ne
tekus violončelisto M. Sauliaus; t
L. D. — Mirė kalbininkas Ot- 
rembskis; KA — J. Bakio “Li- 
tuanica”; Bal. Brazdžionis — 
Lietuvių televizijai penkeri me
tai; Alaušius — Giuseppe Unga
retti; Mūsų buityje.

Recenzijos: J.G. — Penktasis 
LKMA metraštis; P. Jonikas— 
Aktualieji bendrinės kalbos 
klausimai (Pr. Skardžiaus kny
ga); Kęstutis Keblys — Egzotiš
ka Volerto išvyka; J. G. — Su
grįžus į DP metų mokyklas 
(“Lietuvių 'švietimas Vokietijo
je”); Al. — Paštininkai ir ca
ras su kaizeriu (A. Gintnerio 
knygos).

(nukelta į 4 psl.)

PRANAS NAUJOKAITIS

PASISĖJAU ŽALLį RŪT|...
Romanas

1
Kai asmeninio skyriaus vyresnysis tarnautojas at

vedė Petrą į vaistų fabriko chromotografijos laboratori
ją, ten darbas jau judėjo įprasta dienos tvarka.

Akimirksniu, lyg fotografijos plokštelėn, suėmė są- 
monėn Petras pirmą kartą matomos patalpos vaizdą — 
su visokiais aparatais, matytais ir nematytais, keletu du
rų į mažesnius kambarius, su dviem merginom, sėdin
čiom pasienyje prie labai ilgo stalo, lašintuvėliais var
vinančiomis skystį iš mažyčių buteliukų ant didelių bal
to popierio lapų, su jaunu vyru, sėdinčiu prie rašomo
jo stalo, apkrauto visokiais popieriais, su dienos šviesą 
skleidžiančiomis lempomis, su linoleumo plytelių grin
dimis, su storais vėsinimo vamzdžiais palubėje.

— štai tie du nauji žmonės, kurių reikia jūsų 
laboratorijai, — sako asmeninio skyriaus tarnautojas:— 
panelė Erika Berger ir ponas Petras Balanda. O čia— 
Džeims Taylor, daktaro Merk asistentas, šios laboratori
jos viršininkas.

Prie stalo sėdėjęs vyras atsistojo ir sveikinasi, pa
duodamas ranką:

— Labai malonu, kad taip greitai jus čia matau. 
Mes jau pažįstami, atsimenat, mūsų pirmą pasikalbėji
mą, kartu su daktaru Merk.

Darbo eiga valandėlę laboratorijoje nutrūksta. Lyg 
kas akmeniuką būtų įmetęs į ramų tvenkinio vandenį. 
Sujudo, subangavo, subruzdėjo, suraibuliavo.

— Liza Brown, — tiesia Petrui ranką apskritų for
mų, stambi mergina. Jos žalsvos akys spinduliuoja pa

sitikėjimą savimi, pilnas skaitus veidas šviečia lyg sau
lė. Rodos, vienu žvilgsniu Petro aukštą ūgį sugers į 
save. Visas jos dėmesys tik Petrui, o Erikos — lyg 
visai čia nebūtu. .

— Cathy Lenk, — tyliai ištaria antroji: mažutė, 
smulkaus veido, dar visai jauna mergina. Atrodo, lyg ji 
bijotų akis pakelti į Petro veidą, taip visa susitelkusi į 
Eriką, tokia nuoširdi jos šypsena, atviras draugišku
mas būsimai bendradarbei. /

Trumputis sąmyšis, keli įprastiniai mandagumo sa
kiniai. Ir vėl kasdieninė rutina, tik tokiu skirtumu, kad 
du žmonės daugiau, ir juos reikės supažindinti su darbo 
eiga, su įrankiais ir aparatais, su darbo technika. Mo
kytojo pareigas atliks vedėjas. Jis pradeda sistemin
gai — nuo laboratorijos paskirties, metodų ir eina iki 
rezultatų. Tas visas aiškinimas — tik bendrai nuovo
kai, tik kelio rodymas į nežinomą mišką žengiančiam. 
Ne! Tai nėra visai nežinomas miškas. Jau penkeri me
tai, kai Petras kolegijoje studijuoja chemiją. Daug žino, 
supranta, daugelį aparatų pažįsta, turi bendrą cheminių 
procesų supratimą, bet tokio laboratorijos darbo nėra 
dirbęs. Erika atrodo jaunesnė už Petrą, bet ji jau atei
na su kolegijos diplomu ir iš karto numatoma sudė- 
tingesniam darbui.

Abudu truputį jaudinasi. Abiejų galvose daug for
mulių, teorijų, o praktinis darbas ateina tik dabar. 
Suprantama, išmoks, įpras ... žingsnių nedrąsumas ir 
mokinio jausmas juodu lyg ir jungia — Petrą ir Eriką. 
Susitiko juodu tik prieš porą valandų, kai susirinkimų 
kambaryje naujai į darbą priimtiesiems buvo rodomas 
bendrovės darbų filmas. Atsitiktiniai likimo draugai, bū
simi bendradarbiai — gal daugeliui metų suvesti drau 
gėn...

— Gerai, kad Erika, o ne kokia susiraukusi sens
telėjusi niurzga atėjo kartu, — švystelėja mintis Petro 
galvoje, o širdyje net šilta pasidaro. Mergaitė — be prie
kaištų: veidas spindi jaunyste. Akys mėlynos, gilios. 
Lūpos natūralios spalvos , tik truputį paryškintos pieš
tuku. Antakiai patamsinti, suprantama. Plaukai šviesūs 
ir tvarkingai sudėti, gal kas pasakytų — truputį sena
madiškai. Aukštesnė už vidutinę, liekna, bet nesudžiū- 

vusi. Įvertino jos patrauklumą Petras šį rytą pirmą 
kartą susitikęs, bet ir po balta laboratorijos uniforma 
gražumo nepaslėpsi... Gerai, kad Erika kartu ...

Pamažu Petras išmoks visų laboratorijos darbų, o 
dabar pristatomas prie nesudėtingo chemikalų tvarky
mo, pilstymo, paruošimo darbo. Jau beveik savarankus 
darbininkas. Ko nežino, kur abejoja — mokytojas Džim- 
sas pasakys, paaiškins, padės.

O Erikos tas mokytojas iš savo rankų nepaleidžia. 
Tai prie miligraminių svarstyklių, tai prie spektromet
ro, tai prie grafinių kreivių ... Taip visur iš karto ... 
Gal dėl jos diplomo, gal dėl jos pačios parodyto dėmesio 
mokytojo teikiamoms žinioms... O gal ir dėl jos mote
riškumo ... Bet ar tie dalykai Petrui turėtų rūpėti? .. 
Taip sau atbėgo neprašyta mintis ...

O tų naujų minčių kupina šiandien Petro galva, 
pakilių jausmų pilna širdis. Pirma naujo gyvenimo die
na. Žinoma, truks dar pora metų, kol vakarais baigs 
kolegiją. Bet jau ir dabar turėtų būti kitaip. Patrina 
pūslėtus delnus, atsineštus iš elektros laidų fabriko. Pen
keri metai pralėkė ten prie vario lydymo krosnies. Nuo
dingi dūmai graužė akis ir gerklę, o sunkūs žarstekliai 
trynė pūsles delnuose’...

— Spiauk į tą vario krosnį ir pasiieškok geresnio 
darbo, — ragindavo draugai.

Bet Petras buvo kantrus ir patvarus. Kiti, sakydavo 
— nerangus. Pajungtas į jungą, negalvojo išsinerti. Juk 
tik laikinai, ne visam amžiui. Per mokslą — į šviesesnį 
gyvenimą. Studijos kolegijoje vakarais buvo jo tikslas 
ir svarbiausioji gyvenimo dalis, o tas sunkusis darbas— 
tik neišvengiama būtinybė, laikinis pragyvenimo šalti
nis. Bet tos formulės į galvą lindo lėtai. Nusižiūrėjęs šį 
vaistų fabriką Petras buvo jau senokai Net mėgino ke
lis kartus užpildyt reikalingus pareiškimus, bet vis man 
dagiai atsakydavo: nėra tuo tarpu vietų jūsų kvalifika
cijoms ... O keisti vieną sunkų darbą į kitą panašų— 
ne Petro būdui...

Tik dabar, pagaliau, turi, pateko, kur norėjo.. .Lai
minga ši diena. Tai kryžkelė, kai gyvenimas užkeliamas 
ant tikrų bėgių.

Nė nejuto Petras, kad fabriko sirena paskelbė 

pietų pertrauką. Taip greitai! O taip būdavo sunku su
laukti ten — prie vario krosnies ...

— Petrai, einam! Nuvesiu! Gal nežinai, kur mūsų 
valgykla? — prišoka judrioji Liza.

— Gerai! Einam ...
Liza jau tempia Petrą paėmusi už alkūnės.
— Nepalikim Erikos, — sustoja Petras'ir atsisuka. 

Toji stovi prie sienos, lyg nežinodama ką daryti.
— Einu ir aš su jumis, — ramiai pritaria Erika.
Leidžiantis žemyn keltuvu, Lizos skardus juokas 

skamba žmonių spūstyje. Prie valgyklos durų Petras 
stabtelėja: čia jo žadėjo laukti Genius Upėnas ir nusi
vesti prie lietuvių stalo.

— Einam! Ko dairasisi? — nepaleidžia Petro Liza.
— Žadėjo laukti draugas.
— Susiras, jei norės, prie stalo. Juk valgykla — 

ne miškas!
Per kelias minutes pasirenka maisto ant padėklų ir, 

susimokėję prie kasos, susėda prie pasitaikiusio tuščio 
stalo. Ir tylioji Cathy čia atsiranda. Žinoma, valgykla 
erdvi, daug stalų, išdėstytų tarp storų kolonų, ant kurių 
gula viršutinių pastato aukštų milžiniškas svoris, bet 
Genius, kai norės, tikrai nesunkiai Petrą susiras.

— Tai dabar sakykit, kas toki esat? — alkį kiek 
apraminus, sako lyg į abu naujuosius kreipdamasi, Li
za, bet savo spindinčiomis akimis tiesiog siurbiasi į Pet
ro veidą.

— žmonės ... Kas gi daugiau? — juokiasi Petras.
—Bet kas, iš kur kur mokslus ėjęs, vedęs?—beria 

klausimus Liza.
— Svarbiausia, ar vedęs ... Tos kvailystės dar ne

su padaręs ... Yra laiko, Liza ... Vardą žinai, pavardė 
Balanda, Brooklyno kolegijos studentas, chemija... 
Tai gal ir visa biografija...

— Ne taip lengvai mane patenkinsi. Pavardė ne 
amerikietiška. Bet ištarti nesunku. Panaši į itališką, bet 
ne visai...

— Lietuviška ... Tai tokia žolė, kur auga įsimaišius 
tarp daržovių. Kiaulės mėgsta... Kas mano giminei ją 
įsigijo, nežinau, bet ji yra mano, ir esu visai patenkin
tas jos skambėjimu.

(Bui daugiau)
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Čiurlionio ansamblis Medelline
Ilgiausiu mėty virš Karibų jūros. Lietuvių Centre Medelline.

Medellino katedra ploja čiurlionieciams.
Birželio 19 rytą gausiai pa

lydėti Cleveland© lietuvių, čiur- 
lion iečiai pakilo Eastern lėktu
vu Pietų Amerikos link. Viso 
išvyko 84 choristai, kanklinin
kai, šokėjai, Čiurlionio ansam
blio vadovas Alfonsas Mikuls
kis, kanklininkių vadovė Ona 
Mikulskienė, chormeisteris R. 
Babickas, tautinių šokių vado
vai Jolita Kavaliūnaitė ir Min
daugas Leknickas, režisierius 
ir dekoratorius Petras Maželis, 
grimorė ir šukuotoją Giedrė 
Mazoliauskaitė ir choro pirmi
ninkas Vladas Plečkaitis.

Būrys nemažas, todėl ir va
dovam nemaža rūpesčių. Bet 
visi kupini ryžto ir drausmingi, 
nes žino, kad juos viso laisvo
jo pasaulio lietuviai palydi su 
geriausiais linkėjimais šauniai 
atstovauti lietuviškajai dainai 
ir grakštiesiem tautiniam šo
kiam.

Gėlės Miami
Pirmas sustojimas buvo Mia

mi, Floridoje. Čia pasitiko bū
relis lietuvių, kurie Mikulskius 
apdovanojo gėlėmis. Gavę atgal 
pasus ir Kolumbijon įvažiavi
mo vizas, persėdome į didžiulį 
Kolumbijos keleivinį' lėktuvą. 
Čia jau pranešimai ir užrašai is
panų ir anglų kalbomis. Visus 
lydi puiki nuotaika.

Virš Karibų jūros 29,.000 
pėdų aukštyje skambus Ilgiau
sių metų Lilei Sniečkutei.

Kelionės bendrai, sužinoję, 
kad Lilė Sniečkutė švenčia sa
vo gimtadienį, tuoj susimetę ar
čiau jos, užtraukia Ilgiausių me
tų. įspūdis nepaprastas. Gal tai 
pirmas įvykis lėktuvų istorijo
je, kad kažkur, viršum jūrų, 
viršum debesų pasigirdo tradi
cinė lietuvių linkėjimo daina.

Iš Medellino rašo Antanas 
Sabalis, specialus ansamblio ko
respondentas

Demonstraci j os
(atkelta iš 2 psl.)

“Kas liečia aną viešą Vysku
po ir klebonų pareiškimą, tai 
nei to pareiškimo nei demonst
racijų nebūtų reikėję, jei prieš 
kokius 3 metus su tais pačiais 
parašais, kuriais dabinasi da
bartinis pranešimas, arkivysku
pui būtų buvęs pasiųstas raš
tas apie faktą, kad daug lietu
vių katalikų nepatenkinti ir pa
geidauja pakeitimų §v. Kazimie
ro kapinėse”.

Autorius įspėja, kad kon
fliktas gali toliau temptis, jei ir 
antroji pusė imas vartoti ne
tiesą (pvz. tvirtindama, kad 
dalis kapinių buvo “pavogta”); 
jei nebus įmanoma pradėti nuo
širdaus pokalbio ir kapinių rei
kalu, “kaip dera Bažnyčioj, 
krikščionių bendruomenėj”.

Sniečkų šeima vyksta 4, abu tė
vai ir dvi dukros. Tai Lietuvos 
“gauleiterio” Antano Sniečkaus 
brolio anūkės. Puikūs lietu
viai! Bet juos pralenkia inž. 
Benkaičio šeima, iš kurios 
vyksta net 5.

Medellino aerodrome
Medellinan nusmunkame 

kaip į kokią duobę tarp kalnų. 
Nusileidimas gana šiurpokas. 
Medellino miestas supamas iš 
visų pusių kalnų. Jo vaizdas ne
paprastas.

Minios vaikų ir suaugusių ap
lipę aerodromo tvoras. Tik su
stojus, mus pasitinka visos iš
vykos kaltininkas kun. M. Ta
mošiūnas, kaltindamas, kad vi
są valandą per anksti atvyko
me, todėl neatvažiavo nei ko
respondentai, nei fotografai.

Pagal pietiečių papročius, čia 
niekas neskuba. Neskuba val
dininkai, neskubame ir mes. 
Palikę savo vizas ir pasus, į- 
spaudę po kelias antspaudas, 
jau temstant, apie 6 vai., atsi
duriame autobusuose, kurie nu
veža į vieną iš geriausių viešbu
čių. Žinoma, mus palydi būrys 
mažu ir dideliu kolumbiečiu, 
siūlydamiesi ką nors panešti.

Lietuvių Centre
Viešbutis pačiame miesto 

centre. Gana moderniai įreng
tas. čia valgysime ir miegosi
me.

Kiek apsitvarkius, kun. M. ' 
Tamošiūno vadovaujami, 
dviem autobusais važiuojame į 
vadinamąjį Lietuvių centrą, 
naujai pastatytą. Koplyčioje 
mišių metu kun. Saldukas sa
vo pamoksle labai jautriai pa
sveikina čiurlioniečius, atvyku
sius paskleisti lietuviškos dai
nos grožio. Mišios pradedamos 
Pulkim ant kelių ir baigiamos 
Marija Marija. Buvo giedama 
visų mišių dalyvių sutartinai.

Po mišių Lietuvių centro sa
lėje vietinių lietuvių pastango
mis buvo surengtos vaišės.

Eisena j katedrą
Sekmadienis. — Vienuolik

tą valandą su tautiniais drabu
žiais, po du, išsitiesėm į nema
žą eiseną. Priekyje buvo poli
cija. Taip visi patraukėme į ka
tedrą. Lydėjo būriai didelių ir 
mažų.

Katedros didžiulėje aikštėje 
vandens fontanų ir medžių pa
vėsyje simfoninis orkestras 
griežė kažkokias linksmas over- 
tiuras. Pamatęs tokią spalvingą 
eiseną, orkestras sustojo.

Norėta prieš katedros duris 
nusifotografuoti, bet staiga pa
sidarė tokia didelė spūstis, kad 
net laikraščio korespondentai 
nerado tinkamo atstumo nufo
tografuoti tą nepaprastą įvykį.

Lietuviška giesmė katedroje
Pagaliau visi suėjo į erdvią 

bažnyčią. Čia kanklininkai ir 
choras išsidėstė prie didžiojo al
toriaus. Choras, A. Mikulskio 
diriguojamas, palydėtas kank
lių, pagiedojo — Lietuva bran
gi, J. Gruodžio Tėve mūsų ir 
Marija Marija.

Nuskambėjus paskutiniem 
giesmės garsam, griausmingai 
plojo prie altoriaus kunigai ir 
visa bažnyčia. Kun. M. Tamo
šiūnas ispaniškai paaiškino, kad 
tai laisvieji lietuviai atvažiavo 
parodyti lietuviškų giesmių ir 
dainų grožį. Sveikino ir vienas 
vietinis kunigas.

Lituanus! Lituanus!
Dabar vėl buvo didžiausia 

spūstis nuo bažnyčios iki vieš
bučio. Visur tik skamba Litua
nus’ Lituanus!

Mieste iškabinti dideli pla
katai, papuošti Čiurlionio an
samblio dalyvių fotografijomis. 
Plakatai skelbia koncerną.

Šiandien vakare Maria Auxi- 
liadore miesto teatre pirmas 
čiurlioniečių koncertas. Bet 
apie tai jau rytoj!

KAPITONAS A. N. ŠETIKAS

A f A

Salomėjai ir dr. Motiejui 
' NASVYČIAMS

mirus, 
jų dukrai — Salomėjai Valiukienei ir artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia

O. VAITIEKAITIENS ir
V. VAITIEKAITYTE-BERNIER 

su šeima

A. f A.

ALEKSANDRAI 
SNIEŠKIENEI 

mirus,
jos sūnui DR. ANTANUI SNIEŠKAI ir visai šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškia 

O. Vaitiekaitienė ir 
V. Vaitiekaitytė-Bernier 

su šeima

A f A

Aleksandrai Snieškienei
mirus, jos sūnui dr. A. Snieškai ir jo šeimai užuojautą 
reiškia:

Irena ir Algis Šimkai
Danutė ir Liutaveras Siemaškai 
Irena Garunkštienė 
Lilė ir Vytas Milukai

A f A

Kotrynai Balkūnaitei
tragiškai mirus, josios brolį, prelatą Joną Balkūną, skau
džioje valandoje nuoširdžiai užjaučia . <

L. R. Kat. Federacija
N.Y. - N. J. apskritys

DR. ANTANUI SNIEŠKAI
ir jo šeimai, jo mylimai motinai mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Ingelevičių, Kudžmų, Rytenų
ir Vygantų šeimos

A f A

Aleksandrai Snieškienei
mirus, jos sūnui dr. A. Snieškai ir jo šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

BUTŲ ir MALDUČIŲ šeimos

A-(A

Aleksandrai Snieškienei
mirus, sūnų dr. Antaną, jo šeimą ir artimuosius nuošir
džiai užjaučia

Rima ir Kęstutis ČERKEL1ŪNAI

DR. ANTANUI SNIEŠKAI 
su šeima,

jo mylimai motinai mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Fraternitas Lithuanica
New Yorko skyrius

Af A
Aleksandrai Snieškienei mirus, sūnui Dr. Antanui ir 
šeimai gilią užuojautą reiškia

Stefanija ir Vaclovas BIRUČIAI 
ir duktė Lilie

Aidai. . .
(atkelta iš 3 psl.)

Viršelio 1 ir 4 psl. — J. 
Bakis: Lituanica (nuotraukos 
Kazio Ambrozaičio). Sis nume
ris iliustruotas J. Bakio skulp
tūrų nuotraukomis.

Redaguoja dr. Juozas Girnius 
27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122; leidžia T. Pranciškonai; 
leidėjų atstovas T. dr. Leonar
das A nd riekus, OFM; adminis
truoja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Algimantas N. Še tikas 1964 
New Yorke baigė universitetą 
su ROTC kursu ir buvo pakel
tas į jaunesnio leitenanto laips
nį. Karinę tarnybą pradėjo A- 
merikoje. Baigė parašiutininkų 
kursus. Vėliau buvo išsiųstas į 
Vakarų Vokietiją, kur buvo pa
keltas į leitenanto ir kapitono 
laipsnius. Su savo daliniu bu
vo pasiųstas į Prancūziją. 1967 
išsiųstas i Vietnamą. Po metu 
grįžęs iš Vietnamo, baigė aukš
tesniąją karininkų mokyklą— 
Georgia valstijoje, o 1971 va
sario 16 vėl išsiųstas į Vietna
mą, kur ir dabar tebetarnauja.

Kpt. Algimantas N. šetikas, 
lankydamas universitetą, New 
Yorke yra įdėjęs didelį indėlį į 
jaunimo organizacijas, ypač 
skautų eilėse eidamas įvairias 
pareigas. Skautų sąjungos va
dovybė, įvertindama jo darbus, 
jį pakėlė į paskautininkio laips
nį.

Linkėtina kpt. Šetikui svei
kam grįžti iš Vietnamo pas sa
vo mielą žmoną ir du sūnus, 
kurie gyvena pas jo tėvelius

Kapitonas Algimantas Narcizas 
šetikas

Af A

Kotrynai Balkūnaitei
tragiškai žuvus, jos broliui gerbiamam preL Jonui Bal- 
kūnui ir motinai gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Fronto Bičiulių
New Yorko Sambūris

Lietuvos bankų mecenatui, lietuviško sporto mylėtojui 
A. f A.

Albertui Kynastui
mirus, dukrą Bagdžiūnienę su šeima, gimines ir draugus 
užjaučia

Genovaitė ir Vincas MEILIŪNAI

Ilgamečiui New Yorko ALT nariui
A.fA.

Albertui Kynastui
mirus, jo šeimą ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi

N. Y. Amerikos Lietuvių 
Taryba

■“■—■—k™

Mielą Dr. Antaną Sniešką bei artimuosius, jo brangiajai 
mamytei

At A

Aleksandrai Snieškienei
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Irena ir Stasys GIEDRIKIAI

— Cleveland© miesto stam
biausias dienraštis “The Cleve
land Plain Dealer” savaitinia
me iliustruotame priede “Sun
day” birželio 6 paskyrė ypatin
gai daug vietos Simo Kudirkos 
įvykiam “Vigilant” laive. Dien
raščio priedas įvykiui paskyrė 
septynis puslapius ir įdėjo Si
mo ir Genės Kudirkų nuotrau
kas, abiejų laivų nuotraukas ir 
vieną piešinį. Plačiai skaitomo 
laikraščio priede įdėto straips
nio autorius — Peter Duff. (E)

A f A

ALBERTUI KYNASTUI
mirus,

Bagdžiūnų šeimą, 
Jadvygą Matulaitienę 

ir visus artimuosius širdingiausiai užjaučiame

Regina ir Jeroslavas KEPENIAI \ 
Ona ir Juozas VILP1ŠAUSKAI

Antaną ir Genutę Šetįkus, Old 
Saybrooke, Conn.

A-fA.

Albertui Kynastui
mirus, Bagdžįūnų šeimai, Jadvygai Matulaitienei bei ki
tiems šeimos nariams reiškiame gilią užuojautą.

Antanina Bendorienė
ir Vizbarų šeima
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Milijonas, kuris tarnauja Lietuvai
Chicagoj biri 5 suvažiavo Lie

tuvių Fondas. Apie jį jau daug 
kartų informuota, bet dar 
kartą primename, kad prieš de
vynerius su viršum metus fon
do steigėjas ir pradininkas dr. 
Antanas Razma pradėjo kaup
ti nejudamąjį kapitalą, kurio 
tikslas buvo pasiekti milijoną 
ar daugiau dolerių bendro, ne
liečiamo piniginio įnašo, kurio 
procentai kiekvienais metais 
būtų paskirstomi lietuvių švieti
mui ir kultūrai išeivijoje. Tai 
tarsi kuklus, valstybinis biu
džetas, kurio mes išeivijoje ne
turime.
Per devynerius su viršum me

tus dr. Ant. Razmos mintis taip 
prigijo, kad iš to išaugęs Lie
tuvių Fondas šiandien jau turi 
per 700,000 dolerių nejudamo
jo kapitalo, kuris yra investuo
tas į pelną nešančias akcijas ir 
padėtas įvairiuose bankuose, 
kur mokami procentai. Iki šiol 
iš fondo pelno lietuviškam 
švietimui, mokslui ir kultūrai 
paremti jau yra paskirta 132. 
000 dolerių.

Tas kapitalas, milijonas 
dolerių ar daugiau, laikui atė
jus, sugrįš į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, nes tie, ku
rie pinigus davė, jų atsisakė 
kaip kada nors asmeniškai 

' jiems sugrįšiančios nuosavybės, 
tik pasiliko teisę rinkti valdo
muosius organus, kurie tvarkys 
fondą, skirstys pelną ir ves jį 
ateities keliu.

Kiekvienas narys, kurių šiuo 
metu Lietuvių Fonde yra 2808. 
įnešęs 100 dol., turi vieną bal
są. Įnešęs 1000 dol., turi TO 
balsų.

Ką sprendė Lietuvių Fondo 
metinis suvažiavimas Chicago- 
je? Visų pirma jis išklausė svei
kinimu Amerikos lietuviu 
vyskupo V. Brizgio, nepriklau
somos Lietuvos konsulo dr. P. 
Daužvardžio ir kitų, jis išklau
sė pačių fondo narių išrinktųjų 
vadovų pranešimų: tarybos pir
mininko dr. Gedimino Baluko, 
valdybos pirmininko dr. Kazic 
Ambrozaičio, investavimo pir
mininko H. Daro, inž. V. Nau
džiaus ir kitų. Iškilusiose dis
kusijose buvo ieškoma kelių, 

' kaip produktingiau investuoti 
turimą kapitalą, kad fondui

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet

International Amphitheatre
4330 So. Halstead Street, Chicago, Illinois

Petras Armonas

IV DAINŲ ŠVENTE

Faustas Strolia

DIRIGUOJA

Petras Armonas, Bronius Budriūnas, 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas, 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis 
•
Stasys Sližys, Faustas Strolia

SOLO —
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Motekaitis

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 švente yra mūšy tautine ir kultūrinė manifestacija. 
Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti!

Bronius Budriūnas

PROGRAMOJE

JUNGTINIS SUAUGUSIŲ CHORAS

JUNGTINIS LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ CHORAS

Palydi akordeonų 
orkestras

Bilietus į banketą, kuris įvyks liepos 4 d. 7 v. 
vak. Conrad Hilton viešbutyje, galima įsigyti 
pas O. Gradinskienę — 2512 W. 47th Street, 
Chicago. Ill. 60632. arba MARGINIUOSE.

Dr. Gediminas Balukas, Lietuvių 
Fondo Tarybos pirmininkas, Fondo 
suvažiavime daro pranešimą.

Nuotr. dr. K. Ambrozaičio

sugrįžtų kuo didesni procen
tai. Pats Lietuvių Fondas nėra 
kokia vien Chicagos lietuvių 
nuosavybė, bet jis priklauso vi
siems Amerikos lietuviams. To
dėl su dėmesiu buvo išklausy
ti pranešimai ir Lietuvių Fon
do įgaliotinių iš kitų vietovių: 
inž. V. Kutkaus iš Detroito, 
inž. A. Sabalio iš New Yorko 
ir F. Eidimto iš Clevelando. 
Kiekvienai didesnei lietuviu ko
lonijai Lietuvių Fondas iš anks
to buvo numatęs provizorines 
sumas, kurias tos kolonijos tu
rėtų surinkti. Įdomu, kad kai 
kurios .kolonijos sumas jau yra 

. pralenkusios, kitos atsilikusios, 
bet žadančios pasitempti.

Malonu buvo stebėti, kad ir 
esant karštam orui paskutinia
me Lietuvių Fondo narių suva
žiavime Chicagoje buvo atsto
vaujami net 2006 balsai.

Neužmirštami lieka ir Lietu- 
vių Fondo tarybos pirmininko 
dr. G. Baluko žodžiai, kur jis 
atstovams pareiškė, kad ir pa
tys garbingiausi išeivijos lietu
vių atstovai nepamiršta Lietu
vių Fondo: kai tragiškai žu
vo Lietuvos gen. konsulo Chi
cagoje dr. P. Daužvardžio sū

nus aviacijos pulk. Fabijonas 
Daužvardis, konsulas su šeima 
prašė, kad vietoj gėlių bei už
uojautų aukos būtų siunčiamos 
Lietuvių Fondui. Tą patį pada
rė ir garbingasis prelatas My
kolas Krupavičius, prieš mirtį 
rašytame testamente prašyda
mas gyvuosius neužmiršti Lie
tuvių Fondo.

WORCESTER, MASS.
Tragiškojo birželio minėjimas

Birželio 13 mūsų kolonija 
minėjo tragiškąjį birželį.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje kun. J. Steponaitis au
kojo mišias. Pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Vaškas, MIC, pri
mindamas, kad daugiau žvelg
tume į ateitį; iš praeities tik 
stiprybės galime pasisemti. Ra
gino karščiau mylėti ir labiau 
pasitikėti Dievu, kuriam pade
dant greičiau sulauksime lais
vos Lietuvos.

Per mišias giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas mu
ziko A. Mateikos. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis. Žu- 
vusiem pagerbti jaunimas pa
dėjo prie altoriaus gyvų gėlių 
vainiką, perjuostą tautiniu kas
pinu, o jaunučiai ateitininkai 
— po gėlytę. Po mišių sugiedo
ta Amerikos ir Lietuvos himnai 
ir giesmė O Kristau, pasaulio 
valdove.

Po pamaldų minėjimas vyko 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje. Jį atidarė LB apylinkės 
pirm. P. Stanelis. Pakvietė Auš
ros Vartų parapijos vikarą kun. 
J. Bakana sukalbėti malda. Su
giedotas Lietuvos himnas. Pro
gramai vadovauti buvo pakvies
tas parengimų vadovas P. Ra- 
čiukaitis, kuris ir pristatė pa
grindinį šio minėjimo kalbėto
ją dr. B. Matulionį.

Prelegentas nukėlė visų min
tis į tas tragiškas birželio die
nas, kada 1940 bolševikai oku
pavo mūsų tėvynę ir pradėjo 
nekaltų Lietuvos gyventojų nai
kinimą. Amžiam slenkant, Lie
tuva patyrė daug skriaudų, bet 
žiauriausias tautos naikinimas 
prasidėjo 1941 birželio 14 nak
tį, kada po visą Lietuvą pasi
pylė sunkvežimiai su ginkluo
tais enkavedistais ir, neišski

Tai pavyzdžiai, kurie nušvie
čia mūsų kelią ir ateitį. Ir taip 
mes, pareigingų vadovų ir gy
vų pavyzdžių vedami, artėjame 
prie milijono dolerių kapitalo, 
kurio pelnas ir toliau bus skirs 
tomas išeivijos lietuvių švieti
mo, lituanistinio mokslo bei 
kultūros reikalam.

riant mažų vaikučių nei sene
lių, visi buvo grūdomi į sunk
vežimius ir vežami į stotis, ku
riose laukė užkaltais langais gy
vuliniai vagonai. Prasidėjus vo- 
kiečių-sovietų karui, tauta vie
ningai sukilo prieš bolševikus. 
Daug jaunimo žuvo. Bolševikai 
bėgdami, kiek spėjo, dar kan
kino ir žudė mūsų brolius ir 
seseris. Raudonoji okupacija 
pasikeitė rudąja, kuri tęsė tau
tos naikinimą. 1944 į Lietuvą 
grįžo bolševikai. Jie viešpatau
ja ten ir šiandien. Dėl to mes, 
nuvykę į Lietuvą, negalime nė 
savo artimųjų kapų aplankyti, 
o su gyvaisiais negalime lais
vai pasikalbėti.

Meninę dalį atliko visų mėgs
tamas M. M. Ratelio penketu
kas. Jis padainavo Tėviškę, 
Išvežtųjų dainą, Pražydo jazmi
nai po langu, Aš verkiau pari
mus. Publikai nenustojant plo
ti, dar pridėjo: Kai verkiančio 
smuiko ir ‘Nežinomam 
kareiviui. Ne viena moti
nėlė šluostė veidu riedančias 
ašaras, beklausydama šių liūd
nu dainų.

Minėjimas baigtas giesme Ma
rija, Marija.

Minėjimo trūkumai
Minėjimo rengėjam .. trūko 

stipresnio organizuotumo.
Ne laikas ieškoti, kas neš vė

liavas ar žuvusiem pagerbti vai
niką, kada reikia žygiuoti į 
bažnyčią.

Mišios tokiai dienai turėtų bū 
ti iš anksto,.užprašomos; jos tu
rėtų būti aukojamos už mūsų 
tautos kankinius, o ne kitomis 
intencijomis. Jau ne pirmuti
nis kartas, kaip ši klaida karto
jama, ir daugelis žmonių dėl to 
yra labai nepatenkinti.

Dovanų nešimas aukojimo 
metu prie altoriaus taip pat

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo pirmoji futbolo komanda. I eilėje iš k. 
klūpo: Bileris, Klivečka, Budraitis, Bagdžiūnas II, Kreicas; ll-je eilėje stovi 
Mrozinskas, Beleckis, Šileikis, Česnauskas, Bagdžiūnas I (komandos kapi
tonas), Vainius II, Budreckas (trūksta Vainiaus IV, Sabaliausko, Žadvydo). 
Komanda šį savaitgalį važiuoja žaisti į Chicagą.

daugeliui kaitino ausis, nes baž
nyčioje turėjome daug unifor
muoto ir tautiniais drabužiais 
pasipuošusio jaunimo, kuriam 
priderėjo nešti dovanas, mum 
džiaugiantis, kad jį turime sa
vo tarpe.

Stipresnio organizuotumo 
ateičiai tokių švenčių proga!

•

Vietos laikrašty “Evening 
Gazette” buvo išspausdintas iš
samus Matonio straipsnis apie 
bolševikų darbus mūsų tėvynė
je. >

Važiuoja i dainų šventę!
Aušros Vartų šeštadieninė 

mokykla į Chicagą autobusu iš
važiuoja liepos 2, penktadienį, 
9 vai. ryto, nuo Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Kartu važiuoja dalis 
tėvelių ir svečių. Chicagą auto
busas pasieks šeštadienio rytą. 
Sustos prie Jaunimo Centro, 
5620 So. Claremont Ave. Ten 
veiks ir dainų šventės vykdo
mojo komiteto būstinė.

Iš Chicagos į Worcester! au
tobusas išvažiuos. liepos 5, pir
madienį. 3 vai. popiet, nuo tos 
pačios vietos — Jaunimo Cent
ro.

Tėvų komitetas reiškia giliau- 
ią padėką visom organizacijom 
ir pavieniam asmenim, kurių fi-

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tėvy pranciškony vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto j y pageidavimus) aukojo:

ROSELLE PARK, NJ.

D. Andruska 20 dol., pažad.
100 dol.

O. Mažeikienė 1.
M. Matukaitis 5.
St. Ushkaritys 50.
A. M. Ushkaritys 50.
I. Yewaishis 25.
W. Bittner 10.

ROSELLE, N. J.,
J. Gedman 10, pažad. 100 (į- 
rašo Mariją, Veroniką, Petrą ir

Povilą Gedminus).
W. Juelis 3.
C. Karužis 2.
B. Pocius 5.
A. Strazdas 10.
F. Verson 20, pažad. 100 (įra-. 

šo a.a. Domicėlę Lisauskienę).
S. Vaičiūnas 10, pažad. 50.

KEARNY, N. J
I. Beržins 100.
J. Bilaitis 5.
F. Butkus 50.

Mirus Dr. A. Snieškos moti
nai, vietoje gėlių, įrašo Į Kultū
ros Židinio Fundatorius a. a. 
ALEKSANDRĄ SNIE5KIENĘ 
C. Bogushas, B. Garunkštis, A. 
Ošlapas, J. Ivašauskas, A. Ra
tas, J. Valaitis ir J. Vilgalys. 
Tėvai pranciškonai ir Kultūros 
Židinio komitetas aukotojams 
nuoširdžiai 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.

nansinės paramos dėka galime 
mokyklos chorą pasiųsti į dai
nų šventę.

Kelionės išlaidom sumažinti 
aukojo: Mr. Mrs. A. Valiuškis 
— 200 dol., Maironio Parkas ir 
Labd. Draugija — 100 dol., Lie
tuvių Bendruomenė — 117 dol., 
A.L.R. Katalikų Susivienijimo 
41 kp. — 100 dol., Lietuvių 
Labd. ir Maironio Parko Drau
gijų pirm. K. Adomavičius — 
50 dol., Meno Mėgėjų Rate
lis — 25 dol., Tautinė Sąjun- 
.ga — 20 dol., Skautų Tėvų 
Komitetas — 25 dol., Lietuvių 
Veteranų Skyrius — 25 dol., 
Mr. Mrs. Shumway — 25 dol., 
Mr. Mrs. Kaneb — 25 dol., Sv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Jutkevičius — 20 dol., 
Aušros Vartų parapijos vikaras 
kun. J. Bakanas — 20 dol.

Buvo ir smulkesnių aukų. 
Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas taria visiem nuošir
džiausia lietuviška ačiū. Skel
biamos tik tos aukos, kurios 
skirtos kelionės išlaidom suma
žinti. J.M.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

J. Diržius 100.
V. Žostautas 10.

JERSEY CITY, NJ.
S. Baranauskienė 5.
M. Charbonneau 10.
J. Martinkus 10, pažad. 100.
S. V. Martin 10.
E. Martinkienė 20.
M. Rinkevičienė 10.
K. Rinkevičius 20, pažad. 100.
P. White 25.
A. White 25.
M. White 100 (įrašo Vaitkevi

čių šeimos mirusius).
D. Zalakauskienė 5.

UNION, NJ.
J. Barčas 25, pažad. 100.
F. Faszewsky 5.
F. Florsch 5.
M. Juodaitienė 20. pažad. 100.
G. Janson 10.
P. Knezer 10.
A. Kudirka 80.
J. Laitusis 10.
Fr. Matūnas 5.
J. Matūnienė 10.
P. Mačiulaitis 20.
J. Plechkis 10.
Fr. Rogauskas 25.
St. Stelniokienė 5.
V. Skripaitis 5.
Ed. Sisas 10, anksč. 10.
B. Vyliauskas 10, pažad. 100.
J. Veblaitis 40, pažad. 300.
A. Yewaišienė 5.
St Yudd 1.

— Dainų šventėj dalyvaują 
chorvedžiai ir Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungos nariai kviečia
mi pasitarimui po Dainų šven
tės liepos 5 d., 1 vai. popiet pas 
Vargonininkų-Muzikų S-gos 
Chicagos provincijos pirminin
ką, muz. A. Giedraiti, 7310 SO. 
California Ave., Chicago, Ill.

— Lawrence, Mass., į Šv. 
Pranciškaus parapiją — bažny
čią liepos 6, antradienį, 7 vai. 
vak. atvežama Fatimos Marijos 
stovyla. Ta proga bus šios pa
maldos: eisena, rožančius, mi
šios, pamokslas, pasiaukojimas 
Švč. Marijos Širdžiai. Visos pa
maldos bus lietuvių kalboj. Apy
linkių lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti.

— Vasario 16 gimnazija pra
šo tėvus, kurie savo vaikus į ją 
leis ateinančiais mokslo metais, 
atsiųsti jų išeito mokslo pažy
mėjimų fotokopijas iki rugpiū- 
čio 1. Mokslas prasideda rug
sėjo 6.

— Romas Kezys, Vliko val
dybos narys, pasakė pagrindinę 
kalbą Philadelphijoje birželio 
13 įvykusiame didžiųjų trėmi
mų į Sibirą minėjime, Šv. And
riejaus parapijos salėje. (E)

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, birželio 14 turėjo 
ilgą, išsamų ir atvirą pasikal
bėjimą su dr. N. Barnes, Libe
rijos ambasadorium Jungt. Tau
tose. Pasikalbėjime daugiausia 
buvo paliestas Baltijos valsty
bių bylos kėlimas J. Tautose. 
Išsiaiškinta dėl dviejų skirtin
gų blokų — grupių buvimo J. 
Tautose: vieno, kuris remia 
JAV, ir kito, remiančio Sovietų 
Sąjungos politikos kryptį. Dar 
viena valstybių dalis neturi sai
tų su tais blokais. Tad, kai J. 
Tautose svarstomas ar balsuo
jamas kuris nors klausimas, 
nėra aiški paskiros delegacijos 
laikysena, nusistatymas. (E)

— JAV bei kitų kraštų spau
dai paskelbus JAV valst. depar
tamento pareiškimą ryšium su 
Rygos žydų nuteisimu prieš 
žmogaus ir piliečio teisių pažei
dimą Sovietų Sąjungoje, buvo 
visai nutylėtas tuo metu Vil
niuje nuteistas 10 metų stovyk
los bausme Simas Kudirka. Dėl 
tokio nelygaus masto, darant 
pareiškimą, Vliko pirm. dr. J.
K. Valiūnas kalbėjosi su valst. 
departamento Baltijos kraštų 
sk. vedėju D. Martin. Reikalą 
uždelsus ir nesulaukus viešo pa
reiškimo, dr. Valiūnas birželio 
8 pasiuntė atitinkamą raštą 
valst. sekretoriui W. P. Ro
gers. (E)

— Detroite gyvenančių Vil
ką sudarančių grupių atstovam 
sutartinai pageidaujant Vliko 
metinio seimo šių metų posė
džius turėti Detroite, Vliko val
dyba savo posėdyje birželio 15 
nutarė Detroito veikėjų pagei
davimą patenkinti. Seimo posė
džiai. paskirti gruodžio 4-5 Det
roite. (E)

— D. Petrulytė, Švietimo tary
bos narė priešmokyklinio auk
lėjimo reikalam, vadovaujanti 
Chicagoje Montessori sistemos 
liet, vaikų darželiui, bendradar
biaujanti savo srityje lietuvių 
ir amerikiečių pedagoginėje 
spaudoje, mokytojų studijų sa
vaitėje Dainavoje kalbės lietu
viškojo priešmokyklinio auklėji
mo aktualiasiais klausimais ir 
surengs mokomųjų priemonių 
parodą. Studijų savaitė bus rug- 
piūčio 15-22.

— Tumo Vaižganto lietuvių 
Spakenbergo gimnazija, minė
dama 25 m. suaktį, liepos 3-4 
Chicagoj, ruošiasi taip pat iš
leisti leidinį apie gimnazijos į- 
sikūrimą Fischbecke, jos veik
lą ir ryšį su aplinkiniais uni
versitetais. Bus įvairių prisimi
nimų ir nuotraukų. Leidinį ruo
šia vienas iš gimnazijos buvu
sių direktorių — Vacys Kava
liūnas.
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MECHANICAL 
ORNAMENTAL IRON WORKS 

404 Main Street 
Paterson, N. J. 
201-684-5060

I HAPPY AND JOYOUS 4th OF JULY!
I 
i

♦
SEVEN STARS »
RESTAURANT

Open 7 days a week steaks, chops, t 
seafood all baking done on the pre- } 
mises — 5586 Broadway. New York t 

CALL: 796-1800

ANDY’S WINES and LIQUORS
Inc.

t 
t» «

EAST END SHOES ♦

PUPPIES AND THINGS

♦
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i 
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t 
t 
t 
♦ 
♦
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♦ 
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HEN’S ROOST
Open 6 days a week

MANHATTAN 
REFUSE

429 Brueckner Blvd. 
Bronx. New York 
Call: CY 2-7600

47 East Palisade Ave. 
Englewood, N.J.

Featuring Nunn-Bush 
Dial 201-569-1369MOTT HAVEN 

TRUCK FARTS INC.

1581 First Avenue 
New York. New York 

Call: 879-4043 
Open 7 days a week

MONSIGNOR 
FRANCIS MAJESKI

840 Raritan Road 
Scotch Plains. N.J. 
Call 201-755-3395

646 ROUTE NO. 112 
North Patchogue, Long Island 

Call: 516 GR 5-1042

CHIQUITA 
BRANDS

140 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, N.J. 

No. 1 Name in Bananas

176 Rampao Valley Road 
Oakland, N,J.

Where good friends meet

’ 411 West 55th Street 
We operate in Midtown Manhattan 

Phone 765-7453

♦

OCEAN CITY

Hotel Croft Hall

WANTED
MALE and FEMALE

STATE PARKS
Report to the

EAST BATH HOUSE

Call

Or Phone
(516) 785-1600

Villa
Restaurant

601 Atlantic Ave., Ocean City, New Jersey 08226 
Telefonai: (Area Code 609) 399-9871; privatus 399-1221

CALISE 
BEAUTY SCHOOL

Colony 
RESTAURANT

Open every day for breakfast

GEORGE’S ARCO 
SERVICE STATION

Open 7 days a week general auto | 
repairs road service and towing and i 
tires batteries and accessories r— 1

145 Broadway Hillsdale, N.J. 
201-666-9839

NORMAN KING AND SONS | 
FURNITURE

BEDFORD HILLS 
BOOK SHOP

1 Babbitt Road 
Bedford Hills, New York 

914-666-7531

FORLINI’S RESTAURANT
93 Baxter Street 

New York City, New York 
Authentic North Italian 

Cuisine 
Call 962-9316

MARTA’S
z Of Bergen Street

ITALIAN RESTAURANT
Open 7 days, a week delicious food | 
in pleasant surroundings — 249 W.} 
49th Street, N.Y.C. West of Broad-1 
way — Call: CO 5-4317

AUTO BODY

522 Tarrytown Road 
White Plains, New York

Collision Experts 
We take pride in our work 

Call 914 WH 8-6305

CHATEAU 
RESTAURANT

A Family Place 
Chateau Drive Melville, L.I. 
For. Res. Call 516 MI 3-7776

169 Livingston Street 
Brooklyn. N.Y. 
Call 875-9060

Lakeview
Au+o Sales 

Services Inc

184 Myrtle Avenue (bet. Flatbush Ave. & Navy St.) 
Brooklyn, N.Y. 11201 — Tel. 875-3991-2

Didelės nuolaidos visoms gėrimų rūšims: Bourbons, Vodka, 
Scotch, Ruginei. Vynams, Šampanams ir kitiems gėrimams 
... kur yra didžiausias pasirinkimas, vieta automobiliui pa

sistatyti ir, užsakius didesnius kiekius, pristatomi į namus

I o » <
į 
♦ 
I 
♦ 
♦ 
I

BRUNO
HAUTE COIFFURE

Latest in creative Hair Styling 
We have wigs and wiglets 
Late nites Thurs and Fri 

50 Raymond Avenue . 
Poughkeepsie, New York 

. 914—452-3140

FRANKS 
PIZZERIA

791 East Tremont Avenue 
Bronx. New York

LENOX 
CHALET

MERCEDES BENZ 
DISTRIBUTORS 

468 Lakeview Avenue 
Rockville Center, L.I. 
Call: 516 RO 6-6900

Gražiame Cape Code,
lietuviškoje vasarvietėje

254 East Second Street 
New York City

FOR THE FINEST 
OF CATERING 
Call OR 3-1890

I 
♦ 
♦ 
I 
♦ 
♦

Riddle 
and 

Martins
SUB SHOP 

270 Old Bridge Tpke 
South River, New Jersey 

Subs made to. order 
Open 6 days a week 

A Family Place 
201-238-1277

i
♦
♦
♦ 
•♦ GEORGE’S Restaurant & Counter J
| Service serving breakfast, lunch and
♦ dinner from 6AM to 9PM daily me-
♦

įI
nu specialties home style cooking I 

♦ George Baboukis prop. 300 Buhre I 
I Ave. Bronx Call 822-8959

SACRED HEART CHURCH
North Bergen. New Jersey

J. J. CASONE 
BAKERY

202 South Regent Street 
Portchester. New York

914 WE 9-1568
Italian Bread and Raisin Rolls

STANDARD 
BOAT COMPANY

1483 Richmond Terrace 
Staten Island. New York 

442-3748

JOSEPH “RICCIARDI
PAINT STORE

89 Washington Ave. Nutley, N.J. 
Paint and Paint Supplies 

Call: 201-243-6167
♦

♦ 
»
♦
♦ »
♦
♦
♦
♦ 
i
♦
♦

♦
♦ 
i«

} Ridgewood Shevron Center, open 6 J
♦
♦
♦
♦
I

LINMARK GIFTS INC.
Open 6 days a week — cards, gifts. { 
party goods, candles, stationery, toys ♦ 
Jewelry — 320 Rochelle Avenue} 
Rochelle Park. New Jersey Call —♦ 
201—845-5955 — ask for Mary or { 
Nickie ♦
. » o ■ ■ ■ ■ |

- -- - - -I) days a week central auto repairs • 
road and towing service tires bat-} 
teries and accessories automotive • 
specialists for that something extra | 
in car care — 75 Franklin Avenue • 
Ridgewood. N.Y Call 201—652-1225 |

STAR
AUTO BODY SHOP
COLLISION EXPERTS

450 Schuyler Avenue 
Kearny. N.J. 

Call: 201—998-1074

POOLS by 
PUGLIESE

Finest in Swimming Pools 
Construction—Design Service

843 North 6th Street 
Newark. N.J. 

Dial 201-483-6060

MAIN AUTO BODY 
Inc.

COLLISION AND 
REFINISHING 
SPECIALISTS

24 Hour Towing Service
59 East Main Street, 

Bergenfield, N.J.
Call: 201-385-9090

WYCKOFF
JUDO KAI

Open 6 days a week 
A Family Place 
Call CY 9-1777

Salon

315 Franklin Avenue 
Wyckoff, N. J. 

Judo Karate Aikido 
Visitors welcome 

Call: 201-891-0903

Creators of Hairstyling 
We have Wigs and Wiglets 

Late Nite Friday
CAMELOT

Restaurant & Cocktail Lounge

Dine in elegant surroundings over- ♦♦Į ’looking N.Y. skyline business lunch-J

Great
Eastern

162 Valley Blvd. 
Woodridge, N.J. 

Call: 201—939-9529

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

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New Jersey 
Atlanto pakraščio gražiame kurorte

su šiltu ir šaltu tekančiu 
ir $55.00 savaitei dviem

mūsų vasarnamyje. Kambariai 
vandeniu kainuoja tarp $45.00 
asmenim. Atdari nuo Memorial Dienos iki pirmo spalio.

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI

• WORLD FAMOUS
BIRD AND BOTTLE 

INN 
Lunch - Dinner 

Tues, thru Sunday 
Xl-9 Sunday Dinner) 

Reservations preferred 
On Route No. 9. Garrison, N.Y.

Call: 914-424-3613

eons Saturday afternoon parties 201 ♦ 
—863-4421 Troy Towers Building } 
380 Mountain Rd. Un. Cy. 201— » 
S63-4421

Discount

Renato s
HAIR STYLISTS

♦ 
♦

Department
Stores

CONNOLLY’S 
DRIVING 
SCHOOL

4869 Broadway 
New York City. N.Y. 
Call 212-942-1896

MOUNT VERNON 
TRAVEL CORP.

16 Gramatan Ave. 
Mount Vernon, N.Y. 
Group and Individual 

A Family Place 
Call 914 MO 8-8888

BODAYS 
CONSTRUCTION 

CO., INC.

HILLSIDE 
HOUSE 

CATERERS
206-10 Hillside Avenue 

Hollis, Long Island 
For the Finest of Catering

Call- HO 5-7788

LA ISLA 
SHIPPING 
COMPANY

399 Hooper Street. 
Brooklyn. New York 
Call 212-963-1535

FOUNTAINBLEAU 
HAIRSTYLISTS

118-09 Queens Boulevard 
Forest Hills, New York 

Latest in creative hair styling 
wigs and wigglets late nite 

Thur and Fri 
Call BO 1-6363

Cit Roth
SERVICE CENTER INC.

91 St. Nicholas Place 
New York, New York 
Complete Automotive 

Service 
Call: 283-9551

i 
» 
t 
• 
t 
t

3155 Coney Island Avenue 
Brooklyn. N.Y.

Latest in creative Hairstyin
We have wigs and wiglets 

Late nite Thur and Fri
Call NI 6-9616

Pan American
STEAK CLUB

7900 Queens Boulevard 
Elmhurst, New York 

Call 446-1122 
for reservations

Erika
Coifures

A complete Beauty Service 
Tuesday and Wednesday 

Senior Citizens Half Price 
Open 9 to 6 Tues. Wed Fri & Sat.

Thurs. 9-9; Closed Mondays 
256 S. Summit Avenue 

Hackensack. N.J.
Call: 201-^87-3014

SERVICE STATION

Open 7 days a week 
General Auto Repairs 

Road Service and Towing 
Tires batteries and accessories

208 Franklin Turnpike, 
Hohokus, N.J. 
201-447-1088

lunch dinners
| Specializing in steaks chops seafood 

all baking done on premises 
plenty of parking

1033 Communipaw Avenue 
Jersey City, N.J. 201—434-3100

į Kitsopoulas Bros, owners/operators

»

Open 6 days a week 
For the finest of Italian cuisine

756 Port Washington Blvd, 
Port Washington, N.Y. 

Call 516-883-1383

7 Grand Locations 
in Long Island 

and 
Northern New Jersey

NATIONAL
BANK

OF
HOPE

HOPE

New Jersey

(201)

Member of F.D.I.C.

LIFEGUARDS

LONG ISLAND
If yon are between the ages of 18 and 25 

and can pass our swim test

JONES BEACH
STATE PARK

Successful candidates are guaranteed work 
through Labor Day and will receive preference 

in employment next year
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SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, President
šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5^ • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily --------

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 tarpev Dėl informacijų ir rezervacijų 
kreiptis:
FRANCISCAN MONASTERY — Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. (207) 967-2011.

Q SPORTAS
KAS BUS FUTBOLO 

MEISTERIU?
Liepos 3, šeštadieni, Dainų 

šventės išvakarėse Chicagos 
Marquette parke turės paaiškė
ti Š.- Amerikos ir Kanados lie
tuviu 1971 metu futbolo meiste
ris. Dėl šio skambaus titulo šį 
varta varžosi tik dvi šiame kon
tinente pasilikusios lietuviškos 
komandos — Chicagos LFK Li- 
tuanica ir New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubas. Prieš eilę metų 
į baigmines varžybas, 'telei- 
džiant dalyvauti tik 4 koman
dom, Rytų apygarda turėdavo 
pravesti kvalifikacines žaidy
nes (New Yorkas, Waterburis, 
Bostonas). Detroito Kovui ir To
ronto Vyčiui dingus iš toli
mesnių futbolo varžybų, beliko 
tik Chicaga ir New Yorkas. To
ronto Vytis puošėsis meisterio 
karūna veik dešimtmetį, ją pra
rado neatgaunamai 1958 New- 
Yorke prieš Chicaga. Nuo to lai-
ko Marquette parko vyrai kara
liavo iki 1964, kuomet Cleve 
landė pirmą kartą iš jų titulą 
paveržė New Yorko LAK. Atle
tai betgi po to nesugebėjo meis- 
terystės apginti, ir Chicagos vy
rai toliau buvo nuolatiniai
■meisteriai. Šiose rungtynėse
vietos aplinkuma bei patyrimas 
duoda pirmenybę Chicagai, bet 
New Yorko LAK bent paskuti
niojo sezono pirmenybėse įro
dė, kad prieš pajėgesnias ko
mandas sugeba ambicingai su
žaisti. Chicagos Lituanica, at
rodo, ir toliau remiasi vetera- 

' nais bei nelietuviškomis pavar
dėmis pastiprinimais. Apie jų 
tikrą pajėgumą sunku spręsti, 
ypač kuomet spaudoje apie 
juos šykščiai ar visai negirdėt.

Rungtynių laikas' visados bū
davo nevvyorkiečiam nepalan-

(nukelta į 8 psl.)

yiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHiiiimiiiiiuiiiiiię

= GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS | 
| CAPE COD - OSTERVILLE |
I KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO | 
= — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE |

i JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 1

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

= • Visai arti šiltos srovės atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • E 
X Duodamas geras lietuviškas maistas • Vila AUDRONE atidaroma E 
E vasarojimui nuo birželio 26 d. iki rugsėjo 18 d. ir jau dabar pri- E 
X imami užsakymai • Kreiptis: E. JANSONAS 15 Rosedale St. Bos- = 
= ton. Mass. 02124. tel. 288-5999. o po birželio mėn. 20 d. tiesiai į vilą = 
X AUDRONĖ — Cape Cod 02655 — Mrs. Marija Jansonas • Visi H 
E maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

nUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlHIR

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 KRAUTUVES 9
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

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

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

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

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

NAUJAUSIOS KNYGOS
Kad ji būtu gyva, Emilijos 

Čekienės straipsnių rinkinys. 
Išleido Vilties Draugijos leidyk
la 1971. 413 psl. Kaina ” 5 
dol. Kietais viršeliais 6 dol.
Pragaro vyresnysis, premijuo

tas Vytauto Volerto romanas. 
273 psl. Kaina 5 dol.

Dailininko žmona, J. Tininio 
romanas. 218 psl. Kaina 5 dol.

Simas, J. Gliaudos. Simo Ku
dirkos nesėkmingos pastangos 
pasiekti laisvę 1958 psl. Kaina 
3 dol.

Anapilio papėdėj, Karolės Pa
žėraitės romanas. 286 psl. Kai
na ajdol. ..

Donelaičio kapas, Kazio Bra- 
dūno poezija. Grafika Vytauto 
Virkau. 94 psl. didelio forma
to, kietais viršeliais. Kaina 5 
dol.
Viena pasaulyje, Danutės Bra- 

zytės-Bindokienės romanas. 
241 psl. Kaina 5 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir muzikos plokštelės gauna
mos Darbininko administracijo
je.

DISPLAY

A & A CYCLE SHOP featuring the 
Ossa, Bronco mini bike, and Rupp 
snowmobile. We service all our mo
torcycles Lake Rd — 914-783-1333

Hotel Forget-Me-Not room & board 
home cooking and baking children 
half price for information write or 
call Wildwood Crest, 609-522-2258

BOB’S CYCLE CENTER authorized 
dealer for Indian motorcycles and 
mini bikes. Carrying a full line of 
the custom chopper accessories for 
Harley division 1301 U.S. Highway 
No. 1, Rahway, N.J. 201-381-8779

Ralph’s Grand Esso Service Center 
Open seven days a week general re
pairs and inspection work road ser
vice and towing you call—we haul 
363 West Grand Avenue Rahway, 
N.J. — 201-382-9469

ACCO AUTO BODY 
11 Averill Place Staten Island 

Collision Experts 
We Take Pride in Our Work 

Call: 212-984-9633

The classic guitar and drum pad we 
teach classic guitar, plectrum basic 
guitar, drums and mandolin — 241 
Closter Dock Road 201—767-1475

BILL’S PIZZA
406 Main Street Fort Lee 

Open 6 days a week We deliver 
Call 201-944-9715

Butter cake bakery Milltown Road 
New Brunswick, N.J. Open 6 days a 
week for bread, buns, Danish and 
birthday cakes call 201—545-8871

WILKINSONS SPORTS
Open 6 days a week a family place 
where better bowling begins — also 
golfing equipment — 245 New Dorp 
Lane Staten Island call 351—9405 
or 351-1500 ask. for Ron-Ken Rigatti 
or Jerry Frankamano

THE BETH WOOD, Totowa, Lacka
wanna Ave. (off Rt. 46). Continen
tal cuisine. Subdued early American 
decor & warm relaxing atmosphere, 
Lunch fr $2.25, dinner fr $4.75 (Fri, 
Sat, and Sun.) Closed Monday. Orch 
and dancing Fri and Sat ’til 1 AM. 
(201) 256-8316

MALE - FEMALE

Model City - 2 Community workers 
for the Executive Council. Ability 
and desire to recruit model areas 
residents. For the work committees. 
Model areas residents preferred. 
Driving license necessary. $100 to 
$125 weekly salary. 4 month with 
possible extension of time. For more 
information please call Mr. Robert 
Ungerleteer, 202 Jefferson St. Perth 
Amboy, N.J. 201—442-4000. Submit 
your application.

SERVICE

Sabias Dean Service Station open 7 
days a week general auto repairs 
American & Foreign cars Road ser
vice and towing Call 201—968-7447

Mario’s auto inspection service com
plete brake repairs front end work, 
electrical work tune ups our spe
cialty auto repairs skilled mechanics 
Shell Bay Road Mayville opp exit of 
State Inspection Sta. 609—165-5607

Creative Photography by Richard & 
Richard weddings, showers, parties: 
black & white, color. 256 Park Ave. 
East Rutherford, NJ. 201-933-1788

Great Kills Service Station open 7 
days a week general auto repairs 
road sex-vice, towing, tires, batteries 
& accessories 24 Nelson YU 4-0600

Carpet Masters Company 37-08 90th 
Street Jackson Heights 100% nylon 
carpets installed wall to wall. Rugs 
cleaned in your home or in our plant. 
Tiles & linoleum. Guaranteed work. 
Free estimates. Call 424-3475 Jessie

GEN CONTRACTOR — Carpentry 
Cementing Plastering — Finished 
basements Lie. No. 691838

Call 342-2681

JAMAICA TOWING
196-33 157th Street Jamaica com
plete service on Foreign and Do
mestic repairs — collision experts 
24 hour towing. Open 5 days a week 
Call 297-1600 ask for Tomy or Walt

Golden Bell Diner Sunday to Thurs
day 6AM to 1AM Friday and Satur
day 24 hours orders to go Route 9 
and Adelphia Road 201—462-7259

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

Call 455-3393

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

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

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)

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

COUNTY VAN & STORAGE Inc.
Long Distance and Local Moving 

MODERN WAREHOUSE
Agent for Greyhound Van Lines

Call:
914 YO 5-1010

JULIO PEREZ III Automotive Ser
vice open 7 days a week general au
to repairs road service and towing 
and tires batteries and accessories 
290 South Summit Avenue Hacken
sack, N.J. Call 201-487-4909

H. W. FEMALE

EXP LEGAL 
SECRETARIES 

Temporary — $4.00 per hour 
M.I.T. COMPUTERS SYSTEM 

50 West 36th Street
Call 947-7536

Exp operators on dresses & sports
wear on Morrow & Singer machines 
semi section excellent pay vacation 
and benefits 516 TA 6-3151 til 6PM.

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------Allen R. Shipley---------

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

SERVICE

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

Charlie’s Esso Service Station 15-27 
Belmont Ave., Newark, N.J. 201— 
642-9258 / 284 Chancellor Av. New
ark, N.J. 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 Sex-vice Center, 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires, 
batteiies, 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 
184’4 Newark Ave. Jersey City, NJ. 
Call: 201—435-4087

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

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

OIL PAINTINGS reproductions for 
the entire family from your favor
ite photo'Call: 783-7471 Brooklyn

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

Marc Anthony Coiffures — latest in 
creative hair styling childrens hair 
cutting wigs & wiglets sold, serviced 
late nite Fri 1416 Morris 687-9353

Williamstown Upholstering Compa
ny new furniture made to order 109 
North Main Street Williamstown, 
N.J. Call 609-629-5586

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

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

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

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

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

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

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

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, N.J. 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, 
N.J. Days call 609-629-8938, nites 
609-445-1007 ask for Chuck.

5
9^ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

DISPLAY

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

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

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 dinner 83 Broadway Passaic 
N.J. Call 201-779-9386

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

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

Marvin’s Liquors and Delicatessen 
open 6 days a week a family place 
we also deliver 67 Elizabeth Avenue 
Newark, N.J. 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

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

Ernest's Restaurant 71-28 Cooper 
Avenue neai- Myrtle Avenue Brook
lyn, New York open 7 days a week. 
Steaks and chops. Call: 4*97-9229

The Rolling Pin Rcstaurant&Lunch- 
eonette open daily 6AM-9PM Sat. & 
Sun. 8AM-5PM good food at reason
able prices — Call 201—827-9917

PAINTED PONY RANCH Lake Lu
zerne, N.Y. 12846 The East’s most 
Western Ranch—fun for all seasons 
a family place — Ideal for children 

Write for Brochure 
or call 518-696-2421

Ulster County waterfront properties 
4 acres 600’ on Hudson. 3 bedroom 
house, livingroom, diningroom, bath, 
fireplace, large barn and small cot
tage. Reduced $40,000. Modern year 
round cottage, 2 bedroom living rm, 
fireplace modern kitchen and bath, 
encl, porch. Secluded prop, w/ripa- 
rian rights. $16,500 small 2 bedroom 
year round bungalow on Esopus, 2 
car garage nice property, a mere 
$10.000 secluded mod. T ranch w/ 
privacy plus. 1% acres, 400’ on river 
near New Paltz, college and thru- 
way exit. 220 sq. ft. living area. 4 
bedroom family — 914—338-5138

Hobby Coop Ceramics 12 Strawton 
Road West Nyack open Tues. Wed. 
Thurs. and Saturday 10 AM to 4 PM 
Ceramic supplies — 914 EL 8-2358

CHARLIES 
RESTAURANT

Open 6 days a week steaks chops 
seafood — a family place 13 South 
Kentucky Avenue Atlantic City, 
N.J. 609—344-9743

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

SPECIALŪS
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas. 
Populiarūs siuntiniai
10 SKARELIŲ—$46.80 
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50 
5 vilnonės skarelės
1 moterį) Orlon megztinis $48.00
5 vilnonės skarelės 
5 jardai vilnonės Chąllis 
medžiagos $55.00
5 vilnonės skarelės
2 itališki nylon lietpalčiai $59.00
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM —
KAILINIŲ IMITACIJA
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00
SPECIALUS I — $47.00 
10 sv. kiaulės taukų, 
10 sv. miltų, 
10 sv. ryžių.
10 sv. cukraus.
Dar ii- daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street 
(Penktas aukštas) 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

■BnaMEDKaaBKJVKKKMB

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

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

(315) 472-7073

MEN 
OVERSEAS 

EMPLOYMENT 
We assist in 

employment overseas 
WORLD WIDE 

OVERSEAS EMPLOYMENT 
SERVICE

For information call 
201-964-3855 

2165 Morris-Avenue 
Union, N.J.

Suite 9 
Hours 9 AM - 5:30 PM.

DISPLAY

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

COLONIAL ARMS HOTEL — 123 
Main Street Warrensburg. N.Y. For 
reservations call 518—623-3481

ADC Driver Training School Inc. — 
94-26 B 207th Street Queens Village 
beginners, teenagers nervous & old
er people; refresher courses in driv
ing we stress defensive driving all 
accredited driving instructors Call 
776-0994

EL ESCORIAL
Fine Spanish and Mexican Cuisine. 
84-23 37th Avenue Jackson Heights 
open daily, lunch, cocktails, dinner 
Flamenco guitar Fri - Sat - Sun Eve 
your hosts Ruben & David Brizucla

Call 476-1870

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

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

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
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Sukilimo minėjimui rengti, 
komitetas birželio 23 aplankė li
goninėje esantį laikinosios vy
riausybės narį inž. A. Novickį, 
kuris dėl ligos negalėjo daly
vauti minėjime, ir jam įteikė 
lietuviškų spalvų rozetę ir gė
lę. Tokia rozete ir gėle buvo pa 
puošti visi laikinosios vyriausy
bės nariai, birželio 20 dalyvavę 
1941 metų sukilimo minėjime.

Patksliname. Praeito Darbi
ninko numerio pirmam pusla
pyje įdėjom nuotrauką, kur ma 
tosi šioje apylinkėje gyveną lai
kinosios vyriausybės nariai. Ne
suminėjome, kad nuotraukoje 
trūksta inž. A. Novickio, kuris 
šiuo metu serga ir guli ligoni
nėje.

Inž. Vik. Kirkyla bendrovės 
reikalais komandiruojamas vie
nai savaitei i Guiana, P. Ame
riką. Prieš 2 mėn. su bend
rovės direktorių savaitę lankė
si Br. Honduroje.

Algis Urbelis gavo Parsons 
Art College stipendiją. Pažymė
tina, kad Algis yra pirmasis 
Richmond Hill gimnazijos 
auklėtinis, gavęs šios garsios 
meno mokyklos stipendiją. Par
sons meno kolegijoje yra studi
javę visa eilė garsiųjų Ameri
kos ir Europos menininkų. 
Drauge su Richmond Hill gim
nazijos vadovybe linkime Al
giui, pasekant savo pirmatakų 
pėdomis, protingai panaudoti 
Dievo duotus talentus.

Tėv. d,r. Leonardas And rie
kus, OFM, Lietuvių Rašytojų 
Dr-jos centro valdybos pirmi
ninkas ir lietuvių pranciškonų 
Brooklyn© vienuolyno viršinin
kas, grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Kennebunkpbrte, Me.

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redakcijos narys ir Lie
tuvių Rašytojų Dr-jos centro 
valdybos sekretorius, išvyko a- 
tostogų. Redakcijon grįš liepos 
12.

Elenos Petniūnienės, gyv. 
Richmond Hill, N. Y., Darbi
ninko skaitytojos," sveikata su
negalavo. Birželio 18 dr. Skei
vio paguldyta Į Šv. Juozapo li
goninę, Far Rockaway, N.Y., 
patikrinimui.

Dr. Antanui Snieškai ir šeimai, jo motinai
A f A

Aleksandrai Snieškienei 
mirus, užuojautą reiškia

• Gražina ir Aleksandras
DAUNIAI

Vienuolynas_____ . GL 5-7068
Redakcija________GL 5-7281
Administracija ------ GL 2-2923
Spaustuvė------------GL 2-6916
Kultūros Židinys .....  827-9865

Darbininkas vasaros metu, 
nuo šios savaitės iki Darbo die
nos savaitės imtinai, išeis tik 
vieną kartą — trečiadieniais.

Į dainų šventę, kuri šį savait
galį vyksta Chicagoje, iš New 
Yorko išvažiuoja labai daug 
žmonių. Skrenda specialus lėk
tuvas, kurį suorganizavo Liet. 
Atletų Klubas. Kitai grupei va
dovauja Lito kelionių biuras. 
Visa eilė važiuoja mašinomis.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
birželio 7 baigė New Yorko Uni
versitetą ir gavo magistro laips
nį. Pagrindinė studijų šaka bu
vo slavų drama ir literatūra.

Dr. Antano šnieškos moti
nai mirus, išreikšdami užuojau
tą ir mirusios atminimą pagerb
dami, Antanina ir Albertas Os
tapai Kultūros Židinio statybos 
fondui paaukojo 10 dol. Pran
ciškonai dėkoja.

Leonardas ir Zenona Žitkevi- 
čiai birželio 23 atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
jubiliejų.

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, pranciškonų spaustuvės 
vedėjas, yra išvykęs atostogų. 
Jas praleis Toronto, Ont., Ka
nadoj.

Vytautas Alseika, Eltos re
daktorius birželio 28, pirmadie
nį, išvyko į Clevelandą, iš kur 
keliaus i Dainų švente Chica- 
goj. Iš Chicagos liepos 6 vyksta 
į Los Angeles, Calif. Į New 
Yorką grįžta liepos 15.

Atitaisome. Praeitame Dar
bininko numeryje, rašant apie 
klebonų pasikeitimus Paterso- 
no Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje, buvo parašyta, kad iki 
šiol klebonu buvo kun. Juozas 
J. Kinta, turi būti kun. Jonas 
J. Kinta. Už klaidą atsiprašom.

Kas norėtų įsigyti lietuviškų 
plokštelių ar lietuviškų knygų, 
prašomi kreiptis į Darbininko 
administraciją, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221.

Liet. Bendruomenės Įsikūri
mo dvidešimtmetis bus pami-
nėtas spalio 8 ir 9 New Yor
ke. Minėjimo reikalais birželio 
25 buvo sukviestas posėdis, 
kuriame dalyvavo JAV centro 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Vclertas ir vicepirmininkas Vin
cas Gruzdys, abu iš Philadelphi- 
jos. Taip pat posėdyje dalyvavo 
ir visa LB New Yorko apygar
dos valdyba. Sutarta tokį minė
jimą plačiu mastu surengti, su
daryti ir minėjimo programos 
apmatai. Spalio 8, šeštadienį, 
būtų iškilminga minėjimo aka
demija, kurioje būtų apžvelgta 
ir praeitis ir mestas žvilgsnis į 
ateitį. Tą vakarą — susipažini
mo vakaras, kurio programą at
lieka jaunieji talentai. Kitą die
ną, sekmadienį, iškilmingos pa
maldos, ir popiet — didysis 
koncertas.

Organizuojamas autobusas i 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 18. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno 680 
Bushwick Av., Bklyn, N. Y. 
7:00 sustoja prie Shalins Funer
al Home 84-02 Jamaica Ave.. 
Woodhavene. Kelionė asmeniu? 
12 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininke 
administracijoje GL 2-2923, va
karais GL 4-7068, pas M. šalins- 
kienę 296-2244, E. Kašetienę 
St. 2-6815. Gautas modernus ir 
patogus kelionei autobusas, ir 
tik vienas. Prašoma užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku at
vykti.

Dr. V. Slavinskas praneša, 
kad jo vadovaujamos ligoninės 
raštinėj yra laisva buhalterio 
vieta. Suinteresuoti kreipiasi 
adresu: Dr. V Slavinskas, P. O. 
Box 429, Monticello, N. Y. 127 
0L

Padėka
Lietuviu Moterų Klubu Fe

deracijos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja tarmių popietės daly
viam: kalbininkui L. Dambriū- 
nui, atvykusiam net iš Washing
ton© ir taip išsamai supažin
dinus su mūsų tarmėmis.

Generaliniam konsului A. Si
mučiui, pasveikinusiam susirin
kusius žemaitiškai, poetei Aud
ronei ir jos vyrui Broniui Bal
čiūnam, nukėlusius mus į Dzū
kų kraštą, poetei K. Grigaity - 
tei-Graudienei ir dr. M. Žu
kauskienei, paskaičiusiom kap- 
siškai; poetui L. Žitkevičiui, pa
deklamavusiam Vabalninku- 
Biržų tarme; ir P. Jurkui, skai
čiusiam Butkų Juzės “Žemaičių 
stiprybę”.

Dėkojam visiem, kurie savo 
atsilankymu pagerbė mūsų pas
tangas.

Dar karta ačiū!
Federacijos Valdyba

Apartments available in bet
ter parts of Manhattan and the 
Bronx. For information call 
795-0144. Joseph H. Green, li
censed real estate broker. By 
appointment only.

St. Citvaras išvyko į Braziliją dviračiu
Kaip buvo suplanavęs, taip 

sol. Stasys Citvaras ir įvykdė. 
Birželio 26, šeštadienį, 5:15 v. 
ryto su savo žmona dviračiais 
išvyko ilgai ir ilgai kelionei — 
viso net 15,000 mylių.

Ant dviračių sudėjo plastiki
nius ir brezentinius maišus, 
prisirišo net vieną gitarą, re- 
kordavimo aparatus, vandens 
blėkinį indą, žemėlapius ir ki
tus daiktus, daiktelius. Viso tu
rėjo apie 90 svarų per abu.

I jų butą 108 St., Richmond 
Hill, išleisti susirinko būrelis 
lietuvių, net šampanu aplaistė 
jų dviračius ir pačią kelionę. Iš 
Daily News buvo atvykęs foto
grafas ir pora korespondentų. 
Išvykstančių nuotrauka buvo į- 
dėta sekmadienio laidoje

Du automobiliai dar palydė
jo važiuojančius tuščiomis ir 
bundančiomis miesto gatvėmis. 
Kelią buvo gerai išstudijavę, 
per jį važiavę bent kelis kar
tus. Išvyko ankstų rytą todėl,

PRISIMINTAS 1941 METŲ SUKILIMAS
Iš organizacijų atstovų buvo 

susidaręs specialus komitetas, 
kuris surengė 1941 metų suki
limo minėjimą. Taip buvo atžy
mėta 30 metų sukaktis.

Pamaldos bažnyčiose
Lietuviškose bažnyčiose bir

želio 20 buvo specialios pamal
dos už ištremtus į Sibirą, už žu
vusius sukilime. Maspetho lie
tuvių bažnyčioje dalyvavo ir 
lietuviškų organizacijų vėlia - 
vos. Mišias turėjo taikyti prel. 
J. Balkūnas, bet, mirus jo se
seriai, mišias aukojo svečias iš 
Romos kun. V. Kazlauskas. 
Prel. J. Balkūno parašytą pa
mokslą paskaitė kun. J. Pakai- 
škis.

Parapijos choras, vadovauja
mas muziko Vytauto Kerbelio, 
įspūdingai pagiedojo tai dienai 
pritaikytas giesmes.

Akademija salėje
Minėjimo akademija buvo 

Šv. Tomo parapijos salėje
Woodhavene. Salė buvo gerai 
vėsinama. Gaila, kad apie tai 
niekas anksčiau nepranešė, nes 
diena buvo ir karšta ir tvan
ki. Kiti pabūgo ir susilaikė na
muose. Bet ir šiaip žmonių pri
sirinko apie 4-5 šimtus.

Pradėta žuvusių pagerbimu
Programa pradėta 5.15 v.p.p. 

Prasitraukus uždangai, sce
noje matėsi detalė iš Kauno ka
rių kapinių — didysis pamink
las ir kuklūs karių kryžiai. Iš

A. Kepalaites jaunieji pianistai
Kaip įprasta, pianistės Aldo

nos Kepalaitės auklėtiniai 
mokslo metų baigmėje parodo 
savo sugebėjimus. Birželio toks 
savybinis koncertas buvo Inos 
ir Tado Jasaičių namuose Great 
Neck, Long Island. Pasireiškė 
14 jaunųjų (8 mergaitės, 6 
berniukai).

Pirmąją dalį pradėjo pats jau 
niausiąs mokinys Petras Lau
rens, 7 metų, atpylęs porą 
Thompsono gabalėlių. Toliau 
skambino: Jonas Matulaitis— 
Ecksteino Prancūzų liaudies 
dainą, Justas Vilgalys — Beet- 
hoveno Sonatiną G major, Ona 
Matulaitytė — Beethoveno 
Fuer Elise, Rasa Vilgalytė — 
Schumanno Mažąjį etiudą, Ry
tas Vilgalys — Burgmuellerio 
Barkarolę ir Griego Elfų šokį, 
Andrius Rajeckas — Lichnerio 
Pievoje.

Antroji dalis grupuota pagal 
kompozitorius — pradėta Ba
chu ir užbaigta Chopinu.

Laura čerkeliūnaitė atliko 
Bacho Invenciją F major, Lina 
Čerkeliūnaitė — Bacho Invenci
ją F minor, Aura Ošlapaitė — 
Kuhlano Rondo C major, Pau
lius Rajeckas — Mozarto Sona
tos C major I dalį, Dalia Jasai- 
tytė — Mozarto Sonatos C ma
jor II dalį, Aura Ošlapaitė — 
Mendelssohno Dainą be žodžių, 
Ramutė Žukaitė — Griego Pe
teliškę.

nes tada gatvės tuščiausios, ma
žas judėjimas. Gi sunkiau
sia išvažiuoti New Yorke. Vie
na mašina net palydėjo iki til
to. Pirmoji jų sustojimo vieta 
buvo Patersone, N. J., pas An
taną Rugį.

Toliau jie numatė savo dvira
čiais pasiekti šias vietas: liepos 
10 — Charleston, West Virgini
ja, liepos 18 — Knoxville, 
Tennessee, liepos 22 — Nash-’ 
ville, liepos 28 — Memphis, 
Tennessee, rugpjūčio 6 — Tex
as, rugpjūčio 14 — Houston, 
Texas.

Taip susitvarkė, kad tuose 
miestuose ras ir savo paštą 
pašto centrinėse įstaigose, pa
kelės bankuose yra ir pinigų 
pasidėję.

Tšvažiuojantiem susirinkę 
palinkėjo ištvermės ir laimin
gos kelionės. Tikrai tai pirmas 
lietuvis, kuris užsimanė taip to
li nukeliauti dviračiu, iš New 
Yorko iki Rio de Janeiro!

garsiakalbių pasigirdo giesmė 
“Kovoj jūs jau žuvot” ...

I magnetofono juostą buvo į- 
rašytas tekstas, kuris paaiškino 
paminklo prasmę. Užbaigta vėl 
galingais giesmės žodžiais — 
“Garbė jum tebūnie’’...

Giesmės metu dvi mergaitės 
į sceną įnešė didelį gėlių vaini
ką ir pastatė šalia paminklo.

Invokaciją sukalbėjo kun. 
Pranas Getsčiūnas. Tuoj jung
tinis choras, diriguojamas Vin
co Mamaičio, sugiedojo J. Nau
jalio Maldą už tėvynę ir Ame
rikos bei Lietuvos himnus.

Pagerbiami laikinosios 
vyriausybės nariai

I sceną išėjęs rengimo ko
miteto pirmininkas Aleksand
ras Vakselis prisiminė sukilimą 
ir sustojo ties laikinąja vyriau
sybe. Specialiai buvo pristatyti 
publikai ir pagerbti šioje apy
linkėje gyveną laikinosios vy
riausybės nariai. Kiekvienam 
buvo prisegta į atlapą lietuviš
kų spalvų rozetė su rošės žiedu 
viduryje.

Pirmiausia buvo pristatytas 
prof. J. Brazaitis, toliau —sve
čias paskaitininkas dr. Adolfas 
Darnusis, iš Detroito, inž. An
tanas Novickis (dėl ligos jis ne
galėjo šiame minėjime dalyvau
ti, jam rozetė nunešta į ligoni
nę), dr. Juozas Pajaujis, adv. 
pulk. Jonas Šlepetys, Pranas 
Vainauskas.

Po to jaunieji kibo į Chopi- 
ną: Andrius Rajeckas paskam
bino Preliudą A major, Eglė 
Šukytė — Mazurką A minor, 
Dalia Jasaitytė — Mazurką G 
minor. Paulius Rajeckas —Ma
zurką Bb major, Lina čerkeliū
naitė — Preliudą Db major, 

. Laura čerkeliūnaitė — Valsą 
Db major.

Mokytojai A. Kepalait.ei do
vanėle mokiniu vardu iteikė R. 
Žukaitė. Jaunųjų pianistų pasi
rodymas praėjo pakiliai ir su 
derama rimtimi, (k)

Pensijoj gyveną vyras su 
žmona nori rasti butą iš 3-4 
kambarių. Nesvarbu kur gyve
namoji vieta būtų pasiūlyta. 
Abu galėtų atlikti lengvesnius 
namų priežiūros darbus. Tel. 
(212) 387-3744. Rašyti: Mr. D. 
Pocius, 143 Ten-Eyck Walk, 
Apt. 577. Brooklyn, N. Y. 
11206.

Vedusiai porai reikalingas 3- 
4-5 kambarių butas. Pageidau
jama Woodhaveno, Richmond 
Hill, Middle Village ar Glenda
le rajonuose. Skambinti vaka
rais: TW 4-4368.

Nebrangiai parduodamas lie
tuviškas tautinis kostiumas 
(size 12). Skambinti vakarais 
IN 1-8937.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
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.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
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.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: J.L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.

Dr. A. Damušio paskaita
Apie 1941 metų sukilimą kal

bėjo c*.r. Adolfas Damušis, vie
nas iš sukilimo organizatorių, 
specialiai komiteto pakviestas 
iš Detroito.

Dr. A. Damušis turi savitą 
kalbos stilių. Pirma jis linkęs 
svarstyti, analizuoti faktus, o 
paskui prieina prie pačių faktų 
pasakojimo. Taip ir šioje pa
skaitoje daugiau buvo analizuo
jamos to laiko apraiškos, inter
pretuojami vieni ar kiti reiški
niai, vis ieškant gilesnės min
ties. Iš paties sukilimo epizodų 
plačiau papasakojo, kaip buvo 
užimtas Kauno radiofonas.
Laikinosios vyriausybės vardu

Apie pusę valandos kalbėjo 
dr. A. Damušis. Po jo paskai
tos į sceną buvo pakviestas lai
kinosios vyriausybės atstovas 
prof. J. Brazaitis, kuris dešim
ties minučių kalboje palietė 
ano meto nuotaikas, laikino
sios vyriausybės darbus ir iš
reiškė pagarbą žuvusiem suki
lėliam. Tos pagarbos ženklan 
jis ir savo dovanotą gėlytę iš at
lapo įsegė į didįjį vainiką, ku
ris puošė žuvusiųjų paminklą.

Pirmoji dalis užsklęsta iš 
magnetofono juostos perduo
tos giesmės “Kovoj jūs jau žu
vot” paskutiniu posmu. Čia 
buvo panaudota Maspetho lietu
vių parapijos choro įrašai iš jų 
religinio koncerto.

Antroji dalis
Antrąją dalį pradėjo Nijolė 

Baltrulionienė, tos dalies pro
gramos vedėja. Pradžioje buvo 
skaitiniai, skirti sukilimui. Ta
das Alinskas paskaitė, kaip bu
vo paskelbtas per radiją Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mas, gi Leonas Karmazinas— 
paskaitė ištraukas, ką rašė ta
da New York Times ir Ameri-. 
kos lietuvių laikraščiai.

Solisto dainos
Pranešėja pristatė solistą Sta

sį Citvarą kaip išvykstantį iš čia 
Į Braziliją. Sol. St. Citvaras pa
dainavo tris dainas: A. Kača- 
nausko — Ten, kur Nemunas 
banguoja, F. Schuberto —Kla
jūną ir J. Dambrausko — Jau 
žirgelis pabalnotas. Akompona- 
vo Algirdas Kačanauskas.

Be tautinių šokių
Programoje buvo numatytas 

N. Y. lietuviu tautiniu šokiu 
grupės pasirodymas. Turėjo 
šokti penkis šokius, bet, mirus 
A. Kynastui, šokiai buvo at
šaukti (A. Kynastas buvo šokių 
mokytojos artimas giminaitis 
ir grupėje šokančių Bagdžiūnų 
senelis).

Deklamuoja
Į minėjimą buvo įjungtos ir 

.kelios jaunos merginos, kurios 
paskaitė eilių, pritaikytų tai 
progai. Marytė Sandanavičiūtė 
padeklamavo Putino “Tremti
nius”, Jūratė Balsytė — B. 
Brazdžionio “Brangiuosius ak
menis”.

Jungtinis choras
Koncerto pabaigoje pasirodė 

jungtinis choras. Jį sudarė šie 
chorai: Angelų Karalienės pa
rapijos choras, vad. M. Liubers- 
kio, Apreiškimo par. choras, 
vad. A. Kačanausko, Operetės 
choras, vad. M. Cibo, šv. Petro 
ir Povilo parapijos choras, vad. 
V. Mamaičio,

Choras sustojo prieš sceną, o 
dalis vyrų užkopė net ant sce
nos. Kitaip jiem būtų buvę sun
ku sutilpti pačioje scenoje.

Choras, diriguojamas Myko
lo Cibo, pradėjo dviem dai
nom — St. Gailevičiaus — Oi 
toli toli ir Br. Budriūno —Lais
vės vasaris iš kantatos “Lietu
vos šviesos keliu”.

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.

Dr. Adolfas Damušis kalba 1941 
metu sukilimo minėjime birželio 20 
šv. Tomo salėje Woodhavene.

Tada Vanda Galbuogytė pa
deklamavo B. Brazdžionio eilė
raštį “Lietuvos vardas”.

Pabaigoje padainavo A. Alek
sio — Pirmyn į kovą, J. Tallat- 
Kelpšos — Kur lygūs taukai, 
St. Šimkaus — Lietuviais esa
me mes gimę, — dirigavo 
Algirdas Kačanauskas.

Jungtinio choro pasirody
mas čia buvo tikra naujiena. 
Nors jam šiek tiek ir trūko “su- 
siklijavimo” bet jis skambėjo 
su jėga. Ir visi turėjo pa
sidžiaugti, kad bendrai dainai 
galima sušaukti visus apylin
kės chorus.

Užbaigos gėlės
Užbaigai į sceną buvo su

kviesti programos dalyviai. Vi
si buvo apdovanoti gėlėmis. A. 
Balsys, rengimo komiteto vice
pirmininkas, padėkojo visiem, 
prisidėjusiem prie šio minėji
mo.

Užbaigti minėjimą pakvietė 
Lietuvos himnu. O to jau ne
bereikėjo, nes himnas pradžio
je buvo sugiedotas. Tai būtų 
šiek tiek sutrumpinę ir užsitę
susį minėjimą. Užsitęsė jis tris 
valandas.

Kreditai kitiem
Minėjimui buvo išleista spe

ciali programa su P. Jurkaus 
piešiniu. Jis ir sceną papuošė. 
Pirmai daliai buvo nupiešęs 
Kauno kapinių paminklą, o ant
rai — Vytį ir atitinkamus įra
šus bei ornamentus.

Choram akomponavo Philip 
Skabeikis, talkinamas Marion 
D. Sidis.

Minėjimą rengė specialus ko
mitetas, kurį * sudarė: pirm. 
Aleksandras Vakselis, vicepirm. 
Aloyzas Balsys, vicepirm. Vy
tautas Banelis, ižd. Birutė Ra- 
dzivanienė, sekretorius — Al
fonsas Samusis.

Komitetas po programos M. 
Diržienės restorane buvo su
rengęs vaišes programos daly
viam ir svečiam.

(p-i.)

SPORTAS
(atkelta is 7 psl.) 

kus. čia vasaros pertrauka, o 
Chicagoj, Toronte pirmenybių 
įkarštis, šiuo kartu atrodo 
bent New Yorke kiek sąžinin
giau pasirudšta, todėl šeštadie
nio, liepos 3 d., 5 vai. vakaro 
Marquette parke Chicagoj susi
tikimas nekantriai laukiamas.

New Yorko Atletai į Chica- 
gą išvyksta lėktuvu šeštadienio 
rytą. Komandos sudėtis: Bag- 
džiūnas II (vartuose), Vainius 
II, Česnauskas, Bagdžiūnas I, 
Kreicas, Budraitis, Rauba, Kli- 
večka, Sabaliauskas, Šileikis, 
Bileckis, Vainius IV, Market, 
Žadvydas, Budreckas, Remėza 
n. Komandos vadovas — Re
mėza L Iš šios komandos 1964 
metais meisterio titulą Cleve- 
lande laimėti padėjo — Vai
nius n, Budraitis, Klivečka, Bu
dreckas, Šileikis, Remėza n. 
Remėza I.

Atletas




