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Kanada - Rusija pasirašė pasitarimų protokolą
Maskva. — Kanados premje

ras Trudeau lankosi Rusijoje 
su oficialiu vizitu. Ten išbus 
12 dienų, keliaus po Rusiją, 
ypač po arktines sritis (Archan
gelskas, Norilskas). Pačią pir
mąją dieną pasirašytas Konsul
tacijos Protokolas, visai pana
šus i tą, kuris buvo pasirašytas 
pereitą rudenį su Prancūzija 
prez. Pompidou Maskvoje lan-

Neigiamos veiklos 
atstovai senate

Washingtonas. — Sen. Clif
ford Case iš N. J., su pasigar
džiavimu perstatęs pasauliui 
Radio Free Europe ir Liberty 
Radio transliacijas kaip Ameri
kos pinigais išlaikomus žvalgy
bos propagandos įrankius, da
bar susirado naują “veiklos” 
lauka — bandysiąs išaiškinti, ar 
nėra atėjęs laikas Amerikai 
imtis iniciatyvos visai uždraus
ti atominių užtaisų sprogdini
mus.

Atominių ginklų sprogdini
mų 1963 m. tarptautine sutarti
mi JAV ir Rusija atsisakė ore, 
erdvėje ir jūrų vandenyse. Prie 
tos sutarties neprisidėjo nė 
Prancūzija, nė kom. Kinija. 
Sen. Case tvirtina, kad JV spe
cialistų ilgi bandymai parodę, 
jog jau turimi pakankamai tiks
lūs prietaisai atskirti žemės 
drebėjimo sukeltas vibracijas 
nuo tų vibracijų, kurias sukelia 
atominiai sprogdinimai.

Kai tarp Maskvos ir Wash
ington© vyko tuo reikalu dery
bos, privedusios prie 1963 su
tarties, Maskva greitai sutiko 
atsisakyti nuo atominių sprog
dinimų visur, bet su sąlyga, 
kad tuo reikalu nebus jokios 
tarptautinės kontrolės. Wash
ingtonas su tokia padėtimi ne
galėjo sutikti, todėl atominių 
sprogdinimų žemėje nebuvo at
sisakyta.

Sen. Case ir Muskie dabar 
jau organizuoja įvairių asme
nų apklausinėjimus per vieną 
senato mažą komisiją, kad ga
lėtu reikalą išreklamuoti ir 
duoti medžiagos tiems, kurie 
savo įvairiais spaudimais tar
nauja ne Amerikos, bet jos 
priešų reikalams. Abudu tie se
natoriai užsigautų, jeigu juos 
pavadintum nepatriotais, bet 
jų veiklos temų pasirinkimas 
rodo, kad jie yra tik vienos pa
rapijos politikai.

Arčiau Europos 
apjungimo

Paryžius. — Bendrosios Rin
kos užsienio reikalų ministe
rial buvo susirinkę į antrą po
sėdį užsienio politikos derini
mo reikalu. Per pirmąjį posė
dį buvo sutarta, kad reikia tu
rėti vieną užsienio politiką 
bent svarbiausiais tarptauti • 
niais klausimais, ir kokia for
ma šito tikslo siekti.

Dabar jau buvo ieškoma 
bendros linijos dviem klausi
mais: Vid. Rytų konfliktas ir 
Maskvos peršama Europos sau
gumo konferencija. Nors Belgi
jos užsienio reikalų ministeris 
ir deklaravo džiaugsmingai, 
kad tai buvo “Europos pava
sario” pradžia, tačiau žinoma, 
kad Vid. Rytų klausimu vienos 
nuomonės nepasiekta, nes 
Prancūzija vis dar nori patai- 
kauti arabams. Bet visi pripa
žįsta, kad padėtas geras pa
grindas vienai Europos užsie
nio politikai išugdyti.

Maskva sutiko kalbėtis del karių sumažinimo Europoj
kantis. Atrodo, kad su tais kon
sultacijos protokolais pradėtas 
toks pat žaidimas koks vyko 
prieš Antrąjį pasaulio karą Lit
vino vui pasirašinėjant nepuoli
mo paktus.

Spėjama, kad panašius pro
tokolus pasirašyti Maskva siū
lys ir kitiems Atlanto pakto na
riams, ypač tiems, kurie de
monstruoja savo užsienio poli
tikos nepriklausomumą nuo A- 
merikos. Prancūzija ir Kanada 
dabar šitai kategorijai labai 
tinka. Trudeau palydovai infor
mavo spaudą, kad protokolas 
atsirado Maskvos iniciatyva.

Juo pasižadama reguliariai 
konsultuotis abi šalis dominan
čiais klausimais, o taipgi ir tais 
politiniais, ūkiniais bei kultūri
niais klausimais, kurie liečia 
tik abi šalis.

Brežnevas Kremliuje turėjo 
atskirą pasikalbėjimą su Tru-

— Dr. Barnard, širdžių per
sodinimo pionierius P. Afriko
je, verkdamas skundžiasi savo 
ligoninės gydytojais, kurie pra
dedą abejoti, ar širdžių perkė
limas laikytinas mediciniškai 
priimtinu širdies ligų gydymo 
būdu.

— Egipto partijos oficiozas 
išbarė visą spaudą už daugy
bės žinių spausdinimą apie A- 
menkos gyvenimą. Tai esąs ne
pateisinamas nusikaltimas, ku
ris turėtų būti sutramdytas.

Nors pirmas, 
bet silpnas

Nors tik vienas sen. McGo
vern (pats silpniausias) tėra pa
siskelbęs sieksiąs 1972 demo
kratų partijos nominacijos pre
zidento vietai, tačiau niekas ne
abejoja, kad jų bus daugiau. Ir 
tame būryje tikriausiai bus se
natoriai Kennedy, Muskie bei 
Humphrey. Gali būti dar dau
giau, bet ikšiol šie yra patys 
garsiausi.

Gallup Poll daro tuo reika
lu apklausinėjimus kas mene 
si. Ikšiol pirmą vietą registruo
tų demokratų ir partijoms ne
priklausomų tarpe užim
davo sen. Muskie, bet balan
džio mėn. apklausinėjimai ro
do, kad i pirmą vietą iškilo 
sen. Kennedy registruotų de
mokratų grupėje. Sen. McGo
vern ikšiol tesurenka po 4-5 
proc. abejose grupėse. 

Lituanistinių mokyklų suvažiavime New Yorke gegužės 15 dalis vaikučių ir jų tėvelių.

deau, kad jam pasakytų, jog jo 
paskutinis viešas pasiūlymas 
pradėti pasitarimus dėl karinių 
pajėgų ir ginklų sumažinimo 
vidurio Europoje yra ne pro
paganda, bet nuoširdus noras 
prisidėti prie įsitempimo maži
nimo Europoje. Bet tie patys 
Trudeau palydovai tvirtina, 
kad jam nepasisekė nieko aiš
kaus iš Brežnevo išpešti apie 
tai, kaip tie pasitarimai organi? 
zuotini. Susidarė įspūdis, kad 
Maskva savo kortų dabar dar 
nenori atidengti, bet norėtų, 
kad pirmą žodi tuo reikalu pa
sakytų Nato nariai.

Čia būtinai pažymėtina, kad 
šios rūšies pasitarimų iniciaty-

Nusavina
New Delhi. — Prezidento 

dekretu Indijos vyriausybė per
ėmė visų bendrojo pobūdžio 
draudimo bendrovių valdymą 
iki parlamentas priims jų nu
savinimo įstatymą. Sveikatos 
draudimo bendrovės buvo nu
savintos 1956. Taip . pradėtas 
vykdymas programos, su kuria 
Indira Gandhi išėjo i parlamen
to rinkimus ir laimėjo absoliu
čią atstovų daugumą.

Nužudytas
Izraelio konsulas Turkijo

je rastas nužudytas. Prieš sa 
vaite jį pagrobė teroristai, ku
riuos Sirijoje apmokė Palesti
nos arabų teroristų grupė, be
sidangstanti marksistine ideo
logija ir remianti panašias tero
ristines grupes kitose valstybė
se. Tai grupei arabų valstybė
se nebesaugu tokia veikla už
imti. todėl ji ją perkėlė į kitus 
kraštus.

Nori atstatyti 
Babilono senovę

Bagdadas. — Irako vyriau
sybė užsimanė atstatyti Babilo
no miesto istorines įžymybes: 
garsųjį bokštą, kabančius so 
dus-parkus, karališkus rūmus 
ir 3,000 sėdimų vietų graikiš 
ką amfiteatrą, ten dar buvusi 
III šimtm. prieš Kristaus erą. 
Visam projektui Įvykdyti rei
kia apie 29 mil. dol. Užkalbin
tos privačios fondacijos atsisa
kė to darbo imtis. Dabar pra
šymas bus nukreiptas į UNES
CO.

va priklauso ne Maskvai, bet 
Atlanto pakto nariams, kurie 
Maskvos kaišiojamoj Europos 
Saugumo konferencijoj sutiko 
dalyvauti tik tuo atveju, jei 
darbotvarkėn bus įrašytas kari
nių pajėgų sumažinimas abipus 
geležinės uždangos ir jei tas 
klausimas bus sutartas prieš 
konferencijos sušaukimą dviša
liais ar daugiašaliais susitari-

Tikrins bagažą
Rusijoj paskelbtas dekre

tas, kad lėktuvais keliaujančių 
bagažas (su savim turimas ir 
apsaugai atiduotas) gali būti 
patikrintas aerodrome ar lėktu
ve. Toji teisė suteikta civilinės 
aviacijos pareigūnam, policijai, 
muitinės sargam ir pasienio ka
riuomenei. Svarbiai priežasčiai 
esant, gali būti padaryta ir as
meninė krata. Priežastis —gink
lų ir sprogmenų ieškojimas 
Manoma, kad tai tik priemonė 
apsisaugoti nuo lėktuvų grobi
ku skridimo metu, c

Amerikos - Maskvos 
kompromisas

Nuo pereitos vasaros vi
durio JAV-Ruvfcjos pasitarimai 
dėl atominių strateginių gink
lų apribojimo buvo beviltiškai 
Įklimpę. Priežastis buvo ta, 
kad Maskva norėjo sutarties 
tik dėl apsiginamųjų raketų 
(ABM), bet JAV norėjo apimti 
visą tolimo skridimo raketų 
kompleksą. Įsijungus i pasikei
timą nuomonėmis abiejų vy
riausybių viršūnėms, pasiektas 
šis kompromisas: pirmiausiai 
bus siekiama susitarimo dėl 
ABM, bet kartu bus sutartos 
ir kai kurios priemonės dėl 
puolamųjų raketų kontrolės. 
Apie tai Amerikoje kiek džiū
gaudamas pranešė pats prez. 
Nixonas, bet Rusijoje oficia
laus pasitenkinimo nerodyta, 
tik paskelbtas su Washingtonu 
sutartas komunikatas. Abiejų 
pusių vyriausi derybininkai su
grįžo atgal į Vieną pasitarimų 
tęsti.

— Sen. Mansfieldo rezoliuci
ja dėl JAV kariuomenės suma
žinimo Europoje 50 proc. buvo 
atmesta kongrese didele dau
guma. Tai buvo didelis prez. 
Nixono užsienio politikos lai
mėjimas.

mais, kaip kam patogiau. Pati 
idėja, kaip sąlyga dalyvauti 
minėtoj konferencijoj, priklau
so V. Vokietijos vyriausy
bei. Bet menkavertiškume 
komplekso kankinami Krem
liaus diktatoriai savo atsakymą 
paskelbė tokioj formoj, lyg tai 
būtų koks nors naujas jų pa
siūlymas. Iš tikrųjų gi, tai yra 
Maskvos atsakymas į paskuti
nį Nato tarybos pasiūlymą to
liau vystant tos konferencijos 
sušaukimo sąlygas.

JAV ambasadorius Maskvo
je jau pranešė Gromykai, kad 
atsakymas priimtas teigiamai 
Kolektyvinio Nato atsakymo 
komunikato forma lauktina už 
poros savaičių, kai tas klausi
mas bus aptartas Portugalijoje 
įvyksiančiame Nato tarybos po
sėdy. .

Rumunai tebesigina c?
nuo Maskvos replių

Viena. — Rumunijos prezi
dentas ir partijos vadas Ceau
sescu pabėrė naujų minčių 
apie Rumunijos santykius su 
Maskva.

Jis ragino Maskvą išplėsti 
Comecon (Maskvos silpna at
svara Europos Ūkinei Bendruo
menei), tai yra priimti nariais 
visąs valstybes, ne tik vadina
mas socialistines. Jis priminė, 
kad Rumunija pradėjo megzti 
ūkinius santykius ir su kapita
listiniais kraštais, tuo keliu 
mano ir toliau eiti, nes to rei
kalauja Rumunijos interesai.

Pabrėžęs Rumunijos nu- 
sistatvma nesidėti nė su Rusi
ja nė su Kinija partinės ideo
logijos ginčuose, Ceausescu pa
smerkė didžiųjų bandomą 
praktikuoti hegemoniją, ypač 
Maskvos kompartijos pastan
gas laikyti save komunistinio 
sąjūdžio centru. Anot jo, toks 
centras ne tik nereikalingas, 
bet ir negalimas.

Kas liečia kariškus reikalus 
ir prie Varšuvos pakto priklau
sydama Rumunija palaiko tuo 
reikalu ryšius ir su tais socia
listiniais kraštais, kurie tam 
paktui nepriklauso. Čia aiški 
užuomina apie Rumunijos ka
rines konsultacijas su Jugosla
vija, gal net su Albanija.

Podgornas atvyko 
Egiptan aiškintis

— Sovietų prez. Podgorny 
atskuba Egiptan sužinoti kiek 
giliai palietė Maskvos-Kairo 
santykius paskutinis sąmoks
las nuversti prez. Sadato vy
riausybę. Mat, nors komparti
ja Egipte seniai uždrausta, ta
čiau dabar įsitikinta, kad ji pa
jėgė užsimaskuoti ir įsitvirtinti 
visose valdžios Įstaigose, Nas- 
serio suorganizuotoj partijoj 
ir parlamente. Kompartijai da
bar priskiriamas ir pats svar
biausias vaidmuo Sadato nu
vertimą organizuojant. Sitai iš
aiškinus. pradėtas dabar labai 
gilus jų medžiojimas ir arešta
vimas.

Nemanytina, kad Kairas dėl 
tos priežasties nutrauktų san
tykius su Maskva. Podgorno 
misija užsibaigs tik formaliu 
pareiškimu, kad prie Egipto ko
munistų slaptos veiklos Mask
va rankos nebuvo pridėjusi. 
Prez. Sadatas turės tokiu pa
aiškinimu pasitenkinti, nes ki
to kelio jis dabar dar neturi: 
jam reikalinga Maskvos para
ma žemėms iš Izraelio atsiim
ti.

Paryžius. — Kai britų prem
jeras Heath pereitą savaitę vy
ko Paryžiun įtikinti Prancūzi
jos prez. Pompidou, kad Ang
lijos vyriausybės nusistatymas 
įvesti Britaniją į Europos Ūki
nę Bendruomenę yra ne klas
ta tą bendruomenę sugriauti 
iš vidaus, bet ją sustiprinti 
ūkiškai ir politiškai, Londono 
Daily Mirror jį palydėjo šito
kiu tos misijos Įvertinimu:

“Heath pasitarimai su prez. 
Pompidou yra pati svarbiausia 
misija, kokia yra tekusi, britų 
premjerui po paskutinio karo. 
Jos pasisekimas reikš naują su 
vienytą Europą. Nepasiseki
mas — į save besitraukiančią 
suskaldytą Europą, be vizijos ir 
jokio veržlumo, izoliuotą D. Bri
taniją, pamažu netenkančią jo
kios Įtakos ... Todėhabudu va
dai savo pasitarimuose neturi 
domėtis nė prancūzų ūkininke 
murmėjimu, nė konservatorių

Pakistanas galop paprašė pagalbos 
Ji bus orgnizuojama per J.Tautas

J. Tautos. — Pakistano’ vy
riausybė ilgai nepriėmė JT gen. 
sekretoriaus pasiūlymo organi
zuoti pagalbą civilinio karo au
koms R. Pakistane, tvirtinda
ma. kad maisto ten esą pakan
kamai. Reikalą suaktualino In
dijon pabėgusios bengaliečių 
masės, kurioms maitinti Indija 
irgi paprašė J. Tautų pagalbos, 
nes savo ištekliais nebegali iš
siversti. Taigi dabar jau J. Tau
tos tapo pagalbos organizavimo 
centru...

Pakistanas paprašė maisto ir

Senato nutarimas nudžiugino Maskvą
Washingtonas. — Po labai 

ilgų ginčų JAV kongresas nu
tarė nutraukti finansavimą pro
jekto išvystyti greičiau už gar
są skrendantį komercinį lėk
tuvą ir pagaminti jo prototipą. 
Įsipareigojimo nutraukimo pa
baudai sumokėti paskirta ati
tinkama suma. Tai reiškia, kad 
daug milijonų dol. išmesta be 
jokios naudos. Amerikos ikšiol 
turėta pirmenybė civilinės avi
acijos vystymo technikoje ne
abejotinai bus prarasta.

Tokį lėktuvą jau išvystė ir 
išbandė Anglija su Prancūzija 
kartu susidėjusios. ir apsi
sprendė baigti projektą išvys
tyti iki galo. Jų projektas—-pro
totipas jau atlieka skraidomuo
sius bandymus.

Sovietų panašaus tipo lėktu
vas TU-144 jau eina nuo gamy
bos diržų. Pirmasis egzemplio
rius jau išvyko užsienin —pa
siėmęs kuro Pragoję, išvyko 
Paryžiun, kur bus išstatytas 
aviacijos parodoje. Ta proga vi
si sovietų propagandos kana
lai tvirtina, kad jų lėktuvas tik- 

Thomas J. Dodd, buv. Conn, sena
torius gegužės 24 mirė Old Lyme, 
Conn. Buvo pagarsėjęs kaip komu
nizmo priešas ir pavergtųjų tautų 
bei lietuvių draugas. Gubernatorius 
T. Meskill gegužės 30 paskelbė 
valstijos gedulo diena.

partijos artima ateitimi Angli
joje, nes nuo judviejų vieno
kio ar kitokio sprendimo pri
klauso sekančios dekados, se
kančios generacijos, sekančio 
šimtmečio Europos likimas.”
Pompidou ir Heath

Prancūzų - britų ikšiolinius 
nesutarimus tvarkydami. Pom
pidou ir Heath pažiūrėjo i vi
sus reikalus kaip tik iš tos 
perspektyvos ir padarė didelių 
europiečių ir didelių politinių 
vadų vertus sprendimus: įjung
ti Angliją į Europos Ūkinę 
Bendruomenę siekti dar dides
nio Bendruomenės išplėtimo, 
stipresnio Europos politinio ap
jungimo ir jos misijos sustip
rinimo.

Pašalinus pagrindines politi
nes kliūtis, techniški reikalai 
bus baigti tvarkyti birželio mė
nesį. Kartu su Anglija Į Bend
rąją Rinka įsijungs ir Airija. 
Norvegija bei Danija.

nedidelių pakrančių laivų mais
tui ir kitokiai šalpai išvežioti. 
Taip pat paprašyti sugrįžti į R. 
Pakistana visi svetimu valstv- 
bių specialistai, ten dirbę prieš 
civilinio karo pradžią.

Civilinis karas jau yra išsi
kvėpęs, bet karinė valdžia vis
ką tebelaiko savo rankose. Pa
kistanas iš niekur neprašė ka
rinės pagalbos, bet priėmė di
delę beprocentinę paskolą iš 
kom. Kinijos, su kuria jį su
artino bendra neapykanta In
dijai.

riausiai pradės skraidyti pir
miau už prancūzų-britų Con
corde, nors projektuoti pradė
tas pusantrų metų vėliau. Pri
minta ir tai, kad labai užgau
tas JAV prestižas, kai kongre
sas nutraukė piniginę para
mą.

Kuo rėmė kongreso opozici
ja savo kovą prieš projekto 
vystymo rėmimą? Lėktuvas ne
pateisinąs finansavimo valsty
bės pinigais, jis užteršiąs plo
ną stratosferos oro sluoksnį, gi 
jo motorų triukšmas padary
siąs gyventojams daug nemalo
numų. Bet kaip su Concorde 
ir Sovietų TU-144, kurie greit 
pradės skraidyti Amerikon per 
Atlantą? Neleisti atskristi į 
New Yorką arba nustatyti to
kius aukštus garso kontrolės 
standartus, kurių jie negalės iš
pildyti? Ir vienu ir kitu atve
ju prasidės neišvengiami dip
lomatiniai ginčai bei prieš A- 
meriką nukreiptos represijos 
kitoje komercinės veiklos srity
je.

Sąlygos ryšiui 
atnaujinti

Jakarta. — Indonezijos vy
riausybė radijo keliu pasiūlė 
kom. Kinijai sunormalinti san
tykius, kurie susijaukė ryšium 
su 1965 Pekino pagalba komu
nistų ruoštu sukilimu valdžiai 
pasigrobti.

Indonezijos sąlygos tokios: 
pripažinti Suharto vyriausybę, 
pažadėti nesikišti Į Indonezijos 
vidaus reikalus ir nutraukti In- 
donezijon nukreiptas propagan
dines radijo transliacijas, ne
draugiškas dabartinei Indone
zijos vyriausybei.

— Rusijos jaunimas paragin
tas nedelsti su vedybomis, nes 
kraštui reikią daugiau prieaug
lio. Mat, paskutinis gyventojų 
surašymas parodė, kad rusų gy
venamų sričių prieauglis mažė
ja, bet stipriai padidėjo Vid. 
Azijoj, kur gyvena įvairios ma
hometonų tikėjimo ir kultūros 
gentys.
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rąžomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Saugumo majoro Gladkovo 
raportas, rašytas 1941 balan
džio 14, pasakoja apie kilusią 
Lietuvoje rezistenciją, jos gru
pes, asmenis, leidžiamus atsi
šaukimus kiekvienoje apskrity.

Labiau įprasta, tokį raportą 
paskaičius, registruoti jame pa
skelbtus faktus, o paskiau pa
daryti apibendrinamas išvadas. 
Bet majoras Gladkovas rapor
te eina priešingu keliu: pa
daro apibendrinančius teigi-
mus, o paskiau juos iliustruo
ja faktais iš atskirų vietovių. 
Prisiderinant prie jo “tvarkos” 
tebus ir čia pradėta nuo api
bendrinančių skaitytojo įspū
džių raportą paskaičius.
Skaitytojo bendras įspūdis, iš
klausius liudijimo:

Gladkovo raporto informaci
jos daro skaitytojui kelis įs
pūdžius bei išvadas:

a. Pasipriešinimo dvasia bu
vo apėmusi visą Lietuvą.

b. Pasipriešinimą vykdė išim
tinai jaunimas — studentai, 
moksleiviai, darbininkai, tar
nautojai.

c. Pasipriešinimas kiekvie
noje apskrity ėjo atskirais šū
kiais, skirtingais, nesuunifor- 
mintais, taigi spontaniškai, vie
toje gimusiais, ne iš šalies pri
mestais.

d. Pasipriešinimo reiškėjus 
tejungė vienas bendras sieki
mas — šalin okupacija, tegyvuo 
ja nepriklausoma Lietuva.

Taigi sovietinis dokumentas 
išsklaido paskesnės sovietinės 
propagandos teigimus, kad re
zistencija tebuvusi vokiečių a- 
gentų padaras.
Gladkcvo bendras Įspūdis apie 
rezistenciją:

“Nuo to momento — pra
dedamas raportas — kai Lietu
voje įvesta sovietinė tvarka, 
kontrevoliucinis elementas iš
plėtė aktyvią antisovietinę veik
lą, pasirinkdamas subversyvi- 
nės veiklos metodą priešrevo 
liucinių lapelių ir anoniminių 
laikraščių platinimą.

“Apskritai lapeliai ragino nu
versti sovietinę valdžią, sabo
tuoti, boikotuoti* rinkimus į 
USSR aukščiausią sovietą, pla
tino piktus melus apie partijos 
ir vyriausybės vadus ir skleidė 
provokacinius gandus apie ‘a- 
teinanti USSR kara su Vokie
tija’ ir t.t.

“Priešrevoliuciniai lapeliai 
masiškai buvo skleidžiami vi
sose Lietuvos SSR apskrityse.

“Antisovietinių lapelių ir a- 
noniminių laiškų autoriai bei 
platintojai, kurie buvo eilėje 
institucijų išaiškinti, pasirodė 
esą priešrevoliucinių grupių na
riai, buvę antisovietinių politi
nių partijų ir organizacijų na
riai, nacionalistinis mokyklinis 
jaunimas ir (universiteto) stu
dentai.

“Aktyviausiai ir masišku kie
kiu priešiškasis elementas lape
lius platino tuo metu, kada bu-

Dr. Prano Padalio liudijimas 
apie Lietuvos 1940-41 rezis
tenciją buvo liudijimas vieno 
iš tos rezistencijos organizato
rių ir vadų.

Dabar imame kitą pusę — 
liudijimą Sovietų NKVD majo
ro Gladkovo, kuris prieš tą re
zistenciją kovojo. Imame jo ra

- IŠ NKVD RAPORTŲ
portus savo tiesioginiam virši
ninkui saugumo komisarui Fe- 
dotovui Maskvoje. (Report of 
the Selected Committee to In
vestigate Communist Aggres
sion and Forced Incorporation 
of the Baltic States into the U. 
S.S.R. II, p. 472-495).

vo pasirengimai USSR aukš-
čiausio sovieto rinkimam.

“Minime faktus apie antire- 
voliucinių lapelių skleidimą at
skirose Lietuvos SSR apskrity
se nuo 1940 birželio 15, kada 
buvo įvesta sovietinės valdžios 
forma”.
Lapeliai, ju šūkiai, platintojai:

“Nuo 1940 rugsėjo pradžios 
ranka rašyti ir * multiplikuoti 
antisovietiniai lapeliai pradėjo 
sistemingai rodytis Kauno 
miesto gatvėse, mokyklose su 
šūkiais:

“Tegyvuoja nepriklausoma 
Lietuva”.

“Šalin komunistinis teroras”.
“Lietuva lietuviam” ir tt. — 

apie 50 tokių lapelių buvo su
rasta.

“Agentūrų priemonių dėka 
buvo išaiškinta ir likviduota an- 
tisovietinė organizacija. Jos 
nariai buvo studentai, gimna
zistai ir vadinosi “LNP” — 
“Lietuvos Nepriklausomybės 
Partija”. Ji palaikė ryšius su 
organizuotom grupėm Kauno. 
Vilniaus, Ukmergės ir kitų 
miestų gimnazijom, į kur bu
vo nukreipiami kontrevoliuci- 
niai lapeliai ir kur jie buvo 
platinami.

“Šioje byloje buvo suimti 
26 asmens, organizacijos na
riai.
, “Tarp suimtųjų:

“1. Henrikas Blumentalis— 
mokinys, gimęs 1924, vokie
tis, advokato sūnus, “Kultur- 
verbando” narys.

2. Vytautas Svilas — VIII kla 
sės mokinys, gimęs 1925, lie
tuvis, Lietuvos vidaus reikalu 
ministerijos vieno departamen
to direktoriaus sūnus.

2. Romualdas Bortkevičius— 
aukštesniosios technikos mo- 
kyklos II kurso mokinys, 18 
metu, valstiečio sūnus.

4. Zigmas Kaulakis — gim
nazijos VIII klasės mokinys, gi
męs 1925, lietuvis, rš intelek
tualų šeimos, statybos įmonės 
savininko sūnus.

5. Eduardas Rokas — VIII 
klasės mokinys, gimęs 1925, Be
metu, valstiečio sūnus.

6. Eugenijus Maciejūnas — 
mokinys, gimęs 1924, lietuvis, 
Lietuvos kariuomenės karinin
ko sūnus.

7. Julius Bandžius — moki
nys. gimęs 1925, Lietuvos ka
riuomenės karininko sūnus.

8. Aras Gintautas — moki
nys. gimęs 1923, lietuvis, ka
rininko sūnus, ir kt.”

(čia Gladkovas pastebi, kad ji Lietuva”; visa tai (lapeliai ir

“1941 sausio 10 ir 11 mes 
praktiškai baigėme bylą, vardu 
“Vrag” (Priešas), kurioj buvo 
išaiškinti kontrevoliucinio laik
raščio “Laisvoji Lietuva” auto
riai ir platintojai.

“Šioje byloje buvo suimti:
Povilas Malinauskas — gi

męs 1910, lietuvis, telegramų 
agentūros Eltos tarnautojas, bu
vęs šaulys.

Kostas Sipkauskas — gimęs 
1914, lietuvis, “2aibo” spaus-

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

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

apie šią bylą smulkiau jis pra
nešęs 1940 lapkričio 12 To
liau rašo apie kitą kauniečių 
veiklos bylą).
"Laisvosios Lietuvos" grupė:

“Nuo spalio ligi rinkimų da
tos Kauno mieste antisovieti
niai skleidžiami lapeliai buvo 
skirti “Lietuviams”, “Ūkinin
kams”; nelegalus kontrevoliuci
nis laikraštis vadinosi “Laisvo-

laikraštis) pasirodė įvairiom da
tom atskirais egzemplioriais. 
Lapelių buvo ranka ir mašinė
le rašytų, multiplikuoti buvo 
rotatorium ir mimeografu. 
“Laisvoji Lietuva” buvo multi
plikuota rotatorium.

“Tom dienom prieš rinkimus 
lapelių turinys ypatingai varė 
propagandą už rinkimų į US 
SR aukščiausio sovieto boiko
tą.

gimęs 
spaus-

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

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas (d.) balandžio 26 lankėsi Cievelande, kur visuo
menę painformavo apie Bražinsku bylą. Ta proga jis kalbasi su dr. A. 
Butkum (k.) ir muziku Alfonsu Mikulskio (v.) Nuotr. V. Bacevičiaus

Okupuotos Lietuvos studentų skaičius 
m. lietuviu studentu skaičius, 
lyginant su kitais, pastoviai ma
žėja.
Nuo 1949-50 iki 1968-69 bend

ras studentų skaičius pakilo 
nuo 11,335 iki 54,261, arba pa
didėjo 4.8 kartų. Lenkų tauty 
bės studentų skaičius betgi pa
didėjo 12.6 kartų, žydų — de
vynis kartus, rusų bei kitų tau
tybių — 6.7 ir 6.3 kartų. Tuc 
tarpu lietuvių studentų skai
čius liko žemiau vidurkio. Bend
ras jų skaičius padidėjo vos 

' 4.5 kartų ir iš buvusių prieš 20 
metų 9,918 studentų pasiekė 
44,440.

1949-50 akademiniais metais 
lietuviai studentai sudarė 87.5 
proc., 1955-56 — 83.9 proc. 
1960-61 pakilo iki 88.8 proc.: 
vėliau mažėjo: 1965-66 —85.5 
proc., 1966-67 — 83.1 proc..

Kaip okupuotos Lietuvos stu
dentai pasiskirstę tautybėmis, 
pateikia duomenų 1969 Vilniu
je išleistos “Istorijos” 10-sis 
tomas. Tie duomenys liečia stu
dentus ligi 1969, įskaitant ir 
1968-69 mokslo metus.

Akademiniais 1968-69 metais, 
pagal Vilniaus duomenis, Lie
tuvoje studijavo 54,261 studen
tas. Pagal tautybes vaizdas 
buvo toks: lietuvių — 81.9
proc. (44,440 studentų), rusų 
10.1 proc. (5,480), žydų — 3.6 
proc. (1,953), lenkių — 2.1 
proc. (1,140), ukrainiečių —0.8 
proc. (433), gudų —0.7 proc. 
(380), latvių — 0.3 proc. 
(163), kitų tautybių — 0.5 proc. 
(272).

Lyginant su 1959 gyventojų 
surašymu, lietuvių, rusų, žydų 
ir ukrainiečių studentų skai
čius yra didesnis už tų tauty
bių gyventojų nuošimtį; tuo tar
pu lenkų, gudų ir kitų tauty
bių studentų skaičius yra ma
žesnis.

Pagal kai kuriuos statistinius 
duomenis, per pastaruosius 2C

tuvės tarnautojas, buvęs katali
kų organizacijos “Pavasaris” 
narys.

Vladas Telksnys - 
1915, lietuvis, “Žaibo
tuvės tarnautojas, buvęs kata
likų organizacijos “Pavasaris 3 
narys.

Jonas Jablonskis — gimęs 
1906, lietuvis, buvęs Lietuvos 
atstovybės Stockholme sekreto
rius, vėliau telegramų agentū
ros Eltos redaktorius. Iš moksli
ninko šeimos.

Malinausko kratos metu' jo 
tarnybos vietoje rastas ir paim
tos šios medžiagos:

1) Nelegalaus antisovietinio 
laikraščio “Laisvoji Lietuva” 
14 egz.

2) Antisovietinių lapelių 
“Litovets” (rusų kalba) 66 egz.; 
jis buvo anksčiau platinamas.

3) Organizacijos “Laisvosios 
Lietuvos Sąjunga” biuletenio 
40 egz.

4) Pistoleto “Parabellum” 
75 šoviniai.

“Kratos metu Malinausko bu
te rasta ir paimta:

1) Pitoletas “Parabellum” sis
temos, dvi jam šovininės ir 72 
šoviniai.

2) Rotatorius ,kuriuo buvo 
spausdinamas kontrevoliucinis 
laikraštis “Laisvoji Lietuva” ir 
lapeliai. • J }

3) Dvi vaško dėžutės ir trys 
dėžės rotatoriaus popierio.

“Tardymo eigoje nustatyta, 
kad ši antirevoliucinė organiza
cija, pasivadinusi “Laisvosios 
Lietuvos Sąjunga”, pagamino 
ir išplatino tik vieną nr. —500 
egz., — ir kelis šimtus lape- • 
lių.”

(Gladkovas vėl pastebi, kad 
šią bylą smulkiau buvo Mask
vai pranešęs 1941 sausio 24. 
Toliau kalba apie rezistencinę 
veiklą universitete).

1968-69 — 81.9 proc.
Sovietų Sąjungos aukštosiose 

mokyklose, už Lietuvos ribų. 
1951-55 mokėsi 438 okupuotos 
Lietuvos studentai (metinis vi
durkis — 87), 1956-60 —31C 
(metinis vidurkis — 62), gi 
1961-67 — jau 774 (110 per 
metus). (Elta)

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Stn 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
3-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga« 
ii vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
y^tAmavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379._________________________ ,
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 y.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 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. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet Ra- 

, dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

New Yorko LAK mergaičių B kl. tinklinio komanda ( visos skautės) treniruojasi Atlanto rajono skautų me
tinei sporto Šventei (birželio 19-20 Worcester/je). IS kairės: Birutytė. ASenbergaitė. šukytė, kapitonė Geru- 
laitytė. Ccrkelmnaitė II. Jos rungtyniaus už N.Y. Neringos tuntą. Nuotr. R. Kisieliaus

Kaip gaminamos Lietuvai plokšteles
Lietuvoje (“Lit. ir Menas”, 

nr. 3) kasmet plokštelių Išplin
ta apie 3 milijonus ir iš jų pus
antro milijono su Lietuvos at
likėjų bei muzikos įrašais. Pir
mos ilgai grojančios plokštelės • jamas “Senasis 
Lietuvoje pasirodė 1954, vėliau 
plokštelių gamyba pergyveno į- 
vairius tarpsnius, buvo ir daug 
nesėkmės metų. Nuo 1964 iki 
dabar buvę metai laikomi lietu
viškos plokštelės “aukso amžių- 
mi .

Vilniuje veikia plokštelių stu
dija. Bet jos uždavinys — tik 
parinkti kūrinį ir jį įrašyti į 
magnetofono juostą. Paskui kū
rinys siunčiamas į Maskvą, per
vedamas į matrica ir iš Mask
vos siunčiamas į Rygos “Melo
dija” fabriką. Šis galutinai pa
gamina ir pradeda plokštelės 
platinimą. Taigi, Vilniuje pada
rytas įrašas, prieš pasiekdamas 
parduotuvę Lietuvos sostinėje; 
atlieka apie 2500 kilometrų ke
lionę.

Dėl to ir plokštelių gamy
bos srity skundžiamasi netvar
ka, bloga organizacija, rekla
mos stoka ir pan.

Per pastaruosius penkerius 
metus Lietuvoje plokštelių iš
pirkta ar užsakyta daugiausia

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

Dai 
dai- 
Ka 
da

su M. K. Čiurlionio muzika. 
“Lietuvos” ansamblio suveny
rinė plokštelė, restauruoti Kip
ro Petrausko įrašai, V. Norei
kos plokštelė, R. Sipario dainuo- 

jūrininkas”,
“Lietuvių liaudies dainų anto
logija”, Mykolaičio-Putino so
netai, rašytojų balsai. Labai do
mimasi plokštelėmis su kaimo 
kapelų ir estradinių kolektyvų 
įgrojimais. (Elta)

MIRTYS
Kovo 25 Vilniuje mirė 

lės muziejaus taikomosios 
lės skyriaus vedėja J. 
tinaitė-Matuliauskienė. Ji
lyvavo ekspedicijose dailės pa 
minklams tirti, prisidėjo prie 
kultūros relikvijų apsaugojime 
nuo išnykimo, buvo parengus: 
mokslinį katalogą apie Sluckc 
juostas, ruošė darbą apie 16-1S 
amž. koklius.

Kaune mirė vaikų knygelių 
autorė suvalkietė Elena Spur- 
gaitė, Kazlų Rūdoje 
dantų gydytoja. Jos
vaikam ir jaunimui, kaip “2a- 
liapūkė”, “Jūreivis Baltrukas” 

ir kt., buvo išleistos 130,000 
egz. tiražu. Ji palaidota Petra
šiūnų kapinėse. (E.)

buvus: 
knygos

DAINŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE
EKSKURSIJOS:
New Jersey lietuviams iš Newark© aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio. 
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Simokaičiai ir Valstybės 
departamentas

Jėzus įrodė, kad mirtis tapo laimėjimu

Amerikoje yra graži tradici
ja — piliečiai į laiškus vyriau
sybei susilaukia atsakymų taip 
pat laiškais ...

Dr. C. K. Bobelis mum per
siuntė valstybės departamento 
jam skirtą atsakymą dėl jo 
laiško prezidentui ryšium su 
Simokaičių byla Lietuvoje. De
partamento pareigūnas William 
D. Blair Jr., einąs viešiesiem 
reikalam sekretoriaus pavaduo
tojo pareigas, balandžio 30 ra
šė: prezidentas negalįs visų 
laiškų paskaityti ir į juos at
sakyti; tačiau jis informuoja
mas apie piliečių laiškų suges
tijas. Valstybės departamentas 
tam reikalui turįs taip pat ke
lis pareigūnus. Bet ir jie ne 
galį suspėti individualiai kiek
vienam atsakyti. Tad ir Dr. Bo
beliui Simokaičių reikalu at
siuntė bendrą “Viešųjų reika
lų biuro” pareiškimą.

★
“Simokaičių reikalas” —taip 

pavadintame pareiškime rašo
ma:

“Mes atkreipėme Sovietų vy
riausybės dėmesį į plačiai pa
sklidusi vieša bei oficialu inte
resą ir humanitarinį rūpestį, 
kilusį Jungtinėse Valstybėse 
dėl mirties sprendimo Simokai
čių byloje. Mes pabrėžėme čia 
didelį norą, kad mirties spren
dimas būtų pakeistas.

“Spaudoje- buvo žinių, dar 
nepatvirtintų, kad Sovietų vy
riausybė nutarė mirties spren
dimą Simokaičiui pakeisti pen
kiolika metų kalėjimo.

“Šis apgailėtinas epizodas 
vėl pabrėžia politinę tragediją, 
ištikusią Baltijos valstybių
žmones prieš trejetą dešimčių 
metų.’ Pakliuvusios tarp dvie
jų totalinių galybių, Baltijos 
valstybės buvo pirmosios eilė
je europinių valstybių, kurias 
ištiko invazija ir okupacija. 
Antrojo pasaulinio karo, galas 
betgi jom nebuvo ženklas, kad 
okupantas pasitrauks. Smurto 
veiksmu, kurio Jungtinės Vals
tybės niekad nepripažino teisė
tu, Sovietų Sąjunga inkorpora
vo šias valstybes į savo teri
toriją.

“Mes tebepripažįstame Balti
jos tautom teisę apsispręsti. 
Mūsų viešas nusistatymas ir 
veiksmai išplaukia iš šios poli
tikos, ir tai patvirtina Baltijos 
valstybių paskutinių laisvų vy
riausybių diplomatinių bei kon- 
sularinių atstovų pripažinimas. 
Iki ateis laikas, kada sovieti
nė vyriausybė' pagerbs įsiparei
gojimus žmogaus teisėm, įrašy
tam Sovietų konstitucijoje, nei 
jie nei kas kitas pasauly netu
ri stebėtis, kad Baltijos tautos 
neprisiima jom primestos oku
pacijos. Negalėdami sankcio
nuoti oro piratinių ir kitokių 
nusikalstamų veiksmų, mes 
betgi galim suprast, kodėl žmo
nės kaip Vytautas Simokaitis, 
kurie laiko save belaisviais sa
vo nuosavoje tėvynėje, yra stu
miami į desperacinius veiks
mus’’.

★

Šis pareiškimas yra datuotas 
1971 kovo 15 (nors Blair laiš
kas jau balandžio 30 dienos!).

Teigiamai vertinant tradici
ją, kad vyriausybė atsiliepia į 
piliečių laiškus, tektų klausimo 
ženklais žymėti šio atsiliepimo 
kai kurias dalis.

— Kodėl pareiškimas apie 
Simokaičių likimą tesiremia pa
senusiom “spaudos nepatikrin
tom žiniom”, o nepasako, ką i 
Amerikos vyriausybės kreipi
mąsi atsakė Sovietu vyriausy
bė?

— Kodėl šis pareiškimas te- 
siunčiamas laiškais, o nepa
skelbtas viešoje spaudoje (bent 
to neteko pastebėti!)? Spaudo
je paskelbtas jis rodytų vyriau
sybės iniciatyvą ir formuotų vi
suomenės opiniją, o pasiųstas 
laišku tik stengiasi “apramin
ti” prezidentui rašiusi pilietį.

— Kodėl buvo skelbiami šios 
vyriausybės balsai už Izraelio 
pasitraukimą iš okupuotos sri
ties. bet šios vyriausybės metu 
neteko girdėti viešo jos balso 
už Sovietų pasitraukimą iš oku
puotų Baltijos valstybių? — 
Toks skirtingas elgesys nedidi
na nei pavergtiesiem paguo
dos, nei vyriausybės prestižo.

šešėliai buvo apgaubę nau
ją rytą. Spektrinė šviesa sken
dėjo rūke, slėpdama daiktus. 
Nelaukti žingsniai, judesiai ir 
juntama artuma pripildė rytą.

Dabar buvo matoma lyg pati 
sąžinė, tik ne viena, ir vėl ne 
viena, kažkaip tikra, tai vėl 
abejinga, tarsi kokia tolima 
muzika, kažkokios būtinybės 
galimybė.

Naktį, dieną ir naktį Jėzus 
buvo kape. Nusivylę apaštalai 
slapstėsi paskiruose Jeruzalės 
namuose. Kapą saugojo Romos 
kariai, tačiau dabar jie buvo 
nuėję kas sau.

Tuomet tai atsitiko. “Mes 
matėme Viešpatį”.

Jėzaus prisikėlimo reiškiniai 
kažkaip buvo apgaubti neaiš
kumo, keisti. Vienuolikai (a- 
pastalę) veik savaitės nepati
kimumas dabar liudininku tei
gimu viršijo ju nusivokimą.

* Niekas to nelaukė. Nusimi
nimas virto susižavėjimu. Tai 
krikščionių tikėjimo pagrindas. 
“Mirtis tapo laimėjimu”. Raš
tai byloja: “Mes užgimėme 
naujai gyvenimo vilčiai”.

Tuo pat metu buvo iš esmės 
atskleista, kas iš tikrųjų atsi
tiko kryžiaus kančioje, paro
dant žmonėm, kad Kristaus 
mirtis iš meilės jiem atnešė 
amžinąjį gyvenimą.

“Tai pastatė jo mirtį kitoj 

Kinijos ambasadorius prie JT Daniel Yu-Tang Lew su Batuno v adovybe gegužės 8 New Yorke. Iš k. estai V. Vinkman, A. Juria- 
do ir R. Virkmaa, latvis kun. N. Trepša, min. D. Yu-Tang Lew, Batuno prez. K. Miklas, H. Kulber ir latvis I. Rupners.

Nuotr. V. Maželio

šviesoj”, sako Biblijos žino
vas Oscar Cullman. “Dievas 
viešai dalyvavo su nukryžiuo
tu”.

Čia išryškėja nužeminto ken
tėjimo reikšmė, kad kryžius 
yra galutinio pasitikėjimo pa
grindas.

Nukryžiavimas nebuvo pra
laimėjimas; vėliau jis tapo lai
mėjimu; triumfas buvo Jėzaus 
gyvasties paaukojimas pasau
lio garbei.

Kryžius buvo esminis daik
tas, padaręs galimą prisikėli
mą.

Jo reikšmė tačiau žmonėse 
ligi tos “trečios dienos” nebu
vo žinoma, ligi tos keistos pir
mos savaitės dienos ryto sau
lės ir nenumatyto šešėlio.

Tai buvo tarsi elektrinis lai
das visuose žmogaus pojūčiuo
se, jaudinąs sukrėtimas, vidi
nis jausmas, apstulbimas — 
tarsi lapę čežėjimas, žingsniai, 
balsas su staigiu išgąsčiu, abe
jone ir nepaprastas nustebi
mas.

Pirmutinės nuėjo prie kapo 
moterys kvepalais apšlakstyti 
kūno, susirūpinusios, kaip nu
risti akmenį nuo įėjimo angos 
į kapą, tačiau nelauktai akmuc 
buvo nuritintas. Kažkoks vy
ras, ar vyrai, ar pasirodęs pa
veikslas — atpasakojimai ne
vienodi — pradėjo jcm sakyti-

GEORGE W. CORNELL

“Jo nėra čia, nes jis prisi
kėlė“.

Jos grįžo atgal, nustebusios 
ir pranešė apaštalam. Bet 
jiem ta kalba atrodė nerimta, 
ir jie tuo nepatikėjo, kaip sa
ko Luko evangelija. Jie buvo 
rimti vyrai, ne kokie pakvai
šėliai, kad leistųsi jaudinami 
kažkokio įsivaizdavimo.

Tačiau Marija iš Magdalos 
praktiškais žodžiais juos įtiki
nėjo, kad kūnas kažkieno pa
imtas iš kapo ... Tai nugirdus: 
buvo patikėta. Du apaštalai, 
Petras ir Jonas, skeptikai, bet 
smalsūs, pasiskubino prie ka
po. Kapas buvo tuščias, laido
tuvių marškonės buvo tarsi 
nepaliestos, paimant kūną.

Juodu išsigandę ir įtūžę su
grįžo namo, užsiskleisdami du
ris. Marija Magdalena dairėsi 
po sodą, kur buvo kapas, verk
dama. “Jie pasiėmė mano Vieš
patį, ir aš nežinau, kur jį pa
dėjo”. Kas? Kam? — buvo 
natūralus klausimas tokią kan
čios valandą. Ant lapų suče
žėjo žingsniai. Kažkas į ją 
prakalbo:

“Ko tu ieškai?”
Ji pamanė, kad tai darži

ninkas.
“Jeigu jūs paėmėt jo kūną 

iš čia, pasakykit man, kur jį 
padėjot, ir aš pasiimsiu iš ten”.

Jis prabilo į ją jos vardu: 
“Miriam!” Tada ji pažino jį. 
“Rabboni!” Jis pasakė jai ne
prisiliesti prie jo, bet pasaky
ti kitiem.

Vėliau jis pasirodė apašta
lam užrakintame kambary. 
“Ramybė jum!”. Kitu atveju 
jis pasirodė kelyje į Emmaus, 
Galilėjoje, ežero pakrantėje 
kartą daugiau kaip penkiem 
šimtam sekėjų.

Keturių evangelistų pasako
jimai smulkmenose skirtingi 
apie dalyvius; tai aiškiai liudi
ja, kad tie pasakojimai yra ne
abejotinai tikri, kaip atpasako
ti skirtingų stebėtojų.

Jei tai būtų pažodžiui vie
nodai atpasakota, reikštų vė
lesnio laiko prisiderinimą. Bet 
įvykių atpasakojimai evangeli- 
jose pasirodė tikri apie pasi
reiškusius netikėtumus.

Kad taip tikrai atsitiko, yra 
vienintelis krikščionybės užgi
mimo paaiškinimas. Jėzaus 
apaštalai prieš prisikėlimą bu
vo palūžę, išsigandę vyrai. Ta
čiau prisikėlimas nepajudina
mai juos paveikė, grąžino drą
są ir padarė Bažnyčios steigė
jais.

Prisikėlimas, aišku, nebuvo 
sielos grąžinimas, kaip Lozo
riui, kuris buvo iš nuomario 
atgaivintas, bet tai buvo kaž 
kas peržengiąs amžinąjį .dėsnį.

Morkus pasakoja, kad jis 
buvd kitokios išvaizdos. Jis į- 
ėjo per užrakintas duris. Du 
mokytojai ėjo su juo į Em
maus septynias varsnas, nepa
žindami jo, kol nesusėdo lau
žyti duonos; tuomet jis dingo 
iš jų akių.

Jo išvaizda priklausė nuo jo 
iniciatyvos. “Jis pasireiškė”, 
sako atpasakojimai. Jis pasiro
dydavo. Kartą, pasakojama, jis 
valgė keptą žuvį.

Kūnu jis atrodė tvarkoje, 
bet be jokių suvaržymų; istori
joj ir už jos tam tikrose ribo
se jo pasekėjai galėjo stebėti, 
kad kryžius neteikė mirties, 
nebuvo mirties pasekmė, bet 
didesnio gyvenimo.

Istorija visiškai patvirtino, 
kad nepaisant klaidų, vargo, 
neteisybių, net mirties, pasi
aukojimas tikslu gyventi yra 
pagrindas vilčiai, kad tiesa 
pagaliau nugali blogį.

Prisikėlimas paprastai išreiš
kia atidengimo pobūdį. “Tai 
yra pergalės žinojimas, vie
ninteliu veiksmu per kryžių 
atskleistas”, sako britų moks
lininkas J. A. T. Robinson.

Tik nuolatinis jo veikimas 
teikia tiesioginę reikšmę mo
derniame gyvenime. Jėzus pa
žadėjo, kad jis nenustos vei
kęs tuose, kurie tiki. “Tiesos 
dvasia . .. bus su jumis”, pa
sakė. “Aš nepaliksiu jūsų ap
leistų ... Pasilikit su manim, 
ir aš jumyse pasiliksiu”, šis 
amžinas būdas, kuris pradžio
je apaštalus išgąsdino, po 5C 
dienų, per Sekmines, dvasiniu 
pasikeitimu pastūmėjo juos iš
eiti į gatves mokytojauti; tai 
gyvoji ugnis, kuri tikėjimą 
nuolat daro gyvą.

Tas begalinis kryžiaus vei
kimas, jo galia, prisikėlimo pa
sireiškimu sutvirtinta, yra tvir
čiausias tikėjimo pagrindas. 
Tai nėra išnykusi drama “ant 
tolimos kalvos”, bet nuolati
nis veikimo akstinas, tebesitę- 
siąs ir dabar.

“Kadangi aš esu gyvas, jūs 
taip pat gyvensite... jūs ma
nyje ir aš jumyse”, pasakė 
Jėzus. Taip pat sakė: “Jei kas 
norės pasekti manim, tegu iš
sižada pats savęs, ima savo 
kasdienį kryžių ir seka ma
nim”.

Šv. Paulius rašo, kad jis yra 
“pirmoji sėkla galutinio žmo
nių pajėgumo”, toliau jis tę-

(nukelta į 4 psl.)
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JURGIS KOŠYS

KAIMAS-SALDI SVAJONE
POEMA

5)
Jurgis buvo vyras daug ko išmėginęs, 
Iš mokslo ir darbo pasaulį pažinęs. 
Galvojo, kas lieka jam dabar daryti, 
Ar reikėtų meilę iš galvos varyti, 
Ar joti dar kartą aiškiai pasipiršti 
Ir daug nekalbėti, smulkmenas užmiršti. 
“Nujosiu be piršlio net keletą kartų. 
Negi mane vytų už pasodos vartų.”

Kada rado Olę — nušvitusią laimę, 
Išgaravo Jurgiui sutikimo baimė. 
Tartum išsiilgę užjūrio draugai, 
Jaukioje seklyčioj kalbėjos ilgai. 
Kada jis pamatė paveikslą jos pieštą, 
Plačiai kambaryje ant stalo ištiestą, 
Žiūrėjo abudu viens prie kito kartu, 
Jurgis apkabino ją keletą kartų. 
Nei vienas, nei kitas mylį nesisakė, 
Bet be abejonės — širdys bendrai plakė.

Grįžo namo Jurgis. Okis tuščias buvo... 
Kur Olės nebuvo, rodės, viskas žuvo.
Jis jautė vienatvę, kurios nežinojo, 
Apie tai jis niekad net nepagalvojo. 
Dabar ta silpnutė skaistveidė būtybė 
Išvedė iš kelio, lyg didi galybė.
Žuvo jojo stiprios vyriškosios jėgos: 
Jis liko kaip žmogus šalty be sermėgos, 
Kuris tegalvoja apie šiltą vietą 
Ir draugus užmiršta ir net visą svietą.

BENDROS KŪČIOS

Žemaitiška žiema su sniegu ir rogėm, 
Speigas spaudė lauke, žvakės — po pastogėm. 
Per dienas po tvartus Jurgis stropiai triūsė, 
Taip praėjo laikas, kartais dienos pusė. 
Per naktis ir dienas gerai apgalvojo, 
Nuolat apie Olės gyvatą svajojo, 
Ar vesti, ar duoti jai puikiai gyventi, 
Ar leisti mergaitai ūkyje apsenti. 
Ar ne geriau būtų jai vykti i Kauną 
Pamatyti žmonių gyvenimą šaunų, 
Kad vėliau turėtų apie ką kalbėti, 
Reikėtų kultūros nors kiek pažiūrėti...

★
Artėjo jau Kūčios ir baltos Kalėdos, 
Samdinių laimė, šeimininkų bėdos. 
Bet Jurgiui šiandieną kas kita rūpėjo, — 
Viengungiui berneliui žmonelės reikėjo, 
Ir tai tos mergaitės, kuri jam patiko; 
Jis turėjo pirštis, išeities nebliko. 
Dabar štai Kalėdos, reik jas išnaudoti 
Reik drauge jas švęsti, žodį pakartoti 
Ir ant Kūčių stalo dovaną padėti, 
Nes ji prie eglutės gražiau ims žibėti. 
Aukso laikrodėlį štai kišenėj veža 
Laikrodėlį dailų, laikrodėlį mažą. 
Atsiradus kalbai, reiks širdį išlieti, 
Nevalia vedybų ilgiau nutylėti.

Užpilių girelės žiemos miegu snaudė, 
Nei garso, nei žodžio ausis nesugaudė. 
Pora žiburėlių per langą mirgėjo, 
Tarsi dvi akutės į Jurgį žiūrėjo. 
Durys atsidarė, belstis nereikėjo, 
Tarpdury Olytė dabita stovėjo.
— O, skubėk į vidų, juk reikia sušilti, 
Nuo Šalčio ir alkio nebgali prabilti. — 
Olė vis kalbėjo, už rankovės traukė, 
Matės iš akučių, kad ji Jurgio laukė. 
Jurgis prieangyje sniegą nusidaužė, 
Kepurę nupurtė, dar patrynė ausį,

Paskui susitvarkęs seklyčion įėjo, 
Drobe dengtą stalą smalsiai apžiūrėjo. 
Jo gale eglutė išpuošta stovėjo, 
Nuo spalvų spalvelių mirgėte mirgėjo. 
,— Sėskis, pasijuski, kad namuose savo, 
Kad jau visas vargas dabar išgaravo. — 
Olė Jurgiui žodžio neleido prabilti, 
Jurgis mielai klausės, norėjo sušilti. 
Už laikrodį Jurgiui ji didžiai dėkojo 
Ir valgius visokius dėjo vis ir klojo.
— Sėskim, duosiu valgyt, o paskui kalbėsim, 
Kaip sakiau, šįvakar mudu neskubėsiu!.. 
Juk namo nebėgsi, nes čia namai mūsų.
Aš tave mylėsiu, gardžiai valgyt duosiu, 
Taip abu gyvensim, kol galvos pabals. 
Tegu širdys mūsų niekad neatšals.

OLE IŠVYKSTA Į KAUNĄ

Buvo po Kalėdų, speigas lauke spaudė. 
Olė laimingiausia Jurgio susilaukė. 
Jis atvežė žinią įdomią ir gerą, 
Gal važiuotų miestan (bet varu nevaro) 
Žmonių pamatyti, gal pastudijuoti, 
Jei nenori mieste dykaduone būti. 
Jurgis savo planą taip gerai išdėstė, 
Kad tik dėl jos laimės dar nenorįs vesti. 
Po vedybų proza, poezija nyksta, 
Gyvenimas rate užburtame vyksta.
Gi Olė ne prozai esanti sutverta, 
Gražuolė tur būti daugiau ko tai verta. • 
Olė pagalvojus greit mielai sutiko, 
Važiuos pavasarį — laiko daug neliko.

★
Pavasario dieną, kada medžiai žydi, 
Kada skaisti saulė debesėlį lydi, 
Ratuose sėdėjo Olė rimto veido, 
Jai skaudėjo širdį, kai ūkį apleido. 
Bet taip Jurgis nori, o jo žodis šventas. 
Jis blogo neiinki, tas Jurgis toks rimtas. 
Kada ratai kieme lengvai pajudėjo, 
Olė kryžiaus ženklą kaktoje padėjo.

Atsidusus vargšė pažvelgė į sodą. 
Sudiev, tarė, mano žydinti paguoda! 
Už Sedos miestelio Jurgis atsirado 
Ir su gėlių puokšte pribėgo prie ratų: 
— Ne rožes, lelijas duodu tau, mieloji, 
Atminimo gėles, ką radau baloje ... 
Atsimink ir mane — būsiu tau kaip tėvas. 
Telaimina tave, tegloboja Dievas ...

Olė matė puokštėj mėlynas gėlytes, 
Josios buvo gražios, bet tokios mažytės ... ‘ 
Ji suprato Jurgio jom duodamą svorį — 
Be tikrosios meilės, atminimo nori...
Arkliai pajudėjo, į kalną žingsniavo, 
Jurgis vis žiūrėjo, ranka jai mojavo.

* JURGIS ŪKININKAS
Prie ežero kranto, kur kalva iškyla, 
Stovi švarus namas, panašus į vilą. 
Stogas jo šiaudinis ir kiek samanotas, 
Sienos gi dažytom lentomis nuklotos. 
Baltos jo langinės iš tolo matyti, 
Aplink visą namą žiogriai apstatyti. 
Toliau eina daržas — šachmatų lentelė, 
Išvagota kryžiais kiekviena lyselė: 
Kopūstai, salotai, burokai, ridikai, 
Pakaitomis žydi, dar rudi gvaizdikai.

šiam ūky gyveno Jurgis Sketerys. 
Kas gi kitas ūkį šitaip sutvarkys! 
Grožis su naudingu pakaitomis ėjo. 
Viskas taip jam klojos, kaip tik jis norėjo. 
Aitvaro nei kauko jisai neturėjo. — 
Pilnas buvo mygąs, nes gerai žiūrėjo.
Ko nebuvo aiškiai knygose rašyta. 
Iš gamtos suprato, kas jos numatyta. 
Ar kas sirgo kaime, ar bėda prispaudė, 
Tuoj varge kaimynas gerą Jurgį gaudė. 
Šundaktario lažą jam reikėjo eiti, 
Paadvokatauti, patarimus teikti.
Dirbo jis mieliausiai sportininko darbą, 
Jaunųjų būryje jis nematė vargo. (Bus daugiau)
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Anapus Andų kalnų ir Amazonės
Įspūdžiai iš keliones po Piety Ameriką

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

(Tąsa iš praėjusio nr.)
Rio de Janeiro

Pietų Amerikos populiariau
sias miestas, be abejo, yra Rio 
de Janeiro (Sausio Mėnesio 
Upė), kuris iš tikrųjų nėra nei 
didelis, nei patrauklus, bet la
bai gyvas žiemą, rudenį ir pa
vasarį. Vasaros metu (gruodžio, 
sausio ir vasario mėnesiais) 
miestas po darbo valandų lie
ka kaip išmiręs, nes gyveni
mas persikelia į pajūrius, iš ku
rių geriausias yra Copacabana, 
nuo miesto centro pasiekiamas 
per 11 minučių, važiuojant au
tomobiliu ar autobusu.

Pats Rio yra įsikūręs gražios 
Guanabara įlankos pakrašty, 
majestotiškai apsuptas didžiu
lio “Cukraus Galvos” kalno ir 
toliau besitęsiančio kito kal
no, ant kurio išdidžiai laimina 
miestą nepaprastai įspūdinga 
Kristaus “Corcovado” statula. 
Tie gražūs kalnai ir įlanka yra 
magnetas, kuris patraukia ke
liautojo akį ir palieka neišdil
domą atminimą. Copacabainos 
pajūris vasarą primena Pran
cūzų Rivierą (Nicoje), tik čia 
jis yra labai platus ir smėlėtas 
bei pilnas vasaros gyvenimo. 
Žiema čia nyku ir tuščia, nes

Jėzus įrodė. . .
(atkelta iš 3 psl.)

šia, kad, gyvenant jame, esant 
“nukryžiuotam su Kristum”, ir 
“mirštant bei prisikeliant su 
juo ... visi bus gyvi”.

Kaip kad Jėzus pasakė: “jei 
kas norės savo gyvastį išgel
bėti, praras ją, ir kas ją pra
ras dėl manęs ir evangelijos, 
išgelbės ją”.

Kaip bendra patirtis liudi
ja, keista — kiek žmogus sa
vy pasineria, tiek daug jame 
atsiranda raukšlių, ir jis fak
tiškai miršta. Ir priešingai, 
kiek daug dėmesio kreipia į 
kitus ir jiem patarnauja, pa
gelbsti, padeda, tiek jis daro
si turtingesnis.

“Tas, kuris pats save savi
nas, yra paskutinis stabas”, 
sako žinomas britų teologas 
John Macquarrie. “Toji stab- 
meldybė, kuri save paverčia 
kažkuo ypatingu, yra pakeliui 
į sunykimą ir žemiausią lin
kimą prie mirties”.

Keista, kad “individai patys” 
tokiais pasidaro, kas pačių sa
vimi rūpesčiu juos sunaikina, 
tačiau jie nėra iš bendruome
nės meilės išskirti.

Pasinėręs į egocentrinį bu
vimą, žmogus, veikiamas soci
alinės sistemos, kuri jį iškrai
po, negali išsiveržti iš savo as
meniškų veiksmų, šventraštis 
sako, kad iš savo nuodėmių 
atsipalaiduoti tegalima per 
kryžių ir jo nuopelnus.

“Žmogus tegali būti išgelbė
tas tiktai tuomet, kai jis atsi
liepia į paskatą ir atitinkamai 
elgiasi savo būvyje, kaip kad 
yra skatinamas”, sako teologas 
Macquarrie.

Anglikonų vyskupas Ambro
se Reeves, ištremtas iš Pietų 
Afrikos už tai, kad jis buvo 
šalininkas lygių žmogaus tei
sių juodiesiem, pastebi: “Gy
venti po kryžium yra brangus 
dalykas. Mirštančio Jėzaus 
esam perspėti, kad, jei paskę
sime žmogiškuose reikaluose, 
mes turėsime už tai užmokėti 
jų kainą. Tačiau mes trokšta
me ne saugumo, bet meilės, ku 
ri šiame pasauly turi būti 
kenčiantiem atskleista”.

Nors prisikėlimas suteikė 
mum naujieną, bet paslaptis 
buvo kryžiuje. Tai staigus po
sūkis visame kosminiame vyks 
me”, sako Cullman.

Kaip Jėzus tai aptaria: “Kvie 
čio grūdas nukrinta į žemę ir 
miršta, būdamas tik vienas 
bet, kai jis miršta, atneša di
delį vaisių”.

Iš anglų kalbos 
vertė P. M.

DR. HENRIKAS ARMANAS

visas gyvenimas persikelia į 
Rio de Janeiro centrą.

Jeigu kas norėtų važiuoti į 
šį miestą vasaros metu, pata
riu iš anksto pasirūpinti vieš
bučiu Copacabanoje. Kitais me
tų laikais geriausia apsistoti 
miesto centre.

Vasario mėnesį Rio vyksta 
pasaulyje išgarsėjęs karnava
las, kuris tęsiasi ištisas savai
tes. Tuomet visas miestas tuo 
tik ir gyvena, šokdamas ir links- 
mindamasis 24 valandas be po
ilsio ir pertraukos. To karna
valo tikslas esąs pamiršti var
gą, nusivylimą ir nepasiseki
mus, išgyventus praėjusiais 
metais.

Patirta, kad po devynių mė
nesių nuo to smagaus karnava
lo gimimų skaičius šiame mies
te pakyla šimteriopai, o tuoj po 
karnavalo gydytojai dirba 16 
valandų per dieną, begydyda - 
mi venerinių ligų ligonius, ku
rie, kaip didžioji okeano ban
ga, užtvinsta ambulatorijas ir 
gydytojų kabinetus.

Išskyrus karnavalo laikotar
pį, Pietų Amerika bendrai ne
bėra tokia linksma ir nerūpes
tinga, kokia buvo prieš dauge
lį metų. Šiandieninis gyveni
mas yra rimtas ir netikras, o 
kova už būvį yra šių dienų gy
ventojų rūpestis.
Pasigendama lotynų muzikos

JAV-bių įtaka, kaip sekimas 
jų papročių, muzikos ir šokių 
bei gyvenimo tempo, yra labai 
žymiai pastebima visoje Pie
tų Amerikoje: Per mano trijų 
savaičių viešnagę neteko gir
dėti nei gatvėse, nei restora
nuose ar kabaretuose, nei per 
radiją lotynų muzikos, kaip 
tango ar dainų, kurias aš taip 
mėgstu ir tikėjausi išgirsti. 
Deja, modernaus jazzo garsai 
mane visur persekiojo.

Plačiai žinomas žodis “Ca- 
rioca” visiškai nereiškia nei 
muzikos, nei šokio. Rio de Ja
neiro gyventojai yra vadina
mi — cariocais, o tuo tarpu 
Sao Paulo — paulistais.
Skurdas ir vargas

Kaip visas kitas pasaulis, 
taip ir visa Pietų Amerika 
bendrai dabar yra vargstanti, 
pilna kovos už būvį, nešvari, 
pilna korupcijos, netvarkos, 
neramumo ir pasimetusi savo 
aspiracijose ir idealuose ... 
Žmonės, ypač Brazilijoje, blo
gai apsirengę. Mačiau daug 
benamių žmonių, miegančių 
gatvėse ir parkuose.

Pietų Amerikoje nėra vidu
rinės klasės; žmonės arba tur
tingi, arba labai neturtingi. 
Kadangi vargšų ir beturčių 
yra didelė dauguma, tai ir 
skurdas, it raudona juosta, ei
na per visą Pietų Ameriką.

Ūkiškai ir finansiškai ge
riausiai susitvarkiusios yra 
Čilė, Panama ir Guatemala, 
kurios yra užmezgusios stip

Chicagos jaunimas sparčiai ruošiasi ketvirtajai dainų šventei, kuri bus liepos 4 amfiteatre. Nuotr. V. Noreikos

riausius ryšius su JAV. Liūd
niausią įspūdį sudaro Brazili
jos gyvenimas, o po jos — 
Peru, kur žmonės gyvena dar 
visiškai primityviai. Jų gyve
namosios “trobos” — be sto
gų, langų ar durų, yra pačių 
žmonių iš molio sulipdytos ir 
atrodo kaip mažos dėželės, ne
turinčios nei elektros šviesos, 
nei vandens, nei išviečių. Li
mos gatvėse labai daug mo-. 
terų elgetų su kūdikiais, pri
rištais prie motinų nugarų.
“Sanitarinės kranklių 

brigados“
Sanitarijos supratimas yra 

labai menkas. Gamtiniai reika
lai beturčių apgyventuose kai
muose atliekami tiesiog šalia 
gyvenamojo namo — “trobos” 
gi atmatos ir šiukšlės, tiek 
kaimuose, tiek miestuose, kaip 
Limoje (ir Brazilijoje), išmeta
mos tiesiog laukan ir padega
mos sausros metu, ar laukia
ma, kada tropikinės liūtys nu
plaus ir nuneš tas atmatas Į 
upes, griovius ir kanalizacijos 
skyles. Tokiu laiku miestai ar 
kaimai yra “paskendę” atma
tose, bet po liūčių viskas lie
ka vėl švaru. Taigi pati gam
ta atlieka sanitarijos darbą.

(Bus daugiau)

PASIDALINKIME DAINŲ ŠVENTES RŪPESČIAIS
Neabejojama, kad šių metų 

kultūrinio gyvenimo baruose 
pačiu didžiausiu sąjūdžiu lai
kytina ketvirtoji dainų šven
tė, kurioje dalyvauja JAV ir 
Kanados lietuvių chorai bei li
tuanistinių mokyklų ansamb
liai.

Tokio plataus masto šventę 
suruošti nėra lengva. Tik pa
mąstykime, kiek į jos ruošą į- 
sijungia žmonių. Ištisus metus 
ruošia repertuarą keletas de
šimčių suaugusiųjų chorų su 
apie 1000 choristų ir apie 16 
lituanistiniu mokyklų ansamb
lių su apie • tiek pat jaunųjų 
dainininku, v

Pasišventę chorų vedėjai ir 
dainininkai su meile ir ryžtu 
baigia ruošti dainų repertua
rą. Jau ima kelti sparnus ir į 
pačią šventę ne tik Chicagos 
kaimynai, bet ir Kanados bei 
tolimesniųjų JAV lietuvių kolo
nijų chorai.

Namaža ruošos našta neša 
ketvirtosios dainų šventės ren
gimo komitetas, kuriam sėk
mingai su įvairiomis komisijo
mis vadovauja dr. Gediminas 
Balukas. Jeigu pažvelgsime į 
komiteto ir komisijų sudėtis, 
matysime, kad ir čia į šven
tės ruošimo darbą yra įjungta 
virš šimto asmenų.

Ir kokių gi komisijų besa
ma?

Muzikinės komisijos pirmi
ninko našta tenka muz. Petrui 
Armonui. Jis drauge su chorų

Peru kalnuose su kalniete ir jos draugu — asiliuku.

Garsios Peru kalnų lamos (speciali avių rūšis, kuri sutinkama tik Peru 
kalnuose).

JURGIS JANULAITIS 

dirigentais neša nemažą atsa
komybės dalį.

Kad šventės dalyviai būtų 
gerai nuteikti, bus išdekoruota 
salė. Dekoravimo darbus at
liks dail. A. Valeška.

O kai tūkstančiai choristų 
užlies Chicagą, juk reikia vi
sus sutikrinti, suregistruoti. 
Tą darbą vykdys J. Paštukas.

Šventei labai svarbu lėšos. 
Tuo sielojasi A. Vengris. Jis 
platina specialias ložes ir rū
pinasi lėšų sutelkimu. Darbas 
tikrai sunkus. Jau dabar rūpi
namasi. kad pasiturintieji pro
fesionalai ir biznieriai iš anks
to įsigytų sau ir savo bičiu
liam ložes.

Čia tenka nuoširdžiai prisi
minti restorano savininką 
Sharka, kuris net buvo savo
mis lėšomis suruošęs rėmėjam 
vaišes.

Kai suplauks keliolika tūks
tančių žmonių, savaime su
prantama, reikia palaikyti tvar
ką. Vidaus tvarkos palaikymu 
rūpinsis V. Šilas.

Kiekvienas didesnis įvykis 
reikalauja tam tikro pristaty
mo visuomenei spaudoje ir 
radijuje. Dainų šventės propa
gandai ir informacijos koordi
nacijai vadovauja Stasys. Džiu
gas su eile spaudos bendradar
bių. Gi anglų kalba išeinan
čius laikraščius informuoja St. 
Balzekas Jr.

Kiekvienai šventei atžymėti 

paprastai išleidžiamas specia
lus leidinys. Dainų šventės lei
dinį redaguoja Stasys Daunys, 
talkinant Jonui Vaičiūnui. Šia
me leidinyje bus sutelkta visa 
dainų šventę liečianti medžia
ga ir chorų aprašymai su cho
rų dirigentų ir chorų nuotrau
komis. Svarbu, kad chorai bū
tų laiku apie save suteikę rei
kalingas informacijas. Kas to
kių informacijų nesuteiks, ne
bus įdėtas į šį leidinį.

Bilietų tvarkymas atiteko A. 
Kereliui. Leidinį administruos 
A. Juškevičius. Nakvynėmis rū
pinsis St. Ingaunis. Choristų 
globa ir maitinimu generalinės 
repeticijos metu rūpinsis S. 
Endrijoniėnė. Pirmosios pagal
bos reikalus tvarko dr. V. Tau
ras.

čia suminėjome komisijų 
pirmininkus. Gi pačiose komi
sijose yra dar po keletą asme
nų. Taigi platus administraci
nis aparatas, kuris šiuo metu 
pasigėrėtinai gražiai dirba ir 
laukia pačios dainų šventės.

Kaip matcme, techniškuosius 
darbus atlieka Chicagos pio
nieriai — savanoriai talkinin
kai.

Kaip minėjome, ketvirtoji 
JAV ir Kanados lietuvių dainų 
šventė pareikalaus milžiniškų 
išlaidų ir visų sutartinių pa
stangų. Ar vien tik Chicaga 
ir rengėjai teturėtų pakelti fi
nansinę naštą ir ruošos dar
bus?

Komitetas yra pramatęs at- 
vykstantiem choristam atly 
ginti tam tikrą dalį, gal pusę 
kelionės. Tai komiteto reika 
las. Tačiau, turint galvoje šven
tės rengimo išlaidas, ar ne
verta pamąstyti, kaip reikėtų 
ketvirtosios dainų šventės rū
pesčiais pasidalinti visiem.

Sakysime, važiuoja chorai iš 
tolimųjų lietuvių kolonijų. Ar
gi tose kolonijose nėra įma
noma sutelkti lėšų tiek, kad 
vykstančiam chorui kelionė bū
tų apmokėta vietos lietuvių, 
nesikliaujant šventės komite
to pažadais. Juk šventė yra vi
sų lietuvių didysis sąjūdis, pa
sididžiavimas ir kultūrinis lai
mėjimas, kalbąs ne tik mum, 
bet ir amerikiečiam apie lietu
vių etninės grupės pajėgumą, 
apie kultūrą ir apie pačią mū
sų tėvynę bei jos tragediją.

Tad vietos lietuviai, organi
zacijos, LB institucijos turėtų 
pasirūpinti, kad jų ambasado
rius — kolonijos choras galėtų

(nukelta j 5 pa! J

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), 't'osca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Aldona Stempužis, su Stutt- 
garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (II 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 faro senza Euri- 
dice ir (D barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na O dol.

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.

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

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, Plovėjas, 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.

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.

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.

Stereo 4.50 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.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalan!. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės —• Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriu- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Toks Mūšy Likimas. Violetos 
Bendžiūtės įdainuota pritariant 
gitarai, modemiškos muzikos 
dainos: Toks mūsų likimas, Mė
lynos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu viena ir 
Laukiu tavęs. Stereo 5 dol. ga
lima naudoti ir mono.

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.

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

Ainiu 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.

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

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk/ suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

Tykus buvo vakarėlis, Leng
vos muzikos rinkinys. Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū nak- 
tely, Kas bernelio sumislyta, Oi 
laukiau, laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Rožėta ir Džiaugtis jaunys
tėj. Kaina 5 dol.

Aurelia, A. Paukšelicnės 
lengvos muzikos su Čigonų or
kestru įdainuota: Balti beržai, 
Tau, mylimasis, Lakštutė, 
Žali laukai, Gelsvos purienos, 
Ar prisimeni tu, Tamsi naktis, 
Žvejys, Vieversėli ir Jo šypse
na. Stereo 5 dol. galima groti 
ir mono.

Prof. Vytauto Bacevičiaus 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Šios ir kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui prideda
ma 50 c., Kanadoje 1 dol.).
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LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Penktadienis, gegužės 28

8 v. v. — Neoficialus priėmi
mas iš vakaro atvykusiems, 
TITAN Room.

šeštadienis, gegužės 29
9-10 Registracija (Room B)

• 10-12 — Atidaromasis posė
dis: LITUANISTIKA IŠEIVIJO
JE (Room A):

dr. Tomas Remeikis, St. Jo
seph’s College, suvažiavimo 
rengimo komisijos pirminin
kas,

dr. Vincas Maciūnas, Univer
sity of Pennsylvania, LI pre
zidentas, “Lituanistikos Institu
tas ir veiklos gairės”,

dr. Vytautas S. Vardys, Uni
versity of Oklahoma, Pabaltijo 
studijų padėtis ir perspektyvos 
Vakaruose”,
dr. Juozas Jakštas, Lake - 
wwood, Ohio, “Lietuvos istori
kų darbai išeivijoje”.

12-1:30 Bendri pietūs
(Starlight Room):
dr. William R. Schmalstieg, 

Pennsylvania State University
— svečio prof. G. B. Fordo 
pristatymas,

dr. Gordon B. Ford, North
western University, “Some Re
marks about Editing of Mar
tynas Mažvydas Catechism of 
1547 and about Simon Vaišno
ras’ Žemčiūgą Teologiška or 
Margarita Theologica of the 
Year 1600”.

2-4 Mokslinis posėdis: KAL
BOTYRA
- Stasys Barzdukas, Cleveland, 
Ohio, pirmininkas,

Leonardas Dambriūnas, Voi
ce of America, “Kalbininku li
tuanistų išeivijoje darbų ap
žvalga”,

dr. William R. Schmalstieg, 
Pennsylvania State University, 
“Jono Kazlausko lingvistiniai 
darbai”,

dr. Pranas Skardžius, Libra
ry of Congress, “Kilminė lietu
vių kalbos žodžių daryba”.

2-4 Mokslinis posėdis: DE
MOGRAFIJA

(Continental Room):
Bronius Kviklys, “Draugo” 

redaktorius, pirmininkas,
dr. Zenonas Rekašius, North

western University, “Lietuvos 
gyventojų kaita pokario me
tu”,

dr. Tomas Remeikis, St. Jo
seph College, “Kontroliuotos 
urbanizacijos bandymai, atsie- 
kimai ir perspektyvos Lietu - 
voje”.

4-6 Mokslinis posėdis: ISTO
RIJA (senovė, šaltiniai)

(Room A):
dr. Jonas Puzinas, Philadel

phia, Pa. “Lietuvių kilmė ir jų 
gyvenamieji plotai naujausių 
tyrinėjimų šviesoje”,

kun. d r. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, Brooklyn, N.Y., “Lietu
vos istorijos šaltiniai Vatikano 
archyve”,

kun. Vytautas Bagdanavi- 
Čius, MIC, Chicago, III., “Lietu
viško koplytstulpio genezės 
klausimu”.

Dainy šventė. . .
(atkelta iš 4 psl.) 

vykti turėdamas visokeriopą 
paramą.

Ateikime vykstantiem cho
ram talkon savo pinigine au
ka, o, be abejo, bus tikrai džiu
gu, kad ir patys visais keliais 
atkilsime į dainų šventę.

Chicagos lietuviai visada pa
kelia sunkia švenčiu ruošimo 
dalia, tiek techniškai dirbda
mi, tiek finansiškai remdami. 
Būtų kilnu, kad šiame didžia
jame sąjūdyje, didžioje tauti
nėje demonstracijoje visi soli
dariai prisidėtume prie šven
tės visokeriopos sėkmės.

Gi jei liks skatikas, būkime 
tikri, kad jis bus panaudotas 
busimom šventėm ar kitam 
kultūriniam reikalui.

šventė čia pat. Liepos ket
virtoji atskuba. Chicaga laukia 
jūsų, mieli choristai, ir visų 
lietuvių, kad ir iš tolimiausių 
kolonijų.

4-6 Mokslinis posėdis: AR
CHITEKTŪRA

(Continental Room):

Jonas Mulokas, Mulokas and 
Mulokas, Architects, Chicago. 
Ill. pirmininkas,

Algimantas Bublys, Detroit, 
Michigan, “Lietuviškos aspiraci
jos architektūroje”.

7:30-10 JAV LB Centro val
dybos simpoziumas: IŠEIVIJOS 
KULTŪRINES P OLITIKOS 
PROBLEMOS IR KRYPTYS

(Starlight Room):
dr. Kęstutis Keblys, JAV LB 

Tarybos narys, moderatorius.
dr. Kazys Ambrozaitis, Lietu

vių Fondo Valdybos pirminin
kas, referentas,

dr. Juozas Girnius, “Aidų” 
redaktorius, referentas,

dr. Vytautas Kavolis, “Met
menų” redaktorius, referen
tas,

Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
Švietimo Tarybos pirmininkas, 
referentas.

Sekmadienis, gegužės 30
8-9:30 Pusryčiai. LITUANIS

TIKOS INSTITUTO VADOVY
BES PASITARIMAS.

9:30-12 LITUANISTIKOS IN
STITUTO ORGANIZACINIS 
POSĖDIS

(Room A)
12-1:30 Bendri pietūs

(Starlight Room):
dail. Antanas Tamošaitis, 

Kingston, Ont., “Lietuvių tau
tiniai drabužiai” (paskaita ilius
truota skaidrėmis).

2-4 Mokslinis posėdis: LITE
RATŪRA

(Room A):
dr. Kostas Ostrauskas, Uni

versity of Pennsylvania, pirmi
ninkas,

Jurgis Blekaitis, Voice of 
America, “Henriko Radausko 
kūryba”,

dr. Ilona Gražytė, Margueri
te College (Montreal), “Hero
jus lietuvių grožinėje prozoje”,

dr. Alfonsas šešplaukis, Not
re Dame University, “Lituanis
tinės medžiagos Europos bib
liotekose beieškant”.

2-4 Mokslinis posėdis: IS- 
TORIJA( XVI-XVIII amž.)

(Continental Room):
dr. Juozas Jakštas, Lake

wood, Ohio, pirmininkas,
Jonas Damauskas, Library 

of International Relations, “Į- 
rodymų teisė Lietuvos Statu
te”,

Romas Misiūnas, Universi
ty of Nebraska, “Švedijos po
litika Lietuvos-Lenkijos pada
linimų atžvilgiu”,

Jonas Račkauskas, Chicago 
State College, “Edukacinės 
komisijos 1776 m. pradinių 
mokyklų reguliaminas”.

4-6 Mokslinis posėdis: ISTO- 
RIA (XIX-XX amž.)

(Room A):
dr. Julius Šmulkštys, Univer

sity of Indiana, pirmininkas,

dr. Leonas Sabaliūnas, East
ern Michigan University, “Lie
tuvos socialdemokratija ir tau
tinis klausimas 1893-1904 m.”,

dr. Julius P. Slavėnas, State 
University College (Buffalo, N. 
Y.), “Weimaro respublikos san
tykiai su Lietuva”.
' 7-10 SUVAŽIAVIMO BAN 

KETAS
(Starlight Room):
kokteiliai (7-7:30)
vakarienė (7:30)
akademinė .programa-
Stasys Barzdukas, PLB pir

mininkas ir dr. Rimvydas Šil
bajoris, Ohio State University, 
“Lietuvis mokslininkas savoje 
bendruomenėje ir kitataučių 
visuomenėje: jo vaidmuo ir pro 
blemos”,

meninė programa:
Trio: atlieka Manigirdas 

Motekaitis — fortepionu, Povi
las Matiukas — smuiku ir Pet
ras Armonas — viliončelė.

Pirmadienis, gegužės 31
LITUANISTIKOS INSTI 

TUTO ORGANIZACINIS PO
SĖDIS

(Room A).

11- Suvažiavimo uždarymas 
(Room A).

Lituanistikos Instituto prezi
diumas:

dr. Vincas Maciūnas, prezi
dentas, dr. Aleksandras Plate
lis, viceprezidentas, Antanas 
Vaičiulaitis, sekretorius.

Lituanistikos Instituto iždo 
taryba:

dr. Tomas Remeikis, pirmi
ninkas, Jonas Damauskas, vice
pirmininkas, Povilas Gaučys, 
vicepirmininkas, Jonas Rač
kauskas, vicepirmininkas, Ali
cija Rūgytė, vicepirmininkė, 
Kleopas A. Girvilas, sekreto
rius, Jurgis Kasakaitis, iždinin
kas.

Lituanistikos Instituto suva
žiavimo programą parengė LI 
Prezidiumas. Suvažiavimo šei
mininkai — LI iždo Taryba.

Informacija:
Visi suvažiavimo darbai vyks

ta Mid America Inn patalpo
se, 5001 West 79th St., Chica
go, Ill. Visais-, su važiavimo rei
kalais prašome kreiptis į iždo 
tarybos narius, programos rei
kaluose — Į prezidiumo na
rius.

Visi suvažiavimo dalyviai- 
klausytojai -svečiai registruoja
si kambaryje B. Registracijos 
mokestis 2 dol. asmeniui. Visi 
prašomi iš anksto užsiregistruo
ti. Suvažiavimo metu Įvyksta 
bendri pietūs (šeštadienį ir sek
madienį) ir banketas (sekmadie
nio vakarą) su moksline-meni- 
ne programa. Prašoma iš anks
to Įsigyti bilietus. Bendrų pie
tų kaina 4 dol. asmeniui, ban
keto — 8 dol. asmeniui. Bilie
tus galima įsigyti pas Aliciją 
Rūgytę, iždo tarybos vicepirmi
ninkę, 6547 S. Washtenaw Av., 
Chicago, Ill., tel. PR 6-3209, 
taip pat pas kitus iždo tary
bos narius ir prie registracijos 
stalo.

“Aušrotu” suvažia
vimo reikalu

Kaip jau žinoma, gegužės 29- 
30 Toronte, Kanadoje, įvyksta 
buvusiųjų Kauno Aušros mer
gaičių ir berniukų gimnazijų 
mokytojų ir mokinių suvažiavi
mas. Suvažiavimui rengti komi
tetas pagrindinius organizavi
mo darbus jau baigia, šiuo me
tu galutinai nustatoma, atsižvel
giant į daugumos pageidavi
mus, smulki suvažiavimo pro
grama. Komitetas džiaugiasi, 
kad po visą Amerikos žemyną 
išsibarstę “aušrokai” mielai 
jam talkina patarimais, adresų 
“medžiojimu” ir suvažiavimo 
programos sudarymu.

Jau baigiama ruošti įdomi 
nuotraukų ir buvusiųjų “aušro- 
kų” meno, mokslo ir literatū
ros darbų parodėlė. Komitetas

MERGAITES: nuo 7-16 metų 
birželio 27-liepos 11 

arba visą mėnesį 
liepos 11-liepos 24

BERNIUKUS: nuo 7-14 metų 
liepos 25-liepos 31 d.d.

Stovyklą praveda Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 
su parinkto personalo pagalba

DARBININKAS

Trys muzikos menininkai Philadelphijos scenoje. Iš k. j d. Vytenis M. Vasyliūnas, Izidorius Vasyliūnas ir kun.
Vincentas Valkavičius Philadelphijos ateitininkų tradiciniame koncerte. Nuotr. K. Cikoto

NEW YORK TIMES APIE KAŠUBAS
Gegužės 11 New Yorko Ti

mes madų ir baldų skyriuje į- 
sidėjo ilgą straipsnį, pavadin
ta “From Stretch Fabric and 
Yak Hair a Background for 
Living”.

Straipsnis pailiustruotas net 
trim nuotraukom, vienoje nuo
traukoje matomas skulptorius 
Vytautas Kašuba kaip jis buto 
“salone” skaito, kitoje nuo
traukoje parodytas įėjimas į 
“urvus” ir trečioji nuotrauka 
— “lova”. Viskas atrodo ne
kasdieniška.

Praeitais metais Museum of 
Contemporary Crafts Alek
sandra Kašubienė buvo išsta
čius! iš medžiagos padarytas 
kambario sienas. Tai buvo sa
votiškas kambarys, kurio sie
nos buvo išlankstytos visokiais 
būdais. Sienos gi padarytos iš 
nylono audinio. Tada dailinin
kei ir atėjo mintis Įrengti vi
są butą, pašalinti buto standar- 

tariasi su menininkais ir lite
ratais dėl akademijos ir koncer
to detalių.

Registracija į suvažiavimą 
gausėja. Prašome visus, kurie 
rengiasi vykti, nedelsiant užsi
registruoti; tuo labai palengvin
site organizatorių darbą ir iš
vengsite galimų nemalonumų 
dėl vietų stokos. Laukiame jū
sų visų. Kreipkitės tuoj pat : 
vietovių įgaliotinnius: New Yor
ke — K. Miklas, 71 Farmers 
Ave., Plainview, N. Y. 11803. 
tel. 935-0896: Boston — J. Lau
rinaitis, 17 Gallops Hill Rd. 
Extn. Hull, Mass. 02045, tel 
925-3021; arba į organizacinic 
komiteto iždininką — A. RiT- 
kas, 46 Viamede Cresc., Wil
lowdale 432, Ontario, Canada

Suvažiavimui rengti komitetas 

tus' — sienas, lubas, grindis, 
sukurti kitas formas, kad žmo
gus pasijustų lyg gamtoje.
Idėją realizuoti padėjo skulp

torius Vytautas Kašuba, kuris 
padarė iš įvairių medžiagų rė
mus, ant kurių ištempė audi
nius. Tokias sienas ir įkurdino 
kambariuose. Sienos jau nieko 
bendro neturi su įprastinėm sie
nom. Jos lankstytos ir prime
na daugiau urvų sienas. Kai 
kur lubose įdėjo veidrodį ir ta
da sukūrė dangaus iliuziją. Kai 
kur toks veidrodis įdėtas grin
dyse. Tada atrodo, kad ten yra 
vanduo.

Grindų ploštumą pakeičiant,

Padėka
Su dideliu dėkingumu prisi

mename gausų būrį mano a. 
a. brolio kun. dr. Stasio Valiu- 
šaičio ir mūsų šeimos draugų, 
kurie pagerbė jo atminti ir 
kartu ištiesė ranką jo giminėm 
skausmo valandoje.

Visiem dalyvavusiem atsi
sveikinime, mišiose, palydėju- 
siem jį paskutinėje žemės ke
lionėje, pareiškusiem jam pa
garbą užuojautomis artimie
siem ar aukomis lietuviškiem 
reikalam, užprašiusiem mišias 
už jo vėlę ar gėles laidotuvėm, 
reiškiame širdingiausią padė
ka.

Y’patinga padėka prelatui 
Jonui Balkūnui už religiniai pa- 
trijotinį pamokslą ir visiem 
lietuviam dvasiškiam, dalyva
vusiem laidotuvėse.

Didelis ačiū gen. konsului 
Anicetui Simučiui ir kitiem kal
bėtojam, tamsiem atsisveiki
nimo žodį šermenyse.

Juozas Valiušaitis šeimos ir 
giminių čia ir Lietuvoje vardu. 

N LIETUVIŠKO JAUNIMO
STOVYKLA

Kviečiame visą lietuviškai 
kalbant; jaunimą

Džiaugsmas, dainos — NERINGA, 
Tegyvuoja stovykla!

Marlboro, Vermont

Gauti platesnių informacijų, 
kreipkitės:

NERINGA
I. C. C.
Putnam, Conn. 06260
Tel. 203-928-5828

N 
G

buvo prinešta visokių daiktų 
ant grindų, paskui užklota spe
cialiai pagamintų kilimu. Tas 
kilimas daugiau primena žolę.

Svečių kambarys * jau neturi 
jokio baldo ir primena labiau 
urvą, kurio grindyse auga žolė. 
Kai reikia atsisėsti, jau sėdima 
ant tų žolių.

Lova primena dideli krepšį 
ar sviedinį, kurio galas kiauras. 
Pro tokį galą įlendama į guolį. 
Lova supinta iš plaukų, suda
ryta lyg iš kokių barankų.

Gegužės mėnesio pradžioje 
buvo visi darbai baigti ir tada 
pakvietė svečius į tą egzotišką 
butą. Kad būtų dar egzotiškiau, 
visi buvo pavaišinti valgiais, 
kurie buvo priderinti prie sie
nų spalvos.

Visa tai aprašydamas New 
York Times (Rašo Rita Reif), 
primena, kad dail. A. Kašubie
nė yra iš Lietuvos.

— IV Dainų šventės lė 
šų telkimo komitetas prane
ša, kad galima užsisakyti ložes 
į IV-tą dainų šventę, kuri įvyks 
liepos 4 Chicago}. Ložės 6 ir 8 
vietų kainuoja 100 dol., 12 vie
tų — 150 dol. Taip pat pri
imami sveikinimai bei skelbi
mai i šventės leidinį nuo 25 
iki 100 dol. didumo. Ložes, 
sveikinimus bei skelbimus rei
kia užsisakyti iki gegužės 15 
šiuo adresu: Albertas Vengris 
9529 S. Hamilton Street, Chi
cago, Ill. 60643. Tel. (312) 233- 
4345.

• —Muz. J. Stankūnas, Linden
N. J., vadovauja vietos mote
rų kvartetui “Birutė”. Kvarte
te dalyvauja A- Davidauskienė.
O. Klimienė, S. Ožalienė ir S. 
Varneckienė.

— Mauricijaus, Kongo ir Ai
ži ro vyriausybėm, kurios Leni
no šimtmečio sukakties proga 
buvo jo garbei išleidusios paš
to ženklus, Vlikas pasiuntė ati
tinkamus raštus. Prijungtas El
tos biuletenis anglų kalba, ku
riame nurodyta į “antrąją” Le
nino medalio pusę”. (E)

— Belgijoje leidžiamas biu
letenis “Eglise Temoin” 73 nr. 
paskelbė, kad Barcelonoje, Ispa
nijoje, veikianti organizacija 
“L'Allanza del Credo” paskel
bė žinių apie Bažnyčios perse
kiojimą Lietuvoje ir plačiau at
pasakojo 40 Lietuvos kunigų 
memorandumo ministeriui pir
mininkui A. Kosyginui turinį. 
Biuleteny pabrėžiama: “Bažny
čios persekiojimas niekuomet 
nėra buvęs sustabdytas. To 
persekiojimo taktika kinta, bet 
nekeičiamas jo tikslas. Šian
dien vartojamą taktiką galima 
pavadinti “smaugti ligi mir
ties”. Dar primenama, kad So
vietuose nebedaug liko katali
kų bažnyčių, kad Čekoslovaki
joje atoslūgis ir religinėje sri
ty jau žlugęs ir kad nuo 1917 
trys Rusijos jaunimo kartos te
galėjo mokytis tik ateizmo mo
kyklose. (E)

— Garbės sąrašuose Illinois 
Institute of Technology yra 
šios lietuvių studentų pavar
dės: Petras Bičiūnas, Antanas 
Jasaitis, Pijus Stončius, Vladas 
Žukauskas.

— Dr. J. Kazickas, New Ro
chelle, N. Y., birželio 13, sek
madienį, 2:30 vai. popiet pasa
kys pagrindinę kalbą 1941 m. 
sukilimo 30 m. sukakties minė
jime Chicagoj.

— Kun. Jurgis A. Malin, 
Queen of Peace parapijos vi
karas, New Port Richey, Flori
doj,' gegužės 26, trečiadienį, 
mini 25 m. kunigystės jubilie
jų-

— Europos lietuviu katali
kų dvasiškių ir pasauliečių su
važiavimas šaukiamas gegužės
28- 31 Braunshardte, netoli 
Darmstadto. Bus svarstomos re
liginės problemos ir organiza
ciniai klausimai. Parapinės pa
sauliečiu tarvbos ir kitos lietu
vių katalikų bendrijos i suva
žiavimą atsiunčia po. 3-4 atsto
vus. Rengia lietuvių katalikų 
sielovados vadovybė Vakarų Eli 
ropos lietuviam. Suvažiavimo 
reikalų vedėjas kun. A. Berna
tonis, OFM Cap.

— JAV LB Švietimo Taryba 
rengia, leidžia ir platina vado
vėlius, jaunimo skatintus ir į- 
vairias mokomąsias priemones 
lituanistiniam mokslui. Knygų 
leidimu ir platinimu rūpinasi 
JAV LB ST narys Leonas Ras- 
lavičius (7234 So. Sacramento 
Ave., Chicago. Ill 60629. telef. 
(312) 776-3254). Jau dabar lai
kas pas jį užsisakyti vadovė
lius kitiem mokslo metam. Jam 
talkina K. Rožanskas. švietimo 
darbą daug pinigais remia Lie
tuvių Fondas,—

— LB Jaunimo teatras ge
gužės 29-31 Chicagoj, Jauni
mo centre stato Anatolijaus 
Kairio 3 v. dramą “Palikimas”.

— Dail. N. Palubinskienė 
vienintelė iš Clevelande gyve
nančių lietuvių menininkų pa
teko į May Show parodą, kuri 
vyksta Clevelando meno muzie
juj. Paroda užsidarys birželio 
12.

— Lietuvos Vyčiai Įsteigė 
kilnojamą knygyną savo na
riam. Knygyno tikslas yra pa
gilinti ir praplėsti žinias apie 
Lietuvą. Šiam tikslui pirmiau
sia pasirinkta Lituanus žurna
lo komplektas.

—•—
— Studentų Ateitininkų są

jungos kursai įvyks gegužės
29- 31 Dainavoje. Kursų tema: 
Laisvė. Kviečiami visi studen
tai ateitininkai, užsimokėję na
rio mokestį. Registruotis pas 
Jurgį Oniūną, 88-20 90 St.. 
Woodhaven, N. Y. 11421. Re
gistracijos mokestis 5 dol.

(nukelta į 7 psl.)
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VASARAI ARTĖJANT
Štai jau pavasaris. Oras šil

tesnis, dienos jau ilgesnės, 
gamta atbudo. Žali medžių la
pai ir pašaliuose žydinčios gė
lės išjudina kiekvieną iš žie
mos snaudulio.

Skautai — nuo senų laikų 
gamtos draugai, ypatingai pa
junta pavasario šaukimą —su
krusti, planuoti, dirbti. Kiek
vienas jaučia artėjančias vasa
ros atostogas ir su jomis suriš
tus, kiekvieno skauto širdžiai 
artimus vasaros malonumus.

Jau pakankamai atšilo, kad 
būtų galima iškylauti. Čia ne 
tik sveikas užsiėmimas praleis
ti laisvalaiki, bet ir labai nau
dingas, gilinant savo žinias, mo
kantis naujų dalykų, gaunant 
naujo patyrimo skautavime. 
Daugumai vienetų yra lengvai 
pasiekiamos ar stovyklavietės, 
ar bent privatus ūkis, kur bū
tų galima praleisti savaitgalis. 
Nėra ko bijoti palikti porai die
nų miestą, jo patogumus ir iš
važiuoti gamtom'O koki malo
numai laukia kiekvieną, išky
laujant su savo skiltimi ar 
draugove’ Gali iki soties stebė
ti atbundančią gamtą, žaliuo 
jančią apylinkę, stebėti miško 
žvėrelius ir paukščius, besiruo
šiančius sutikti vasarą ir jos 
žadamas gėrybes. Verta ir pa
čiam pagalvoti, ką tau žada 
ateinanti vasarą. Dabar kaip 
tik laikas vasarai pasiruošti.

Iškylose turite progos ir lai
ko pasimokyti, pasitobulinti, 
kad, atėjus stovyklos laikui, bū 
tumėte daug gudresni ir pra
našesni, negu pereitais metais. 
Iškyloje po vieno kito mažiau 
vykusio bandymo išmoksite ir 
geriau sukrauti ir užkurti lau
žą. pasigaminti valgi, pasista
tyti palapinę. Atlikdami užda
vinius, prisiminsite primirštus 
iš praėjusios vasaros išmok
tus dalykus.

Viskas jums išeis i naudą, o 
tuo pačiu suteiks ir malonumą 
ir leis jums toliau nuo miesto 
triukšmo ir dulkių gražiai ir 
naudingai praleisti laiką, užsi
grūdinti.

Žinoma, vien iškylos dar ne
padaro gero skauto. Vasarai ar
tėjant, daugumas jau be abejo 
galvoja apie vasaros 
stovyklas ir jose laukiančius Įs
pūdžius. Ne vien malonumai 
stovykloje jūsų laukia, bet tuo 
pačiu ir darbas, skautamokslis. 
praktika. Tačiau, žiūrint pozi
tyviai. dienos nuovargis užsi
miršta. kada laisvalaiko metu 
pasižiūri i papuošimus, įrengi
mus, o prie laužo susėdus su

VADOVU
šiais metais Seserija ruo

šia vadovių stovyklą, kuri įvyks 
rugpiūčio 7-15 Rako stovykla
vietėje, Custer, Mich. Registra
cijos mokestis —- 10 dol. sto
vyklos mokestis 20 dol. tad vi
so 30 dol.

Stovykla bus suskirstyta į dvi 
dalis — jaunųjų vadovių (skil- 
tininkių, paskiltininkių) stovyk
la ir Gintaro stovykla.

Skiltininkių. paskiltininkių 
stovykloje gali dalyvauti skil- 
tininkės ir paskiltininkės, tu
rinčios bent 13 m. Išimtinais 
atvejais su tautininkės-vieti • 
ninkės rekomendacijomis gali 
dalvvauti ir jaunesnės bei neiš- 
pildančios minėtų reikalavimų 
Vienetų vadovės registruoja

Per skautybę — lietuvybei!

nauju ūpu ir energija pakyla 
dainos garsai virš aukščiausių 
medžių viršūnių.

Tačiau, stovyklon važiuo
jant, turi kiekvienas skautas ii’ 
teisingai pasiruošti. Pasiruoši
mas dar nereiškia susikrauti 
mantą, susitvarkyti uniformą ir 
išvėdinti miegamą maišą. Rei
kalingas ir kitoks pasiruošimas. 
Apsižiūrėk, gal dar tau trūks
ta kurių nors žinių, gal norisi 
Įsigyti ir aukštesnį patyrimo 
laipsnį Atsimink, kad stovyk
loje tavęs laukia iš anksto pa
ruošta visiems bendra progra
ma, vadovai bus ta programa 
užimti, kad ji būtų pilnai įvyk
dyta. Negalvok, kad vadovas 
galės su tavim vienu praleisti 
jam brangų laiką, mokydamas, 
aiškindamas, kada jo laukia 
būrys kitų pašnekesiui praves
ti ar uždaviniui atlikti. Pasi
ruošk iš anksto, kol turi lais
vesnio laiko, kol vietos vado
vai tau lengvai pasiekiami eg
zaminams. Pabandyk įsigilinti 
į norimas gauti specialybės 
programą, jei gali, atlik ją na
muose, jei ne, būt bent tiek 
pasiruošęs, kad stovykloje be
liktų tik išlaikyti egzaminus. 
Tas viskas palengvins stovykla
vimo dienas ir tau ir vadovui.

Taip pat nėra per anksti 
pagalvoti ir apie numatomus 
stovykloje įrengimus ar papuo
šimus. Nors nesi skiltininkas 
ar draugininkas, bet pabandyk 
surasti naujų idėjų, sumany
mų, kaip pagerinti ar pagra
žinti savo vieneto rajonėlį. Nie
kas tavo sumanymų neatmes, 
nes tuo. palengvinsi darbą ki
tam.

Pabandyk sugalvoti ir nusi
braižyti naują pastovyklės var
tų projektą, skelbimų lentą ar 
numatomą pastovyklės ar pa
lapinės aikštelės papuošimų 
vaizdelį. Visados galvok taip, 
kad reikiamus dalykus būtų ga
lima rasti miške, kad toki įren
gimą ar papuošimą padaryti 
neužtruktų per daug laiko, kad 
vėjo pūstelėjimas neišnešiotų 
tavo papuošimus, kad jie’išsi
laikytų iki stovyklos pabaigos 
ir jais galėtum pasigėrėti ir 
stovyklą uždarant.

Neplanuok nieko per daug 
prašmatnaus, tas ne tik užims 
laiką, reikalingą programai at
likti. bet galbūt neužteks to
kiam papuošimui sukurti miš
ko įvairiaspalvių samanų, ak
menėlių ar kankorėžių. Pla 
nuok taip, kad išeitų kukliai, 
gražiai ir skautiškai.

Tas pat ir su įrengimais. Ne

STOVYKLA
skautes pas stovyklos viršinin
kę ps. Eleonorą šalčiūnienę, 
12741 South Monitor, Palos 
Heights, Ill. 60463.

Gintaro stovykloje gali daly 
vauti kiekviena skautė, kuri 
jaučia vadovės pašaukimą, ku
ri jau vadovauja ar norėtų 
vadovauti. Ji turi būti bent 15 
m. ir turėti I pat. laipsnį. Ne
atitinkant aukščiau minėtiems 
reikalavimams, skautė gali da 
lyvauti tik su tuntininkės-vieti- 
ninkės rekomendacija. Gintare 
stovyklos registracija siunčia
ma ps. Laimai Kiliulienei, 51 
Torrey St., Dorchester, Mass. 
02124, ne vėliau birželio 15.

Vadovių Lavinimo Skyriaus 
Vedėja

planuok statyti grandioziško 
bokšto ar įmantrių vartų, pir
miau, kol nesuplanavai, kaip į- 
sirengti patogią indaują ar rū
binę bei kitus būtinus įrengi
mus. Pagalvok, kaip įsikūrei 
palapinėje, neužimdamas per 
daug kitiems reikalingos vie - 
tos, bet kad tu ir kiti jaustumė
tės jaukiai ir patogiai.

Važiuodamas stovyklon, ne
apsikrauk manta. Visi gerai ži
no, koks geras draugas skau
tui yra kuprinė. Pabandyk ap
siriboti tuo, kas lengvai kup
rinėje telpa. Juk niekas neturi 
daugiau kaip dviejų rankų, to
dėl neapsikrauk ryšuliais, laga- 

’ minais, kuriuos panešti tau 
reiktų šauktis kitų pagalbos, 
kada jiem reikia ir savo man
tą įveikti. Mokėk stovyklauti 
su nedaug atsivežtų, bet tinka
mų ir patogių reikmenų.

Svarbiausia.-stovyklon nepa
miršk nusivežti skautišką nuo
taiką, sveiką galvoseną, skam
bią dainą ir linksmą jaunat
višką juoką. Malonaus stovyk
lavimo ir gražių .vasaros įspū
džių visiems! B.K.

NAUJA PARAMA 
JAMBOREE FONDUI

Skautų Brolijos užsibrėžtus 
tikslus įvertino ir jiems prita
rė, paskirdami per Jamboree 
Fondą po 100 dol. paramos:

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Centro Val
dyba.

Šių didžiųjų lietuviškų veiks
nių palankūs atsiliepimai dar 
stipriau skatina Brolijos vadiją 
dirbti pradėtąjį darbą mūsų 
jaunimo labui.

LSB Janiboree Fondas bran
giesiems rėmėjams už jų su
teiktąją parama nuoširdžiai dė
koja.

Pranešame, jog į 13-ją Jam
boree (rugp. 2-10 Japonijoje) 
Brolijos atstovu vyksta pats

Skautai-ės pamaldų metu pavasario šventėje Kennebunkport, Maine

Broliai ir sesės linksminasi laužo metu. Tarp jaunuju sėdi ir s. J. Raškys.

Iškilmingos sueigos metu. Iš k. ps. A. Katinienė, Sesuo O. Keblinskaitė, A. 
R. vadeivė s. D. Siemaškienė. s. J. Raškys, ps. D. Eikinienė, T. J. Gailiušis, 
OFM, prel. L. Tulaba, ps. R. Pakalnis, ps. R. Jakubauskas ir A. R. vadas 
s. M. Subatis.

Atlanto rajono pavasario Šventės metu skautus svei
kina prel. L. Tulaba.

BROLIS ANTANAS RAŠO IŠ TOLIMOS BRAZILIJOS
(tęsinys)

Stovyklos čia ilgai nebuvo. 
Paskutinioji studentų — 1968 
metais. Bet visvien surinkome 
53 vaikus (8-18 m.) ir 7 va
dovus sausio 5-12 dienomis

• prie ežero apie 25 km. už mies
to. Gražiai praėjo, ypatingai 
domėjosi darbeliais ir lau
žais. Išmokome 7 dainas. Pini
ginės paramos gavome iš Bal- 
fo, PLB jaunimo sekcijos, 
MAS centro valdybos ir paski
rų asmenų. Jau visi vaikai sva
joja apie kitą stovyklą. Tiki
mės suruošti ją atskirai vaikam 
ir jaunimui.

Yra mažų vaikų būrelis “Žil
vitis” ir ateitininkų kuopa ki
toje parapijoje. įsisteigė ir ne
priklausomas vyresniųjų —tau
tinių šokių būrelis, kuriam ten
ka kiek padėti. Yra dar antras 
suaugusiųjų choras, kelios ki
tos organizacijos.

Sausio antroje pusėje pas 
mus buvo Urugvajaus lietuvių 
“Ąžuolynas”, kuris seka

V. MYKOLAITIS-PUTINAS

Už jūrių marių, už mėlynųjų,
Už kalnų, slėnių, miškų juo

dųjų, — 
Pro tykią tamsa ir rūstų vėją. 
Kurs sniego puokščių pusny - 

nūs sėja .. 
Kaip šviesų šiltą gegužio rytą. 
Žiedais rasotais apsčiai kaišy

tą. 
Dūma giliąja, jausmu didžiuoju 
Tave svajoju. Tave dainuoju— 

Tolima, brangi 
Tėvų šalie!

Vyriausias Skautininkas v. s. 
Petras Molis. Grįždamas iš Jam
boree VS. pagal gautąjį kvie
timą. aplankys ir Australijos 
lietuvius skautus, kurių plati ir 
gražiai veikianti šeima suside
da iš 4 tuntų ir 1 vietininkijos. 

1968 m. buvusio tautinių šo
kių šventėje “Gintaro” pėdo
mis, — o jie turi dar trečią 
grupę, mažųjų “Rintukų”. Pa
sirodė SP-je tris kartus su 400, 
200 ir 400 publikos trijose vie 
tose, vieną kartą Rio de Janei- 
re ir 3 kart televizijoje. Jie 
mus sužavėjo savo sklan
džiais šokiais, draugiškumu ir 
nuotaika, kad mūsų jaunimas 
irgi užsinorėjo daugiau organi
zuotis. Atsiskyrė su ašarom, 
kai anie išvyko autobusu na
mo.

Atvykus į naują kraštą, rei
kėjo griebtis ir mokytis kal
bos. Tris kartus per savaitę 
institute neužteko, ypač kai 
publika labai įvairi, nevienodo 
gabumo ir amžiaus ir patirties 
— daug iš rytų Azijos, tai po 
kiek ląiko savaitės bėgyje ap
sigyvenau jėzuitų seminarijoje, 
prie kurios veikia keli universi
teto fakultetai. Ten dieną nak
tį galėjai girdėti ir bandyti kal
bėti portugališkai, tai po 10 sa

PAVASARIO ŠVENTE KENNEBUNKPORT, MAINE
Šeštoji LSS Atlanto rajono 

skautų-čių pavasario šventė 
jau praeityje.

Balandžio 24-25 dienomis At
lanto rajono vado s. M. Suba- 
čio nuolatiniu rūpesčiu ir vėl 
suskrido skautiškasis jauni - 
mas į Kennebunkporto tėvų 
pranciškonų plačiąją sodybą 
pavasariniam pasimatymui.

Gražus sutapimas yra skautų 
globėjo šv. Jurgio šventės su 
pavasario pradžios švente Lie
tuvoje, kada šv. Jurgis buve 
prašomas pabudinti žemę, duo
ti rasos, leisti augti žolei ir žel
menims. Taip pat per šv. Jur
gį buvo laikas mergaitėms sė 
ti rūtas, jei norėjai, kad jos 
užaugtų tankios ir žalios. Tai
gi — pasiruošimas būsimam 
derliui.

Su tokia viltimi atvyko va
dovai į šią gražią lietuvišką so
dybą, nešini naujo ryžto, žinių 
ir kantrybės, siekdami pasėti 
broliškumo sėklą į jaunų žmo
nių sielas.

Suvažiavimas prasidėjo šeš
tadienį, 3 vai. popiet. Suvažia
vimą atidarė šios šventės ren
gėjas s. M. Subatis. Tėvų pran
ciškonu vardu sveikino ir mal
dą sukalbėjo T. Jonas Dybu- 
rys, OFM. Vėliau visus pasvei
kino A. R. vadeivė s. Danutė 
Siemaškienė, rajono vadeivos 
vardu sveikino s. J. Raškys, 
linkėdamas, kad suvažiavimas 
praeitų kuo sklandžiausiai.

Po atidarymo skautų gretos 
išsiskirstė užsiėmimams. Sesės 
ėmėsi austi juostų su ps. Aldo
nos Katinienės pagalba, o bro 
liai užsiėmimus turėjo lauke.

Greitai prabėgo dvi valandos 
programos, ir jau laukė šilta 
vakarienė. Po vakarienės buve 
laužas, kurį energingai prave
dė s. J. Raškys. Laužas vyko 
sporto salėje, kur vietoje laužo 
liepsnos buvo uždegtos trys 

vaičių jau išėjo šioks toks pa
mokslas jaunimui mišiose. Sa
ko, tarmė vokiška ...

Sausio viduryje išvyko vie
nas filosofijos fakulteto profe
sorius, tai perėmiau mokslo fi
losofijos kursą su 34 paskaito
mis. Gal studentų ausis rėžia 
netobula kalba, bet bekalbėda
mi apie mokslo pažangą ir fi
losofijos problemas, smagiai 
praleidome vasaros semestrą, c 
dabar reikia ruoštis tris kart 
per savaitę panašioms paskai
toms ateinančiam semestre, ku
ris prasideda kovo mėn. Bus 
gera proga išmokti daugiau kal
bos, susipažinti su brazilais 
(nes šiaip mūsų darbas yra pa
rapijoje su lietuviais), pamaty
ti, ką galvoja vietiniai jėzuitai 
ir kiti, neatsilikti nuo filosofi
jos, teologijos ir tiksliųjų moks
lų literatūros.

Tikimės pradėti pobūvius 
žmonių, kurie domisi literatū
ra. Tokius pobūvius rengsime 
kartą per mėnesį vis kituose 

tautinių spalvų žvakutės, ku
rios simbolizavo Lietuvos der
lių, Lietuvos laukus ir meilę 
Tėvynei!

Po “Ateina naktis” jaunimas 
neišsiskirstė poilsiui, bet, nau
jų jėgų įgavęs, bėgo nusivilkti 
uniformas ir pasiruošti šo
kiam. Šokiai praėjo ne tiek 
linksmai, kiek garsiai...

12:15 vai. — tyla. Tik, deja, 
tos tylos dar ilgai nesigirdėjo. 
Per daug buvo įspūdžių, kad 
galėtų užmigti.

Sekmadienio ryte visai kita 
nuotaika — veidai rimti ir ra 
mūs. Susikaupę nužygiavo į 
vienuolyno koplyčią. Mišias lai
kė uolus jaunimo auklėtojas T. 
Bernardinas Grauslys, OFM, 
kuris savo ugningu pamokslu ir 
giliu įsijautimu uždegė jaunas 
širdis. Mišių metu gražų giedo
jimą pravedė sesuo Dalia Keb
linskaitė iš Toronto, kuri taip 
pat rūpinosi visais šios dienos 
užsiėmimais sesėms, kai su 
broliais “prakaitą liejo” s. J. 
Raškys.

1 vai. popiet iškilminga su
eiga, kurią savo atsilankymu 
pagerbė provincijolas T. Jur
gis Gailiušis, OFM, ir svečias 
iš Romos — prel. L. Tulaba.

Provincijolas pasidžiaugė or
ganizuotu jaunimu ir kad jau
nimas naudojasi tomis patal
pomis, kurios buvo skirtos Šv. 
Antano gimnazijos auklėti
niam, ir prašė visada čia jaus
tis kaip namie. Šv. Jurgio die
nos proga priminė, kad šv. Jur
gis yra kovotojas su blogiu, dėl 
to jis taip tinka globoti jauni
mui ir skautams.

Prel. L. Tulaba kreipėsi į 
jaunimą, prisimindamas savo 
skautavimo metus ir tarnavi
mą Dievui ir Tėvynei. Taip pat 
prisiminė, kaip visada yra 
svarbu jaustis lietuviu ir tuo 
didžiuotis. 

namuose. O gal vėliau ir ši 
grupė suruoš kokį vakarą ar 
pan. Pakvietėme ir suaugusių 
ir studentų. Ateityje gal atsi
ras ir kitokių užsiėmimų, 
nors mūsų žmones sunku išju
dinti. Tiek pagal šio krašto pa
pročius (žmonės labai socialūs 
ir malonūs, bet individualis
tai), tiek pagal savo patirtį (la
bai sunkus kūrimasis 1926 me
tais ir toliau, kada reikėjo ko
voti už būvį) mūsų žmonės la
biau išsiskirstė ir gyvena pa
vieniui. Dar pagal vietinį pa
protį nesakoma, kad “esu lie
tuvis”, jeigu žmogus gimęs čia 
Dažnai tėvai sako: “Mūsų vai
kai brazilai”.

Yra mišrių šeimų, kurių ne
lietuvių kilmės nariai išmoko 
lietuvių kalbos, arba vaikai 
puikiai kalba. Yra ir atvirkš
čiai, bet yra daug jaunimo, no
rinčio dalyvauti, tik neretai ne
leidžia mokslas, nes visi ver
žiasi į institutus ir universite
tus, o pamokos čia būna rytą, 
vakarą, šeštadieniais ir kartais 
sekmadieniais.

(Bus daugiau)

Toliau žodis teko A. R. va- 
deivei s. D. Siemaškienei, kuri 
padėkojo visiems atvykusioms 
ir vadovėms, talkininkavu
sioms šioje šventėje. Tuo pa
čiu priminė apie būsimą “Gin
taro” vadovių stovyklą ateinan
čią vasarą.

Iškilminga sueigą uždarė s. 
M. Subatis, išreikšdamas 
nuoširdžią padėką provincijo - 
lui Tėvui J. Gailiušiui ir tė
vam pranciškonam už globą ir 
nuolatinį rūpinimąsi mūsų 
skautiškuoju aunimu.

Pilni įspūdžių sesės ir bro
liai pradėjo skirstytis apie 2:30 
vai., nes kai kurių dar laukė 
ilgas kelias namo.

Suvažiavime dalyvavo apie 
150 skautų-čių, atvykusių iš 
Bostono. Hartfordo, New Yor- 
ko, Waterbury ir Worcester 
vietovių.

Iki pasimatymo ir kita kartą!
ž.J.

BROLIJOS NAUJIENOS
LSB vidurio rajono globoja

ma jaunųjų vadovų stovykla ir 
Ąžuolo Mokykla įvyks Rako 
skautų stovyklavietėje, Custer, 
Mich ., nuo rugpiūčio 7 iki rug
piūčio 15. v

Vadovu-iu lavinimo stovvk- 
los viršininkas—v.s. A. Kara
liūnas, 11710 Centre 'Dr., Le
mont, Ill. 60439.

Brolijos vadovų la inimo sto
vyklos viršininkas s. V. Nami- 
kas. 6041 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill. 60629.

Jaunųjų vadovų lavinimo sto
vyklos vadovas — s. V. Nami- 
kas, Ąžuolo mokyklos vadovas 
— s. C. Kiliulis, 51 Torrey St., 
Dorchester, Mass. 02124.

Stovyklos mokestis 30 dol. 
asmeniui. Visi prašomi užsire
gistruoti pas stovyklų vadovus 
iki birželio 15, kartu prisiun- 
čiant 10 dol. registracijos mo
kestį. Platesnę informaciją 
išsiuntinės stovyklų vadovai.

» • «
Kalėdų gerasis darbelis, ku

ris buvo skirtas paremti mūsų 
brolius skautus Europoje, dar 
ne visų vienetų yra atliktas. 
Neatlikę jo, prašau paskubėti, 
kad jūsų parama galėtų pa
siekti brolius Europoje dar 
prieš stovyklą, kada ši para
ma bus labiausiai reikalinga.

Gegužės 1 d. registracijos ži
niomis į jubiliejinę skautų-čių 
stovyklą Vokietijoje važiuos 
133 skautai-ės, iš kurių 47 
brolijai. Broliams vadovaus ps. 
A. Baziliauskas — LSB Kana
dos rajono vadeiva.

LSB Vyr. Skautininkas

New Yorko skautų tėvų me
tiniame susirinkime išrinktas 
naujas Skautams Remti Komi
tetas, kuris susideda iš šių as
menų: Jonas Vilgalys, Pranas 
Gvildys, Danutė Silbajorienė 
Aldona Klivečkienė ir Regina 
Ridikienė.
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— Simpoziumas “Išeivijos 
kultūrinės politikos -problemos 
ir kryptys”, rengiamas JAV 
LB centro valdybos, įvyks ge
gužės 29 Chicagoj, Lituanisti
kos Instituto. suvažiavimo me
tu. Simpoziumo organizavimu 
rūpinasi Aleksas Vaškelis, LB 
centro valdybos vicepirminin
kas kultūriniam klausimam.

— JAV LB švietimo Tary
ba ir Kultūros Fondas, būda
mi 1000 mylių atstume nuo LB 
centro valdybos, stengiasi pa
laikyti tarp savęs glaudžius ry
šius ir derinti veiklą. Tuo tiks
lu balandžio 18 Chicagoj, Jau
nimo centre buvo sušauktas šių 
dviejų LB institucijų bendras 
posėdis, kuriam pirmininkauti 
pakviestas buvęs centro valdy
bos pirmininkas inž. Bronius 
Nainys.

— Baltimorėj yra nemaža 
lietuvių studentų, bet Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyrius se
niai nebeveikia. Baltimorės ir 
Washingtono studentų tauti
nių šokių vienetas judrus. Jam 
vadovauja Vėjūnė Svotelytė. 
Prieš kiek laiko Baltimorėj lan
kėsi LB. centro valdybos vice
pirmininkas jaunimo reika
lam Juozas Gaila ir tarėsi su 
Antanu Dambriūnu, ir Vėjū- 
ne Svotelyte Studentų Sąjun
gos skyriaus steigimo reikalu. 
Skyriaus branduolys būtų jau 
veikiąs tautinių šokių vienetas, 
subūręs studijuojantį lietuviš
ką jaunimą iš kaimyninių ko
lonijų.

— Juozas Gaila ir Algiman
tas Gečys, JAV LB centro val
dybos vicepirmininkai, balan
džio 30 lankėsi pas U. S. Of
fice of Education, “Head Start 
Program” Philadelphijos regi- 
jono direktorių Fred Digby. 
Teirautasi dėl Federalinės 
administracijos paramos sutei
kimo galimybių prie šeštadie
ninių mokyklų veikiantiem vai
kų darželiam. Abipusiai pasiin- 
formavus pajusta, kad galimy
bės paramai gauti yra mažos. 
Federaliniai nuostatai sąlygoja 
paramos davimą neturtingų tė
vų vaikam (metinės šeimos pa
jamos negali viršyti 3,600 dol.) 
ir vaikų darželių veikimą pen
kiomis savaitės dienomis. To
limesni žygiai šiuo reikalu 
bus tęsiami LB centro valdybai 
kreipiantis į Washingtone esan
čios U.S. Office of Education 
pareigūnus.

— Eilė lietuviu kovo-balan
džio mėn. pasiuntė 25 dol. ir 
stambesnes aukas Tautos Fon
dui. Tiem aukotojam pradėtas 
siuntinėti “Eltos Informacijų” 
biuletenis. Naujieji aukotojai 
buvo Jurgis Balbutas, gyv. 
Newark, N. J., Algirdas Jonys, 
gyv. Delanco, N. J., Kazys Ši- 
paila, gyv. Hillside, N. J., ir Jo
nas Starinskas, gyv. Dorches
ter, Mass. Kiti aukotojai: dr. 
Petras Kaladė, So. Boston, 
Mass., Br. Kruopis, So. Bos
ton, Mass., dr. Aid. Janačienė, 
Yonkers, N. Y. ir dr. G. Za- 
vadskas, Bayside, N. Y. Visi 
paaukojo po 25 dol., gi dr. 
Zavadskas — 50 dol. (Elta)

— Aušra Mačiulaitytė-Zerr 
atstovavo JAV LB centro val
dybai baltiečių delegacijai lan
kantis balandžio 26 Radio Li
berty įstaigoje New Yorke. Ap
silankymo tikslu buvo radijo 
transliacijų išgavimas lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis į pa
vergtas Pabaltijo valstybes. J- 
vykusios konferencijos metu 
susilaukta Radio Liberty prezi
dento H. Sargeant pritarimo. 
Galutinį sprendimą ryšium su 
transliacijų įvedimu padarys 
Radio Liberty patikėtiniai 
(Board of Trustees).

— Solistas Arnoldas Vokie
taitis ir ateinantį sezoną dai
nuos Lyric operoj, Chicagoje. 
Vasarą dainuos ir Grant parke 
vykstančiuose koncertuose.

— Iš Madrido į Lietuvą per
duodamos Vliko radijo progra
mos dažnai sovietų trukdomos. 
(E)

BUFALLO, N. Y.
Lietuviu klubo jubiliejus

Gegužės 2 Buffalo Lietuvių 
Klubas atšventė savo dvidešim
ties metų jubiliejų.

Klubo pirmininkas dr. Algi
mantas Gamziukas, Holiday 
Inn restorane pradėdamas iš
kilmingus pietus, pakvietė iš
gerti tostą už lietuviškuosius 
reikalus.

Atsilankė dauguma klubo na
rių ir keletas svečių, kurių tar
pe buvo klubo steigėjai —Mar
tyna ir Vytautas Žmuidzinai iš 
Rochesterio, N. Y., ir tėvas Ju
venalis Liauba, OFM, iš St. 
Catharines, Ont.

Oficialiosios dalies pradžioje 
pirmininkas kvietė pagerbti mi
rusius klubo narius; jų buvo 
šeši: Juozas Daugilis, Petras 
Gamziukas, Mykolas Kajokas, 
Vincas Katilius, Ona Valickie- 
nė ir Rožė Voit (Vaitulevičie- 
nė). Padėkojęs klubo veiklą 
daugiau rėmusiem ir remian- 
tiem, bet šiame pobūvyje neda- 
lyvaujantiem (prof. Rafaeliui ir 
Danguolei Sealey, smuikinin
kui Laszlo Hajos, ponam Šul- 
dauskam ir Aldonai Miškiny • 
tei), pakvietė Vytautą Žmuidzi- 
ną perskaityti klubo steigiamo
jo susirinkimo protokolą, kuris 
buvo jo paties surašytas 1951 
gegužės mėnesį.
Klubo tikslai ir veikimo gairės

Protokole buvo aiškiai išvar
dyti klubo tikslai ir veikimo 
gairės, būtent: a) suburti apy
linkėj gyvenančius lietuvius į 
vienetą, nežiūrint jų politinių 
bei pasaulėžiūrinių įsitikini
mų, b) palaikyti tarp narių ar
timą tarpusavį ryši, c) ugdyti 
lietuviškumą, d) pagelbėti į 
skurdą patekusiem lietuviam 
čia ir kitur, e) bendradarbiauti 
ir reprezentuoti lietuvius kitų 
tautybių tarpe ir f) drauge su 
viso pasaulio lietuviais kovoti 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir ne
priklausomybės atstatymo. A- 
pibūdinant klubo narius, aiš
kiai pabrėžta, kad jais gali bū-

fiįP SPORTAS
VĖL PRALAIMĖTA

Gegužės 15-16 New Yorką 
užklupo smarkus^lietus, apsto
jęs tik sekmadienio vidurdienį. 
Futbolo aikštė betgi atrodė ste
bėtinai gerai. .Ne taip gerai, 
deja, atrodė Lietuvių Atletų 
klubo pirmoji futbolo koman
da, pralaimėjusi pirmenybių 
rungtynes Shamrock 1:3 (0:3).

LAK žaidė šios sudėties: Kli- 
večka I; Šileikis, Česnauskas, 
Budreckas, Kreicas; Rauba, 
Vainius IV; Vainius II, Kliveč- 
ka H, Market, Hoffer. Mūsiš
kiai atrodo iš paskutiniųjų pra
laimėjimų visai nepasimokė. 
Akin krenta keistokas sąstatas 
— Vainius II puolime, o puo
likas Rauba gynime. Pavieniai 
žaidikai irgi liūdnai atrodė. Ge
resnio pažymio niekam negali
ma duoti. -Šiaip pajėgus Kliveč- 
ka II paskutiniu laiku nusilei
do į bendrą visų žaidikų lygį. 
Likę dar vienos pirmenybių 
rungtynės, kurios vargu ar pa
taisytų padėtį lentelėje. Atei
čiai komandai būtinai reikia 
vadovaujančios rankos. Kas ki
ta priešininkai — jų visi žaidi
kai nelaikydavo be reikalo ka
muolio ir, turėdami vos viduti-
nio lygio žaidikus, laimėjo be 
vargo. Galėta būti ir daugiau 
įvarčių, nes pradžioje rungty
nių du kamuoliai tik per plau
ką pralėkė pro Klivečkos I sau
gomus vartus.

Pasigesta brolių Bagdžiūnų 
ir Budraičio su Remeza n, taip 
kad turėjo žaisti jau rezervinė
je žaidęs Hoffer, kurio aikštė
je kaip ir nesimatė. Beje, žai
dė po diskvalifikacijos pirmą 
karta Budreckas ir Česnauskas. 
Abu, atrodo, vėl prašyte pra
šosi “atostogų”. Gerai, kad tei
sėjo nuolaidaus būta. Mūsų 
garbės įvartį paskutinėje minu
tėje pasiekė Budreckas.

Mažučiai šeštadienį, gegužės 
15, prieš Gottschee pralaimėjo 
0:3. Atletas 

ti visi, bet neturi priklausyti 
priešvalstybinei organizacijai 
(pvz., komunistų ar kitokiai).

Taip pat iš protokolo paaiš
kėjo, kad klubas, norėdamas iš
vengti valstybinės registraci
jos formalumų bei išlaidų, pri
siglaudė prie International Ins
tituto ir pasirinko lietuvių klu
bo vardą. Savo veiklą jis pra
dėjo su dvylikos dolerių kapita
lu, kuriuos sudėjo dvylika klu
bo steigėjų. Tą pačią dieną, su
mokėjus International Institu
tui nario mokestį, klubo iždi
ninkui paliko tik septyni dole
riai.

Baigęs skaityti protokolą, V. 
Žmuidzinas sveikino klubą Ro
chesterio Lietuvių Radijo Klu
bo bei kitų rochesteriečių var
du.

Atžymėti nariai
Šios sukakties proga pirmi

ninkas dr. A. Gamziukas įteikė 
klubo padėkos raštą bei kvie
timą būti garbės nariais vyres
niosios kartos lietuviam Anta
nui ir Viktorijai Jasaičiam (Jen
sen) už jų dideli Įnašą į klubo 
veiklą. Jie teisingai suprato 
klubo tikslus, aktyviai prisidė
jo prie jo įsteigimo, buvo pir
mieji jo vadovai ir dosnūs rė
mėjai.

Taip pat buvo įteikta klubo 
dovana (trijų Lietuvos prezi
dentų medalis) klubo sekreto
riui Romui Masiulioniui už jo 
klubui atliktą darbą, būnant 
valdyboje devyniolika metų. 
Jis buvo pakviestas padaryti 
trumpą klubo veiklos apžvalgą. 
Jo pranešimas užtruko penkio
lika minučių, čia duodama jo 
santrauka.

Išlaikė lietuvius krūvoje
Klubas buvo įsteigtas 1951 

gegužės 27 a.a. Petro Gamziu- 
ko iniciatyva. Jo narių skai
čius nebuvo prašokęs puska
pio. Šiuo metu 'jį tesudaro aš
tuonetas šeimų.

Pagal išgales klubas siekė 
savo tikslų — planavo, dirbo 
ir prisidėjo prie lietuviškosios 
bendruomenės palaikymo. 
Nors jam ir nepavyko įjungti 
į save visų apylinkėje gyvenan
čių lietuvių, bet daugumą jų 
sujungė ir per tuos dvidešimt 
metų išlaikė krūvoje, neleisda
mas visiškai atšalti bei atsiri
boti nuo lietuviškosios bend
ruomenės. Niekas negalės už
ginčyti, kad klubas sėkmingai 
atstovavo lietuviam kitų tauty
bių tarpe; juo labiau niekas 
negalės paneigti klubo įnašo į 
bendrąją lietuvių šalpą, kultū
rinių bei Lietuvos laisvinime 
reikalu rėmimą. V tr

Minėjimai ir koncertai
Kasmet buvo rengiami Vasa

rio 16-tosios, Motinos dienos ir 
retkarčiais Birželio trėmimų 
minėjimai. Kalbėtojai ir meni
ninkai dažniausiai buvo kvie
čiami iš kitur.

Kol klubo nariai buvo jau- 
nesnijr pajėgesni, dažniau bū
davo ruošiami koncertai bei ki
tokį parengimai, kurių pelnas 
būdavo skiriamas lietuviškiem 
reikalam. Pakviestieji daininin
kai, šokėjai bei kiti meninin
kai neimdavo honorarų, nere
tai atsisakydami ir kelionės iš 
laidų apmokėjimo. Už tai buf- 
faliečiai reiškia nuoširdžią pa
dėką kaimyninių kolonijų me
nininkam, ypač rochesterie • 
čiam.

Savo dešimtmetį klubas pa
minėjo 1961, pakviesdamas Lie
tuvos Atsiminimų radijo vedėją 
Jokūbą Stuką, kuris įdomiai pa
kalbėjo ir parodė Lietuvos vaiz
dų filmą.

1968 metais
Gal daugiausia darbo ir iš

laidų iš klubo pareikalavę me
tai buvo 1968 jubiliejiniai Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo metai. Vasario 16-toji bu
vo paminėta iškilmingai. Bur
mistras pasirašė gražią rezoliu
ciją ir leido iškabinti prie ro
tušės Lietuvos vėliavą. Kovo 
mėnesį surengta pusės valan
dos televizijos programa. “Mal
daknygė iš Sibiro”; apie ją gau
ta gražių atsiliepimų iš kitatau

čių. Rugpiūčio mėnesį dalyvau
ta apskrities parodoje (Erie 
County Fair) su lietuvių tau
tiniais dirbiniais ir pyragais; 
čia buvo šokami lietuvių tau
tiniai šokiai (šoko rochesterie- 
čiai); paskleista virš tūkstan
čio lapų informacinės medžia
gos apie Lietuvą. Jubiliejiniam 
metam baigiantis, vietos istori
jos muziejui buvo įteiktas tau
tinis lietuvių kostiumas, išaus
tas Kanadoje.

Kitos klubo pastangos
Bražinskų ir Kudirkos reika

lu klubas priėmė rezoliuciją, 
kurios nuorašai buvo pasiųsti 
JAV prezidentui, valstybės sek
retoriui ir apylinkės senato
riam bei kongresmanam. Iš vi
sur gauti atsakymai, ir pilnas 
rezoliucijos tekstas atspausdin
tas vasario mėnesio “Congres
sional Record”.

Klubo pastangomis Buffaic 
kolonijoj keletą metų veikė 
šeštadieninė mokykla ir kartą 
per mėnesį buvo tėvų pran
ciškonų laikomos lietuviškos 
pamaldos...

1957 Buffalo Lietuvių Klu
bas buvo priimtas į Lietuvių 
Bendruomenę kaip organizuo
tas vienetas ir nuo to laiko vei
kia kaip Buffalo apylinkė, ne
priklausydama prie jokios a- 
pygardos.

Pajamos ir išlaidos
Per tuos dvidešimt metu klu

bas turėjo-pajamų 12,863 dol. 
ir išlaidų — 12,683 dol. Paja
mas sudarė nario mokestis, su
rinktos aukos ir likučiai iš pa
rengimų bei pobūvių. 33.5 
proc. visų išlaidų pareikalavo 
klubo egzistencija (minėjimų 
bei parengimų išlaidos, patai-- 
pos, paštas, raštinė ir vietinė 
šalpa), o 66.5 proc. atiteko lie
tuviškosios bendruomenės pa
ramai.

Dabar žvilgterėkime, kur tos 
sumos iš Buffalo kolonijos iš
ėjo. Pranešėjas ^suskirstė’ jas į 
keturias grupes: šalpa, Lietu

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus’
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

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

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė______________________ _________

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

Už kalendorių *__________

Siunčiu už prenumeratą |

Spaudai paremti |

Siunčiu skolą už___ m. $

vos laisvinimo reikalai, kultūri 
niai reikalai ir Lietuvių Fon
das.

Šalpos reikalam pasiųsta — 
4,364 dol. (Vasario 16-tosios 
gimnazijai — 3,111, Balfui— 
1,178, privatiem asmenims — 
75; be to, dar pasiųsta Balfui 
1,400 svarų drabužių).

Lietuvos laisvinimo reika
lam — 2,517 dol. (Altai — 
982, Tautos Fondui — 851: 
JAV Lietuvių B-nės centrui— 
612, Rezoliucijų komitetui — 
72).

Kultūriniam reikalam — 
513 dol. (L. B-nės Kultūros 
Fondui, dainų šventei, skau
tam, tautinių šokių grupėm, 
kultūros židinių statybai).

Lietuvių Fondui — 1005 dol.
Taigi mažoji Buffalo koloni

ja per tą dvidešimtmetį pa
siuntė lietuviškosios bendruo
menės reikalam 8,399 dol.
Klubas pateisino savo buvimą

Baigdamas savo apžvalgą, 
pranešėjas iškėlė ir pabrėžė 
Buffalo Lietuvių Klubo nuomo
nę apie mūsų centrinius veiks
nius. Anot jo, mūsų centriniai 
organai iki šiol daug nuveikė; 
už tai jiem priklauso pagarba 
ir padėka, bet, taip besitvar
kydami, jie savo uždavinį jau 
atliko. Tolesnis centrinių orga
nų tvarkymasis partiniais ir 
grupiniais pagrindais būtų klai
da; jie turėtų persitvarkyti ir 
prisitaikyti prie šių dienų rei
kalavimų. Taip pat jis pabrė
žė, kad ir tolesnė klubo veik
la turėtų bazuotis Lietuvos lais
vinimo ir kultūrinių reikalų fi
nansiniu rėmimu. Ypač kvietė 
remti Vasario 16-tosios gimna
ziją ir Tautos Fondą.

Šie iškilmingi klubo pietūs 
buvo baigti tėvo Juvenalio Liau- 
bos, OFM, trumpu žodžiu ir 
malda. Jis palygino Buffalo 
Lietuvių Klubą su gausesnėmis 
kolonijomis ir pabrėžė, kad sa
vo egzistenciją klubas pilnai 
pateisino. k.k.

DISPLAY

Road Runners Inc. open 6 days a 
week featuring the new 350 Bridge
stone GTR by Rockford and other 
motorcycles 8 C Forest 516 671-8280

Keyview Esso Service Center open 
7 days a week complete auto repairs 
road service & towing tires batteries 
accessories. Keyport 201—264-9712 

, Viola Dry Cleaners laundry altera
tions repairs invisible reweaving 1 
day dry cleaning service free pick 
up and delivery — 609—893-0893

Reconditioned refrigerators, $49.95 
up, gas ranges & washing machines 
$49.95 up. Superb: 212 VI 8-9499 — 
118-16 Rockaway Blvd. S. Ozone Pk.

Let Your Money 
Work for You!

Why settle for 5% or 6% return on 
your money? —
Now let your money work hard 
for you!
HOW? — INVEST $1,097.50 TO 
$3,292.50 FOR YOUR OWN 
POSTAGE STAMP 
DISTRIBUTING 
BUSINESS
—Stamps are an everyday necessity.
—Strictly a cash business—no cre

dit or collection problems.
—No inventory or stock spoilage.
—Profit margin is excellent.
—Locations provided by us.
—Full or part time work.
—Age no' barrier — either men or 

women can qualify.
—Investment secured by equipment.
—Equipment garanteed.
Be your own boss’. For information, 
send name, address and phone num
ber. All inquiries are promptly 
handled. We will gladly exchange 
references with you.

AMERICAN ' ' 
POSTAGE STAMP 

DISTRIBUTING 
COMPANY

Suite 110 Dept. CD 
Brentwood Center 

2674A South Glenstone 
Springfield, Missouri

Tel. (417) 883-1835

Brand new-grand opening Islip — 
Belfran Gardens — 1 hr. N.Y. at 
Great River — 3’^ to 5 rooms from 
$215. Mo. Prime loc. next to Great 
River R.R. Sta. % mi. from the new 
county golf course & park & Boat 
marina. St. Marys, East Islip, close 
to all conv. Office 516-581-2300

FIRST 
NATIONAL 

BANK 
OF 

HOPE
HOPE, 

New Jersey

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

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel: GL2-2923

H. W. MALE

Experienced Gas Station Attendant 
day or nights steady work Texaco 
Service Station 2 Glen Cove Road, 
Greenville, L.I. Call: 516-621-6190

EXPERIENCED WAITERS and 
BUSBOYS 6 day week lunch & din
ner steady nice working conditions 
Restaurant in the Sky 125 Tuckahoe 
Rd, Yonkers, N.Y. 914 YO 3-8778

MAN WANTED general helper in 
growing West Andian Food Compa
ny. Good salary. Fringe benefits. 
Call Mr. Auguste: 467-6177 Fred’s 
West Indian Food Co. 860 Nostrand 
Ave. Brooklyn, N.y.

Experienced Watcher on Saurer ma
chines. Night shift 7PM-7AM steady 
nice working conditions — Horizon 
Embroidery, Fort Lee 201—947-3796

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

(315) 472-7073

SERVICE

Service Shoe Repair and Luggage 
Shop orthopedic work our specialty. 
We sharpen scissors and knives 346 
Bloomfield Avenue 201 CA 6-2781

V&S MOVING TRUCKING CO. 
-----  675-5286 -----

All types of Moving—24 hr. service 
Sales of all of new classes 

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

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

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

MALE - FEMALE

Sewing machine operators on leath
er coats steady job, good pay apply 
A & H Incorporated 5214 Polk St. 
W. New York, N.J. 201-863-7350

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

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

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

H. W. MALE

WELDERS 
MIG/ARC

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

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

MACHINISTS
Tool A Die Maker, Form Grinder 

Experienced only, top pay. steady 
jobs, benefits, overtime JEM TOOL 
A DIE CORP. — 132 Dale St. West 
Babylon (516) 249-7780

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130
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Lietuvos vyčių 41 kuopa su 
savo šokių grupe birželio 6 
vyksta į Amsterdamą, kur tau
tinius šokius šoks N. Y. ir N.J. 
vyčių apskrities suvažiavime. 

t

Maironio mokykloje Vainikų 
dienos savaitgalį, gegužės 29, 
pamokų nebus.

Mokslo metus Maironio mo
kykla baigia birželio 5. Iš ryto 
bus pamokos ir mokslo metų 
užbaigimas. Tos dienos vakarą 
6:30 v. Kultūros Židinyje bus 
baigiančiųjų išleistuvės ir pažy
mėjimų išdalijimas. Birželio 6 
tame pačiame Kultūros Židiny
je bus jaunimo pamaldos.

ALTS-gos seimas vyksta Phi- 
ladelphijoje gegužės 29-30 
Sheraton Park viešbutyje. Iš 
New Yorko vyksta visa eilė 
žmonių, vieni jų yra skyrių at
stovai, kiti dalyvaus svečio tei
sėmis.

LB New Yorko apygardos 
valdyba posėdžiavo gegužės 12 
Kultūros Židinyje. Valdyba pa
siskirstė pareigom: pirminin
kas — Aleksandras Vakselis, 
I vicepirmininkas organizaci
niam ir informaciniam reika
lam—Jonas Rūtenis, II vicepir
mininkas kultūros reikalam — 
Paulius Jurkus, sekret. —Jonė 
Pumputienė, iždinin. — Vincas 
Padvarietis, narys švietimo 
reikalam — Alfonsas Samušis, 
narys jaunimo reikalam — Vy
tautas Radzivanas, narys poli
tiniam reikalam — Algirdas 
Sperauskas, narys renginiam— 
Marija Bulvičienė. Valdyba 
greit susirinks kito posėdžio ir 
aptars ateinančio sezono veik
los planą. Ir šiame posėdy bu
vo pasitarta apie valdybos veik
lą.

A. a. Antaninos Akunevžčie- 
nės-Cirkelienės atminimą pa
gerbdami, vietoj gėlių. Kultū
ros Židinio statybos fondui Mr. 
ir Mrs. T. Geraci. Brooklyn. 
N. Y., paaukojo 15 dol.

Tarmių popietė rengiama ne 
birželio 6. kaip anksčiau buvo 
skelbta, bet birželio 13 Kultū
ros židinyje. Apie lietuvių tar
mes kalbės Leonardas Dam- 
briūnas iš Washingtono. Ren
gia Liet. Moterų Klubų Federa
cija.

•
Jono Kario straipsnyje apie 

Eisenhowerio dolerį (Darbinin
kas, gegužės 19, nr. 36, p. 4, 
skiltis 4, m. 1 skyr.) liko ko
rektūros klaida. Vietoj 71 proc. 
turi būti 75 proc. vario.

SKRISKIME VISI KARTU 
Į IV DAINŲ ŠVENTĘ 

CHICAGOJE
Dainų šventė įvyks liepos 3-5. Ta proga įvyks ir tradici
nės metinės futbolo rungtynės tarp New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo ir Chicagos “Lituanikos”.
Ekskursiją rengia New Yorko Lietuvių Atletų Klubas.
Skridimo informacija:
1. Lėktuvas išskris iš La Guardia aerodromo liepos 3 d. 

rytą.
2. Grįš liepos 5 d. vakarą.
3. Nusileidimo ir pakilimo vieta Chicagoje — Midway 

aerodromas, kuris yra Chicagoje miesto centre.
4. Lėktuvas — United Airlines Boeing 727 (reguliarus).
5. Lėktuve pilnas aptarnavimas, geras maistas (steikai) 

ir gėrimai (neribota ir be kainos).
6. Kaina vienam asmeniui į abu galu $75.00 (beveik 

$40.00 pigiau negu normali “Economy Flight” kaina).
7. Vietos užsakomos, prisiunčiant $40.00 užstato asme

niui, šiuo adresu:
Klemas Budreckas, 
91-03 117 Street
Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. 849-0707

Vykstantieji į Dainų šventę kviečiami pasinaudoti šia 
ekskursija ir tuo paremti mūsų sportuojantį jaunimą. 
Užsisakykite kuo greičiausiai — vietų skaičius apribotas.

| DAIL VYTAUTO K. JONYNO j 

| 40 mėty kūrybinio darbo sukaktuvinė | 

j PARODA Į 

1971 m.

| gegužės 22-31 dienomis |
i KULTŪROS ŽIDINYJE f
= 361 HIGHLAND BLVD. =

BROOKLYN, N. Y.

E PARODA LANKOMA — savaitės dienomis nuo 6 v. iki E 
9 v.v.; šeštadieniais nuo 1 v. iki 10 v.v. E 
sekmadieniais ir gegužės 31 d. 1-9 v.v. E

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
New Yorko Skautams = 

= Remti Komitetas

Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija ____ GL 2-2923
Spaustuvė________ GL 2-6916
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Dalia Mackevičiūtė-Baker, dve
jus metus mokytojavusi Mairo
nio lituanistinėje mokykloje, 
nuo gegužės pradžios iš darbo 
pasitraukė ir išsikėlė gyventi į 
Columbus, Ohio, kur jos vyras 
gavo aukštą valdžios darbą. Da
lia čia mokė VI skyriuje ir 
šiaip mielai prisidėdavo prie 
įvairaus lietuviško darbo, kiek 
leido sąlygos. Ji bent kelis kar
tus skaitė tekstus įvairiose pro
gramose, su mokyklos vaikais 
parengė Kalėdų eglutei vaidini
mą.

A. a. Agotos Podresienės 30- 
ties dienų mirties prisimini
mui buvo iškilmingos mišios 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je gegužės 22 d., 10 vai. Ve
lionė buvo prisiminta mišiose, 
kurias aukojo kun. klebonas J. 
Aleksiūnas, kun. A. Račkaus
kas ir 5 pranciškonai. Vargo- 
ninkui A. Kačanauskui prita
riant vargonais, pagiedojo sol. 
S. Citvaras. Artimųjų ir drau
gų būrelis dalyvavo pamaldo
se. Dukros ir žentai visiem yra 

' likę dėkingi.
Dail. V. K. Jonyno apžval

ginė paroda atidaryta gegužės 
22 5 v. popiet Kultūros Židiny
je Brooklyne. Atidaryme kalbė
jo dąil. Viktoras Vizgirda iš 
Bostono. Sveikinimo kalbas pa
sakė dr. K. Valiūnas — Vliko 
pirmininkas, Vincė Jonuškaitė 
— Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė, A. Vakselis — LB 
apygardos pirmininkas, Tėv. L 
Andriekus — pranciškonų vie
nuolyno viršininkas. Laiškais 
sveikino vysk. V. Brizgys ir 
Tėv. J. Gailiušis, pranciškonų 
provincijolas. Paroda yra dide
lė, užima rūsio salę, pirmąjį 
aukštą ir net kambarį antrame 
aukšte. Išstatyta apie 150 įvai
riausių dailininko kūrinių. Pa
rodą rengia skautam remti ko
mitetas. kurio pirm. J. Vilga- 
lys ir vadovavo pačiam atida
rymui. Tą vakarą parodą ap
lankė apie 200 žmonių. Sa
vaitės dienomis ją galima lan
kyti nuo 6 v. iki 9 v.v., šeš
tadienį—nuo 1 iki 10 v.v., sek
madienį ir gegužės 31—nuo 1 
iki 9 v.v. Uždaroma pirmadie
nį, gegužės 31.

Wocdhavene, prie Jamaica 
Ave. parduodamas pusiau at
skiras mūrinis dviejų šeimų na
mas, 3 ir 5 kambarių butai, be 
kontrolės, 28,0 0 0 dol. Pieper 
Agency, 102-21 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, tel. VI 7-2242.

KAIP VYKSTA LIET. FONDO VAJUS NEW YORKE?
Lietuvių Fondo vajus New 

Yorke paprastai praeina su ne
mažu triukšmu. Žmonėse suke
liamas entuziazmas, surenkama 
daug naujų įnašų. Prieš porą 
metų tokio vajaus proga per 
vieną vakarą buvo surinkta 
30,000 dol. Praeitais metais bu
vo pristatytas ir pagerbtas Jo
nas Krukonis, kuris savo testa
mentu paliko dideles sumas 
Lietuvių Fondui. Taip pat bu
vo surinkta ir keletas tūkstan
čių dol.

Šių metų vajus iki šiol davė 
7280 dol. Kaip ir praeitais me
tais, dalis įnašų surinkta laiš
kais, kita dalis banketo metu. 
Iš anksto laiškai išsiuntinėjami 
žmonėms, prašoma padidinti 
savo įnašus, prašoma įstoti 
naujais nariais.

Šiemet toks laiškų vajus 
buvo trumpas, vos keletą savai
čių, bet jo rezultatai buvo gra
žūs.

Banketas, sutraukęs apie 
130, praėjo labai pakilioje nuo
taikoje. Nemaža surinkta ir 
banketo metu.

Įnašai ir toliau plaukia, nes 
vajus dar nėra baigtas.

Įnašus padidino
Šio vajaus proga savo įnašus 

Lietuvių Fonde padidino:
Dr. Nijolė Bražėnas — Pa- 

ronetto — 150 dol., po 100 
dol. davė: kun. A. Račkauskas, 
dr. V. Damijonaitis, Mary Sha- 
lins, Vincentas Meiliūnas, dr. 
O. ir J. Vilpišaūskas.

Po 50 dol. — Antanas ir Re
gina Pūras, Mr. Mrs. J. Gied
raitis.

Nauji nariai
Pagerbdami Lietuvoje miru

sią Marytę Nemeikšaitę, jos 
varda i Fonda irašė su 150 dol 
įnašu. Pinigus surinko N. Yor
ko Lietuvių Moterų Klubas, ku
riam pirmininkauja P. Ivašaus-

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M,, išvyko į Chicagą daly
vauti IILme Lituanistikos Insti
tuto suvažiavime gegužės 28- 
31, kur istorijos sekcijoje skai
tys paskaitą “Lietuvos istori
niai šaltiniai Vatikano archy
ve”. Antrame suvažiavime Phi- 
ladelphijoje jis skaitė paskaitą 
“Žemaičių byla Konstancos su
sirinkime (1414-1418)”, kuri 
buvo atspausdinta Lituanisti
kos Darbuose”, II.

Teofilė Eidukaitienė, iš 
Woodhaveno, mirė gegužės 23. 
palaidota gegužės 25 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios Šv. 
Jono kapinėse.

•Af A 
»

Jonui Dovydaičiui
(Lake Worth, Fla.) 

mirus, brolį Vincą, žmoną Onutę Dovydaičius, brolio sū
nus Vincentą, Juozuką su šeimomis ir kitas artimas gi
mines giliai užjaučiame.

Ona ir Kazys BAČAUSKAI

kienė.
100 dol. įnašu įsirašė: Anna 

Ulčinskas, Genovaitė Diržienė 
Aldona ir Juozas Sodaičiai, Stu
dentų Ateitininkų S-gos New 
Yorko draugovė, kuriai pirmi
ninkauja Jurgis Oniūnas, Ligi- 
ja Babarskaitė, Lietuvių Rašy
tojų Draugija, kuriai pirminin
kauja Tėv. L. Andriekus, O.F. 
M.

50 dol. įnešė: dr. Benedik
tas S. Jankauskas.

25 dol. — Jurgis Zabielskis 
Banketo metu

Po 200 dol. įnešė: St. ir dr.
I. Giedrikiai, dr. H. ir J. Mont
vilai, Mr. Mrs. Jurgis Okunis 
Justinas ir Elena Liaukai.

Po 100 dol. — dr. K. Amb- 
rozaitis, dr. K. G. Balukas, Hen
rikas Daras, Ignas Gasiliūnas, 
Jonas Krukonis, dr. H. Montvi
lienė, Bronius Oniūnas, Petras 
Povilaitis, Janina Simutis, Mr. 
Mrs. E. šišas, Romualdas Mar
kus, dr. J. Skripkus, V. Bane- 
lis, SLA 368 kuopa, kuriai pir
mininkauja J. Šneideraitis, dr.
J. Budzeika.

TRYS KONCERTAI
Šv. Petro parapijos So. Bos

tone choras, vedamas kompo
zitoriaus Jeronimo Kačinsko, ir 
Arlington© Filharmonijos cho
ras ir orkestras, vedamas John 
Bavicchi, šiais metais surengė 
tris bendrus koncertus. Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje So. Bos
tone ir Šv. Kazimiero bažny
čioje Providence, R. I. buvo 
grynai religinės muzikos kon
certai.

Gegužės 5 Arlington© aukšt. 
mokykloje buvo pavadintas 
“Spring Concert”. Pirmiesiem 
dviem koncertam dirigavo Je
ronimas Kačinskas, o šiam tre
čiam ir šių metų sezono pasku
tiniam — John Bavicchi.

Šio pavasario koncerto, ku-

VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Garsaus Cape Cod kurorte 
lietuviškos vasarvietės vilos 
AUDRONĖ savininkai dr. Ed. 
ir Marija, Jansonai praneša 
kad vila Audronė šiemet atida
roma vasarojimui nuo birželio 
26 iki rugsėjo 18. Jau dabar pri 
imami užsakymai. Kreiptis: Dr. 
Ed. Jansonas, 15 Rosedale St. 
Dorchester. Mass. 02124. Tel. 
288-5999. Visi maloniai prašo
mi atsilankyti ir praleisti save 
atostogas.

Pažadėjo įnešti
Banketo metu ne visi turė

jo su savim čekių knygutes, 
tai buvo pažadėta artimoje 
ateityje įnešti į Lietuvių Fon
da.

Dr. J. Kazickas, pats stam
biausias Lietuvių Fondo rėmė
jas, iki šiol įnešęs 18,000 dol.. 
šio vajaus proga pažadėjo į- 
našus padidinti 1,200 dol.

Toliau — 300 dol. pažadėję 
dr. V. Slavinskas, 250 — Mr. 
Mrs. K. Trečiokas, 200 dol. — 
Viktorija ir Juozas Gruodžiai, 
Mr. Mrs. A. šavelskis, A. Saba
lis.

Po 100 dol. pažadėjo: Tėv. 
L. Andriękus, O.F.M., Aušra Sa- 
balienė, dr. A. Razma, Mr. Mrs. 
A. Gudaitis, Jūratė Kazickaitė. 
V. Vebeliūnienė, Kumpikai, V. 
Butkys, A. Vakselis.
. Po 50 dol. — Antanina Mic

kienė, J. Vytuvienė.
Lito bankas per V. Vebe- 

liūną inešė 280 dol. v *
Aukos ir toliau plaukia. Jos 

bus paskelbtos vėliau.

ris buvo Arlingtone programą 
sudarė: Muzio Clementi simfo
nija in D, op. 44; Wolfgang 
Amadeus Mozart koncertas in 
E Flat dviem pianam ir or
kestrui, K 365. Piano solistais 
buvo broliai Anthony ir Jo
seph Paratore. Richard Wagner 
overtura “Rienzi” ir Antonin 
Dvoržak Te Deum, op. 103.

Šis koncertas buvo ypatingai 
geras. Broliai Paratore jau yra 
labai aukšto lygio pianistai. Vi
sas filharmonijos orkestras su
daro tarp 60-70 asmenų. Ir jų 
choras didelis, tik labai mažai 
vyrų. Šv. Petro parapijos cho
ras nedidelis, bet be mūsų vy
rų jų Te Deum būtų buvęs silp
nas.

Po koncerto pas filharmoni
jos globėją buvo bendros vai
šės, kuriose dalyvavo visi pro
gramos dalyviai.

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių su visais baldais. Pa
geidaujama viengungis lietuvis 
arba vedusi pora’su 1-2 vaikais. 
Namas gražioje rezidencinėje 
vietovėje arti pliažo — Lord
ship, Stratford, Conn. Adresas:
K. Krusinskas, 45 Margherita 
Lawn, Lordship, Stratford, Con
necticut. Tel. 378-4089.

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

Far Rockaway, netoli jūros, 
parduodamos dvi nuosavybės 
su 200x300 žemės plotu, gyve
namais namais ir išnuomoji
mui keletą mažų namukų. Kai
na labai prieinama. Informaci
jai tel. 296-7846.

Lietuviškų pinigų (popieri
nių) norėtų įsigyt pinigų rinkė
jas. Kas norėtų tokių pinigų 
parduoti, prašomas skambinti 
po 5 vai. vak. tel. (212) 242- 
2142, arba rašyti: Darbininkas, 
adm., 910 Willoughby Ave.. 
Brooklyn, N. Y. 11221.

Milijonai laukia paveldėtojų, 
lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 
šiem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
.Telefonas MI 7-6637.
’Direktorius Bronius Bobelis.

Stasys Griganavičius, anks
tesnės kartos veikėjas ir buvęs 
Liet. Piliečių draugijos reikalų 
vedėjas, buvo gražiai pagerb
tas specialiu banketu, kuriam 
vadovavo Edmundas Ketvirtis. 
Sveikino: A. Andriulionis, A. 
Čaplikas, kun. A. Baltrušūnas, 
dr. A. Kapochy, St. Drevinskas, 
J.A.V. kongreso atstovė Loui
se D. Hicks, A. Neviera, A. 
Matjoška, E. Cibas, M. Subatis. 
Salė buvo pilna svečių, ir visas 
pagerbimas praėjo jaukioje 
nuotaikoje.

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius gegužės 16 susituokė su 
Adele Ališauskaite Šv. Petre 
parapijos bažnyčioje. Juos su
tuokė kun. J. Kidykas, S. J., 
atvykęs iš Brazilijos. Jis pasa
kė gražų pamokslą, sveikinda

At A

STASEI MERKIENEI 
mirus,

jos vyrą Kazį Merkį, mūsų laikraščio bendradarbį ir 
šachmatų skyriaus redaktorių, nuoširdžiai užjaučia

DARBININKO 
redakcija ir administracija

A f A

Stasei Merkienei 
mirus,

jos vyrą Kazimierą Merkį nuoširdžiai užjaučiame

DR. O. ir J. VILPIŠAUSKAI

PASKUTINE VASAROS
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Kaina §776.00
IŠVYKSTA IS BOSTONO RUGPIŪČIO 26

Norintieji su šia grupe keliauti, 
prašome skubiai registruotis.

Kreipkitės į:

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

Savininkė: Aldona Adomonienė
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| SUSIRINKIME GAUSIAI! Į
Jau laikas, kada protestantai, katalikai ir žydai = 

= vieningai pareikalautų tikėjimo laisvės Sovietų ==
Sąjungoje. Pripildykime pilną HOLY CROSS Ę=
High School sporto aikštę (26-20 Francis Lewis == 

= Boulevard, Flushing) =
birželio 6, sekmadienį, ||
3 v. popiet ||
Tegu mato komunistų valdžia, kad visas Queens ==
vieningai reikalauja žydams ir krikščionims reli
ginės laisvės už geležinės uždangos.

EE Iškylūs kalbėtojai, gyva muzika!
Organizuoja Flushing Katalikų- = 

= Žydų santykių komitetas ir ap- =
robuoja Brooklyn© vyskupija ir
B’nai B’rith (žydų savisauga). =

Informacijos reikalais skambinti HO 8-3234 arba 
357-6660. Jei birželio 6 lytų, tai susirinkimas nu
keliamas į birželio 13. ==

MŪSŲ BALSŲ GRIAUSMAS =
TURI PRAMUŠTI =

= KREMLIAUS =
SIENAS! Ę=

ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin

mas jaunavedžius. Dar trumpu 
žodžiu pasveikino klebonas ku
nigas A. Baltrušūnas. Bažnyčio
je giedojo parapijos choras. 
Vaišės buvo Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje So. Bostone. 
Dalyvavo gausus būrys svečių 
ir kunigai: kun.. A. Baltrušū
nas, kun. A. Janiūnas ir jau
nuosius sutuokęs kun. J. Kidy
kas, S. J.

Kompozitoriaus J. Gaidelio 
mokiniu koncertas bus birže
lio 13 d. 2 vai. popiet Tauti
nės S-gos namuose. 484 E. 4 
Street. Šį koncertą rengia mo
kiniu tėvai.

Cecilija ir Vincas Kazakaičiai 
labai džiaugiasi, kad jų sūnus 
Alvydas, atlikęs karinę prievo
lę, dalyvavęs kovose Vietname, 
sugrįžo namo. Jis’ buvo pakel
tas į seržanto laipsnį.

Wanted. Woman for house
cleaning. Two mornings a 
week. References required. 

-Call BU 2-4638.




