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Gromyko Paryžiuje: Vid. Rytai, Indokinija, Europa
Kinam paėmus Indokinijos komunistus, tikimasi tusų sušvelnėjimo

Sovietų Gromyko šią savaitę 
lankosi Paryžiuje ilgiems pasi
tarimams: Vid. Rytai, Indokini
ja, Europos reikalai. Prancūzi
jos užsienio reikalų ministeris, 
prez. Pompidou ir kiti aukšti 
pareigūnai bandys įtaigoti sve
čiui savo nuomones ir planus.

Vid. Rytų padėtis dėl Sovie
tų lakūnų įvedimo į Egipto a- 
viaciją ir naujų raketų davimo

— Izraelis lėktuvų šį kartą 
gaus, jei nepasiseks greit įti
kinti arabus grįžti prie paliau
bų sutarties vykdymo. Nato 
konferencijoje Romoje apie tai 
neoficialiai pasakyta, nes Vi
duržemio valstybės jaudinasi, 
kad/arabai kito karo su Izraeliu 
nepradėtų. Mat, ta proga Mask
va galėtų pasinaudoti Vidurže
mio erdvėje labiau įsitvirtinti, 
o tai jau būtų daugiau negu Iz
raelio netekti.

— New York© statybininkų 
delegacija lankėsi šią savaitę 
pas prez. Nixona, kad jam pa
sakytų, kad ir jie karo nenori, 
bet remia jo sprendimą sudau
žyti priešo stovyklas Kambodi
joj, kad Amerikos vyrai galėtų 
greičiau grįžti namo iš karo. Jie 
nuvežė Amerikos vėliavėle pa-

yra žymiai įsitempusi. Pran
cūzai ragins Gromyko prisidėti 
prie tų, kurie jau yra pradėję 
žygius priversti arabus laikytis 
karo paliaubų sutarties. Izrae
lis yta pareiškęs per JT Sau- 
gunto Tarybą ir kitais būdais, 
kad jis laikysis paliaubų sutar
ties, jeigu jos laikysis ir ara
bai. Paryžius, Washingtonas, 
Londonas ir visi kiti S. Tarybos 
nariai Izraelio prašymą remia, 
tik vis dar tyli Maskva. Gromy
ko bus spaudžiamas ta kryptim 
pasukti.

Indokinijos klausimu Pran
cūzijos ir Rusijos nuomonės kai 
kuriais klausimais supuola, abi 
sutaria dėl Kambodijos (smer
kia Washingtoną dėl įėjimo į 
Kambodiją), bet to neužtenka

labai painiam reikalui sutvarky
ti.

Prancūzai žino, kad amerikie
čiai viską pametę neišbėgs iš 
Vietnamo, todėl reikia jiems su
teikti progą išeiti taip, kad ko- 
mun. Kinija tuo nepasinaudotų. 
Manoma, kad Maskva jau galė
tų remti sušaukimą tarpt, kon
ferencijos dabar, kada kom. Ki
nijai yra pasisekę visų trijų In
dokinijos valstybių komunistus 
paimti savo globon, iš kurios 
bent tuo tarpu Maskva yra iš
skirta. Kad taip yra atsitikę, su
žinome iš ilgo ir pikto Pravdos 
straipsnio, kuriame tvirtinama, 
kad Kinija sutrukdė sudaryti 
bendrą frontą prieš “imperia
listus” Indokinijoje, Amerikos

kariuomenei įėjus į Kambodi
ją-

Proga Maskvai suminkštėti 
dar ir tuo gėrį, kad tokios kon
ferencijos sušaukimu pradėjo 
rūpintis, tos vienuolika Azijos 
valstybių, kurios prieš 10 dienų 
tarėsi - Indonezijos sostinėje 
dėl Kambodijos neutralumo ap
saugojimo. Ten buvo nutarta 
suorganizuoti • tarptautinę kon
ferenciją visiems Indokinijos 
klausimams sutvarkyti. Tuo rei
kalu įgaliotos rūpintis Japoni
ja, Indonezija ir Malėzija. Visų 
trijų valstybių specialiai paskir
ti ambasadoriai vyks tais rei-

kalais tartis į Maskvą, Londo
ną ir Jungt. Tautas. Maskva ir 
Londonas čia todėl įsimaišė, 
kad tos valstybės pirmininkavo 
pirmajai Ženevos konferencijai 
Indokinijos klausimu ir buvo 
įgaliotos vėl ją sukviesti reika
lui atsiradus. Svarbiausias tokios 
konferencijos uždavinys būtų 
sutvarkyti visų svetimų kariuo
menių pasitraukimą iš Vietna
mo, Laoso ir Kambodijos. Wash- 
ingtonas šitą sumanymą jau pa
laimino ir pagyrė tas Azijos 
valstybes už pradėjimą rūpintis 
savo apsaugos reikalais. Indo
nezijos prez. Suharto buvo pa
girtas viešai, kai jis šį antradie
nį atvyko į Washingtona oficia
laus vizito.

— Savo salose pietiniame Pa- 
cifike Prancūzija vėl pradėjo at
mosferoje atominių užtaisų 
sprogdinimus. Numatyti aštuoni 
sprogdinimai. Rusija ir Ameri
ka atsisakė atominių ginklų 
sprogdinimo atmosferoje, bet 
Prancūzija ir kam. Kinija tos 
sutarties nepasirašė. Prancūzija 
pasiteisino, kad to reikalavęs 
jos saugumas. Rusija, ir Ame
rika savo atominių ginklų ban-

prez. Nixonui, o antrą prašė uždarytus, todėl tie sprogdini- 
perdūoti gen. Abrams, Ameri- mai neužteršią oro nuodinga ra- 
kos karių vadui Vietname. diacija. Bent taip manoma.

Premjeras' H. Wilson

Londonas. — Britų parlamen
to kadencija yra penki metai, 
bet ministeris pirmininkas turi 
teisę ir privilegiją prašyti kara
lienę paleisti parlamentą ir 
skelbti naujus rinkimus gerokai 
prieš kadencijos galą. Ta privi
legija dabar ir pasinaudojo Dar
bo partijos premjeras Wilsonas, 
apsisprendęs nelaukti kitos va
saros, bet padaryti naujo par
lamento rinkimus šiais metais 
birželio 18. Oficialioji rinkimi
nė kampanija tęsis tris savai
tes, bet pirmieji abiejų partijų 
šūviai paleisti tą pačią valandą, 
kai premjeras grįžo gavęs kara
lienės sutikimą.

Rinkimus paankstinti skati
no dvi priežastys.

Pirma, piliečių nuomonių ty
rinėtojai prieš kelias savaites 
pradėjo skelbti, kad rinkikų 
simpatijos žymiai pasisuko dar- 
biečių pusėn, tuo tarpu kai vi
sai neseniai buvo pranašauja
mas konservatorių laimėjimas, 
jei tuo laiku įvyktų rinkimai.

Žmonių nuotaikos ėmė keis
tis todėl, kad tik tuo laiku bu
vo paskelbti duomenys, rodą 
Anglijos užsienio prekybos ba-

išnau-

Angli- 
Euro-

su Rytais 
brangiai nemokės
Bonna. — Po antrojo susiti

kimo su R. Vokietijos premje
ru kancleris Brandtas užtikri
no savo partijos būkštauti pra
dėjusią vadovybę^ kad gerų san
tykių su komunistiniais kraštais 
siekdamas jis jų nepirks nė 
partijos .ideologinių principų a.t- 
sižadėdąmas, nė puo sąjunginin
kų atsimesdamas.

Partijoj yra atsiradusios dvi 
viena kitai priešingos grupės 
dėl V. Vokietijos santykių su 
Atlanto Bendruomene (Nato). 
Kairiausioji grupė siūlė trauk
tis iš Nato, nes tik tada būsią 
galimi santykiai su Rytais, bet 
didžioji dalis yra priešingos 
nuomonės. Kad Maskva kar
tais neapsiriktų bespėliodama 
kurlink Brandto vyriausybė no
rėtų pasukti, kancleris dabar 
pakartojo tai, ką neseniai tvir
tino partijos suvažiavime:

— V. Vokietijos politikos 
šaknys yra š. Atlanto s-goj ir su
formuluota bendradarbiaujant 
su JAV, be kurių pagalbos V. 
Vokietijai nėra saugumo. Tik 
su Amerikos pagalba V. Vokie
tijai gali pasisekti pagerinti sa
vo santykius su Rytais.

Spėtina, kad šis žodis dabar 
buvo specialiai skirtas Mask
vai, su kuria vyksta derybos dėl 
nepuolimo pakto. Atrodo, kad 
Maskva jas tyčia delsia, lauk
dama, matyt, kokios žymesnės 
Bonnos nuolaidos, šis Brandto 
pareiškimas turėtų pasakyti, kad 
laukti neverta.

— Namų statybos sekr. Rom
ney parėmė prezidento spren
dimą dėl Kambodijos, bet pri
dėjo, kad įsivėlimas į Vietna
mo karą buvo didelė nelaimė. 
Gerai, anot jo, kad tą klaidą 
ne respublikonai padarė, bet ir 
toks pasiguodimas bėdos nesu
mažina.

— Izraelio kariai isikūrė Li
bano pusėje ant kalvų, kad sek
tų teroristų judėjimą ir galėtų 
laiku sutrukdyti jų veiklą prieš 
žydų sodybas, esančias prie Li
bano sienos.

— Kambodijos užsienio rei
kalu mmiste^ atvyko į Saigo- 
ną reikalų tvarkyti. Jų labai 
daug, visi labai susivėlę ir opūs. 
Juk iš tikrųjų Kambodijos karą 
su komunistais dabar vietna
miečiai kovoja, nes Kambodijos 
kariuomenė labai silpna.

— Dėl šėrų kainų kritimo N. 
Y. biržoje Europoje nebūta dar 
jokios reakcijos. Kiekvienam 
krašte yra vis kitos priežastys, 
bet visuose viena yra bendra— 
niekur nėra tokios stiprios ir 
ilgos infliacijos, todėl nereikė
jo jai sutramdyti imtis tokių 
drastiškų priemonių, kokios pa
vartotos Amerikoje. Niekas ne
mato, kad Amerikoje būtų pra
sidėjusi ūkinė krizė.

— Krašto ūkio ir finansų at
stovai renkasi šią savaitę prezi
dentūroje apie ūkinę padėtį su 
pr^. Nixonu pasitartu Jau. gir
disi balsų apie kainų ir atlygi
nimų kontrolę, bet tuo tarpu 
tos priemonės dar niekas nere
komendavo, išskyrus vieną N. 
Y. merą Lindsay, kuris jau spė
tas pakritikuoti.
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Izraelio kūrėjas pasitraukė iš parlamento 
Ta proga pabėrė įdomiy savo nuomonitj

Izraelio kūrėjas David Ben- 
Gurion, daugiau kaip 50 metų 
dirbęs, kad Palestinos žemėje 
susikurtų moderniška ir nepri
klausoma žydų valstybė, šią sa
vaitę pasitraukė ir iš parlamen
to, kad suspėtų parašyti savo 
laikotarpio istoriją.

Izraelis įsikūrė 1948 m., Ben 
Gurion parinko naujai valsty
bei vardą ir stovėjo jos vyriau
sybės priešaky pirmus 15 metų. 
Pasitraukė nuo valstybės vairo 
supratęs, kad laikas užleisti vie
tą jaunesniems. Bet parlamen
te pasiliko. Jam dabar 83 me
tai, gyvena ne mieste, bet ki- 
butce Negev dykumos oazėje.

Pasitraukimo iš politinio gy
venimo proga su Time atstovu 
Levin pasidalino dėmesio ver
tomis nuomonėmis. Žemiau jų 
santrauka.

Izraelio gimimas. — Kai bu
vo paskelbta, jog bus kuriama 
nepriklausoma Izraelio valsty
bė, Amerika uždėjo ginklams 
embargo. Tik rusai mums pa
dėjo, žinoma, ne iš meilės, bet 
siekdami britų išvarymo. Ir ne 
savo ginklais, bet Čekoslovaki
jos. Bet man rūpėjo ne rusų 
motyvai, tik ginklų gavimas.

Sovietų politika.—Jie nori tu
rėti abudu vandenynus — At
lantą ir Pacifiką. Bet pirmiau
sia jie turi turėti Viduržemio re
gioną. Jis negaunamas be ara
bų pagalbos, todėl jie stengia
si juose įsigalėti. Aš nemanau, 
kad Maskva norėtu Izraeli su
naikinti, nes Izraeliui dingus ru
sai arabams nebebūtu reikalin
gi-

Kinija. — Kai kinai turės 
tokius ginklus kaip rusai ir a- 
merikiečiai, Kinija taps vienin
tele pasaulio didvalstybe. Kini
ja turi pagrindo būti priešiška 
Rusijai, nes ši pagrobė iš jos 
800,000 kv. mylių žemė^. Jei 
Rusija tų žemių jiems negrą
žins, aš esu absoliučiai tikras, 
kad bus karas ir po to jau Ru
sija nebebus didžiojo pasaulio 
valstybė.

Žydų-arabų taika. — Taika 
brangesnė, už teritoriją. Prieš 
Septynių dienų karą Izraelio tu
rėta teritorija pakankama dar 
papildomiems 5-6 milijonams 
žydų apgyvendinti (dabar yra

Ben-Gurion

2,550,000 gyv.). Tiek gyventojų 
Izraeliui pakanka. Todėl reikė
tų arabams po karo paimtas že
mes grąžinti, išskyrus Jeruza
lės miestą ir Golano aukštu
mas.

Nasseris. — Egipte yra daug 
savo reikalus teisingai supran
tančių protingų žmonių, bet su 
dabartiniu režimu jie negali 
susikalbėti. Egipte turi atsirasti 
naujas režimas.

Kiti valstybininkai. — Aš ne
būčiau rinkęs Eisenhowerio pre
zidentu. Jis nieko nepadarė, jo 
darbus nudirbo Dulles ir Sher
man Adams, bet Eisenhowe- 
ris buvo labai simpatingas žmo
gus. Į prez. Kennedy kaip pre
zidentą rimtai nežiūrėjęs. Jei 
prez. Johnsonas nebūtų pakliu
vęs į Vietnamo biznį, Amerika 
dabar būtų geriausias pasaulio 
kraštas. Atrodo, kad kritikuoda
mi de Gaulle žydai ir kiti pada
rė jam didelę skriaudą. Juk vi
sai nesvarbu, ar jis žydus my
li ar jų nekenčia, bet svarbu 
tai, kad jis išgelbėjo Prancū
ziją.'

Saulėlydis. — Buvo pradė
jęs rašyti Izraelio valstybės Is
toriją, bet paskui supratau, kad 
rašyti apie savo laikotarpį, ku
riame esi pats veikęs, nepatar
tina. Todėl pradėjau rašyti tik 
savo atsiminimus. Jau parašiau 
iki 1933 m., atsirado apie 1000 
psl. Kiti skyriai bus didesni, 
nes vėliau ir veiklos būta dau
giau.

Sovietai kuria banką, Rumunija 
neprisideda

Rumunijos atsisakymas banką 
remti plaukia iš jos nusistaty
mo nesidėti prie tokių projek
tų, kurie ribotų jos ūkinį ar po
litinį suverenumą.

Britai renka parlamentą birželio 18 d.
lanso pagerėjimą (pirmą kartą 
po ilgų metų britai pradėjo dau
giau užsieniams parduoti negu 
iš jų pirkti). Anglai pasijuto iš
lipę iš didelio ūkinio nuosmu
kio ir atsistoję ant savo kojų. 
Tai švelniai paglostė jų savi
garbą.

Darbiečiams atėjus valdyti, 
Anglijos ūkiniai reikalai buvo 
labai blogi. Įvestos gydymo 
priemonės buvo kietos, ypač 
darbininkam (įšaldyti atlygini
mai, prašyta susilaikyti nuo 
streikų ir k.). Bet vyriausybė 
tvirtino, kad labai ilgai nereiks 
kentėti, kad tos susivaržymo 
priemonės išves Angliją į ge
resnius laikus. Kai vyriausybės 
žodis išsipildė, darbininkų sim
patijos vėl pasuko darbiečių pu
sėn. Wilsonas ir apsisprendė su
sidariusią padėtį tuojau 
doti rinkimams laimėti.

Antroji priežastis yra 
jos pastangos patekti į
pos ūkio bendruomenę —Bend
rąją Rinką. Pasitarimai tuo 
reikalu turi prasidėti birželio 
mėnesį, bet žinoma, kad vie
naip gali pažiūrėti į reikalą kon
servatoriai, o dar kitaip darbie- 
čiai. Rinkos nariai buvo linkę 
su tomis derybomis neskubėti, 
bet palaukti kito pavasario par
lamento rinkimų. Londonui ap
sisprendus dabar parlamento 
rinkimus pravesti, derybos dėl 
britų priėmimo į Rinką eis 
sklandžiau, nes bus žinoma, ko
kią vyriausybę britai išsirinko 
ir su kokia politine kryptimi 
reiks reikalą turėti.

Dabartinio parlamento sudė
tis tokia: iš 630 atstovų dar- 
biečiai turi 346, konservatoriai 
262, liberalai 13, Škotijos ir Va- 
lijos nacionalistai po vieną, li
kusieji nepriklausomi. Laimėji
mas pranašaujamas darbiečiam 
dar ir dėl to, kad šiuo metu 
konservatoriai neturi patrauk
laus vado.

Mečetė ar lėktuvo slėptuvė? 
— Ši Izraelio žvalgybos lėktu
vų padaryta fotografija sakytų, 
kad į foto aparatą pateko mu- 
zulmonų maldos namai -meče
tė. Iš tikrųjų gi taip yra užmas
kuoti maži cementiniai angariu- 
kai, kuriuose slepiami Egipto 
geresnieji lėktuvai, ypač tie,

kuriais skraido Sovietų lakū
nai. Atsiminę, kaip Izraelis 
pirmąją šešių dienų karo dieną 
sunaikino žemėje visą Egipto 
aviaciją, Sovietų patarėjai da
bar sugalvojo šitokį “patobuli
nimą”. šiuo metu esą užsakyta 
padaryti 450 tokių angariukų 
— lėktuvų slėptuvių.

Varšuva. — Čia posėdžiavo 
sovietiškos bendrosios rinkos 
nariai ir sutarė steigti banką 
bendrai vykdomiems projek - 
tams finansuoti. Tie vadinami 
bendri projektai yra viena iš 
Maskvos priemonių laikyti vi
sus satelitus prie savęs pririš
tus, kad jai tektų kuo daugiau 
ūkinės naudos ir būtų lengves
nė politinė kontrolė.

Posėdy dalyvavo premjerai 
šių narių - valstybių: Rusijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, R. 
Vokietijos, Vengrijos, Mongoli
jos, Lenkijos ir Rumunijos. Sep
tyni įsipareigojo sutartį pasira
šyti iki liepos 10, bet Rumu
nija tokio pažado nedavė. Ko
munikate paaiškinimo nėra, bet

Draugai pataisė 
Lindsay klaidą
New York Times paskelbė 

kalnus medžiagos apie New Yor- 
ko policijos kyšininkavimo 
praktikas, meras Lindsay tuo
jau paskyrė komisiją kaltini
mams patikrinti. Bet ton komi- 
sijon paskyrė vien tik aukštus 
ir gerai apmokamus savo ad
ministracijos pareigūnus, ku
rių tarpe yra ir pats policijos 
viršininkas Leary.

Pati komisija greit suprato, 
kad meras čia bus padaręs dide
lę klaidą, todėl jam pranešė, 
kad tam darbui atlikti komisi
jos sudėtis visai netinka. Pa
tarta sudaryti komisiją iš mies
to administracijai nepriklausan
čių žmonių, duoti jai gerą ju
ridinę pagalbą ir paskirti pini
gų už jos patarnavimus apmo
kėti. Iš to spręstina, kad New 
YOrk Times Žmonių rasti nenor- Gegužė* 30 ’Amerikoj* prisimenami laisvės kovose kritę kariai, čia karių kapinėse Brooklyn*, 
malumai yra labai tiršti. . Nuotr. v. Maželio

Dar pasakyta, 
kad pasitrauks
Prez. Nixonas vakar dviem 

frontais ryškino amerikiečių 
karinės veiklos Kambodijoj rei
kalą, nes vis dar drumsčiamos 
nutaikos krašte skleidžiant 
gandus, kad prezidentas savo 
žodžio gali netesėti — kariuo
menės iš Kambodijos sakytu 
laiku neištraukti.

Kaip ir dera sąjungininkams, 
Romoje antradienį ir trečiadie
nį posėdžiavusiai Nato užsienio 
reikalų ministerių tarybai pre
zidentas Nixonas per valstybės 
sekretorių W. Rogers pranešė, 
kad Amerika atėjo į Kambodiją 
kaip jos draugas, kad nieko ten 
sau nesiekia ir kad pasitrauks 
birželio 30. Sustiprintos pastan
gos prašant pagalbos paremti 
Azijos valstybių nutarimą suor
ganizuoti tarptautinę konferen
ciją visoms Indokinijos proble
moms sutvarkyti.

šį antradienį iš prezidentū
ros buvo pakartota, kad birže
lio 30 amerikiečiai iš Kambodi
jos išeis, kad pietų vietnamie
čiams, jeigu jie panorės ten pa
silikti, bus duota aviacijos ir ki
ta technikinė pagalba, jei jie 
prašys, šitai bus daroma Viet
name esantiems kariams apsau
goti.
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V ei grįžta prie prezidento Kennedy nužudymo ANTANAS J. IAVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave^ 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

(I ąsa iš pereito nr.)
Žudikas? Oficialiai tai buvo 

tik vienas — Lee Harvey Os
wald. Šiandien tuo nė vienas ne
tiki, nors ir jis buvo biaurios 
neapykantos apakintas. Tikrie
ji kaltininkai yra tie, kurie iš
augino tą neapykantą.

•
Amerikos prezidentas važiuo

ja per Dalias. Automobilių vir
tinė pasisuka iš Main Street de
šinėn į Houston Street ir tuo
jau kairėn į Elms Street. Prie
kiniame automobilyje be jokių 
ženklų važiuoja Dalias policijos 
vadas. Paskui jį važiuoja didžiu
lis prezidento automobilis, ku
rio šoferis vos išvairuoja pavo
jingais posūkiais labai siauro
mis gatvelėmis.

Žmonės stovėjo šaligat
viuose ir Kennedy sutiko šū
kiais. Žinoma, tai daugumą su
darė vargšai meksikiečiai, o ne 
turtingieji teksiečiai. Vis tik 
priėmimas buvo geresnis, nei 
jis pats tikėjosi. Connally, ku
ris sėdėjo priešais prezidentą, 
pajuto tą patį ir šypsodamasis 
tarė prezidentui: “Dabar nega
lėsi pasakyti, kad teksiečiai jū
sų nemėgsta”.

Tuo momentu Įvyko 
kažkas baisaus

Pirmas šūvis pataikė Kenne- 
džiui į nugarą. Tai Oswaldas? 
Antras šūvis iš priešingos kryp
ties pataikė į Connally. Tre
čias ir ketvirtas šūvis pataikė 
Kennedy beveik tuo pačiu mo
mentu, tik vienas iš užpakalio, 
o kitas iš priekio. Nuo tų kelių 
kulkų Kennedy galva formaliai 
susprogo. Smegenys susimaišė 
su krauju ir kaulo atlaužomis 
aptaškė visus sėdėjusius maši
noje ir važiavusius šonuose po
licininkus — motociklistus.-'-

Šis atentato momentas prof. 
Josiah Thompson 1967 moks
liškai ištirtas, remiantis visais 
paskutiniais moksliniais atradi
mais, naudojant fotografijas, 
filmus, dokumentus ir liudinin
kų parodymus. Visa aiškiai į- 
rodo, kad atentatą Lee H. Os
waldas įvykdė ne vienas.

Visą suirutę, kuri Įvyko po 
šūvių, sunku būtų aprašyti. Pre
zidento šoferis, specialus agen
tas Greer, pirmas atgavo veik
los sąmonę ir per mikrofoną su
šuko: “J pirmą ligoninę”.

Policijos vadas aliarmuoja li
goninę. Veltui. A p a r a tai 
neveikia. Taip ligoninė buvo vi
siškai neparuošta.

Užtruko kelias minutes, kol 
buvo ištrauktas sunkiai sužeis
tas Connally, ir dar ilgiau už
truko ligoninės formalumai, kol 
galų gale Kennedžio kūnas at
sidūrė ligoninėje ant operacinio 
stalo.

Faktiškai tas jokio skirtumo 
nesudarė, nes jokia pagalba 
jam nebebuvo reikalinga. Nors 

Darbininkai su šalmais demonstruoja New Yorke prie miesto valdybos gegužės 20. Vėliavos ir vėliavos... ir 
iškabinti patriotiniai šūkiai — “We support The Boys in Viet Nam”. Nuotr. V. Maželio

buvo pilamas kraujas, nors bu
bo bandoma masažo būdu palai
kyti širdies plakimą, visiem bu
vo aišku, kad tai tik rutina, pa
rašytų reikalavimų dalykas, kad 
buvo bandyta... nes pats Ken
nedy jau seniai buvo negyvas..

Vaizdai iš gegužės 20 demonstracijų, kurios buvo surengtos “ty
liosios daugumos” ir nukreiptos prieš New Yorko burmistrą 
Lindsey, prieš triukšmaujančius studentus. Nuotr. V. Maželio

Nauja versija—kas suinteresuotas 
buvo Kennedy nužudymu

Prez. Kennedy nužudymą ki
taip aiškina amerikietis autorius 
Albert H. Newman savo 622 
pusi, knygoje “The Assassina
tion of John F. Kennedy; The 
Reasons Why”. Jis sutinka su 
Warreno komisijos aiškinimu, 
kad žudikas buvo vienas — Lee 
Harvey Oswald. Bet žudymo 
motyvas kitoks — kad prezi
dentas Kennedy buvo Fidel 
Castro režimo Kuboje priešinin
kas.

Dėl tos pačios priežasties Os
waldas mėgino nušauti ir gen. 
Edwin A. Walker jo namuose. 
Generolas tik ką buvo grįžęs iš 
kelionės su prakalbom, kuriose 
jis buvo siūlęs pasiųsti Ameri

Tai žinojo ir jo žmona Jackie 
Kennedy, kuri nuo smūgio net 
verkti negalėjo, apstulbusi sto
vėjo prie savo nužudyto vyro 
lavono.

Prezidento Kennedžio nužu- 

kos 82 parašiutininkų diviziją 
Castro režimui likviduoti. Kai 
pirmas šūvis generolo nekliudė, 
Oswaldas žadėjęs antrą atenta
tą prieš jį po prezidento nužu
dymo.

Oswaldas žadėjęs nužudyti ir 
R. Nixona, kuris buvo kaip tik 
tuo metu pasisakęs viešai už pa
ramą sukilėliam Kuboje. Tokį 
liudijimą pareiškusi Oswaldo 
žmona.

Newman sako, kad tarp Os
waldo daiktų buvo rastas rusų 
gamybos nešiojamas radijo apa
ratas, kuriuo jis galėjo trum
pom bangom gauti siunčiamas 
iš Havanos žinias.

dymas sukrėtė visą pasaulį. 
Bet Texas ir kai kurie kiti Ame
rikos miestai reagavo visai ki
taip.

Pav., žinomas dešinys ekstre
mistas gen. Walker, kuris Ken
nedžio apsilankymo proga vė
liavą buvo pakėlęs iki pusės 
stiebo, išgirdęs, kad Kennedy 
nušautas, vėliavą pakėlė iki stie
bo viršūnės. _• : .

Mokyklų vaikai Dalias ir 
Jackson, Mississippi, kaip pra
nešė Associated Press kores
pondentai, džiaugsmingai šoki
nėjo šaukdami: Ypi, ypi! Atlan
toj, Georgijos valstybėje, žmo
gus ištraukė mikrofoną iš ^re
porterio rankų ir sušuko: *tBal- 
tasis, kuris buvo parsidavęs 
negrams, gavo savo teisingą at
lyginimą — tapo nužudytas.” 
Vienas Oklahomos daktaras pa
reiškė ligoniui: “Laba igerai, ti
kiuos, kad jie ir Jackie nudė
jo”. Amarrillo mieste mokyklos 
vaikai gavo ,-.atostogas ir 
džiaugsmingaUšaukė: “Puiku, o 
vis tik jie Kennedy nudėjo ...”

Tuo tarpu Dalias Parklando 
ligoninėje dalykai vos nepriėjo 
prie ginkluoto susirėmimo. Ken
nedžio palydovai norėjo kuo 
greičiausiai palikti ‘šį dievų pra
keiktą miestą. Palydovai gavo 
pusės tonos sunkumo bronzinį 
karstą. Jackie vis dar su kruvi
nais rūbais atsisveikino savo 
vyrą, nuimdama vestuvinį žie
dą nuo jo piršto.

Ji vis sėdį, lyg paraližuota ir

SPAUDA

J. TAUTOS PAGERBĖ MOTINAS
Laikraščių informacijos apie 

įvykius yra kfip chaotinės' ma
sės greitai judanti srovė? Ka
da iš tos masės išgriebi • atski
rus įvykius ir juos sustatai vie
ną šalia kito kaip mozaikos ply
teles, jie prašneka gyvenimo 
ironijos, absurdo nuotaika. An
tai: -f;.

The Tablet* (gegužės 7) pra
nešė, kad Amerikos vyskupų 
konferencija San Francisco 
“kreipėsi į Amerikos katalikus, 
skatindama pagerbti Jungtinių 
Tautų kilnius siekimus ir giliau 
pažinti J.T. pastangas bei lai
mėjimus”. — Tai viena plytelė, 
o štai kita šalia jos:

Tas pats laikraštis ir tame 
pat nr. pranešė apie tų J. Tau
tų vieną žygį. Esą J. Tautų pa
dalinys Vaikų globos fondas 
(UNICEF) nutarė parūpinti mo
tinos ir vaiko sveikatos klini
kom kontraceptinių priemonių 

—apsaugai nuo nėštumo ir 
nuo gyventojų pertekliaus.

Prieš fondo pinigų skyrimą 
kontraceptinėm priemonėm 
griežtai pasisakė .. .Sovietų Są
jungos atstovai.

Fondui nuo-1953 metų kas- 
met po 1,000 dol. moka Vati
kanas.

Dar ironiškiau: tos žinios 
apie J. Tautų žygį buvo paskelb
tos gegužės 7 -— vadinas moti
nų pagerbimo dienos metui.

•
Geraširdiškai ir linksmai nu

teikia lietuviško gyvenimo isto
rinė mozaika. Antai:

Aleksandrą Stulginskį, miru
sį 1969, buvusį Lietuvos pre
zidentą, Sibiro tremtinį, New 
Yorkas pagergė minėjimu.
Pagerbė jį ir Memelar Dampf- 

boot informacija: “1969 rugsė
jo gale mirė Chicagoje, eida- 
msa 85 metus, paskutinis de
mokratiškai išrinktas Lietuvos 
valstybės prezidentas Aleksand
ras Stulginskis, kuris pareigose 
išbuvo iki 1926 metų gegužės. 
Su juo mirė paskutinis Lietu
vos nepriklausomybės 1918 m. 
vasario 16 dienos deklaracijos 
signataras. Kaip kovotojas už 
savo tėvynės nepriklausomybę 
velionis carinio režimo buvo iš
tremtas į Sibirą”.

Gal laikraštis ir taikliai sa- 

rūko cigaretę po cigaretės. Nie
kas nenorėjo atsakyti jai į klau
simą, kodėl jie iš čia neišvažiuo
ja.

Prie prezidento karsto su at- 
raitytomis rankovėmis stovėjo 
ligoninės vyriausias daktaras— 
Earl Rose, kuris isteriškai šau
kė: “Karsto negalite iš čia pa
imti. Jis turi čia pasilikti”.

Jis žinojo Texas valstybės į- 
statymus, ir jis buvo teisingas, 
nes pagal juos, — kiekvienas 
nužudytas turi būti komisijos 
priežiūroje skrodžiamas ir tik 
po skrodimo išvežamas.

Prezidento sargybos viršinin
kas Kellerman veltui bandė 
perkalbėti daktarą padaryti iš
imtį.

Tada buvo iškviestas Dalias 
taikos teisėjas, kuris taip pat 
pasisakė už skrodimą. Triukš
mas darėsi vis didesnis. Galiau
siai teisėjui, sušukus, kad jam 
ši žmogžudystė yra lygi visom 
kitom žmogžudystėm, įsižeidė 
Kennedžio palydovai, o Keller
man sušuko: “Pasitrauk! Visi iš 
kelio! Ką jūsų įstatymai čia sa
ko, I don’t give a shit...”

Naudodami karstą kaip savo 
rūšies tanką, visus išblaškė į šo
nus ir karstą jėga išnešė iš li
goninės ir padėjo ant specia
laus lauke laukusio automobi
lio.

Ir taip rezidentas Kennedy 
paliko. Dalias... 1 valanda ir 
40 minučių po atentato... ne
gyvas.

Iš vokiečiu kalbos vertė
- V. Čėsna

J. B. 8HALIN5-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way S ta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 moderato* 
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 direktonua 426 
Lafayette SL, 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 Bostonų. TR 6-643*.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntimus ir užsakam 
kitas dovanas ; Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. E V 4-4952
JUOZO ANDRUS1O Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybes, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, income Tax užpil
dymas, Mutual hunus—pinigų invesiacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica a ve., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą

kė, kad Stulginskis į Sibirą bu
vo ištremtas “carinio režimo”,, 
nes argi SfAIWt^^ebUVb :'“ca-’ 
resnis už carą”? Bet informa
ciją, kad prezidentas Stulgins
kis mirė Chicagoje; prielaidą, 
kad po Stulginskio ėjęs prezi
dentas Grinius nebuvo išrink
tas demokratiškai, — jau tenka 
laikyti istorine poezija, kurioj 
fantazijos nesaisto nei vietos, 
nei laiko, nei fakto tikrovė ir 
kuriai dabar nereikia “nei rit
mo nei rimo”.

•
Istorinę skriaudą preziden

tui dr. Kaziui Griniui atitaisė 
Pirmyn jaunime, Toronto moks
leivių ateitininkų neperiodinis 
laikraštėlis, gražiai, kruopščiai 
išleistas su pagarbiu dėmesiu 
Lietuvos praeičiai. Bet ką pa
darysi, kad dabarties įžymieji 
žmonės ir jų pavardės jauni
mui labiau žinomos nei praei
ties ir dėl to Lietuvos prezi
dentu jis mato dr. Girnių, ne 
dr. Grinių. Rašiny “Lietuvos 
politika” sakoma: “1926 m. pa
vasarį seimo rinkimais buvo iš? 
rinktas Dr. Kazys Girnius kaip 
Lietuvos prezidentas. Bet 1926 

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška U 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. '
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir ^vietinės.
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat” šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
♦ 6 vai. WEVD 1330 kiL 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
T467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565___________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Fa. 19123; 
PO 5-0932.____________________________________________________________
PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast»— sekmadieniais 4 vai.

- popiet. WIBF-—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Mlnkus, 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. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

m. gruodžio 17 d. karininkų 
grupė padarė perversmą, šis 
perversmas buvo rengiamas 
krikščionių demokratų partijos, 
nes dr. Girnius buvo išrinktas 
iš valstiečių liaudininkų parti
jos. Po perversmo prezidentu 
tapo A. Smetona. 1927 m. de
mokratiniu būdu buvo išrinktas 
naujasis seimas. Prezidentu li
ko Antanas Smetona”.

Jaunimas čia dosnesnis — ne 
tik Grinių pripažino išrinktą 
prezidentu demokratiškai, bet 
ir prezidentą Smetoną.

Anoniminiai laiškai
Okup. Lietuvoje nusiskun

džiama pagyvėjusią anonimi
nių, šmeižiančių laiškų banga. 
Tokius laiškus gauna pareigū
nai ir kt. asmenys. “Tiesoje” 
(bal. 8) paskelbta, kad buvęs 
susektas tokių laiškų autorius 
Albinas Telksnys. Jis, 46 m. am
žiaus, buvo baigęs Žemės ūkio 
akademiją ir dirbo Kauno bo
tanikos sode. Telksnys teismo 
buvo nubaustas trejiem metam 
“griežto režimo pataisos dar
bų kolonijoje”. (Elta)

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

Berniuky stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpjūčio 21 d. (galima rezervuotis bet kokiam laikui 
to sezono laikotarpiu). Stovyklautojų skaičius ribotas, todėl prašo
me registruotis iš anksto. Berniukai iš New York apylinkės bus at
vežami mūsų parūpintomis priemonėmis. Kreiptis dėl smulkesnių 
informacijų bei registracijos: Franciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine 04046 (Tel. 207-967-2011).

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

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-I0 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. II42I
Tel. 212 - 847-5522

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

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Paulius VI—Uola ar. . .?
Popiežiui Pauliui VI gegužės 

29 sueina jo kunigystės 50 me
tų. Ši proga skatina betgi žvelg
ti į jį ne tiek 50 kunigystės su
kakties, kiek jo 7 metų popie
žiavimo fone.

Šių metų pabaigoje Paulius 
bus 73 metų, bet tebėra guvus 
ir dinamiškas. Sekdamas jo 
veiklą, gali suabejoti, ar jam 
tinka vardas Uolos (ant kurios 
pastatyta Bažnyčia). Uola reiš
kia atsparumą, bet ir — nejud
rumą; kietumą, bet ir — ne
jautrumą. Paulius VI nėra iš to
kių. Jis judriausias, paslan
kiausias iš visų buvusių prieš ji. 
0 jo kalbos audiencijose išduo
da jo dideli jautrumą žmonijos 
ir Bažnyčios reikalam. Jautru
mą, kuris retai kada rodo po
piežių prasiveržiant triumfuo
jantį entuziastingą; daug daž
niau skausmingai sielvartaujan
tį — taryt alyvų darže.

Paulius VI neslėpė jaučiąs, 
kad "erškėčių vainiką" jam 
deda ne tiek Bažnyčios priešų 
rankos, kiek rankos jo artimiau
sių talkininkų — kai kurių kar
dinolų, kai kurių vyskupų, kai 
kurių kunigų.

Tų “kai kurių” maištingi bal
sai kyla dėl autoriteto vadovau
ti Bažnyčios gyvenimui. Aiškin
damiesi Vatikano 11 susirinki
mo “kolegialinio valdymo” žo
džius, jie supranta, kad visi 
klausimai būtu svarstomi ir 
sprendžiami vyskupų sinode, o 
tuo tarpu popiežius kai kuriuos 
klausimus yra rezervavęs savo 
kompetencijai.

Dėl to ir įtampa tarp jų ir 
popiežiaus. Įtampą labiausiai su
dramatino du popiežiaus autori
teto paskelbti aktai: enciklika 
(Humanae vitae 1968) prieš 
gimimų kontrolę kontracepti
nėm priemonėm, nediskutuoti
nas pasisakymas už privalomą 
kunigų celibatą.

Popiežiaus pasisakymas prieš 
kontraceptines priemones susi
laukė aštraus nepritarimo tarp 
Amerikos teologų (ypačiai Kata
likų universiteto Washingtone 
profesorių). O prieš popiežiaus 
pasisakymą dėl celibato toliau
siai nuėjo Olandijos kunigai ir 
vyskupai. Paskiausiu laiku nau
jos alyvos į šią ugnį įpylė Bel
gijos kardinolas Josef Suenens, 
pateisindamas olandus, pasisa
kydamas prieš popiežiaus atsi
sakymą celibato klausimą disku
tuoti, siūlydamas tą klausimą 
palikti atskirų kraštų vyskupų 
bei kunigų nuožiūrai.

Amerikos vyskupų konferen
cija tuo klausimu parodė loja
lumą popiežiui. Tačiau maištau
jančių balsų ir čia nestinga, ir 
jie garsiau skelbiami nei vys
kupų konferencijos balsas.

Iš kitos pusės — Australijos, 
Indijos, Congo katalikų skelbia
mas besąlyginis pritarimas tuo 
klausimu popiežiui.

Bažnyčios ganytojai, atrodo, 
yra įsisiūbavę ir suskilę — la
biau nei ganomieji — pasau
liečiai.

★

Žinios apie pritarimą ir ne
pritarimą popiežiui daro įspū
dį, kad balsai prieš popiežiaus 
autoritetą skardenas! labiau iš 
materialinėje gerovėje, pertek
liuje gyvenančių kraštų, kurių 
žmogus yra išlepintas patogu
mų, ieško malonumų, vengia 
aukos ir kryžiaus kelio, laiko 
savo elgesiui autoritetu savo 
asmeninę sąžinę — ne Bažny
čią, į kurią žiūri kaip į žmonių 
bendruomenę, ne dievišką insti
tuciją; nori eiti ne su Bažny
čia, bet kad Bažnyčia su juo ei
tų ir savo autoritetu prideng
tų jo asmeninius sprendimus.

Tokiose visuomenėse ganyto
jai ne vienas taria, kad. Baž-

Knyga “Official Directory”, 
kurioje yra Amerikos katalikų 
statistikos žinios, anot Tablet, 
yra vienintelis dalykas Ameri
kos katalikų Bažnyčioje tokio 
pat didumo kaip ir anksčiau— 
1,700 puslapių ir sveria 6 sva
rus.

Bet katalikų skaičius 1970 ro
domas pirmą sykį nuo 1900 me
tų mažesnis nei praėjusiais me
tais.
Sumažėjo:

Pagal minėtą “Official Direc
tory”, sumažėjo J.V. katalikų 
skaičius 1,149 — iki bendro 
skaičiaus 47,872,089 1970 me
tais. šiais metais katalikai su
daro 23.5 proc. bendro Ameri
kos gyventojų skaičiaus 203, 
616,268.

Mažiau 1970 kunigų 428. Per
nai buvo panašioje knygoje pa
žymėta 59,620.

Mažiau žmonių vienuolynuo
se — brolių yra 11,623, arba . 
132 mažiau nei pernai; seserų 
yra 160,931 arba mažiau net 
6,236’ Tai nereiškia, kad jų 
tiek išmirė, o naujų neatėjo. 
Tai dėl to, kad daug seserų pa
sitraukė.

Mažiau konvertitų 10 procen
tų; tebuvo 92,670. Mažiausias 
skaičius per 24 metus.

nyčia praras ryšį su žmonėm, 
jei nenuleis moralinių įparei
gojimų jų sąžinei. Taip galvo
dami savo pareiškimais ar bėgi
mu iš kunigo pareigų vykdo 
spaudimą popiežiui.

Bažnyčia — kaip ir Amerika 
—pergyvena spaudimą iš vi
daus, ne iš oro.

Popiežius Paulius santykiuo
se su veiksniais už Bažnyčios — 
su kitais krikščionim, su komu
nistiniais režimais yra parodęs 
pragmatinio lankstumo, toli ei
nančio nuolaidumo, bet minė
tuose moraliniuose klausimuo
se teberado pasipriešinimą, at
sparumą spaudimui iš vidaus. 
Čia jis stoja už jo suprastą ti
kėjimo ir doros tiesą be komp
romisų.

Pauliaus VI atsparumą spau
dimui iš vidaus galima vertinti 
kaip pasipriešinimą krikščioniš
kosios buržuazijos srovei, prieš 
kurią jautėsi turį kapituliuoti 
kai kurie ganytojai. Jo atsparu
mas čia reiškia, kad suaudrin
toje Bažnyčioje jis tebėra — 
Uola.

Padaugejo parapija ir vyskupija, bet sumažėjo skaičius ka
taliku, kunigŲ, vienuoliy, mokyklą ir mokiniy. Padaugėjo 
vedyby, bet sumažėjo krikštu skaičius

Sumažėjo studentų skaičius 
katalikų kolegijose bei univer
sitetuose 4,853. Tėra viso 430, 
863.

Sumažėjo švietimo įstaigų 
skaičius. 606. Pradinėse mokyk
lose ir vidurinėse, kurių katali
kai turi 12,029, mokinių skai
čius per metus sumažėjo 6,2 
procentais, per paskutinius dve- 
jis metus 10,2 proc. Sumažėjo 
313,252. Tebėra 4,720,018.

Sumažėjo skaičius tų, kurie 
gauna religinį švietimą papildo
mai kitose mokyklose (tarp jų 
kai kur ir valdinių mokyklų mo
kiniai katalikai) 331,414. Dabar 
tokių yra 10,638,156.

Mažiau seminarijų 43. Ma
žiau klierikų 5,084. Jų dabar 
yra 28,906.

Mažiau ligoninių 9, mažiau 

Pop. Paulius VI

slaugių mokyklų 19; mažiau se
nelių ir invalidų namų 10.

Mažiau pagaliau ir .. .miri
mų — 1970 knygoje pažymėta 
13,384 mažiau nei pereitų me
tų knygoje.
Padaugėjo:

Padaugėjo vyskupų .skaičius
— iš 280 iki 285. Padarytos 3 
naujos vyskupijos. Dabar vys
kupijų yra 129, arkivyskupijų 
31.

Padaugėjo parapijų, kuriose 
yra kunigas, 80 — iki 17,653. 
Bet eilė parapijų kunigų netu
ri. Drauge su tokiom parapijom 
Amerikoje yra 18,224 parapi
jos.

Padaugėjo jungtuvių 11,000
— iki 417,271. Bet -sumažėjo 
krikštų 8,314 — iki 1,086,858.
Bendrą Amerikos katalikų sta

tistiką ne visai atitinka Brook- 
lyno vyskupija, kuri Amerikoje 
yra didžiausia savo tikinčiųjų 
skaičium, bet mažiausia savo 
plotu — teturi 179 kv. my
lias, bet 1,489,325 “galvas”. 
(Tarp arkivyskupijų didžiausia 
yra Chicagos — 1,411 kv. my
lios ir 1,424,591 narys).

Ir Brooklyno vyskupijoje su
mažėjo kunigų, vienuolių, bro
lių bei seserų, mokinių, kon
vertitų, gimimų. Bet padaugė
jo bent truputį klierikų, studen
tų kolegijose ir pasauliečių mo
kytojų katalikų mokyklose.
Kodėl:

Mokyklos užsidarė daug kur 
dėl pinigų stokos. Užsidarius 
mokyklom suprantamas ir mo
kinių skaičiaus sumažėjimas.

Kunigų, klierikų, o ypačiai se
serų skaičiaus mažėjimą galima 
aiškintis dvejopai. Vieniem ro
dysis, kad įsisiūbavusi laikraš
čiuose kritika Amerikos Bažny
čiai dėl nepažangumo, dėl re-

EUROPOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
STUDIJINIS SUVAŽIAVIMAS

Susirenkama į Braunshardt 
gegužės 27. Tą vakarą įvyks
ta oficialusis atidarymas ir su
daromas darbo prezidiumas. 
Per tris dienas išdiskutuojamos. 
6 paskaitos ir išklausoma dvie
jų pranešimų. Studijų dienos 
baigiamos sekmadienio (geg. 
31) mišiomis.
Paskaitos

Protonotaras prel. dr. Ladas 
Tulaba iš Romos skaitys paskai
tą -tema: “Mūsų pastoracijos 
prasmė ir uždaviniai Pastoralis 
Migratorum Cura teorijoj ir 
praktikoj”. Jo koreferentu bus 
kun. Bronius Liubinas iš Kai- 
serslauterno.

Kun. Jonas Petrošius iš Pary
žiaus kalbės tema: “Liturgija 
ir jos vaidmuo mūsų pastoraci
joje”. Jam koreferuos kun. dr. 
Juozas Vaišnora, MIC, iš Romos.

Kun. Alfonsas Bernatonis, 
OFM Cap., iš Dieburgo kalbės 
apie kunigo socialiniai karitaty- 
vinę veiklą ir mūsų pastoraci- 

formų delsimo atbaidė jaunes
nius to bažnytinio aparato na
rius, ir jie nuėjo kitais keliais 
ieškodami pažangesnių būdų vi
suomenei reformuoti. Kitiem 
rodysis, kad kritika, ypačiai vie
nos vyskupijos laikraščio kriti
ka kitos vyskupijos leidžiamam 
laikraščiui, popiežiui, vysku
pam, kunigam pakirto pačios 
Bažnyčios autoritetą. Pagundė 
visus autoritetus atmesti ir te
pasitikėti sava "sąžine”. Tai, 
kas buvo laikoma nejudinama 
tiesa, kritikos ugny pavirto at
gyvena. Iš čia artimiausias ke
lias į abejingumą iš viso Baž
nyčiai.

Katrų nuomonė labiau pa
grįsta gyvenimo tiesa, tespren
džia kiekvienas individualiai. 
Mums rodos, kad tiesos yra ir 
vienoj ir kitoj pusėj. Labiau 
betgi nuostabą kelia faktas, 
kad tuo pačiu laiku, kai žavi
masi Vatikano II susirinkimo su
kelta dvasia, kalbama apie at
sinaujinančią Bažnyčią, tuo pa
čiu laiku statistika rodo tos 
Bažnyčios Amerikoje silpimą.

Paguoda nebent ta: reikia su
mažinti skaičius, kad atsigautų 
dvasia; reikia grįžti į garstyčios 
grūdą...

ją. Koreferentas — kun. Vac
lovas Šarka iš Hamburgo.

Kun. Hermanas J. Šulcas, 
SDB, iš Romuvos skaitys pa
skaitą tema: “Jaunimo pasto
racijos galimybės mūsų sąlygo
se”. Jo koreferentas — kun. 
Vingaudas J. Damijonaitis iš 
Buchschlago.

Dr. Jonas Norkaitis iš Stutt- 
garto referuos tema: “Pasau
liečiai mūsų pastoracijoje”, o 
jam koreferuos kun. Augusti
nas Rubikas iš Osterhofeno.

Kun. Kazimieras Senkus iš 
Stuttgarto kalbės apie pagelbi- 
nes pastoracijos priemones bei 
būdus ir jų panaudojimą. Jo 
koreferentas — kun. dr. Petras 
Celiešius iš Bad Woerishofe- 
no.

Pranešimus darys romiečiai 
kunigai dr. Vytautas Kazlauskas 
(Lietuviškasis Vatikano radijas) 
ir dr. Juozas Vaišnora, MIC 
(Šiandieninės Lietuvos Bažny
čios padėtis). ELI
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minia gatve ir pasuka siaura 
gatvele į lauką, toliau į lanką 
ir ant kapinių. Išmina želiančią 
lanką, bet lankos savininkas pa
laiko tai palaiminimu. Kapinės 
ant gražaus kalnelio, iš trijų 
pusių apsuptos Ažytės upelio. 
Priėję prie kalno, paliovė gie
doję; visi pakriko, kiekvienas 
ieško užlipimo ant kalno pagal 
savo sveikatą: jauni lipa tiesiai 
statuma, seni ieško, kur kalnas 
nuolaidesnis. Užlipę ir susėdę 
and savo tėvų ir bočių kapų, 
baigia litaniją.

Štai iš Lenčių kaimos išei
na Lenčių būrys, eina giedoda
mi, atėję prisidėjo prie Ažytė- 
nų ir ėmė giedoti rąžančių iš 
vieno. Giedojimas pateko ilgai: 
saulė iš pietų išsisuko, kai bai
gė. Pravadninkas uždavė sukal
bėti poterius pagal savo nuo
žiūrą: jei ne trejus, tai penke
rius, jei ne penkerius, tai sep
tynerius, bet ne daugiau kaip 
septynerius, ir vis nelyginius.

Pabaigę poterius, ėjo namo ne
skubindami, apie šį tą šneku
čiuodami. Jauni nubėgo nuo 
kalno tekini, pakniopstomis ir 
krykštaudami. Kiti pasilikę lan
kė kapus savo giminaičių; štai 
moteriškė su dviem vaikučiais 
klūpi, įsikniaupus į purią že
mę naujo kapo.

Dideli tai giedojo, ką gi mes, 
mažiukai, veikėme? Juk neiš
sėdėsi kokias keturias valandas 
ant vietos. Mes pasklidome po 
šlaitus ir lankas: mergaitės rin
ko gėles ir rūgštynes, mes, ber
niukai, susirinkome už kapų, 
ant lankos, mažoje aikštelėje po 
ąžuolu, ir ėjome ristynių —A- 
žytėnai su Lenčiais. Didieji vai
kai nužiūri du vienjėgiu mažiu
ku ir kiekvienam atskirai pa
šnibžda | ausį:

— Eik su anuom vaiku risty
nių. Jis tavęs neparis, tu jį par- 
sigriausL

Ir suveda. Vaikai susikabina 
tikslingai, kaip reikiant: viena 
ranka ima priešininkui per pe
tį, kita po pažastimi, rankas sa

vo sukabina ant ano nugaros; 
lygiai taip padaro pirmajam ant
rasis. Taip susikabinę varinėja- 
si, sukina ir kilnoja kits kitą, 
mėgindami ir užgulti. Baigiasi 
tuom, kad abudu išgriūva, nei 
tas, nei kitas neužgula, ir abu
du atsistoja. Suveda antrus du, 
ištikimesnių, paskui trečius du. 
Prisijuokę ir prisižiūrėję dičkiai 
į mažiukus, patys užsigeidžia 
pasiimstyti, pervirš bėgančią 
sveikatą nuleisti. Ot, vienas ir 
sako kitam:

— Eime mudu, — suprask: 
eime mudu ristynių.

— Eime, — atsako antrasis 
ir susikabina tokiu pat būdu, 
kaip mažiukai. Dideli ne vien 
pajėga veikia, bet papratimu ir 
mokėjimu ristis. Yra ristynių 
būdas, vadinamas “mesti iš pa
gulu”; žinąs jį visada užguls di® 
dėsnį už save nežinantį. Metąs 
iš pagulu iškelia priešininką į 
aukštį ir, taip laikydamas, griū
va su juom aukštielninkas. Pa
keltasis nuo žemės mano, kaip 
dabar esąs ant viršaus, taip, ir 
abiem pargriuvus, atliks ant 
viršaus. Lemianti valanda šių 
imtynių trumpa: ji tęsiasi, pa
kol griūvantieji, pradėję griū
ti, visai ant žemės pavirsta. 
Vienas iš griūvančiųjų žemės 
nesiekia ir nieko negali veikti, 
antrasis kukiais remiasi į žemę 
ir gali pasukti priešininką į ša
lį. Nuo to abudu krenta ant že
mės sykiu ir šonais. Kol buvęs 

pakeltas susipras, antrasis, iš 
anksto pasiryžęs, suskumba už
lipti jam kryžmais ant krūti
nės. Ir vienas, ir kitas kelias 
nuo žemės juokdamiesi. Nugalė
tas sako:

— Tu, pasiutėli, numetei ma
ne iš pagulu.

Atsiranda kitas ir sako nuga
lėjusiam:

— Eime mudu.
Išsiimstę ir išsitampę lipa 

ant kalno prie giedančiųjų.

7. PIEMENŲ PAUTIENĖ
Ligi Sekminių bandos gany

mui reikalinga daug piemenų, 
nes dėl menkumo žolės į tą lai
ką banda ėsdama nesustoja, 

, ieško, bene ras kur geriau; ant
ra, iš pavasario galvijai badosi 
ir vaikosi. Pirmiausia kaimos 
buliams ir jaučiams reikia su
žinoti, kuris jų dikčiausias, ku
riam kaip laikytis ir kurio lenk
tis. Net ir karvės iš pavasario 
nenurimsta nesibadę, nesivai
kę. Pagaliau esti karvių pava
saringų, jas reikia daboti, 
kad išvirtusios nepragaištų: rei
kėdavo duoti žinią į namus, kad 
ateitų prikelti. Pertai ligi Sek
minių reikėjo ginti iš kiekvie
no gyvenimo; po Sekminių iš 
gyvenimo dieną ginė, dieną — 
ne, vadinasi, ganė susidėję. 
Sekminėse, susidedant, įvykda
vo piemenų apeiga, vadinama 
'‘pautienės kepimas”. Pirmoje 
Sekminių dienoje pamatai — ir 
įeina į kiemą būrys nuo dešim

ties piemenų ir piemenių: vie
nas neša krepšiuką, kitas kibi
rą, dar kitas ąsotį, tarbelę ir t. 
t.; kiti taip sau, be nieko. Su
ėję į gryčią, užpuola šeiminin
kę:

— Tetute, duok miltų pau
tienei piemenėliams vargdie
nėliams, duok kiaušinių, duok 
taukų, duok pieno, duok drus
kos!

Visi prašo, šneka, nė vienas 
netyli, — gryčioje pilna klege
sio.

— Tetulyte, mažai duodi, 
duok daugiau, dar truputi, dar!

Užpuola ir šeimininką:
— Dėduti, duok grivinę mu

zikantams, reikės dėdei (sker
džiui) ir tabakos nupirkti!

Gavę, kiek gaudami (gana 
jiems niekada nėra), visas bū
rys tylomis iš gryčios. Eidamas 
per kiemą, koks vienas pasako:

— Tam gale geriau duoda, o 
anam — zaunyk, zaunyk...

Perėję per kaimą, medžiaga 
pautienei nešini, eina į mišką 
kepti, virti, valgyti, lėbauti. In
dai yra patiekti, šaukštą turi 
kiekvienas savo; virėjos — pie
menės: kaip jos išverda, taip 
piemenys suvalgo. Kiek taukų 
gauna, tiek į pautienę sudeda. 
Kitą sykį per riebumą ne su 
šaukštais semia, bet su duona 
dažo. Kas lieka, parneša sker
džiui Pavalgę šoka.

Šeši piemenys gano kiaules

kitame lauke; ko virus kepus, ir 
jiem reikia nunešti; taigi dvi 
piemenės buvo pasiųstos su ą- 
sotėliais prie kiaulininkų. Kai 
jau šokimui ir linksmybėms a- 
tėjo galas, kai jau reikia bandą 
ginti namo, skerdžius surėdė, 
kuriems kokioje dienoje gany
ti, vadinasi — sudėjo. Mergai
tės prašėsi, kad joms nepaskir
tų su vaikais ganyti; prašymas 
buvo patenkintas: visos šešios 
mergaitės ganė vienoje dieno
je. Piemenų iš viso aštuonioli
ka: devyni gano vieną dieną, 
devyni kitą, kas dieną šeši pas 
galvijus, trys pas kiaules pa
skiriami. Galvijus ganyti laiky
ta lengvesniu darbu; tik tas ne
gera, kad reikia anksti kelti, o 
pas kiaules paliktas ligi pusry-

• čių pamiega.

8. MĖŠLAVEŽTIS
Kaimiečiai, kokį darbą pra

dėdami, pradeda visi sykiu, no
rėdami pabaigti sykiu. Jie vie
nu laiku sėja, vienu laiku ir 
piauna, o nupiovę ir suvalę, vie
nu laiku ir gyvulius užleidžia.

Pabaigę vasarojaus sėjimą, 
visi imasi mėšlą vežti; kai pa
mato, kad vienas, nuvažiavo gat
ve su mėšlo valkčiu, visiems 
parūpsta, visus paskatina.

Prieš pradedant vežti, reikia 
prirengti ratus tam tikslui. Ra
tai, išskyrus tekinius, paties ū- 
kininko dirbti; taigi, reikalui 
užėjus, pats ūkininkas savo ran
ka perdirba ir sutaiso. Prisiren

gimas prie vežimo reikalauja 
bent vienos dienos: reikia su
ieškoti ir sukalinėti lenterius į- 
skilusią podušką pakeisti nau
ja, kur kliba ručkas, padaryti, 
kad neklibėtų, įdėlioti naujas 
atsajas, aprūpinti ašis ir teki
nius.

Ratai buvo pavieniniai, vie
nu arkliu kinkomi ir nekausty
ti, juose nebuvo nei menko ge- 
ležiuko, nei menkos geležinės 
vinelės. Rodėsi, kad taip ir pa
togu: reikėjo tik vieno žmo
gaus kaimoje, kad jis nutekintų 
stebules, daugiau visus ratus 
padaro ūkininkas, nereikalauda
mas kalvio.

Taip nuo amžių ir buvo: tik 
štai naujų laikų prieaušryje at
siranda reikalas porinio briko: 
urmu parduotus reikėjo nuvež
ti ir pristatyti kur reikiant, nu- 

, važiuoti į Raseinius su rugių ve
žimu į turgų, nuvažiuoti į Ry
gą su linais. Tokiems žygiams 
pavieniniu menkai tenuvešl Ū
kininkai vienas po kito ėmė 
rengtis porinius brikus; mėšla- 
vežčiui gi užėjus, ką besitaisinė- 
jęs pavieninius ir gaišęs prie 
jų, ėmė kinkyti porini: tas, bū
damas geležia kaustytas, buvo 
visad tvarkoje, visad pareng
tas. Iš sykio, žiūrint į tokį ve
žiojimą, išrodė, lyg tas daroma 
iš neturto, lyg kad, netekęs 
kasdieninio drabužio, apsivilk* 
turn prie darbo šventadieniniu.

(Bus daugiau)



DARBININKAS 1970 m., gegužio 29 d., no. 39

30 metų po kuju ir piautuvu
Prieš 30 metų į ramią, tai

ką mylinčią Lietuvą iš rytų pra
dėjo riedėti tankai, o paskui 
juos sekė divizijos raudonarmie
čių. Lietuva paskendo liūdesy
je ir neviltyje. Lietuvis jautė, 
kad netrukus užges neilgai švie
tęs tautos laisvės žiburys. Atsi
mename tas scenas, kurias ren
gė okupantas. Atsimename 
pirmuosius areštus, užkaltais 
langais kalėjimus, žiaurius tar
dymus, masinius suėmimus, 
ištrėmimus, masines žudynes. 
Atsimename ir kitą okupaciją 
— Hitlerio laikus. O po karo 
lietuvių tauta išgyveno dar bai
sesnius ir sunkesnius raudono
sios okupacijos smūgius. Istori
kai ir kronikininkai suskaičia
vo lietuvių tautos aukas. Jų 
yra virš milijono, bet dar ir tos 
žinios nepilnos. Ir visa tai atli
ko okupantas “laimingo gyve
nimo, laisvės, darbo žmogaus 
džiaugsmo” vardan.

Praeitin nuskubėjo 30 sun
kios vergijos metų, tačiau lietu
vių tauta, pakėlusi milžiniškus 
smūgius, išliko gyva, tylinti, bet 
laisvės ilgesiu begyvenanti ir 
pasiryžus nepasiduoti okupanto 
užmačiom.

Laisvame pasaulyje lietuvis 
turi specialią misiją — visur ir 
visada liudyti ir priminti lietu
vių tautos didžiąją dramą, tau
tos naikinimą.

Ilgokai kalbėta, kad reikėtų 
pasauliui parodyti mūsų tautos 
genocidą. Ir tik po ilgų metų 
Amerikos Lietuvių Taryba'' tą 
minti įkūnijo.

Speciali komisija, susidedan
ti iš pirmininko Jono Jasaičio, 
dail. Adomo Varno, dail. Zeno
no Kolbos, A. Valėno, J. Berta- 
šiaus, J. Skorubsko ir L. Pra
puolenio, darbavosi keletą me
tų, rinkdama lietuvių tautos nai
kinimą įrodančią medžiagą. O 
jos surinkta daug ir kruopščiai. 
Ir kas išskaičiuos dail. Zenono 
Kolbos ir A. Valėno nemigo 
naktis, sugaištas valandas, atos
togų ir poilsio laiką, skirtą lie
tuvių tautos genocido parodos 
darbam!

Štai stovime ties tvarkingai 
išrikiuotais rėmais. Jų apie 30. 
Juose suglausta šimtai nuotrau
kų, vaizduojančių masines ir pa
vienių asmenų žudynes, Įvairius 
įvykius. Genocidą vykdžiusių va
dų nuotraukos, tardymo kame
ros, įrankiai, dokumentai, su
tarčių tekstai. Ir viskas siste
mingai išdėstyta, sutvarkyta 
skyriais ir pagal laikotarpius.

Apimamas visas 30 okupaci
jų metų periodas: bolševikų ir 
nacių okupacijos. Pagaliau at
skleidžiamos ir laisvojo pasau
lio lietuvio pastangos kovojant 
už Lietuvos laisvę.

Šiais metais prisimename 30 
m. Lietuvos okupacijos sukak
tį, prisimename birželių skaus-

Kaip ir seniau, taip ir iiai* metais Kennebunkporto pranciikony vienuolyne rengiama berniukų vasaros sto
vykla nuo birželio 26 iki rugpiūčio 21. Tuo laiku galima sau rezervuotis vieta. Informacijos reikalu rąžyti: 
Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046

JURGIS JANUŠAITIS

džiuosius įvykius,. ir tų įvykių 
tikrumui įrodyti štai palyda — 
lietuvių tautos genocido paro
da.

•
Paroda skirta amerikiečių vi

suomenei, nors būtina pamaty
ti ir kiekvienam lietuviui. Jos 
atidarymas įvyksta Chicagoje, 
birželio 13, Sheraton viešbuty
je, miesto centre.

Techniškaisiais parodos rei
kalais uoliai rūpinasi dail. Z. 
Kolba ir A. Valėnas, pade

Dr. Leonas Kriaučeliūnas (k.), besirūpindamas Lietuvos tautos genocido parodos pristatymu ameri
kiečių visuomenei, lankėsi Washingtone ir kalbėjosi su kongresm. Ed. Dedwinski (v.) ir senato bei 
kongreso ryšininku pulk. R. Vandervort (d.), kurie pasižadėjo birželio 13 atvykti Chicagon ir daly
vauti Lietuvos okupacijos minėjime.

ATEITININKIŲ NĖRA TIK SENOVĖS LIEKANA
Svarbi sukaktis

Prieš šešiasdešimt metų gimė 
lietuviškasis Parsifalis. Tai 
vardas didvyrio, kuris, pasak 
senovės keltų padavimo, ieško
jo brangių ir šventų vertybių 
ir jas saugojo. Šį vardą aš tai
kau ateitininkijai. Ji yra visiš
kai originalus, perdėm lietuviš
kas mūsų tautos patriotinio, re
liginio bei kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimas, kims nėra seki
mas ar kopija kokio nors svetur 
pasireiškusi© istorinio bei socia
linio sąjūdžio. Tai įrodo ateiti- 
ninkijos istorija. Ypač tos istori
jos pradžia. Rašančiam, ano me
to seminaristui, teko iš arti tą 
pradžią stebėti. Dabar Ateitinin
kų Federacija mini įvairiose 
vietose ir įvairiomis formomis 
garbingą savo gyvavimo bei 
veiklos šešiasdešimta metine su
kaktį.
Aplinkybėm pasikeitus

Beveik natūralu, kad vienam 
kitam gali kilti klausimas: be
ne bus ateitininkija su visa sa- 

dant Alto atstovui Jonui Ja
saičiui.

Lietuvos okupacijos sukak
čiai paminėti ir parodai prista
tyti amerikiečių visuomenei va
dovauja dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas su dideliu talkininkų būriu. 
Jis aplankė Washingtone visą 
eįlę senato ir kongreso narių 
ir su jais išsikalbėjo pavergtos 
Lietuvos problemomis. Šių pa
stangų dėka į Lietuvos okupaci
jos minėjimą ir parodos atida
rymą atvyksta eilė žymių ame

MONSINJORAS LEONARDAS ' 
GIŽINSKAS, T.L.x

vo ideologija bei organizacija 
po tiek metų pasenusi, pavir
tusi garbinga seniena? ... Juk 
per tiek metų gyvenime įvyko 
tiek daug ir tokių radikalių pa
sikeitimų ... Anuo metu veiki
mas vyko tėvynėje ... Dabar 
gyvename tremtyje ... Tat ar 
nereikėtų pastatyti tam veiki
mui gražų paminklą, įrašyti į jį 
jautrų bei graudų užrašą ir 
.. .viską pamiršti?

Žiūrint į reikalą paviršutiniš
kai, tokios abejonės yra beveik 
suprantamos. Bet...

Istorija pasikartoja
Romėnai, pasiklausę naujie

nų, buvo pratę sakyti: pasau
lyje nieko nėra naujo. Mat, jie 
nebuvo girdėję apie Apollo skri
dimus ir amerikiečių pasivaikš
čiojimus ant mėnulio. Bet vis 
dėlto jie buvo teisūs, jei tuo 
pasakymu norėjo išreikšti fak
tą, kad pavienių asmenų ir tau

rikiečių, jų tarpe kongresma- 
nai Ed. Derwinski ir R. Pucins- 
ki. Respublikonų mažumos va
das kongrese G. Ford pasakys 
pagrindinę kalbą-ruošiamoje a- 
kademijoje ir vakarienėje. Taip 
pat atvyksta prezidento patarė
jas pulk. R. Vandervort, vienas 
iš Chicago Tribune redaktorių, 
reziduojąs Washingtone, W. 
Trohan, daug rašęs amerikie
čių spaudoje mūsų tėvynės rei
kalais, sen. R. Smith. Parodą, 
numatoma, atidarys Chicagos 
majoras R. Daley ir kiti.

Šios iškilmės prasidės birže- 

tų gyvenime neretai pasitaiko, 
jei ne visai tokių pat, tai bent 
labai panašių situacijų.

Imkime kad ir ateitininkų ju
dėjimą. Šio šimtmečio pradžio
je tas judėjimas prisistato isto
rikui kaip kilni pastanga pagel
bėti lietuviui, ypač jaunesniam 
šviesuoliui, išlaikyti savo tauti
nę bei religinę tapatybę. Anuo 
laiku lietuvio tautiškumui grėsė 
rusifikacijos pavojus. Jo kata
likiškumui — netgi dvigubas pa
vojus. Iš vienos pusės tai buvo 
prievarta brukama pravoslavija, 
gi iš kitos — anais laikais labai 
“madingas” agnosticizmas (re
ligijos išskyrimas iš pažinimo 
plotmės) ir net visiškas ateiz
mas (bedievybė). Atidžiai apsi
žvalgę, pastebėsime ir šiandie
ną labai panašią situaciją. 
Tremty gyvenančiam lietuviui 
šviesuoliui, ypač jaunam pa
augliui, vėl graso dvigubas pa
vojus. Vieną aš pavadinčiau 
neoamerikonizmu, gi antrąjį— 
pseudoteologiniu modernizmu.

Dvejopas amerikonizmas
Matau būtina reikalą skirti 

klasikinį, arba pionierių, ameri- 
konizmą nuo mūsų laikų ameri- 
konizmo. Nemanau teigti, kad 
pirmasis nesudarytų nutautėji
mo pavojaus į jį pasinėrusiam 
tremtiniui ar imigrantui. Toks 
pavojus buvo visada realus, ir 
dėl jo visada teko laikytis ap
dairaus budrumo. Bet, jei neiš
vengiamoji katastrofa būtų įvy
kusi, jei tam tikro laipsnio asi
miliacija būtų patapusi nepagei
daujama, netgi visai nenorima 
tikrove, tai toks eventualus psi
chologinis pasikeitimas nebūtų 
subiaurojęs, sukarikatūrinęs 
rimto, dorovingo, humaniško ir 
religingo lietuviško tautinio cha
rakterio — ligi tokio laipsnio, 
kaip tai įvyktų, jei lietuvis ne
apdairiai pasinertų į moder
naus amerikonizmo balą ir jį 
nekritiškai absorbuotų (pasisa
vintų).

Toks skirtingas rezultatas 
būtų pasekmė to fakto, kad kla
sikinis, arba pionierių, ameri
konizmas turėjo daug psicholo
ginių bei moralinių bruožų, ku
rie darė amerikietį daugiau ar 
mažiau panašų į lietuvį. Ameri

lio 13 Jaunimo centre pamal
domis. Mišias už bolševikų ir 
nacių okupacijų aukas aukos Si
biro kankinys kun. K. Juršė-
nas, o pamokslą pasakys bu
vęs kaceto kankinys prof. kun. 
S. Yla. Po to prie paminklo žu
vusiom už laisvę bus padėti vai
nikai.

Po parodęs atidarymo ten 
pat viešbutyje įvyks speciali a- 
kademija su vakariene, kur bus 
atlikta trumpa meninė dalis.

•
Būtų tikrai prasminga, kad 

lietuvių tautos genocido pa
roda galėtų apkeliauti bent di
desniuosius JAV miestus, kur 
daugiau gyvnama lietuvių, ku- 

. rių pastangomis ši paroda bū
tų rodoma amerikiečiam. Būtų 
gaila, kad paroda teišvystų die
nos šviesą Chicagoje.

Kiek teko patirti, paroda su
sidomėjo Detroitas, Kanados 
kai kurios kolonijos. Tačiau 
tai būtų mažoka. Reikėtų šį rei
kalą plačiau pajudinti.

Būtų taip pat naudinga, kad 
visa į rėmus suglausta medžia
ga pasirodytų atskiru, gražiai 
išleistu leidiniu. Lietuvių tautos 
naikinimą įrodanti medžiaga 
tikrai vertinga, ir būtų gaila, jei 
ji nepaplistų plačiau amerikie
čių ir pačių lietuvių tarpe.

30 metų Lietuvos okupacijos 
minėjimas ir genocido paroda 
kiekvieną dalyvį dar kartą su
grąžins į pavergtą tėvynę ir 
dar kartą akivaizdžiai primins, 
kokias didžias aukas lietuvių 
tauta per tuos metus sudėjo po 
kūju ir piautuvu.

Išpildykime tad pavergto bro
lio šauksmą: “Jūs, laisvėj gyve
nantieji, kalbėkite apie mūsų 
kančias pasauliui...” Kalbėki - 
me vieningu, sutartiniu darbu 
kovoje dėl Lietuvos laisvės.

kietis mylėjo ir vertino laisvę. 
Jis dėl jos kovojo. Be to, jis bu
vo idealistas. Jis užjautė ir daž
nai padėjo tiem, kurie siekė 
laisvės, stengėsi išlaikyti turi
mąją ar vėl atgauti prarastąją. 
Senų laikų amerikiečiui būtų vi
siškai nepriimtini ir nesupran
tami tokie iškrypimai, kaip sa
kykime, šių dienų “moratoriu
mo” demonstracijos, kurios 
nedviprasmiškai pasako: “Kas 
man?! Tegul komunistai išžudo 
dar kitą šimtą milijonų žmo
nių!” Senų laikų amerikiečiui 
nebūtų suprantamas politinis 
oportunizmas, pasižymįs patai
kavimu tam, kas yra didžiausias 
laisvės priešas ir naikintojas. 
Klasikinis amerikonizmas su 
nuostaba atmestų Dievo išmeti
mą iš auklėjimo įstaigų, tvar
kos saugotojų nuginklavimą, 
kriminalistų protegavimą, gi 
padorių, tvarkingų piliečių rei
kalų bei teisių nepaisymą. Net 
su pasišlykštėjimu jis atmestų 
šių dienų kraštutinį liberaliz
mą įstatymų leidime, kuris leng
va širdimi ir lengva ranka lei
džia šeimų ardymą ir nekaltų, 
beginklių, dar negimusių kūdi
kių žudymą. Jam būtų nepake
liamas tas idėjinis bei morali
nis chaosas, kuriuo pasižymi 
šių dienų amerikonizmas. Jį 
gąsdintų tokie modernaus ame
rikonizmo “perlai”, kaip “hip- 
pizmas”, kuris yra niekas kita, 
kaip tik įžūlus atmetimas kul
tūros bei civilizacijos, kurios 
buvo sukurtos praeities kartų 
darbu, prakaitu ir pasiaukoji
mu. Jį, tą praeities amerikietį, 
tur būt, dar labiau sukrėstų 
vaizdas visiškos anarchijos, ku
ri yra dabar įsigalėjusi šeimos, 
mokyklos bei visuomenės gyve
nime. Tėvų, Bažnyčios, mokyk
los autoriteto atmetimas. Ma
dingos kolegijų bei universite
tų riaušės vien tik dėl riaušių. 
Tos “profesinės” riaušės, daž
nai lydimos chuliganizmo bei 
vandalizmo. Atėjęs iš kapo pio
nierius netikėtų, kad tai tas 
pats kraštas. Jis pamanytų, kad 
dėl kažkokios tragiškos klaidos 
jis pateko į kurį nors Dantės 
pragaro aukštą, ir kuo skubiau
siai atgultų vėl į kapą ir užsi
merktų. Kietai užsimerktų!

(nukelta į S peL)

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Meliodiįų įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Baltijos Vėjelis. Kad tu bū
tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS
"Atsiminimai iš Balto veik

los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbų ją 
perskaityti.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: (dainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Lietuvių Tautiniai šokiai, Aš
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, šventa naktis ir An
gelai gieda * danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Gre’tai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dot

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

f
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New London, Conn. Vietos 
lietuviai ir amerikiečiai giliai 
sujaudinti tragiško įvykio. Ed
vardas Kukutis, 43 m. amžiaus, 
gyvenęs Uncasville, Conn., ga
vęs žinią, kad Vilniuje sun
kiai serga vėžiu jo motina Ma
rija Kukutienė-Mickevičienė ir 
kad jai beliko gyventi vos porą 
savaičių, skubiai išskrido į Vil
nių. Su juo išvyko ir jo brolis 
inž. Vytautas Mickevičius. Ge
gužės 6 pasiekę Vilnių, 
motiną jau rado prieš porą die
nų palaidotą. Aplankę jos ka
pą ir pagyvenę 5 leidžiamas die
nas Vilniuje, broliai buvo be
grįžtą namo vėl tuo pačiu keliu 
— per Maskvą. Maskvoj juodu 
apsistojo Bukarest viešbučio 3- 
čio aukšto kambaryje. Edvardas 
Kukutis jau Vilniuje buvęs pri
slėgtos nuotaikos, Maskvoj pasi
juto blogiau: pasidarė labai ner
vingas, skundėsi baime, galvos, 
krūtinės skausmais. Gegužės 13 
rytą pašauktas gydytojas jokios 
ligos nerado, bet davė jam ra
minančių vaistų — esą valeri
jono lašų. Vaistai jam nepa
dėję, jo nuotaika blogėjusi ir 
skausmai stiprėję. Vakare bro
lis išėjęs vėl kviesti gydytoją. 
Užtrukęs labai trumpai, nes 
kvietęs per viešbučio tarnauto
ją, kurios staliukas buvęs čia 
pat koridoriuje prie jų kamba
rio durų. Kai grįžo atgal, Ku
kučio nė kambaryje, nė prie jo 
esančiame vonios kambaryje ne
rado. Pažiūrėjęs pro kambario

Worcester, Mass.
LB VI Tarybos rinkimai Wor- 

cestery bus birželio 7 tokia 
tvarka:

1. Nariai, kurių adresai tiks
liai žinomi, gaus balsavimo la
pelius į namus ir galės balsuo
ti laišku. Balsavimo lapelius rin
kiminei komisijai reikia sugrą
žinti ne vėliau kaip birželio 6.

2. Balsavimo būstinė Šv. Ka
zimiero parapijos salėje bus ati
daryta birželio 7 d. nuo 8 v. 
ryto iki 3 vai. popiet. Čia ga
lės balsuoti visi, kurie nebalsa
vo laišku.

LB Worcesterio apylinkės v- 
ba kviečia visus kuo gausiausiai 
dalyvauti rinkimuose.

Dail. Jurgio Juodžio kūrinių 
paroda rengiama lapkrič. 7 ir 8 
— Maironio parke, Shrewsbury, 
Mass. Parodą rengia ir globoja 
LB Worcesterio apylinkės val
dyba.

L.B. Worcesterio apylinkės 
valdyba

Rengiasi paminėti Operos 50 m. sukaktį
Muzikas Juozas Žilevičius 

ėmėsi iniciatyvos paminėti lie
tuvių operos 50 m. sukaktį. Jis 
kadaise buvo operos tarybos 
narys. Be jo dar taryboje bu
vo Kipras Petrauskas, Juozas 
Tallat-Kelpša ir Stasys šilingas. 
Visi trys jau mirę.

Sukakties proga J. Žilevičius 
ėmėsi iniciatyvos ir gegužės 
28, ketvirtadienį, tėvų jėzuitų 
vienuolyno patalpose Chicago
je šaukia buvusių operos bend
radarbių susirinkimą. Tuo me

Lietuvos operos taryba 1920 m. iš k. j d. J. Žilevičius, J. Tallat-Kelpša, St. 
šilingas, K. Petrauskas.

IŠSKRIDĘS Į VILNIŲ, Į AMERIKĄ GRĮŽO KARSTE
Kaip Edvardas Kukutis žuvo Maskvoje IŠ VISUR

Edvardas Kukutis 
* t

išmuštą langą, pamatė Kukutį 
gulintį ant šaligatvio ir aplink 
besirenkančius žmones. Išbė
gęs į gatvę, rado jį dar visiš
kai sąmoningą. Jis prašė van
dens. Kukutį greitai nugabeno 
į ligoninę, kur po 7 vai., gegu
žės 14 d. ankstų rytą, jis buvo 
paskelbtas mirusiu. Ten buvęs 
padarytas skrodimas. Brolis Ku
kučio ligoninėje nematęs.

Į Maskvą buvo atskridusios 
iš Lietuvos dvi jo sesers atsi
sveikinti su mirusiu broliu. A- 
merikos atstovybė ir amerikie
tis katalikų kunigas Rev. 
Louis Dion daug padėjo inž. 
Mickevičiui tvarkant brolio pa
laikų grąžinimą į Ameriką. Rev. 
Dion jį net nuvežė pas Mask
voje klebonaujantį kun. Mažei
ką, kur jis užprašęs mišias už 
brolio ir motinos vėles.

Tai tokią trumpą įvykių isto
riją nusako inž. Vytautas Mic
kevičius. Jis mano, kad tai bu
vęs nelaimingas atsitikimas.

•

A. a. Edvardas buvo gimęs 
1927 sausio 28 Šiauliuose, gele
žinkeliečio šeimoje. Jam esant 
■vos trejų metų, jo tėvas Juo
zas Kukutis mirė geležinkelio 
nelaimėje. Motina Marija ištekė
jo už Alekso Mickevičiaus. Ka
ro metu Kukutis pateko į vaka
rus, emigravo į Australiją, kur 
gyveno 6 metus ir vedė Kateri
na Muldoon, imigravusią iš D. 
Britanijos. Iš ten atvyko į Ame
riką, gyveno Brooklyne ir dir

tu bus sudarytas akademijai 
ruošti vykdomasis komitetas.

Sukaktuvinė akademija būtų 
šių metų pabaigoje. Ji rengia
ma Chicagoje. Programoje nu
matyta išsami paskaita apie lie
tuviškos operos veiklą, paroda, 
koncertas ir banketas.

Šiuo reikalu J. Žilevičius jau 
yra kalbėjęs su buvusiais ope
ros bendradarbiais. Visi entu
ziastingai sumanymui pri
tarė.

bo Pfizer bendrovėje. Persikė
lęs į Pfizer skyrių Groton, 
Conn., apsigyveno New London 
pašonėje, Uncasville, Conn. 
Augino du mokslus einančius 
vaikus: Edvardą, 18 m., šv. 
Bernardo aukšt. mokyklos tre
čio meto mokinį, ir Aldoną, 17 
m., valdinės aukšt. mokyklos 
antro meto moksleivę.

Uncasville, Conn., jis gyveno 
savo nedideliame ūkyje. Nors 
pats nebuvo koks veikėjas, bet 
Lietuvą karštai mylėjo ir apy
linkės lietuvių prašomas, mie
lai leisdavo jiems savo ūkelio 
gamtoje daryti gegužines ar 
šiaip susirinkti. Ten buvo įs
teigta ir New Londono Lietu
vių Bendruomenė.

Velionis buvo baigęs 6 gim
nazijos klases. Jis buvo labai 
draugiškas darbe ir toks pat su 
savo kaimynais amerikiečiais. 
Todėl, kai jo kūnas buvo par
vežtas iš Maskvos, jis buvo gau
siai lankomas koplyčioje. Ten 
buvo nemažai vainikų ir gėlių, 
bet didžiausią įspūdį darė prie 
galvos padėta geltonų, žalių (da
žyti) ir raudonų gyvų gvazdikų 
puokštė ir karstą dengiančių 
baltų gvazdikų fone meniškai 
supinta geltonų, žalių (dažyti), 
raudonų gyvų gvazdikų Lietu
vos vėliava. Tai tikrai nuosta
bus velionies žmonos parody
mas, kaip ji gerbė ir vertino

kaip lietuviai gyvena Chicagoje100 m.,
Prieš 100 metų — 1870 birže

lio mėnesį — į Chicagą atsi
kėlė Jurgis Liutkevičius ir Balt
rus Špokevičius su šeimomis.

At ei t minki j a...
(atkelta iš 4 psl.)

Nėra jokios abejonės, kad A- 
merikoje ir šiandieną yra dau
gybė padorių ir protingų žmo
nių. Jų gal net yra didžiulė dau
guma. Atrodo, kad prezidentas 
Nixonas neklydo, kalbėdamas 
apie tyliąją daugumą. Bet keli 
chuliganai, įsiveržę į Camegie 
Hali, lengvai savo žvėrišku 
bliovimu gali užglušinti net ir 
puikiausią koncertą.

Toks yra skirtumas tarp au
tentiško, tradicinio amerikoniz- 
mo ir “neoamerikonizmo”. Pas
tarasis, jei nebūsime apdairūs, 
gali padaryti labai rimtos žalos 
lietuvių tremtinių jaunimo psi
chikai bei moralei.

(Bus daugiau)

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek gaiint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
Siunčiu auką------------statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

O Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) O Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui.........................................................................................

ADRESAS ______________________________________________________________________—............

_______________________ -- ........... ...................................................Zip Code  ..........
Visoms aukoms atskaitoma moktsliai (Tax Deductible)

savo vyro tėvynės meilės jaus
mus.

Gegužės 22 velionis buvo pa
laidotas iš Šv. Jono bažnyčios, 
Montville, Conn., šv. Patriko 
kapinėse. Su juo palaidota ir 
jo mirties paslaptys. Bažnyčia 
buvo apypilnė žmonių. Dalyva
vo gražus būrelis apylinkės lie
tuvių, nemaža amerikiečių. Iš 
Kalifornijos buvo atskridusi ve
lionies sesuo Lina Kisielienė su 
dukrele, iš New Yorko atvyko 
velionies patėvis Aleksas Mic
kevičius, o taip pat dalyvavo ir 
brolis inž. V. Mickevičius, šv. 
Bernardo aukšt. mokyklos di
rektorius, kapelionas, sporto va
dovas atvyko su visa velionies 
sūnaus Edvardo klase ir būre
liu kitų klasių moksleivių. Bu
vo ypač gražus įspūdis, kai pats 
direktorius ir visi moksleiviai 
drauge su kitais dalyviais pri
ėmė šv. komuniją, kurią dalino 
net du kunigai. Į kapus palydė
jo gausus būrys žmonių ir pa
rapijos klebonas bei Šv. Ber
nardo mokyklos kapelionas. Lai
dotuvėse dalyvavo ir atsiųsta 
Pfizer b-vės delegacija.

Ilsėkis, mielas Edvardai, šio 
laisvojo krašto žemėje, o Tavo 
vėlei, išskubėjusiai paskui Ta
vo mylimą motiną, Viešpats tik
rai bus gailestingas.

Jurg. Ežer.

Šio šimto metų sukaktį tin
kamai nori atžymėti Balzeko 
kultūros muziejus. Muziejaus 
vadovybė ir kreipiasi į visus lie
tuvius ne tik Amerikoje, bet 
ir Kanadoje, norėdama surasti 
tų pirmųjų lietuvių palikuonis. 
Kas žino bent ką apie šių pir
mųjų lietuvių gyvenimą, jų šei
mas, vaikų vaikus, prašom apie 
tai praneštilietuvių kultūros 
muziejui.

Muziejui svarbu pranešti ir 
tokius dalykus: jei pavardė su- 
amerikoninta, tai kaip dabar 
vadinas, koks verslas ar profesi
ja, medžiaginė būklė, ar dar 
moka lietuviškai, ar turi lietu
višką ar mišrią šeimą. Laukia
mos ir nuotraukos bei kitos ži
nios, kurios atrodys reikalin
gos.

Rašyti lietuviškai arba angliš
kai šiuo adresu: Balzekas Mu
seum of Lithuanian Culture, 
4012 W. Archer Ave., Chicago, 
ID., 60632. Tel. (312) 847-24 
41.

Besitariant JAV LB Tarybos rinkimų reikalais. Iš k. V. Volertas — LB pie
ty New Jersey apylinkes pirm., dr. P. Vileišis — Tarybos pirm., Br. Nainys 
— centro valdybos pirm., J. Gaila — pietryčių apygardos pirm.

Rinkimai pietryčių LB apygardoje
Pietryčių arba devintoje JAV 

LB Tarybos rinkiminėje apygar
doje yra išstatyti 6 kandida
tai į JAV LB VI tarybą: Juozas 
Ardys, 44 m., inžinierius; Arvy
das Barzdukas, 36 m., architek
tas; Algirdas Jonys, 62, m., vers
lininkas; dr. Vytautas Klemas, 
35 m., inžinierius; Jonas Stiklo- 
rius, 52 m..teisininkas; Vytau
tas Volertas, 48 m., inžinierius.

Šią rinkiminę apygardą su
daro Baltimorės, Philadelphi- 
jos, Pietinės New Jersey, Wa
shington©, D.C., Šiaurės rytų 
Pennsylvanijos ir Eastono apy
linkės. Taip pat tai apygardai 
priklauso lietuviai, gyveną šio
se valstijose: Delaware, Florido
je, Georgijoje, Marylande, N. 
Carolinoje, S. Carolinoje, Penn- 
sylvanijoje ir Virginijoje. Be to, 
į šios apygardos ribas įeina 
Virgin Islands, Puerto Rico ir 
Panama.

Devintosios rinkiminės apy
gardos rinkiminę komisiją su
daro: J. Gaila — pirmininkas, 
V. Mikėnienė ir G. Surdėnas. 
Komisijos adresas: 121 Antie
tam Road, Cherry Hill, New 
Jersey 08034. Telefonas: (609) 
428-7456.

Aukščiau išvardintose apylin
kėse yra sudarytos rinkiminės 
komisijos, kurios, pagal vietos 
sąlygas, nustatys savo apylinkė
se balsavimo laiką ir praneš rin
kikam. Rinkikam yra išsiunti
nėtos balsavimo kortelės. Ne
gavę balsavimo kortelių prašo
mi kreiptis į savo apylinkės 
rinkimų komisijas:

Baltimorės apylinkėje: Kazys 
Kudla, 206 So. Athol Ave., Bal
timore, Md. 21229.

Philadelphijos apyl.: Ant. Im- 
polėnas, 304 Cross St., Phila, 
Pa. 19147.

P. New Jersey apyl.: Povilas 
Baublys, 27 Glen Stewart Dr. 
Trenton, N. J. 08618.

Washington© apyl.: Leonas 
Kačinskas, 5023 Alta Vista Rd., 
Bethesda, Md. 20014.

Rinkikas gali balsuoti tik as
meniškai, kito įgalioti negali. 
Balsuodamas paštu rinkikas į- 
deda balsavimo kortelę į nepa
ženklintą voką, kurį deda į kitą 
voką, kuriame turi būti pažymė
tas rinkiko adresas. Devinto
je arba Pietryčių rinkiminėje 
apygardoje rinkikas gali balsuo
ti ne daugiau kaip už tris kan
didatus.
Devintosios rinkiminės apygar

dos rinkimų komisija

Dr. Juozo Leimono salei 
New Yorke, Jaunimo Centre 

aukojo:

Po 50 dol.: Dr. K. ir B. Val- 
teriai, Anglija; Dr. inž. J. Gim
butas, Belmont, Mass.

Po 25 dol.: Prel. V. Balčiū
nas, Putnam, Conn.; Sof. Lu
koševičienė, So. Boston. Mass., 
Juozas Vembrė, So. Boston, 
Mass.; V. ir V. Kulbokai, So. 
Boston, Mass.

Po 20 dol.: Č. ir T. Alek- 
soniai, Braintree, Mass.; Dr.
M. Gimbutienė, Los Angeles, 
Calif.; Inž. A. ir M. Rudžiai, Chi
cago, Ill.; K. Račkauskas, N. Y.,
N. Y.; Kun. M. Vembrė, Brock
ton, Mass.

Po 10 dol.: J. Bičiūnienė, Chi
cago, Ill.; A. ir B. Braz- 
džioniai, Los Angeles, Calif.; 
Bostono Lietuvių Skaučių Drau
govė; J. Dikinienė, Chicago, 
Ill.; B. Martinkienė, Jamaica 
Plain, Mass.; K. Merkis, So. Bos
ton, Mass.; Kun. J. Prunskis,

Mass. 02127.

Chicago, Ill.; A. Puskepalaitis, 
So. Boston, Mass.; J. Strazdas, 
Braintree, Mass.

Po 5 dol.: Inž. V. ir F. Iz- 
bickai, W. Roxbury, Mass.; Z. 
Mockutė-Grow, Sheron, Mass.; 
A. Skrupskelienė, Chicago, Ill.; 
A. ir G. Stapulioniai, Dorches
ter, Mass.; V. Strockienė, So. 
Boston, Mass.; A. ir B. Svilai, 
Avon, Mass.

Aukojusiem Dr. J. Leimono 
Fondo Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja.

Aukos siunčiamos Komiteto 
iždininkei — V. Kulbokiėnei, 
51 Thomas Park, So. Boston,

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kazys Musteikis — PRISIMI
NIMŲ FRAGMENTAI. Išleido 
Nidos Knygų Klubas Londone, 
126 psl., kaina 2 dol.

šių prisiminimų autorius yra 
buvęs Lietuvos kariuomenės ge
nerolas, ėjęs atsakingas parei
gas, buvęs ministeriu. Knygon 
sutelkti prisiminimai daugiau
sia iš paskutinių laisvos Lietu
vos respublikos metų. Čia kal
ba apie vieningo darbo vyriau
sybę, kžiip vokiečiai spaudžia 
užimti Vilnių; internuoti Lenki
jos kariai, rusų įgulos, persi
tvarkymai kariuomenėje, rusų 
provokacijos, prezidento pasi* 
traukimas ir kita.

— Jaunimo seminaras, ren
giamas Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto, įvyks birželio 6- 
7 Chicagoje, Jaunimo centre 
(2345 West 56th St.). Seminaro 
programa: birželio 6, šeštadie
nį, 10 vai. dr. J. Puzino, Vliko 
valdybos nario, paskaita: “Pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje”, 
11:45 vai. — “Tarptautinis Lie
tuvos statusas ir diplomatinė 
tarnyba” (kalbės dr. St. Bačkis, 
Lietuvos atstovybės patarėjas). 
Po pietų, 2:45 vai. prof. M. 
Mackevičius kalbės tema “Lie
tuvos nepriklausomybės povei
kis valstybingumo sąmonei”, 
4:30 vai. Romo Kezio, Vliko 
Valdybos nario, pranešimas 
“Jaunimas Lietuvos laisvinimo 
organizacijoje.” Birželio 7, sek
madienį, 12 vai. Vliko pirminin
ko dr. J. K. Valiūno praneši
mas “Lietuvos laisvinimas ir 
santykiai su pavergta tauta”. 
Kiekvienai paskaitai ir diskusi
joms skiriama po 45 minutes.

(Elta)

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro v-bos pirmininkas, 
pakviestas dalyvauti inžinierių 
ir architektų ruošiamose disku
sijose tema: Inžinierius Bend
ruomenės veikloje. Diskusijos į- 
vyks Toronte gegužės 30-31 į- 
vykstančio ALIAS metinio su
važiavimo metu.

— Jonas Jasaitis, JAV LB 
Chicagos apygardos valdybos 
pirmininkas ir Alto valdybos vi- 
cepirmininias, gegužės 30 iš
vyksta į New Yorką dalyvau
ti pasitarimuose su latvių ir es
tų atstovais organizuojamos in
formacijos konferencijos reika
lais. Tikėtina, kad suderinta pa- 
baltiečių veikla informacijos sri
tyje duos geresnius rezultatus.

— JAV LB centro valdyba, 
genocido parodos rengėjam pra- 

- šant, bendraraščiu kreipėsi į 
LB padalinius, kviesdama juos 
paremti šį Alto uždavinį ir 
gausiai dalyvauti parodos atida
ryme birželio 13 Sheraton Chi
cago viešbutyje, Chicagoje.

— Inž. Vytautas Kutkus Det
roite Fordo bendrovės plieno 
fabriko inžinerinėje įstaigoje 
dirba jau 19 metų. Paskutinių 
6 metų laikotarpyje tikrino For
dui naujai įrengiamų plieno ma
šinų brėžinius ir skaičiavimus, 
kurių vertė yra virš 100 mili
jonų dolerių, šiuo metu yra pa
kviestas vadovauti šios inžine
rinės įstaigos mechaniškam 
skyriui. Inž. V. Kutkaus pa
aukštinimas ir pasisekimas tar
nyboje dar kartą įrodo, kad lie
tuvių veikla savo visuomenėje 
visiškai netrukdo pakilti savo 
profesijose ar darbovietėse. V. 
Kutkus yra aktyvus visuome
nininkas, žurnalistas, buvęs LB 
apylinkės pirmininkas, dabar 
vadovauja Lietuvių Fondo Det
roito vajaus komitetui, yra Lie
tuvių Fondo tarybos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės tary
bos narys. Jis kandidatuoja ir į 
JAV LB VI tarybą Detroito rin
kinėje apygardoje.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, ir dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, Alto globojamos genocido 
parodos- organizatorius, tarėsi 
dėl Lietuvių Bendruomenės pa
ramos šiam uždaviniui įvykdyti. 
Centro valdybos pirmininkas 
parodos rengėjus užtikrino, 
kad JAV LB šį Alto darbą rems 
ir jam talkininkaus.

—Lietuvių Tautos genocido 
parodos parengimas ir išstaty
mas Amerikos Lietuvių Tarybai 
sudaro dideles išlaidas. Prisidė
ti prie išlaidų padengimo kvie
čiama visa lietuvių visuomenė 
ir organizacijos. Aukas siųsti 
adresu: Lietuvių Tautos Genoci
do paroda, 4259 So. Maple
wood Ave., Chicago, DI. 60632. 
Aukos taip pat priimamos ir 
Alto biure, 6818 So. Western 
Ave., Chicago, Ill. 60636.
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Connecticuto lietuviai lojalumo parade LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

Kun. V. Dabušis

A. Gudonis

Kovo 7 Connecticut jaunimas 
suruošė jau trečią iš eilės lietu
vių dieną Mohawk kalnuose. Da
lyvavo ir vyresnio amžiaus lie
tuvių, bet ne tiek, kiek norėtu
me. Lietuvių Bendruomenės 
Hartfordo apygardos suvažiavi
me balandžio 26 šis jaunimo 
darbas ypatingai iškeltas ir Įver
tintas.

Tame pačiame suvažiavime 
Amerikos veteranai pakvietė 
lietuvius ir šiais metais daly
vauti lojalumo parade gegužės 
3 Danbury, Conn. Lakio labai 
mažai, bet nutarta kvietimą 
priimti ir parade dalyvauti. Su
važiavime nebuvo atstovo iš 
New Londono apylinkės, bet 
visi kiti Connecticut lietuviai tu
rėjo apie šį nutarimą žinoti. 
Nežinau, kaio kitur, bet New 
Haveno vietinė spauda ir radi- 
jo-televizijos stotys parado vi
sai neminėjo — visas laikas ir 
spaudos puslapiai buvo užpildy
ti “panterų” sąskrydžio eiga ge
gužės 1, 2 ir 3. Kiekvienam 
lietuviui buvo skambinta i na
mus ir pranešta apie paradą. 
Kas buvo daryta kitose apylin
kėse, neteko sužinoti.

Parade dalyvavo tik 25 asme
nys. Kur kiti? Kur jaunimas?

V. Mamaitis

K.Jankūnas

P. Purenąs

Baltimores žinios
Sodalietės birželio 5 rengia 

bingo žaidimus Šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Pradžia 7:30 v.v. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Daina, Baltimores vyrų cho
ras, paskutiniame savo susirin
kime nutarė birželio 7 surengti 
gegužinę Alfonso ir Daratos A- 
domaičių-Adams vasarvietėje 
gražiame Pinehurst prie Chesa
peake Bay vandenų. Rengimo 
komitetas kviečia visus daly
vauti šioje gegužinėje. Choras 
dabar repetuoja ir rengiasi bir
želio 14, kada per 8:30 mi
šias giedos bažnyčioje.

Mokslo metų užbaigimas šv. 
Alfonso mokykloje bus birželio 
14 mokyklos salėje. Graduan- 
tai dalyvaus 8:30 v. mišiose, po 
mišių nusifotografuos prie baž
nyčios. Kiekvienais metais mo
kykla, baigdama savo darbą, su
rengia gražią ir įdomią progra
mą. Visiem darbam vadovauja 
seselės kazimierietės. Vaikai 
kviečia atsilankyti ir pamatyti 
jų programą.

Lietuvių radijo valandėlė, 
kuri gyvuoja jau dvideširpt me
tų, rengia savo pikniką birželio 
21 gražiame Conrad Ruth Vil
la parke. Kiekvienais metais va
landėlės vedėjai A. Juškus ir K. 
Laskauskas rengia čia pikniką. 
Šiem metam jie turi parengę 
gražią programą. Pikniko pra
džia 1 vai. ir tęsis iki 6 v.v. Vi
si kviečiami atsilankyti ir tuo 
paremti lietuviškos radijo va
landėlės išsilaikymą.

Marija Jurkšaitė - Lietuvinin- 
kienė, atvykusi iš Floridos pas 
gimines Leonus, staiga mirė.
Ši maloni moteris kadaise gyve
no Baltimorėje. Ji buvo viena 
iš žymiųjų vyrų choro Dainos 
rėmėjų. Čia svečiuodamasi lan
kė gimines, draugus, senus pa
žįstamus. Floridoje gyveno Or
lando mieste.

Jonas Obelinis

J. Stankūnas K. ilpailaDr. J. Stukas A. Trečiokas

Matėsi tik vienas trylikametis. 
Nė vieno Bendruomenės apylin
kių pirmininko! Lietus nesmar
kus, o parade nė lašo. Supran
tama, ne visi bepajėgia žygiuo
ti, bet kur nors stovėti (o gali
ma ir sėdėti) ant šaligatvio tarp 
amerikiečių, pasipuošus lietu
viškais ženkleliais ar vėliavėle, 
beveik kiekvienas galėjo, tik 
noro reikėjo...

Kad ir maža lietuvių grupelė, 
parade ji atrodė gražiai. Pirma
sis žygiavo apygardos pirm. V. 
Bražėnas. Jį sekė plakatas, a- 
merikietiška vėliava, lydima E. 
Bražėnienės ir D. Venslauskai- 
tės su tautiniais drabužiais , 
vėl plakatas, po to lietuvių gru
pės organizatorius K. Urbšaitis 
(Lietuvos kariuomenės karinin
kas), už jo penkiolika lietuviš
ku vėliavų ir pačiame gale vėl 
plakatas.

Atrodytų — paradas praėjo, 
lietuviai dalyvavo. Ko daugiau 
reikia? O reikia labai daug, ir 
galime daug daugiau! Jau dabar 
reiktų įtraukti į ateities veik
los plana lietuvių dieną (jauni
mo) ir lojalumo paradą. Kaip 
tiktų mūsų jauniesiem lietu
viam nešti vėliavas, kurios a- 
merikiečių jaunimo neretai nie
kinamos, deginamos ir apspiau- 
domos. Jei to nepadarėme, da
rykime dar, ką galime.

Gegužės 30 yra vainikų die
na. Dalyvaukime ruošiamuose 
paraduose, jei ne eisenoj, tai 
bent stebėtojais.

Albina Lipčienė

Worcester, Mass, 
t 

Netekome taurios lietuvės
Savaitė nepraėjo, palaidojus 

nusipelniusį visuomenės veikė
ją istoriką P. Pauliukoni —štai 
vėl mirtis aplanko mūsų koloni
ją, pakviesdama į amžinybę 
taurią ir darbščią lietuvę a.a. 
J. Lendraitienę. Ji mirė po 
trumpos ligos Šv. Vincento li
goninėje gegužės 7, turėdama 

.72 metus amžiaus.
Velionė maža kartu su tėve

liais atvyko i šį kraštą. Do
mėjosi lietuvių gyvenimu ir 
nuo jaunų dienų pamilo katali
kiškas, lietuviškas organizaci
jas, įsijungdama į jų eiles. Pri
klausė prie Moterų Sąjungos 5- 
tos kuopos, Lietuvių Labdarin
gos Draugijos, Moterų Sociali
nio Klubo, Lietuviu Veteranu 
moterų skyriaus, Lietuvių Bend
ruomenės ir prie kitų organiza
cijų. Ypatingai daug darbavosi 
Moterų Sąjungoje, kurioje pas
kutinius kelerius metus ėjo ka
sos globėjos pareigas.

Buvo uoli ir darbšti ir kitose 
organizacijose. Kiekvienais me
tais, rengiant Vasario 16-tos mi
nėjimus, papuošdavo salę tau
tiniais motyvais, paruošdavo 
svečiam ir visiem tautinius 
ženklelius, pagamindavo ir už
kandžius. Visur ir visada drįs
davo pasakyti tiesos žodį už 

meile ir 
nuoširdumu patarnaudavo vi - 
šiem, kurie kreipdavosi į ją, 
prašydami vienokios ar kito
kios pagalbos.

Nuliūdime liko sūnus su šei
ma ir daug giminių, kurie visi 
ją labai mylėjo. Su savo marčia 
ji sugyveno taip, kaip geriausia 
motina su dukrele.

Dievą ir tėvynę. Su

Kun. Jonas Bernatonis

KUN. JONO BERNATONIO SUKAKTYS
LAWRENCE, MASS.

Kun. Jonas Bernatonis, Šv. 
Pranciškaus parapijos Lawren
ce vikaras, mini savo kunigys
tės 25 metų ir gimimo 50 me
tų sukaktis.

Iškilmingos mišios bus kon- 
celebruojamos birželio 7 d. 3:30 
v. popiet Šv. Pranciškaus baž
nyčioje Lawrence, Mass. Po mi
šių Šv. Pranciškaus seminarijos 
salėje Andovery bus iškilmin
gas pagerbimo pokylis.

Kun. Petras Šakalys, parapi- 
jo klebonas, jubiliejaus komi
teto garbės pirmininkas, pakvie
tė p. Leonę Bradley pagerbi
mui pirmininkauti.

Sukaktuvininkas kun. Jonas 
Bernatonis gimė 1920 gegužės

Liūdi visa lietuvių kolonija, 
netekusi darbščios ir pavyzdin
gos lietuvės.

A. a. J. Lendraitienės palai
kai buvo pašarvoti Carrol lai
dotuvių namuose. Didelis skai
čius organizacijų narių ir vie
tos bei apylinkės lietuvių ati
davė jai paskutinę pagarbą ir 
meldėsi už jos vėlę. Moterų Są
jungos 5-tos kuopos narės bend
rai kalbėjo rožančių.

Gegužės 9 velionė buvo nuly
dėta į Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, kurioje už jos vėlę 
buvo aukojamos iškilmingos mi
šios, dalyvaujant pilnai bažny
čiai žmonių. Po mišių buvo nu
lydėta į Šv. Jono kapines.

Velionė visus mylėjo vieno
da meile, nežiūrėdama, ar tai 
buvo naujieji, ar senieji atei
viai. Už tai visi ir palydėjo ją 
į amžino poilsio vietą.

Laidotuvių dalyviam Lietu - 
vių Piliečių Klube buvo suruoš
ti užkandžiai.

4, kunigu įšventino kardinolas 
Richard Cushing 1945 birželio 
29 Šv. Kryžiaus katedroje Bos
tone. Šv. Pranciškaus parapijo
je anksčiau jis yra buvęs vika
ru penkerius metus, dabar vi
karauja pustrečių metų.

•

Gegužės 17, sekmadienį, šv. 
Pranciškaus mokyklos 38 moki
nukai, sesučių mokytojų pa
ruošti, priėmė pirmąją Komu
niją. «

Tą pačią dieną 1 v. popiet 
buvo suruošta gegužės mėn. 
procesija Dievo Motinai pagerb
ti. Procesijoj dalyvavo apie po
rą šimtų mokyklos vaikučių su 
giesmėm. Parinktoji “karalie
nė” uždėjo Dievo Motinos sta
tulai vainiką. Parapijos klebo
nas kun. Petras Šakalys pasa
kė trumpą pamokslą ir palaimi
no Švč. Sakramentu.

Parapijos mokyklos vaikučiai 
ruošiami birželio 5 dienai savo 
metiniam gabumų pasirody
mui. J. Sk.

Motinos dienos minėjimas
Motinos dienos šventę pra

dėjome mišiomis, kuriose orga
nizuotai su vėliava dalyvavo Mo
terų Sąjungos 5-ta kuopa. 
Mišias įspūdingai lietuvių kal
ba giedojo choras, kuriam va
dovauja mūsų parapijos vargo
nininkas muz. A. Mateika. Solo 
“Šioj dienoj, o motin” pagiedo
jo choro narys V. Roževičius.

Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje Įvyko Motinos dienos 
minėjimas, surengtas Lietuvių 
Bendruomenės.

Minėjimui vadovavo Bendr. 
pirmininkas P. Stanelis. Jis pa
sveikino visas gyvas motinas ir 
prisiminė mirusias, ypatingai ką 
tik palaidotą a.a. J. Lendraitie- 
nę, kuri buvo viena iš veikliau
sių Bendruomenės narių. Moti
nom pagerbti kun. J. Steponai
tis buvo pakviestas sukalbėti 
maldą.

Šv. Kazimiero parapinės mo
kyklos vedėja seselė Charlene 
skaitė paskaitėlę apie motiną ir 
jos meilę.

Programėlę atliko tos mokyk
los mokinės. T. Miliauskaitė pa
skambino pianinu “Album 
Leaf in A Minor” — Carl 
Koelling. Z. Babickaitė padaina
vo solo “Mamytei”; akompona- 
vo seselė Charlene. B. Miliaus
kaitė paskambino pianinu “So
natina in D Major” — Clemen
ti.

(nukelta į 7 psl.)

Kipras Petrauskas dainuoja: 
Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul d ui dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Elzbieta Kardelienė dainuoja: 
Kur prapuolė tas kelelis, Kad 
aš našlaitėlė, Lopšinė, Keturi v 
žimo ratai, Mėlyni varpeliai, Oi 
nėra niekur, Tėvas su močiute 
savo, Žalioj girelėj, Pienė, Ne
pykstu ne, Lopšinė ir Pakelki
me taurę iš op. “Traviata” (due
tas su K. Petrausku). Mono, ga
lima groti ir stereo, kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” įdainuota: Sanctus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Pjovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dukas, Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūlikų daina ir Pasėjau li
nelį. Albumas iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

Montrealio Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
ruoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina. Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, Čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Aldutės Dainuoja, Alice Ste
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango noktumas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, Širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos, Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui, Įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas. Tau tiktai tau (tan
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol.

Žirginėliai: Zuikio puikio by
la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant
roji laida skiria vaikam, kaina 
5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo. galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

Lietuvių Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko. Senoje pilvje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint. Kai
na 5 dol.

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

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

Pupų dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol-

Aldona Stempužis, su Stutt
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (H Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che f aro senza Euri- 
dice ir (U barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

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

šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c, Kanadoje 1 doL).
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GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS
1 CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

i JANSONŲ VASARVIETES VILOJE f

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

Tel. (Area 617) 428-8425

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

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

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią E
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą. E

Worcester, Mass.
z (atkelta iš 6 psl.)

Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija.”

Organizuojamas autobusas 
į “Neringą”

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių naujosios stovyklos Ne
ringos šventinimas ir rėmėjų 
seimas įvyks birželio 21, sekma
dienį.

Šv. Kazimiero parapijos sese
lių rėmėjų skyrius organizuoja 
tai šventei autobusą. Norintieji 
važiuoti gali kreiptis į skyriaus 
pirmininkę Watkins, telef. PL 
6-0356, ar į autobusų organiza
torę Mancevičienę, telef. 754- 
0555. Reikalui esant, patarpi
ninkaus ir skyriaus sekretorė 
J. Miliauskienė.

J.M.
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00. '

Lithuanian Reader for Self-Instruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50.
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. $6.00
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 

kietais $3.00.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, Uy V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio. ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50Č.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50£.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00.
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00, kietais $4.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.

The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

1.75 dol.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50

Lithuania 700 Years, red. A. Geručio 12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės 3.00
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis 2.00

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū-
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė-------------------------------- ■----------------

Adresas ________________________________________
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

UŽ kalendorių S-----------------.

Siunčiu už prenumeratą |-----------------

Spaudai paremti 8.........— -

Siunčiu skolą už-------m. S.................. ...

Lietuvių Fondo baliuje, kuris buvo surengtas gegužės 9 Waldorf Astoria viešbutyje, dalyvavo žmonių ir iš 
tolimesnių vietų, čia matomas hardfordiečių stalas. Iš d.: R. E. Samuliai, G. A. Stasiukevičiai, V. M. Matuliai 
ir V. I. Giedraičiai iš Albany Nuotr. V. Maželio

NAUJAI GAUTOS KNYGOS Lietuviu Katalikę Religinė si — prisiųskite man ir kitam

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

Maintenance man Amityville area 
painting outside work. General re
pairs etc. 40 hr week plus benefits 
Steady work — 516 AM 4-1662

TRUCK MECHANICS 
GRADE A

Top Wages — Union Shop 
Good Condition 
Call Mr. Febbo 
(201) 434-1600

Experienced WOODWORKERS — 
thoroughly experienced Foreman & 
Supervisor to run and operate plant. 
Top salary. Good benefits. English 
required. (516) 277-3085 or (516) 
665-5452 (leave name and phone).

Production Trainees experience not 
necessary afternoon shift steady job 
good fringe benefits paid holidays. 
Must speak English. Apply in per
son: Business Supplies of America, 
Route #1 Monmouth Junction, N.J.

Šiluva Žemaičiu istorijoj, I- 
mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

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

Pauliaus Augiaus meniškas 
albumas, didelio formato, 
17.50 dol.

Lietuvos Vyčio pėdsakais. Mu
ziko J. Strolios atsiminimai, 
176 psl., 2 dol.

Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo-

mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Exp mechanic & attendant nite shift 
6pm-10pm 6 nite week must be ma
ture & responsible also day shift — 
Gomez Service Sta. 2 Hempstead Av 
Hempstead, L.I. NY. 516 IV 6-9743

PORTERS - CLEANERS
for J.F.K. Airport steady job gen
eral cleaning good pay nice work
ing conditions all Union benefits — 
Mohawk Maintenance 366 5th Ave. 
cor. 35th St. Room 903 — 279-7311

Mūsų broliai šaukiasi
dvasinės ir • • r

medžiaginės
pagalbos
Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ. 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

Lietuvių Religinės Šalpos komitetas veikia su Ame
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
I give, devise and bequeath to
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, Inc.
64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deductible.
ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi

zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin
kime knygą The War Against God in Lithuania. Kaina: 
popierio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

ispanų kalba: La lucha contra Dios en Lituania, kaina $1.00.

Į. K RŠ VALDYBA

D?augsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGE, N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

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

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

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

R o 
o 
o 
o

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiyskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND

2701 W. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403

arba skambinkite 
(305) 844-3388

HAPPY FAMILY DAY

DOUGLAS
SHOES FOR MEN

24 NORTH BROADWAY 
Yonkers, New York 
Call: 914 YO 9-7720

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
driverš license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

QUEEN CITY CATERERS 
Catering For All Occasions 

We Supply Everything 
1025 Greely Avenue 

UNION, N. J.
Call 201-964-1161 — Day; 
or 201-752-3254 — Nite

Anywhere in Queens HOUSES or 
APTS, buyers and tenants waiting 
call for fast service — MAISON 
REAL ESTATE — 729-6250

SAMPLEMAKER
Back ground corrugated® or fold
ing boxes — Liberal salary profit 
sharing plan and other fringe bene
fits good working conditions. Call: 
201-623-2155 — EXPRESS CON
TAINER 105 Ave. L Newark, N.J.

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 

.-^May Court House (8 am-5pm_ closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

SERVICE

RIVERDALE T.V. AND 
COLOR SPECIALIST 
$12.95 Service Charge 

including color adjustment and rad 
checked by machine 

Call: 914—237-0100 anytime

CHEZ CIRO 
BEAUTY SALON

The Newest Salon in Throggs Neck 
... The Comfort and Elegance of 
your Living Room__ At Reason
able Prices. — 3814 E. Tremont 
Ave., Bronx, N.Y. — TY 2-1115

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

Call 201-939-6674 or 939-9868

Waldorf Associates licensed electri
cal contractors industrial, commer
cial and residential. Free estimates. 
Emergency service. Specializing in 
all types of wiring and design. Call 
from 8-5 823-9515 2070 Cross Bronx 
Expressway Bronx, New York.

HELP WANTED

OPERATORS earn $100 and up, or 
piece work plus benefits and op
portunity for advancements: with 
experience on pockets, zippers .and 
hemmer work on childrens box 
shorts. Steady work — BARONCI, 
7th floor, 54 Bleecker St. (Corner 
Lafayette) New York City.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

FrankHn S<u L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 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



8

DARBININKAS
mmučs
NAOJreNOS-W'Aji

Darbininkas kitą savaitę dėl 
pirmadieniu nukeliamos miru
sių pagerbimo šventės išeis 
tik vieną kartą —trečiadieni.

Maironio lituanistinės mo
kyklos abiturientų šileistuvės 
bus birželio 7 d. 3 vai. popiet 
Maspetho liet, parapijos salėj. 
Šokiam groja Gutauskų orkest
ras. Vaišėm stalus galima užsi
sakyti pas p. Ašenbergienę, 
telef. 899-5714 ir pas kitus ko
miteto narius. Suaugusiem 5 
dol., jaunimui po 1 dol. t

Balto vajaus komitetan, ku
ris buvo sudarytas gegužės 20, 
įeina: P. Ivašauskienė — Liet. 
Mot. Klubų Federacijos New 
Yorko klubo, E. Kulber —Mo
terų Vienybės, A. Radzivanie- 
nė — Liet. Kat. Mot. Kultūros 
dr-jos, L. Sperauskienė —D.L. 
K. Birutės Karininkų šeimų Mo
terų dr-jos, dr. M. Kregždienė 
— SLA 99 moterų kuopos, E. 
Vaišnoraitė — Am. Liet. Kat. 
Mot. Sąjungos 24 kuopos, O. 
Kubilienė — 29 kuopos, E. Mus- 
ke — 30 kuopos, I. Jankauskie
nė — Skaučių Neringos tunto, 
be to, dar įeina Vyresniųjų 
Skaučių Židinio atstovė. Vajaus 
komitetui vadovauja Balfo sky
riaus valdybos pirmininkas dr. 
E. Noakas. Vajus vyks nuo rug
sėjo 28 iki spalio 24. Per už- 
baigtuves bus didelis laimėji
mų paskirstymas. Fantus drau
gijų ir kuopų narės prašomos 
pradėti ruošti jau dabar.

Juozui Valakui mirus, “Ro
bert Hall CTS” bendradarbiai 
suaukojo 10 dol. ir jo vardu 
paskyrė Kultūros židiniui. fran- 
ciškonai už auką nuoširdžiai dė
koja.

CAPE COD’e
priimu vasarotojus su 

maistu tik liepos mėn. 

Pageidaujama suaugę.

Dėl informacijų 

skambinti vakarais

(617) 436-2219

Hot Springs, Arkansas, parduodamas šis viešbutis — Southern Hotel Apt., 
333 Quachita Ave. Savininkai Bronė ir Hubert Martin parduoda už priei
namą kainą.

*- . \ -r —

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuvė__ _____  GL 2-6916
Redakcija ____ GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923

Liet. Kaf. Religinės šalpos 
metinis susirinkimas bus birže
lio 2, antradienį, Angelų Kara
lienės parapijos salėje. Susirin
kime dalyvauja vysk. V. Briz- 
gys. Bus renkami nauji direk
toriai.

Ateitininku sendraugių sub
rinkime, kuris buvo gegužės 
22 Kultūros židinyje, daug bu
vo kalbėta artėjančio kongreso 
reikalais. Stasys Lūšys informa
vo ideologinius klausimus, gi 
Antanas Sabalis — organizaci
nius. Padaryti nutarimai, kurie 
bus persiųsti Ateitininkų Fede
racijos kongresui Chicagoje.

Vladas Šimėnas, ankstesnės 
kartos lietuvis, ilgai sirgęs mi
rė gegužės 17 ligoninėje. Palai
dotas gegužės 21 iš Mas
petho lietuvių bažnyčios šv. Jo
no kapinėse. Laidotuves tvarkė 
Juozas Garšva iš Richmond Hill 
koplyčios. Visa tvarka buvo la
bai sklandžiai organizuota. Po 
laidotuvių pietūs buvo V. Be
lecko svetainėje. Velionis buvo 
pirmojo pasaulinio karo vetera
nas, žinomo Jono Šimėno bro
lis.

Lietuvių gydytojų N. Y. apy
linkės visuotinis metinis susirin
kimas ir bendras pobūvis bus 
birželio 6 d. 5 v. popiet dr. A. 
Narvydo namuose. 409 Lark- 
field Rd. E. Northport, L. I. N. 
Y. Dienotvarkėje be kita ko nu
matyta aptarti Pasaulio Lietu
vių Gydytojų Sąjungos suvažia
vimas, kuris numatomas šaukti 
1971 New Yorke. Todėl visų 
gydytojų dalyvavimas labai pa
geidaujamas. šeimininkas dr. 
A. Narvydas iš savo pusės pra
šo visus gydytojus su šeimomis 
atsilankyti šiame pobūvyje.

Dailiųjų amatų muziejuje, 
29 West 53rd Street, nuo bir
želio 2 bus austrų dailininko, 
prįtaikomojo meno kūrėjo, pa
roda, kuri tęsis iki birželio 7. 
Ten bus išstatytas ir didelis 50 
x50 pėdų matracas, ant kurio 
visi galės pavaikščioti ir pašo
kinėti.

Soundbeach, L. I. parduoda
mas vienos šeimos namas su 
apšildymu. Du miegamieji kam
bariai su garažu. 6 lotai —kiek
vienas 100x120. Skambinti 
(516) 744-6392.

Maspetho žinios
RELIGINIS KONCERTAS

Birželio 14, sekmadienį, 3:30 
v. popiet Masipetho Viešpa
ties Atsimainymo bažnyčioje į- 
vyks religinis koncertas naujų 
vargonų šventinimo proga. Var
gonais solo gros Jonas Žukas, 
buvęs Kauno konservatorijos 
vargonų klasės profesorius. Gie
dos parapijos choras, vadovau
jamas Vytauto Kerbelio. Taip 
pat dalyvauja solistai G. Ked- 
dy ir Stasys Citvaras. Po kon
certo bus mišios 5 vai. ir vaka
rienė 6 vai.

Visi maloniai kviečiami daly
vauti koncerte, mišiose ir vaka
rienėje. Bilietų vakarienei ga
lima gauti klebonijoje.

Pagerbtas Petras J. šlapikas

Petras J. Šlapikas, Sr., ba
landžio 29 paminėjo savo 65 
metų sukaktį. Buvo susirinkę 
giminės, draugai ir palinkėjo 
sveikatos, ilgiausių metų.

Ta pačia proga buvo prisimin
ti ir jo darbai lietuvių organiza
cijose ir Lietuvai. 1924 sausio 
22 jis suorganizavo Lietuvos vy
čių 110 kuopą, per penkerius 
metus išaugino kuopą iki 125 
narių. Kuopos turtas siekė per 
800 dol. Turėjo beisbolo, krep
šinio ir kitokias sporto koman
das.

Susituokė jis 1929 birželio 9 
su Maryte L. Budriute.

Šv. Vincento draugijoje 1931 
buvo išrinktas protokolo rašti
ninku ir tose pareigose išbu
vo iki 1948. 1933 atgaivino 
Lietuvių Piliečių klubą ir tam 
klubui pirmininkavo. Kai 1934 
kun. J. Balkūnas buvo paskir
tas Maspetho lietuvių klebonu, 
Šlapikas Klasčiaus salėje su
rengė vieną iš didžiausių pager
bimo vakarienių, kurioje daly
vavo per 880 žmonių. Tuo metu 
buvo depresijos laikai, ir žmo
nės mažai uždirbo.

Buvo parapijos komiteto na
riu. Šis komitetas 1935 pastatė 
mūrinę bažnyčią, kuri dabar 
naudojama kaip salė (visas dar
bas kainavo 48,000 dol.). Taip 
pat dirbo prie klebonijos pa
statymo. Šis darbas atsiėjo 
42,000 dol.

1936 dirbo Lietuvių Auditori
jos bendrovės valdyboje ir 
1951 nupirktas dabartinis Liet. 
Piliečių Klubas Maspethe. Nu
pirktas už papigintą kainą — 
40,000 dol. Priklausė Balfo 100- 
jam skyriui.

1956 Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijos kon
grese Bostone, Mass., spalio 12- 
14 gavo pažymėjimo lapą kaip 
uolus Federacijos narys, daug 
pasidarbavęs Katalikų Federaci
jai ir lietuvių išeivijai Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Sukaktuvininko šeimą suda
ro dvi dukros ir du sūnūs. Vie
nas jų yra kapitonas Petras, 
Jr. Jis baigia savo tarnybą š. 
m. birželio mėn. Amerikos ka
rinėje aviacijoje.

Cypress Hills sekcijoje par
duodamas 3 aukštų namas su 
4 miegamais kambariais ir tre
čiame aukšte įrengtais kamba
riais. Namas apšildomas gazu. 
Arti Arlington traukinėlio sto
ties. Informacijai tel. 827-4248.

WANT TO BUY
House in Mineola, L. I., 2 or 3 
bedrooms, brick, detached, with 
garage. Call after 6 P. M. (212) 
3594365.

DARBININKAS

Maspetho lietuvių parapijos bažnyčioje įtaisyti nauji dideli elektriniai vargonai. Jų pašventinimas bus birže
lio 14. Ta proga bažnyčioje rengiamas religinis koncertas. Nuotr. R. Kisieliaus

BENDRUOMENES ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 24 Elizabethe įvyko 

New Jersey Lietuvių Bendruo
menės apygardos metinis suva
žiavimas. Dalyvavo Elizabetho, 
Jersey City, Lindeno, Kearny, 
Newarko ir Patersono bendruo
menės apylinkių 21 atstovas. 
Iš apygardos valdybos apyskai- 
tinio pranešimo, kurį padarė 
apygardos valdybos pirm. K. 
Jankūnas ir iždininko pavaduo
tojas J. Zubavičius, matėsi, kad 
apygardos valdyba buvo suor
ganizavusi literatūros ir muzi
kos vakarą, rašytojo Vaižgan
to minėjimą, Lietuvių mokyklos 
šventę, kad finansiškai pa
rėmė lietuvių mokslininkų sim
poziumą, “Grandinėlės” išvyką 
į P. Ameriką, bet užvis dau- 
giausie dėmesio skyrė V. Kudir
kos šeštadieninei mokyklai, vie
nintelei New Jersey lietuvių 
bendruomenėje. Pirmininkas 
pasiguodė, kad tėvai nevisada 
parodo iniciatyvos ir rūpesčio, 
kad jų vaikai lankytų lietuvių 
mokyklą.

Gyvų pasisakymų susilaukė 
apygardos valdybos informa
cinio biuletenio' leidimas. Suva
žiavimas skatino biuletenį leis
ti.

Padėka
Širdingai dėkojame Moterų 

Vienybei suruošusiai Kultūros 
židinio statybos fondui parem
ti vakarienę — šokius.

Ypatinga padėka Elenai An- 
driušienei — pirmininkei, Ur
šulei Bacey— vicepirm., A. 
Stuporius — sekretorei, M. Bu- 
jokas — iždininkei ir Ph. Wal- 
les — finansų sekretorei. Dide
lė padėka menininkui J. Juo
džiui už gražų paveikslą įėjimo 
loterijai, taipgi V. Beleckui už 
dovanas. Reiškiame padėką ir 
visom narėm, kurios vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šio gražaus vakaro surengimo 
ir pasisekimo.

Labai gražu, kad visuome
nė šį kilnų tikslą suprato, gra
žias nenuilstamų vienybiečių 
pastangas įvertino ir savo da
lyvavimu papildė Kultūros židi
nio statybos fondą 250 dole
rių.

Visiem lietuviškas nuoširdus 
ačiū!

Tėvai Pranciškonai

Artimiausias apygardos val
dybos rūpestis — atgaivinti N. 
J. lietuvių jaunimo tautinių šo
kių grupę.

Apygardos valdyba buvo pa
siuntusi tris studentus į pasita
rimą Clevelande II-ojo Pasauli
nio Jaunimo kongreso reikalais. 
Dalyvavusieji informavo suva
žiavimą apie pasitarimo organi
zaciją, eigą ir rezultatus.

Buv. ilgamečiui apygardos v- 
bos nariui Varneckui, dėl ne
sveikatos pasitraukusiam iš a- 
pygardos valdybos sudėties, su

JAV LB TARYBOS RINKIMAI
Rinkimai vyksta birželio 6 ir 

7. New Jersey apygarda renka 
2 tarybos narius. Todėl kandi
datų kortelėje galima atžymė
ti tik 2 ar 1 kandidatą. Atžymė
jus daugiau kaip 2 kandidatus, 
balsas nebus užskaitytas.

Balsuoti galima visiem nuo 
18 metų lietuviam arba rinki
mų patalpose, arba paštu. New
ark© ir apylinkių lietuviai asme
niškai balsuoja švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje New- 
arke (207 Adams St.) birželio 6, 
šeštadienį, nuo 12 vai. dieną iki 
7 vai. vak., ir birželio 7, sek
madienį, nuo 9 vai. r. iki 7v.v.

Balsuojant paštu, balsavimo 
kortelė su atžymėtais kandida
tais dedama į švarų voką ir 
vokas užlipinamas. Užlipintas 
vokas su kortele dedamas į di
desnį voką, kuris adresuoja
mas apylinkės rinkimų komisi
jai. Newarko ir apylinkės lietu
viai savo balsavimo laiškus 
siunčia:

Mr. S. Kontrimas, Rinkimų 
Komisija, 35 Clinton Terr. Ir
vington, N. J. 07111.

Siunčiamojo voko kairiame 
kampe turi būti užrašytas siun
tėjo adresas. Į siunčiamąjį voką 
galima dėti ir kelis vokus su 
balsavimo kortelėm, tik tuo at
veju ir siunčiamojo voko kai
riame kampe reikia žymėti vi
sų siuntėjų adresus.

Balsavimo laiškai turi būti 
pasiųsti tokiu laiku, kad rinki
mų komisija juos gautų ne vė
liau kaip birželio 6 (birželio 7 
yra sekmadienis ir laiškai ne- 
nešiojami). Jei kas pavėluotų 

važiavimo vieningu nutarimu su
teiktas apygardos valdybos gar
bės nario vardas.

Į naują apygardos valdybą 
dvejiem metam suvažiavimas 
išrinko M. Balčiūnienę, A. Gu- 
donį, K. Jankūną, A. Pocių, ku
nigą J. Pragulbicką, J. Veb- 
laitį ir J. Zubavičių. Į kontro
lės komisiją: E. Klupšienę, J. 
Vaičkų ir A. Vitkų.

Suvažiavimui pirmininkavo 
V. Vaitiekūnas ir V. Tursa, sek
retoriavo — A. šaulys.

Kor.

paštu balsavimo laišką pasiųsti, 
tai gali jį pats įteikti bet ku
riam rinkimų komisijos nariui 
ne vėliau kaip birželio 7 d. 7 
vai. vak.

Newarko LB apylinkės rinki
mų komisija maloniai kviečia 
visus Newarko ir apylinkių lie
tuvius nuo 18 metų amžiaus at
likti savo tautinio solidarumo 
pareigą — dalyvauti rinkimuo
se.

Kun. V. Bud rėčkas, sustiprė
jus sveikatai, išvyko metinių re
kolekcijų į Putnam, Conn.

Cypress Hills sekcijoj parduo
damas 3 šeimų mūrinis namas 
(attached). Netoli Jamaica trau
kinio stoties, prie katalikų baž
nyčios, mokyklos ir krautuvių, 
lietuvių kaimynystėj. Kaina la
bai prieinama, apie 20 tūkstan
čių. Tel. skambinti (516> 536- 
4484.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 24130

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------ ■—

1970 m., gegužio 29 d., no. 39

JAV LB Tarybos rinkimai 
bus birželio 6-7. Renkami 37 
tarybos nariai trijų metų ter
minui. Bostono apygardos kan
didatai į Tarybą yra šie: Bro
nius Utenis, 63 metų, verslinin
kas, visuomenininkas; Ona I- 
vaškienė, 60 metų, visuomeni
ninke, tautinių šokių vedėja, — 
abu iš Bostono; Eligijus Sužie
dėlis, 31 metų, mokytojas, iš 
Brocktono. Balsuoti galima tik 
už du kandidatus. Bostono apy
garda ipriklauso: Massachusetts, 
Maine, New Hampshire, Rho
de Island ir Vermont valsty
bės. Šioje apygardoje veikia 
Bostono, Brocktono, Provi
dence ir Worcesterio apylin
kės. Bostone rinkimai į Tarybą 
vyks A. Tautinės Sąjungos na
muose, 484 E. 4 Street, So. 
Boston, Mass. 02127. Balsavi
mo laikas birželio 6 nuo 2 v. 
iki 7 v.v., birželio 7 nuo 9 r. 
iki 5 v.v. Tie, kurie negali as
meniškai dalyvauti, gali balsuo
ti laišku. Apygardos rinkiminei 
komisijai vadovauja Juozas Sta
šaitis, 55 Welles Ave., Dorches
ter, Mass. 02124.

Iš televizijos 5 kanalo (CBS) 
antrą savaitę nebėra nuolati
nių pranešėjų. Buvo visaip spė
liojama, kas galėjo atsitikti. 
Bet štai bevažiuodamas pro sto
ties būstinę, pamačiau streikuo
jančių piketus. O apie tai sto
tis niekada nesakė. Jos repor
teriai perduoda tik tai, kas jiem 
patinka, bet ne tai kas vyksta. 
Taip JAV viceprezidentas yra 
teisus, sakydamas, kad žinios 
iškraipomos ar perduodamos ne 
tokios, kokios yra, bet tokios, 
kokias nori matyti televizijos 
viešpačiai.

PRISIMINTAS POETAS 
FAUSTAS KIRŠA

Paskutinis šio sezono kultūri
nis subatvakaris buvo skirtas 
Fausto Kiršos prisiminimui. Tai 
nebuvo kokia sukaktis, o tik 
taip sau prisiminimas, nes jis 
Bostone išgyveno apie dvide
šimt metų, čia jis ir mirė.

įvadinį žodį tarė rašytojas An- 
tanas Gustaitis. Kalbėjo jis 
apie žmogų, koks jis buvo savo 
viduje. F. Kirša ieškojęs kokio 
tai idealo, tobulybės. Nusivyli
mo dvasioj parašęs ‘Pelenus’. 
Tai buvo satyra, kritika visuo
meninių sluoksnių. Prisiminė ir 
jo ryšį su Dievu, jo pažiūras į 
kritiką.

Dalia Dikinytė-Pundienė su 
giliu įsijautimu paskaitė net 10 
poeto eilėraščių.

Poetas Faustas Kirša mėgo 
ir muziką. Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo pradžioje drau
ge su Baliu Sruoga išvertė ope
ra “La Traviata”. Todėl muzi
kas Izidorius Vasyliūnas su sa
vo mokiniais atliko G. Bacevi
čiūtės kvartetą keturiem smui
kam. Grojo dvylika mokinių — 
tris kartus po keturis, įskaitant 
ir patį Vasyliūną.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija per reikalų vedėją Sta
sį K. Griganavičių Darbininko 
spaudos reikalam prisiuntė 50 
dol. kaip padėką už Darbinin
ke spausdinamus Draugijos 
veiklos pranešimus. Darbininko 
administracija už auką nuošir
džiai dėkoja.

New Yorko valstijos seimas priėmė rezoliuciją 
ir kreipėsi į New Yorko valstijos gubernatorių 
Rockefellerį prašydamas birželio 14 paskelbti 
ypatinga diena, pagerbiant iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos išvežtuosius į Sibirą. Rezoliucijai pra

vesti daug pasidarbavo assemblymanas John T. 
Flack iš Queens ir senatorius Edward S. Lentol 
iš Brooklyn.
Išvežtųjų minėjimas įvyks birželio 14, sekma
dienį, 12:30 vai. popiet prie lietuviško kryžiaus

Flushing Meadow Corona parke, buvusioj pa
saulines parodos aikštėj.
Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti. Del 
informacijų skambinti: Peter C Wytenus — 
EV 6-3871






