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Prancūzų-anglų taika Europoj pradeda naują gadynę
Prancūzija ir Anglija yra se

niausios Europos valstybės, 
kurių ir nesantaika šimtme
čiais matuojama. Nors abidvi 
kovojo toje pačioje pusėje per 
paskutinius du šio šimtmečio 
pasaulinius karus, tačiau giliai 
Įaugęs ' nepasitikėjimas viena 
kita niekad nebuvo išnykęs. Jc 
neišdildė nė po. antrojo pasau
linio karo susidariusi ikšiol 
dar niekad Europoje nebuvusi 
padėtis, kurią charakterizavę 
Rusijoje isiveisusio kolonijinio 
imperialistinio režimo pasistū
mėjimas iki Europos vidurio.

Kodėl taip atsitiko, yra daug

Ženevos komitete 
trumpa pertrauka

Ženeva. — JT Nusiginklavi
mo komitetas baigė žiemos se
siją, bet sugrįš atgal birželio 
gale naujos sesijos tęsti. JAV 
ir Rusijos delegacijų pirminin
kai davė atsargų pažadą, kad 
iki JT gen. asamblėjos rudens 
sesijos sutartis dėl biologinių 
ginklų uždraudimo bus pareng
ta.

Toji galimybė atsirado ta
da, kada Rusija atsisakė ilgai 
piršto pasiūlymo biologinių ir 
cheminių ginklų uždraudimą 
tvarkyti viena sutartimi. Ji jau 
Įteikė naują projektą, apiman
ti tik biologinių ginklų uždrau
dimą. JAV delegacija gynė 
dviejų sutarčių principą, nes 
cheminių ginklų uždraudimas 
yra žymiai. komplikuotegnis da
lykas, reikalingas ilgų derybų 
kontrolės sistemai surasti.

Komitetas dabar turi anglų ir 
sovietų projektus, JAV delega
cija dar savo neiteikė, nes ma
no remti angliškąjį. Ginčų bus 
dar daug, nes yra didelių skir
tumų tarp anglų ir sovietų 
projektų. Komitete yra 25 val
stybių atstovai, kurie norėtų 
stumti greičiau komiteto darbą, 
bet jis gali judėti tik tiek, kiek 
Maskva ir Washingtonas pajė
gia kokiu nors klausimu susi
tarti. Gi nusiginklavime visi 
klausimai yra svarbūs, todėl 
viskas juda pirmyn tik pamažu.

Brooklyno diecezijos vyskupas pa- 
gelbininkas J. J. Boardman gegu
žės 21 paminėjo kunigystės 50 m. 
sukaktį.

Bėglys iš Hanojaus
Saigonas. — Iš §. Vietname 

atbėgęs pas pietiečius aukš
tas pareigūnas atnešęs žinių, 
kad komunistų strategiją P. 
Vietname nustatinėja Sovietai, 
Pekino, §. Korėjos ir Prancū
zijos kariniai patarėjai. Pran
cūzai esą ne dabar atvykę, bet 
atsilikę nerepatrijuoti karo be
laisviai. Tas bėglys esąs dr. 
Dang Tan, Hanojaus karo mi
nisterijos tarnautojas, atsiųs
tas i P. Vietnamą rūpintis su
žeistų komunistų karių globa.

Likusi misija: sugrąžinti Europon prievarta iš jos išjungtas valstybes
teorijų, kurios šiandien yra 
praradusios pagrindą, nes din
go tie elementai, kurie kaiti
no abiejų didybę ir skatino var
žybas. Pereitą savaitę abiejų 
valstybių vadai, kaip Prancū
zijos prez. Pompidou tvirtino, 
nutarė sutalpinti vienoje Eu
ropoje ir Prancūziją ir D. Bri
taniją. Ne viena kitai kojas kai
šioti, bet protingai bendradar
biauti savo ir visu kitu labui.
Idėjos tėvas

Bet nė Pompidou, nė Heath 
nėra tos idėjos tėvai-pionieriai. 
Idėjos tėvas ir propagatorius 
yra prancūzas J. Monnet, suvie
nytos Europos apaštalas, pra
dėjęs, ir sėkmingai, organizuo 
ti ir pirmuosius Suvienytos Eu
ropos organus. Prieš pat Pran
cūzijos kapituliaciją 1940 jis

Dviejų Kinijų J. Tautose problema
Ryšium su spėliojimais, ko

kiomis sąlygomis Pekino reži
mas sutiks būti priimtas Į J. 
Tautas, tuojau atsiranda klau
simas apie dabar J. Tautose 
esančią Kinijos respubliką, ku
rią antikomunistiniai kinai su 
JAV pagalba įkūrė Formozos 
saloje. Šitoji kinų valstybė yra 
ne tik J. Tautų narys, bet ir 
nuolatinis Saugumo Tarybos 
narys su veto teise. Dabar visi 
stengiasi sužinoti, ką tuo rei
kalu mano JAV vyriausybė ir 
kaip ji mano jį tvarkyti.

Ikšiol žinoma, kad dauguma 
perša “dviejų Kinijų” išeitį. 
Taip, atrodo, linkusi yra galvo
ti ir JAV politinė viršūnė, ir 
JT narių dauguma. Bet dar lie
ka kitas klausimas — katra Ki
nija tada užims Kinijos vietą 
Saugumo Taryboje, nes abidvi 
ten negali būti nuolatiniais na
riais su veto teise.

Lengvuoju keliu einant, gali
ma tikrai sakyti, kad abidvi Ki
nijos gali būti J. Tautų nariais, 
bet Pekino Kinijai atiduotina 
nuolatinio nario vieta Saugu
mo Taryboje, nes ji valdo di
džiausia kinu tautos dali. Tuo 
atveju (rotacijos principą tai - 
kant pagal šiuo metu galiojan
čią narių rinkimo tvarką) ret
karčiais gali patekti į S. Tarybą 
ir Taiwano Kinija, bet tik 
dviem metam ir be veto tei
sės.

Šitaip reikalą sutvarkius, bū
tų pademonstruotas didelis- po
litinis subrendimas. Iš Taiwa
no kinų spaudos atrodo, kad 
Chiang Kai-sheko kinų politi
kai tuo keliu sutiktu eiti dviem 
sąlygom: Amerikai vadovau
jant ir jai pažadant ginti Tai- 
waną tuo atveju, jeigu Pekinas 
jį užpultų; ir paliekant Kinijos 
respubliką J. Tautų nariu. Bet 
tuo tarpu niekas nežino, ar Pe
kino Kinija tokį sprendimą no
rėtų priimti. Iš šios dienos pa
reiškimų atrodo, kad Pekinas 
nori ir Taiwano ir Kinijos res
publikos išmetimo iš J. Tautų.

Washingtonas tą problemą 
labai plačiai jau svarsto tylio
sios diplomatijos keliu: numa
tytas pasitarimas su Taiwano 
kinų vyriausybe, vyksta JAV at 
stovų konsultacijos su visais JT 
nariais. Yra net sumanymas 
praplėsti ta proga J. Tautas ir 
kartu su dviem Kinijom įvesti 
į Jungt. Tautas dvi Korėjas, 
dvi Vokietijas ir du Vietnamus. 
Tai būtų veik pilnai įgyvendin
tas JT visuotinumo principas. 

pasiūlė Prancūzijos -Britanijos 
apsijungimo planą: vienas karo 
kabinetas, dviguba pilietybė, 
muitų unija, viena piniginė sis
tema, visų išteklių sujungimas 
ir,laimėjus karą, reparacijų 
pasidalinimas.

Churchillis idėjai pritarė, bet 
Paul Reynaud vadovaujama, 
bet jau nebevaldanti prancūzų 
vyriausybė pasiūlymą atmetė. 
Vėliau prie valdžios prisikasęs 
de Gaulle tą idėją naudojo jos 
autoriui pašiepti. Stambiais 
bruožais >tą idėją vėl suaktua
lino Churchillis savo kalba, pa
sakyta 1946 rugsėjo 19 Ziuri- 
cho universitete. Štai kaip ji 
buvo išreikšta: “Kad Europa 
būtų apsaugota nuo amžinos 
nelaimės, geriau sakant, nuo 
amžinos pražūties, reikia atnau

Taiwano spauda dabar dar šitai 
vadina principo išdavimu ir ne
garbinga prekyba J. Tautų na
rių vietomis.

JAV vyriausybė savo takti
kos tuo reikalu galutinai dar 
nėra suplanavusi, bet jos val
dininkas iš valstybės* departa
mento skaudos skyriaus spau-, 
dą informuodamas prikalbėjo 
nesąmonių, kurios sujaudino 
ne tik Pekino politikos priešus 
Azijoje, bet užsidegė telefonų 
kabeliai ir tarp Europos bei 
Washingtono. Kažin koks Char
les Bray papasakojo, kad “Tai
wano salos juridinis statusas 
dar nesąs išspręstas, kad tą rei
kalą turi sutvarkyti besiginči
jančios vyriausybės taikiu 
būdu”. Pats prez. Nixonas tu
rėjo informuoti Taiwano vy- 

Kinijos respublikos prez. Chiang Kai-shekas prezidentūros soduose Taipei 
mieste Formozoje kalbasi su CBS specialiu korespondentu Morley Safer. 
Pasikalbėjimas buvo plačiai transliuotas JAV televizijos sistemoje. Chiang 

ta proga tvirtino, kad Pekino valdžios pastangos tiesti ranką Amerikos 
link yra tik apgaulė.

jinti tikėjimą Europos tautų 
šeima ir atsižadėti visų praei
ties beprotysčių bei nusikal
timų. Kas yra tas palaiminga
sis vaistas? Tai yra atkūrimas 
Europos šeimos ir jos aprūpi
nimas tokia struktūra, kurio
je ji galėtų gyventi taikoje, 
saugume ir laisvėje. Mes turi
me sukurti Jungtines Euro
pos Valstybes.”

Iš tos retorikos tada nieko 
neišėjo, nes Churchillis prara
do valdžios vairą, gi Anglija 
nusisuko nuo kontinento rū
pesčių, nes savųjų namie labai 
daug turėjo, karo žaizdas be
gydydama. Laimei, Monnet idė
ja dabar susidomėjo JAV, pra
dėjusios pilti dolerius j Euro
pą per Marshallo planą. 1948 
buvo įkurta O r g a n i zation 

riausybę. kad tas “informato
rius” sumaišė du skirtingus da
lykus.

Taiwano salos juridinis sta
tusas yra išspręstas Kairo ir 
Potsdamo susitarimais, 1954 
JAV-Kinijos respublikos savi
tarpinės pagalbos sutartimi bei 
1952 Japonijos -Kinijos taikos 
sutartimi. Šitoji sala dabar pri
klauso Kinijos -respublikai. Jei
gu abiejų valstybių kinai susi
tartų susijungti į vieną valsty
bę. čia būtų jų valia, kurios 
pasireiškimo niekas neturėtų 
trukdyti, tik prie jos priside
rinti. Bet tai yra du skirtingi 
dalykai, kurių sumaišymas pa
sitikėjimo valstybės departa
mentu nedidina. Jeigu ne vals
tybės dep. pareigūnų nerūpes
tingumas, šiandien ir Simas Ku
dirka gyventų saugiai Ameri
kos lietuvių tarpe. 

for European Economic Coope
ration teikiamai Amerikos pa
galbai dalinti. Prancūzija pa
norėjo duoti tai organizacijai 
nutarimų vykdymo galią, bet 
Londonas pasipriešino, nes ne
norėjo nė lašo savo nepriklau
somybės prarasti.
Abidvi kaltos

Prieš de Gaulle sugrįžimą į 
valdžią Prancūzijos vadai mal
daute maldavo Angliją prie 
Europinės Ūkinės Bendruome
nės prisidėti, bet neįveikė — 
Anglija tebemanė, kad ji Eu
ropai nepriklauso. Atsibudo 
Anglija tik tada, kada Bendro- 

. ji Rinka Įvykdė pirmąjį mui
tų sumažinimą. Anglija kaltine 
prancūzus kontinento bloka
dos prieš ją organizavimu, gi 
europiečiai atsakė priekaištu, 
kad anglai nori sugriauti Eu
ropos susivienijimo pastangas.

Kai atėjo laikas anglams tai
syti savo klaidas, tuo laiku 
Bendruomenę dominavęs de 
Gaulle dukart vetavo Anglijos 
priėmimą į Bendrąją Rinką: 
1963 ir 1967.

Su de Gaulle pasitraukimu 
Europoje šiapus geležinės už
dangos prasidėjo nauja gady
nė. kurios pirmąjį pavasarį da
bar-paskelbė Anglijos premje
ro ib" Prancūzijos prezidento 
Paryžiuje pasirašytas susitari
mas. Abidvi valstybės prarado 
imperijas, abiem atėjo laikas 
taikingai sutilpti nedidelėje Eu
ropoje. Dabar visoms Europos 
valstybėms dar liko viena misi
ja — susigrąžinti Europon tas 
valstybes, kurios nuo jos yra 
prievarta atskirtos ir į vienin
telę dar pasaulyje likusią kolo
nijinę ir imperialistinę valsty
bę įjungtos...

— P. Vietnamo vyriausybė 
paprašė Prancūzijos atnaujin
ti diplomatinius santykius su 
P. Vietnamu. Jo užsienio reika
lų ministeris šiuo metu tuo 
reikalu tartis yra nuvykęs į 
Parvžiu.

Trumpai iš JAV
— Knygų rinkoje pasiro

dys greit kelios knygos apie 
prez. Nixona ir jo šeimą. Tai 
vis medžiaga ryšium su artėjan
čiais prezidento rinkimais.

— 4 JAV gubernatoriai išvy
ko Šveicarijon ieškoti pagal
bos Š. Vietnamo nelaisvėje lai
komų Amerikos karių padė
čiai sušvelninti. Lankys Tarpt. 
Raud. Krvžiu ir tarsis su 40 
valstybių atstovais dėl žmo
niško elgesio su karo belais - 
viais konvencijos pagerinimo.

— Patarta nevalgyti kardžu- 
vies (swordfish), nes jose ras
tas didelis kiekis sveikatai pa
vojingo gyvsidabrio.

— Amerikos Finansų depar
tamentas panaikino visus drau
dimus tiesioginiai prekiauti su 
kom. Kinija. Jų tarpe panaikin
tas ir draudimas transakcijose 
su Kinija naudoti Amerikos 
dolerius. Tai daryti buvo už
drausta 1950 m., kada kom. 
Kinija įsikišo į Korėjos karą. 
Dar nepaskelbtas sąrašas pre
kių, kurias bus galima Kinijai 
parduoti.

— Armijos sekr. Resor pa
sitraukė iš pareigų ir ta proga 
pranešė, kad JAV armijos ko
vos daliniai baigs savo misiją 
Vietname ši rudenį. Jau 70 
proc. armijos dalinių vyrų yra 
apleidę Vietnamą. Jų vietą ir 
pareigas perėmė vietnamiečiai.

Leningradas. — Čia buvo 
teisiama antra grupė žydų, ku
riems buvo prikišami tie pa
tys nusikaltimai, kaip ir pirma
jai grupei, kuri buvo teisiama 
prieš Kalėdas ir kurios du na
riai buvo nuteisti mirties baus
me. Žydams pakėlus pasaulinį 
triukšmą ir visiems pasaulio di
džiūnams prašant, mirties 
bausmės buvo pakeistos vergų 
darbo stovykla iki gyvos gal
vos.

Dabartinėje grupėje buvo de
vyni asmens, visi inžinieriai ir 
gydytojai, visi bandę prašyti 
leidimų išvykti Izraelin. Nors 
spaudoje jų kaltės sąstate bu
vo minimas ir bandymas pa
grobti sovietini lėktuvą, tačiau 
oficialiai jie buvo kaltinami 
tik lėktuvo pagrobimo organi
zavime. Kiti kaltinimai dar pri
dėti šie: slaptų ryšių palaiky
mas su Izraelio vyriausybe ir 
sionistų organizacijomis, siun
tinėjimas Izraelin melagingų 
informacijų apie žydų padėtį 
Sovietijoje.

Visi devyni nuteisti išsiųsti 
į vergų darbo stovyklas nuo 
10 iki vienų metų. Dešimt me
tų gavo tik vienas inž. But
man. dr. Korenbilt gavo 7 me
tus. nes abudu kaltinti kaip 
sąmokslo organizatoriai. Du 
inžinieriai gavo po 5 metus sto

Pagaliau akys atsivėrė
Kubos poetas Herberto Pa

dilla. kaip ir daugelis pasaulio 
kairiųjų liberalų, pradžioje ne
atskyrė Castro užmaskuoto bol
ševizmo nuo socialinių refor
mų siekiančių idealistinių są
jūdžių. Todėl kai visa jo šei-

Herberto Padilla

Lenktynes Pekinan
•f

Roma. — 74 asmenų Itali
jos ūkinė delegacija, užsienio 
prekybos ministerio vadovauja
ma. išvyko į kom. Kiniją su jos 
pramone susipažinti. Panaši ki
nų delegacija ilgai užsibuvo Eu
ropoje, daugiausiai laiko pra
leidusi Italijoje. Italai sako, 
kad delegacijos uždavinys bū
siąs susitarti , kokioms pra
monės šakoms italai galėtų ga
mybos priemonių parūpinti. Ki
nai nesą suinteresuoti smulk
menomis, jie norį gauti pilnus 
įmonių įrengimus.

Ministeris išvykdamas prasi
tarė, kad bus žvalgomasi ir 
ženklų, rodančių kinų norą 
pradėti politinį pokalbį su Va
karais, bet jo delegacija netu
rinti tikslo būti tarpininkavi
mo kanalu.
Australai jau spėjo ir pasipel

nyti — ką tik pasibaigusioje 
Kantono pramonės parodoje 
pardavė kinams prekių už 13.6 
mil. dol. Daugiausiai parduota 
aliuminio, geležies, plieno, me
talo laužo ir metalinės vie
los. Australijos metinė preky
ba su Kinija siekia iki 100 mil. 
dol., kurių didžiausia dalis ten
ka kviečių .eksportui į Kini- 
te

vyklos, vienas inž. 4 metus, 
trys inžinieriai po trejus me
tus, vienas gydytojas tik viene
rius metus.

Užsienio spaudos atstovai į 
teismo salę nebuvo Įleisti. 
Sovietų “žurnalistų” parašyta 
bylos istorija buvo atvežta net 
Į Jungt. Tautas New Yorke. 
Kadangi dabar mažai korespon
dentų telanko J. Tautų spau
dos skyrių, tai tos literatūros 
daug liko ant tokiai “gamybai” 
skirtu lentvnu. * * v

Simas Kudirka nuteistas de
šimt metų sunkiųjų darbų sto
vyklos. Teisė okupuotos Lietu
vos vyriausias teismas. Apie tai 
pranešė Reuterio žinių agentū
ra iš Maskvos/

Ten pat išdėstytas Izraelio 
paaiškinimas tvirtina, kad tos 
bylos yra ne kriminalinės, bet 
politinės — jomis bandoma 
atgrasinti Rusijos žydus pra
šyti leidimų išvykti Izraelin.

Šiuo metu tos pat rūšies by
la vyksta Latvijos sostinėje Ry
goje. Ten teisiami 4 žydai, no
rėję patekti Svedijon, bet ne
kaltinami sąmokslu pagrobti 
lėktuvą, tik antisovietine veik
la.

ma pabėgo per vandenis i Flo
ridą. jis pasiliko savo krašte. 
Tie vadinami liberalai tada 
gynė Castro revoliuciją. Nese
niai išryškėjo, kad Padilla bu
vo sunkiai apkaltintas ir įka
lintas. Buvo paleistas, kai pa
rašė ilgą “išpažintį”, kurią Cas
tro propagandos mašina pa
skleidė po visą pasaulį.

Ir čia prasidėjo. Castro bėda 
— visi tie. kurie Castro režimą 
buvo sveikinę ir net gynę jį 
kaip socialistinį humanizmą, 
paskaitę Padillos “išpažintį” la: 
bai uždūko ir pasiuntė Castrui 
pasmerkimo — pasipiktinime 
laišką dėl nežmoniško poeto 
traktavimo-prievartavimo. Mat 
jiems poeto ‘išpažintis” pasiro
dė valdžios sufabrikuotas do
kumentas, kurį poetas pasira
šė per prievartą, norėdamas iš
trūkti iš kalėjimo.

Jo pasirašytame rašte sako
ma, kad jis šmeižąs Kubos re
voliuciją pokalbiuose su užsie
nio intelektualais, esąs melagis, 
nedorėlis, išdavikas, veidmai
nis, gobšas, turėjęs ryšių su 
Amerikos C.I.A. agentais ir dar 
daugiau.

Castrui pasiųstą laišką pasi
rašė 60 Europos, JAV ir L. A- 
merikos žinomu intelektualu ir 
rašto žmonių. Jie prisipažįsta, 
kad jiems dabar jau gėda, kad 
savo laiku patikėjo Castro žo
džiu ir gynė jo revoliuciją.

Pralaimėjo
Londonas. — Anglijoje .įvy

ko visų laipsnių savivaldybių 
tarybų rinkimai, kuriuos laimė
jo darbiečiai ta prasme, kad vi
same krašte laimėjo miestų ta
rybose daugiau naujų vietų, 
konservatoriai maždaug tiek 
pat pralaimėjo. Tokia jau Ang
lijos tradicija, kad parlamente 
daugumą turinti partija dažnai 
pralaimi savivaldybių rinki
mus po to, kai laimėjo parla
mento rinkimus. §į kartą rin
kėjai norėjo parodyti nepasi
tenkinimą vyriausybe, kuri ža
dėjo sumažinti kainas ir ne
darbą, bet ikšiol dar to pažado 
negalėjo pilnai įvykdyti.
DIENOS IŠMINTIS...

Kažin?
J. P. Riesman, M.D., iŠ Bran

ford, Conn., štai kaip sampro
tauja: “Jei Amerikos žmonės 
šiandien vieningai paremtų 
prez. Nixono dabartinę Viet
namo politiką, tai Hanojus ry
toj suprastų ką tai reiškia, gi 
kitą dieną prieš aušrą karas 
Vietname būtų baigtas.”
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
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.

Kauno studentai rengė demon
straciją:

“Gruodžio ir sausio mėne
siais — rašoma NKVD raporte 
Maskvai — antisovietiniai la
peliai buvo išplatinti Kauno u- 
niversitete. Jie buvo mimeo- 
grafuoti ir skirti “Lietuviam 
studentam ir studentėm“, pa
sirašyti “Lietuvos aktyvistų ir 
partizanų sąjungos Kauno sky-

IŠ NKVD RAPORTŲ

Dr. Prano Padalio liudijimas 
apie Lietuvos 1940-41 rezisten
ciją buvo liudijimas vieno iš 
tos rezistencijos organizatorių 
ir vadų.

Dabar imame kitą pusę — 
liudijimą Sovietų enkavedistų, 
Guzevičiaus ir Gladkovo, ku

rie prieš tą rezistenciją kovojo 
(Report of the Selected Com
mittee to Investigate Commu
nist Aggression and Forced 
Incorporation of the ..Baltic 
States into the U.S.S.R. Ill p. 
472-495).

riaus”. Be to, buvo išplatinti 
kontrevoliuciniai lapeliai su šū
kiais: “Lietuviai, nepasiduoki
me maskoliams”, nepasirašyti, 
multiplikuoti rotatorium. Abe
ji lapeliai rodėsi nedideliais 
kiekiais, po dešimtinę. Lapelių 
platintojai nebuvo susekti”.

(Lapelių pavyzdžiai buvo pa
siųsti į Maskvą).

“1941 m. vasario 16 d. 22 
vai. nacionalistinė studentija ir 
vyresnieji gimnazistai mėginę 
suorganizuoti antisovietinę dė

čių organizacijos narė, kilusi 
iš tarnautojo šeimos.

Feliksas Povilaitis — gimęs 
1920, krautuvės “Maistas” par
davėjas Vilniuje.

Mykolas Kaminskas — gi
męs 1895, buvęs nacionalistas 
ir šaulys,. Lietuvos geležinke
lių valdybos tarnautojas”.

(Smulkus pranešimas apie tai 
buvo pasiųstas į Maskvą jau 
1941 vasario 9).

Buvo rasta ir paimta kratos 
metu Leono bute tokia medžia-

žino esą kontrevoliucinės jau
nimo organizacijos “SOL” na
riai. Po atitinkamo operatyvi
nio tyrimo jie paleisti”.

2. Veliuona, miestas. “1940 
lapkričio mėn. buvo susekti 5 
ranka rašyti kontrevoliuciniai 
lapeliai, pasirašyti “Geležinis 
vilkas”; autoriai neišaiškinti.

3. Darsūniškis, miestas. 
“Kontrevoliuciniai ranka ra
šyti lapeliai, pasirašyti “L.G. 
R.” (Lietuvos gelbėjimo ra

telis? Red.) buvo surasti 1941 
sausio 11.

“1941 vasario 16 buvo sulai
kyti to ratelio du nariai. Vie
nas — Antanas Lapinskas, 25. 
buvęs šaulys, lapelių autorius, 
laikomas pas mus. Antrasis — 
Pranas Vadvilavičius, 17, val
stiečių kilimo, buvo paleistas.”

4. Pakuonis, miestas. “Buvo 
rasti penki lapeliai, pasirašyti 
“LGR” (Lietuvos gelbėjimo ra
telis). Nustatyta, kad lapeliai

toki pat kaip platintieji Darsū
nišky. ' .

5.' Seredžius, miestas. “Sau
sio mėn. rasti 3 ranka rašyti 
ir nepasirašyti lapeliai; autoriai 
ir platintojai neišaiškinti”.

(Toliau — kitų apskričių te
bus suminėti rastų lapelių ar 
laikraščių šūkiai, suimtųjų pa
vardės).

P. S. Pataisos: 1. Darbin. ge
gužės 19: Laikinosios vyriausy
bės veikla užgniaužta ne 1941 
rugpjūčio 1, bet 5. Darbin. ge
gužės 26: cituojamą enkavedis
tų raportą yra pasirašęs 
ne majoras Gladkov, bet Gu- 
zevičius kaip “LSSR vidaus rei
kalų komisaras, saugumo jėgų 
vyresnysis majoras” ir Todes, 
kaip “LSSR NKVD II skyriaus 
viršininkas”. Raportas cituoja
mas ne iš kongresinio komite
to investigacijos II,bet iš III 
tomo.

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

J. B. 8HALIN8-SAL1N8KA8 — 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.

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

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

monstraciją prie nežinomo ka
reivio paminklo Kaune. Bet 
mes iš anksto tai buvom paty
rę, ir tik pradėjus rinktis buvo 
suimta 10 asmenų, studentų ir 
moksleivių (demonstracijai bu
vo užbėgta už akių).

“Vienas suimtasis, tardomas, 
prisipažino esąs narys kontre
voliucinės organizacijos “Lie
tuvių aktyvistų ir partizanų są
jungos”, kuri anksčiau buvo 
išaiškinta.

“Buvo ištardyti 5 studentai, 
ir jų parodymų išdava — buvo 
pradėta byla, vardu “Maištinin
kai”.
Laikraštis "Draudžiamoji min
tis”:

“Tuo pat metu antisovietinis 
laikraštis “Draudžiamoji min
tis” buvo išplatintas vidurinė
se mokyklose. “Draudžiamoji 
mintis” buvo mimeografuotas 
laikraštis. Imtasi priemonių, ir 
antisovietinė grupė, kuri spaus
dino ir platino kontrevoliucini 
laikrašti Kauno mieste, buvo 
išaiškinta ir sulikviduota.

“Šioje byloje buvo suimti šie 
asmens:

Stepas Leonas — gimęs 1921. 
lietuvis, “Nemuno” laivinin
kystės tarnautojas, buvęs skau
tų vadas, kilęs iš darbininke 
šeimos.

Aleksandras Kanclyvis — gi
męs 1910, vokietis, teisininkas, 
buvęs vandens kelių seržantas 
pirmo laipsnio, kilęs iš valstie
čio šeimos.

Eleonora Rūtelionytė —gi
musi 1922, lietuvė, 9 klasės mo
kinė, buvusi katalikų ir skau-

ga:
1) Mimeografas ir jam rei

kalingos medžiagos.
2) Antisovietinio laikraščio 

“Draudžiamoji mintis” 14 egz
3) Antisovietiniai rankraščiai, 

skirti nelegaliam laikraščiui.
4) Antisovietinės knygos, 

spausdintos Smetonos vyriau
sybės metu.

“Pas Rūtelicnytę rasta ir 
paimta jos rašytų antisovieti- 
niu rankraščiu, skirtu “Drau- 
džiamajai minčiai”.

“Laikraščio 8 egz. buvo pa 
imti iš Povilaičio (kuris buvo 
suimtas Vilniuje).

“Tardymas nustatė, kad jie 
pagamino ir išplatino antisovie- 
tmio laikraščio iki 200 egz.”
Kauno apskrity:

“Lapeliai buvo išplatinti šio
se apskrities sekcijose:
; 1. Vilkija. —Pradedant nuo 
^940 spalio 14 iki 1941 vasa-- 
rio 15, buvo nustatyti toki atve
jai, kur buvo išplatinti kontre
voliuciniai lapeliai — viso apie 
600 egz., kurie buvo rašyti 
ranka ar atspausti guminėm 
raidėm. Daugumas lapelių bu
vo pasirašyti “SOL” (Sojuz Os- 
voboždenija Litvy). Šiuos lape
lius platino vidurinės mokyklos 
mokinių grupė, kurie agentū
riniu būdu mūsų tebetardomi.

“1941 vasario 14 šios gru
pės du nariai buvo sulaikyti, 
platindami kontrevoliucinius 
lapelius. Vienas suimtųjų —Vy
tautas Liepa, 17, buvusio poli
tinės policijos vietos viršinin
ko sūnus. Kitas — Venckus, 
20 darbininkas. Abudu prisipa-

Lietuvių Fondo konferencijoje, kuri buvo gegužės 15 International viešbutyje prie Kennedy aerodromo New 
Yorke. Pranešimą daro investavimo komisijos pirmininkas Henrikas Daras, iš k. j d. Jadvyga Vytuvienė ir 
Antanas Rugys — konferencijos sekretoriai, Roma$ Kezys, dešinėje — Jonas Brazauskas — konferencijos 
pirmininkai.

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. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviukas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė*, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menaban 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, NJ. 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.

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

KATALIKŲ PADAUGĖJO, KUNIGŲ SUMAŽĖJO

Lietuvos vyčių metinėje Šventėje, kuri buvo Angelų Karalienės parapijos 
salėje, jaunieji mėgina savo laimę loterijoje. Nnotr. P. Ąžuolo

Jungtinėse Valstybėse pagal 
oficialią bažnytinę statistiką 
katalikų 1970 buvo 48,214,749, 
arba 23.5 proc. visų Amerikos 
gyventojų. Tas skaičius yra 
342,000 didesnis nei prieš me
tus.

Dvasininkų (kunigų, vienuo
lių, seselių) skaičius 7,000 ma
žesnis nei 1969. Kunigų bend
ras skaičius 58,161 — tai 1031 
mažiau nei prieš metus. Sese
lių yra 153,645, mažiau 7,286.

Klierikų yra 25,710 — su
mažėjo 3,256 nuo 1969 metų.

Katalikų mokyklose pereitais 
metais mokinių buvo 3,348.421 
— sumažėjo 290,695, o per pas
kutinius dešimt metų sumažė
jo 951,810.

Pirmu kartu katalikų mo
kyklose pasauliečių mokytojų 
skaičius prašoko seselių skai
čių: pasauliečių mokytojų yra 
108,844, seselių ar vyrų vie
nuolių 93,594.

•
Baltimorės arkiv. birželio 

12 bus Įšventinti pirmi 6 dia
konai pasauliečiai, vedę. Jie ne
turės teisės išpažinčių klausy
ti ir mišių laikyti.

Kansas City, Mo., “Nation
al Catholic Reporter,” žino
mas kaip “liberalų” laikraštis, 
skundžiasi iš 95.000 skaitytojų 
krito iki 55.000. Kaip “The 
Cath. Review” rašo, per pas
kutinius 16 mėnesių laikraštis 
neteko po 1,500 skaitytojų kas 
mėnuo.

Sunyko smarkiai ir “Tri - 
umph”, konservatorių krypties 
laikraštis.

Prancūzijos parlamentas 
376:92 balsais balandžio 28 
patvirtino paramą privatinėm 
mokyklom.

Vatikano spaudos agentūra 
paneigė kai kurios italų spau
dos žinią, kad popiežius Pau
lius vyksiąs Į Lenkiją. Popie
žius kelis kartus -pareiškęs no
rą vykti, bet Lenkijos vyriau
sybė nesutinkanti Įsileisti.

•
Vokietijos katalikų aliarmuo

jamai daug, anot “N. Cath. 
Review”, atkrinta. Tikslių skąi- 
čių dabar nepaskelbta. Bet 
1967 atkrito 22,500, 1968.— 
28,000, 1969 — 39,000. Spė
jama, kad 1970 —iki 78.000 . 
Nors tie skaičiai savaime nė
ra dideli, bet jų augimas ver
čia rūpintis, ar pasitraukimas 
iš bažnyčios nevirs banga.

Protestantų bažnyčios taip 
pat patyrė tą traukimąsi nuo 
bažnyčios kaip bendruomenės.

•
Amerikos Katalikų universi-

tetas Washingtone pasiskelbė, 
kad parduoda tris pastatus ir 
46 akrus žemės, nes pereitais 
metais turėjo 2.5 mil. defici
to.

•
Olandijoje 1970 pasitraukė 

iš pareigų 143 kunigai ir 227 
mirė; 1969 pasitraukė 244 ir 
106 mirė; 1960 pasitraukė tik 
6, 1966 — 74, 1967 — 155. 
Iš moterų vienuolynų pasitrau
kė 1968 147, 1970 —268
iš bendro skaičiaus 27,000. O- 
landijoje katalikų yra 5.3 mil., 
bendras gyventojų skaičius 13 
mil.

Naujų -kunigų Įšventinta 48, 
1969 — 110.

(Tokias bažnytinės bendruo
menės trupėjimo žinias skelbia 
katalikų spauda. Be abejo, yra 
ir žinių, kurios rodo atgijimą, 
naują bažnytinės dvasios augi
mą, bet tokios žinios mažiau at
kreipia dėmėsi).

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 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 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.

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.

RUSINIMO
Rusai pabrėžia: rusų kultūra 

ir kalba Sovietuose tariamai vei
kiančios kitų tautybių gyven
tojus Sovietų Sąjungoje. Sovie
tų spauda neseniai paskelbė 
rusų statistikos pareigūnų pasi
sakymus, ryšium su Vakarų 
žydų nerimu dėl žydų gyvento
jų skaičiaus Sovietuose suma
žėjimo (1959 duomenimis jų 
buvo 2,27 mil., gi 1970 —2.15 
mil.).

Aron J. Bojarski, “Izviesti- 
jų” dienrašty gegužės 7 teigė, 
jog Sovietuose “asimiliacija 
tautybių grupėse reiškia natū
ralų ir pažangų vyksmą”, gi ki
tas rusas, atrodo, irgi žydų kil
mės, Lev Volodarskij, centrinės 
statistikos Įstaigos Maskvoje 
pareigūnas, tą pačią dieną

PAŽANGA
“Pravdoje” pažymėjęs, kad 
1959 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, 21,5 proc. žydų 
pasisakė kalbą savo tautine kal
ba, o 1970 — vos 17,7 proc., 
toliau teigė, kad rusų kalba so
vietų tautybių tarpe virstanti 
antrąja gimtąja kalba. Esą. “mi
lijonai įvairių tautybių gyven
tojų laiko rusų kultūrą savo 
gimtąja kultūra ir rusų kalbą 
— savo gimtąja kalba”. (Tai 
oficialūs pareiškimai, įdomūs 
ne tik žydam, bet ir lietuviam 
bei kitiem. Vis daugiau ati
dengiama tautų rusinimo kau
kė. — Red.) (Elta)

Vilniuje išleistas mokyklom 
Putino romanas “Altorių šešė
ly”, jau penktasis leidimas. Ti
ražas — 45,000 egz. (E)

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

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

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421 
TeL (212) 847-5522
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Sekminių liepsnos
Krikščionybės praktikoje po

puliariausia šventė dabar yra 
Kalėdos — Kristaus gimimo 
šventė. Išganytojo gimimas 
yra aiškus ženklas, kad am
žiais lauktas atpirkimas ateina. 
Ateities viltis visada labiau ža
vi nei dabarties faktas.

Velykos didingas ir tragiš
kas tos vilties įvykdymas. Di
dingas, nes žmonija atpirkta. 
Bet kokios aukos ir kieno au
kos keliu ji atpirkta? Ne žmo
gaus, net ne geriausio žmo
gaus, bet Kristaus, Dievo-Žmo- 
gaus, kančios ir gyvybės auka. 
Ši auka grąžino žmogui Jaisvę 
iš nuodėmės ir Kristaus prisi
kėlimu nugalėjo gąsdinančios 
mirties siaubą, šiuo atveju Ve
lykos labiausiai išreiškia krikš
čioniškojo tikėjimo tiesas (dog
mas).

Mažiausia dėmesio skiriama 
Sekminėm — Šv. Dvasios atė
jimo šventei. Ji lyg pamiršta. 
Ypačiai dabar. Nors tai šventė 
to Dievybės atžvilgio, be kurio 
krikščioniškosios tiesos lieka 
atitrukusios nuo gyvenimo; be 
kurio krikščionis virsta žodžių, 
ne darbų krikščioniu; be ku
rio krikščionys nustoja perkei
tė gyvenimą ir patys ima ne
tekti Įkvepiančios dvasios.

Žmogaus bei visuomenės gy
venimo raidai Šv. Dvasios vei
kimas yra pats reikšmingiau
sias aktas, nes formuoja žmo
gų ir per jį gyvenimą. Nenuo
stabu dėl to, -kad paskutiniu ne
priklausomos Lietuvos metu 
vysk. Būčys,- prof. Šalkauskis, 
kun. Yla ir kt.'būvo susirūpinę 
sukurti Šv. Dvasios sąjūdį, už
degti Sekminių liepsnas.

★

Apaštalas Lukas trumpai už
siminė apie Kristaus pažadą 
atsiųsti, “kas mano Tėvo pa
žadėta”, ir tada apaštalai bus 
“aprūpinti galybe iš aukšty
bės” (L. 24,49).

“Apaštalų darbuose” sako
ma, kad pažadas buvo įvykdy
tas per Sekmines, vadinas, pen
kiasdešimtąją dieną nuo Kris

taus prisikėlimo. Tą dieną 
apaštalai buvo drauge, ir “štai 
ūmai pasigirdo iš dangaus ūži
mas, lyg kad kilstančio smar
kaus vėjo, ir pripildė visus na
mus, kuriuose jie sėdėjo. Jiem 
pasirodė pasidalinę tarsi ug
nies liežuviai, ir ant kiekvieno 
iš jų nusileido po vieną. Visi 
jie pasidarė pilni Šv. Dvasios 
ir ėmė kalbėti visomis kalbo
mis — taip, kaip Šventoji Dva
sia jiems davė prabilti” (Apd. 
2, 2-4).

Šventosios Dvasios antgam
tinis veikimas pasireiškė ke
liom formom. Šv. Dvasia ap
švietė apaštalų protą — aiš
kiau jie suprato Kristaus moks
lo tiesas, gavo išmintį pagal 
tas tiesas išspręsti kasdieninius 
tikėjimo klausimus.

Šventoji Dvasia sustiprino 
jų valią, drąsą, ryžtą. Kokie 
apaštalai buvo išsigandę po 
Kristaus suėmimo — slapstėsi, 
išsigynė paties Kristaus. Po 
Šv. Dvasios atėjimo jie atgavo 
pasitikėjimą (ne savim, bet 
Kristum!); jie išėjo viešumon 
ir prabilo į susirinkusius.

Šv. Dvasia uždegė jų meilę
— tarpusavio meilę, meilę ne 
tik žydam, bet kiekvienam 
žmogui, krikščionybę išnešant 
už tautos, rasės, valstybės ri
bų, už amžiaus formų.

Bet Šv. Dvasia negarantavo 
nė apaštalam, kad jų kalbos 
nebus priimtos patyčiom (jie 
esą “nusigėrę saldžiuoju vy
nu” (Apd. 2, 13). Negarantavo, 
kad jie neturės aukotis, ken
tėti ir net mirti nuo smurto.

Tokia yra Kristaus ir jo se
kėjų tragiką. Bet tik tuo bū
du jie gali turėti naujos vilties
— perkeisti pasaulį.

★

Sekminėse apaštalai malda 
sutiko Šv. Dvasios atėjimą. 
Nuolankia malda dabar mal
dautum šv. Dvasios dovanu, to
kių reikalingų mūsų dienom:

—Tegul Šv. Dvasia apšviečia 
kiekvieno protą atskirti, kur 
yra tikrasis kelias, kur klyst-

Balandžio mėn. buvo pa
skelbtas Sovietų Sąjungos cent
rinės statistikos valdybos pra
nešimas apie 1970 gyventojų 
surašymo duomenis, kuriuose 
buvo žinių ir apie Lietuvos gy
ventojus, jų skaičių visoje So
vietų Sąjungoje, apie rusų bei 
kitų tautybių skaičių Lietuvo
je, kituose Baltijos kraštuose. 
Tai Eltos buvo suglaustai ap
žvelgta. "

Dabar, Maskvos pareigūnam 
baigus nagrinėti pagrindinius 
1970 gyventojų surašymo duo
menis, apie Lietuvos gyven
tojus juos paskelbė centrinės 
statistikos valdybos padalinys 
okupuotoje Lietuvoje. Šis pra
nešimas išspausdintas Tiesos 
gegužės 6, 104 nr.

Naujieji duomenys, kaip ir 
anksčiau skelbtieji, lyginami su 
1959 gyventojų surašymu (kai 
kuriais atvejais lyginama ir su 
anksčiau buvusiais sura'šy - 
mais).

Čia pateikiame tik svarbes
nius duomenis. Jie atrodo bū
dingi dabartinei padėčiai oku
puotoje Lietuvoje.

GYVENTOJŲ DIDĖJIMAS 
LIETUVOS MIESTUOSE

Lietuvoje 1970 sausio 15 gy
ventojų buvo 3,128,236, jų tar- 

kelis šiame chaotingame tarp
tautiniame, socialiniame, baž
nytiniame. tautiniame gyveni- 
me.

— Tegul Šv. Dvasia sustip
rina mūsų tautiečių supratimą, 
kad išmintimi vadovautumės 
santykiuose tarp jaunų ir senų, 
tarp skirtingai galvojančių, 
santykiuose su laisvės neteku
siais ir laisvę pavergusiais.

— Tegul Šv. Dvasia sustipri
na valią aukotis, ištverti įsipa
reigojimuose Bažnyčiai, Tautai 
gyvenamai valstybei. Tegul su
šildo gyvųjų meilę tiem, ku
riem yra skirta Vainikų diena; 
meilę tįįip pat tiem, kurie žu
vo Lietuvos miškuose, Sibiro 
tundrose. Tegul uždega karš
čiau meilę lietuvio lietuviui.

— Tegul šv. Dvasia apšvie 
čia ir valstybes valdančiųjų 
protus, kad jie suprastų, jog 
valdžių ir Įstatymų tikroji pa
skirtis ne laisvę paglemžti, bet 
ją saugoti, ne gyvybę naikinti, 
bet ją globoti.

Iš to pažins, ar esame kelei
viai bei vadovai į žmonijos pa
žangą, ar vadovai į naikinimą 
ir susinaikinimą.

Daugiau miestiečiu, daugiau motery, mažiau vaikų. Su aukš
tuoju mokslu dirbančių moterų daugiau nei vyrų

pe 1,467,950 vyrų ir 1,660.286 
moterys. Per pastaruosius 11 
metų, nuo 1959, žymiai padi
dėjo gyventojų skaičius mies
tuose. 1959 Lietuves miestuose 
gyveno 1,046,000, o kaimuose 
— 1,665,000, ir santykis bu
vo 39 ir 61 proc., 1970 miestuo
se jau gyveno 1,571,737 žmo
nės, o kaimuose —© 1,556,499, 
arba santykis buvo 50:49.9 pre.

Miestuose gyventojų skai
čius per 11 metų padidėjo 
daugiau kaip puse milijono. 
Statistikos pareigūnų aiškina
ma, kad tai įvyko dėl natūra
laus prieauglio, mechaninio 
prieauglio, sukūrus naujas 
miesto tipo gyvenvietes, be to, 
išplėtus ir miestų ribas. Neaiš
kinama, bet aišku, kad Lietu
vos miestų skaičiui didėti ne
mažai įtakos turėjo ir rusų ko
lonizacija, jų elemento iš Ru
sijos plotų atgabenimas.

APIE 15 PROC. SENESNIO 
BEI SENYVO AMŽIAUS

Gyventojų amžiaus kaitą liu
dija duomenys apie jų amžių. 
Gimimų skaičiui Lietuvoje su
mažėjus, vaikų iki 4 m. . am
žiaus, palyginti su bendru gy
ventojų skaičiumi 1970, buvo 
8.6 proc., tuo tarpu 1959 — 

Lietuvių Fondo tradiciniame pavasario bankete, kuris buvo gegužės 15 International viešbutyje prie Kennedy 
aerodromo New Yorke. Priekyje dr. J. Kazicko stalas, gilumoje — garbės stalas.

9.7 proc. Panašiai, palyginti su 
1959, su bendru gyventojų 
skaičiumi, sumažėjo ir kai ku
rios jaunimo grupės (16-19 
20-24 ir 25-29 m.).

Pažvelgę tik į vieną jauni
mo grupę, tarp 10 ir 19 m. am
žiaus, rasime, kad jo Lietuvoje 
1970 buvo 516,200, arba 16.5 
proc. viso jaunimo skaičiaus.

Būdingas vyresnio amžiaus 
gyventojų skaičiaus didėjimas. 
Jis ypatingai ryškus gyventojų 
per 60 m. amžiaus grupėje. 
Žmonių 60-69 m. amžiaus 1970 
buvo 279.500, arba 8.9 proc. vi
sų gyventojų. 70 metų ir vy
resnių buvo 187,900, arba 6.C 
proc. Šios abi “vyresniųjų pi
liečių” grupės 1970 sudarė
14.9 proc., o 1959 jų buvo
11.9 proc., palyginti su bendru 
gyventojų skaičiumi.

Darbingo amžiaus (vyrų 16- 
59 m. ir moterų 16-54 m.) gy
ventojų Lietuvoje 1970 buvo 
1,677.900, arba 53.6 proc. viso 
gyventojų skaičiaus.

VYRŲ MAŽIAU — 
“KARŲ PADARINYS“, 
BET... IR POKARIO

Vyrų gyventojų procentas 
Lietuvoje 1970 buvo 46.9. mo
terų — 53.1. Iš pateiktų duo

menų matyti, kad iki 19 m. 
amžiaus vyrų gyventojų dau
giau, tačiau jų skaičius mažes
nis negu moterų, pradedant 
20-24 m. amžiaus grupe. Jis 
ryškus ypač 45-49 m. amžiaus 
grupėje (vyrų — 74,900, mote
rų — 102.200) ir ypatingai se
nesnio amžiaus gyventojų gru
pėse (pvz. 70 m. amžiaus ir vy
resnių gyventoju tarpe 1970 
vyrų buvo 67,700, o moterų
— 120,200).*

Vyrų ir moterų skaičiaus 
skirtumas laipsniškai mažėja. 
Skirtumas moterų naudai, tei
giama, susidaręs visų pirma 
kaip karu padarinys. Tai tei
singa tik iš dalies, nes nęma- 
žas vyrų skaičius rutrupėjo ir 
dėl kito, pokarinio, “padari
nio” — pačios okupacijos sąly
gų (deportacijos, nužudymai 
naujokų ėmimas i kariuomenę 
ir kt.). ‘.

MAŽIAU IŠTEKĖJUSIŲ 
MOTERŲ

Iš susituokusių, 16 ir vyres
nio amžiaus, 1970 m. buvo 
tarp tūkstančio asmenų: vyrų
— 706, moterų — 596. Skirtu
mas aiškinamas iš viso dides
niu moterų gyventojų, kaip vy
rų, skaičiumi.

Būdinga, kad 16-19 m. am
žiaus grupėje 1970 susituoku
sių moterų iš vieno tūkstančio 
buvo 57, bet vyrų tik 11. Dau
giau moterų ir 20-29 m. amž. 
grupėje.

5,000 NERAŠTINGŲ
Dabar paskelbta, kad raštin

gų 9-49 m. amžiaus gyventojų 
buvo 99,7 proc. 1970 surašy
mo metu neraštingų buvo ras
ta 5.1 tūkstančio žmonių (2:3 
tūkst. vyrų ir 2.8 tūkst. mote
rų). Asmenų, turinčių aukšta r 
ir vidurini (baigtą ir nebaigtą) 
mokslą, Lietuvoje 1970 buvo 
978,200 (o 1959 duomenimis, 
jų anuomet buvo 511,500).

Gyventojų, kurių išsilavini
mas mažesnis už pradini, skai
čius nuo 34 proc. sumažėjo net 
iki 13 proc. Dar daug jaunime 
neturi aštuonmečio išsilavini
mo.

Moterų, turinčių aukštąjį ir 
vidurinį išsilavinimą, skaičius 
dirbančių gyventojų tarpe yra 
didesnis, negu vyrų.

LIETUVOS GYVENTOJAI 
TAUTYBĖMIS

Dabar paskelbta daugiau ži
nių apie visas tautybes oku
puotoje Lietuvoje Lietuvių 
skaičius 1970 sieke 2,507,000, 
arba 80.1 proc., rusų • 268,
000 (8.6 proc.), lenkų —240, 
000 (7.7), gudų — 25,000 (0.8' 
žydų — 24,000 (0.8), latvių — 
5.000 (0.2), totorių — 3.0 0 0 
(0.1), čigonų — 2.000 (0.1), 
kitų tautybių — 9000 (0.1).

Lietuvių pasisakė gimtąja 
kalba laika savo tautybės kal
bą — 99.5 proc., o 34.8 proc. 
pasisakė laisvai moką rusų 
kalbą, 0.7 proc. — ir kitas So
vietų Sąjungos kalbas.

Ir šį kartą paskelbta, kad ki
tose Sovietų Sąjungos respub
likose gyvena 158,000 lietu
vių — buvo nutylėta, kur tie 
lietuviai gyvena, išskyrus pa
teiktą jų skaičių Latvijoje.

’ VILNIUJE JAU 42 PROC.
LIETUVIŲ

Verta atkreipti dėmesį į gy
ventojų bei tautybių skaičių di
džiuosiuose Lietuvos miestuo
se — Vilniuje. Kaune ir Klai
pėdoje.

Bendras gyventojų skaičius 
Vilniuje 1970 sausio 15 siekė 
372,100 (1959 jų buvo 236. 
100), Kaune — 305.100 (219. 
300) ir Klaipėdoje — 140.000 
(89,000).

(nukelta į 4 psl.)
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JURGIS KOŠYS

KAIMAS—SALDI SVAJONE
POEMA

6)

Žiemos metu Jurgis dažnai pagalvojo, 
Kad būdavo gera mokyklos globoje. 
Buvo pats sukūręs aiškų idealą, 
Kaip auklėt jaunuolį lietuvį privalo. 
Gimnazijoj Jurgis dešimt metų dirbo, 
Mokinius pamėgęs, dėl jų visad sirgo, 
Suprato jų norus ir jų amžiaus stovį, 
Rūpinosi, kėlė mokinių gerovę.
Perdaug jis teisingas ir garbingas buvo 
Ir nuo priešų rankų už teisybę žuvo. 
Kaime užsidarė, nes gamtą pamėgo, 
Ir ūkyje dirbo pats iš viso vieko. 
Dėl ko toks likimas šį vyrą ištiko? 
Dėl ko valdančiųjų priimtas neliko? 
Mokytojas buvo jis pasaulį matęs, 
Prie darbo ir kovos net labai pripratęs.

OLĖ KAUNE

Olė viena Kaune nerimą pajuto, 
Bet graži mergaitė greitai ir atkuto. 
Kapomis vaikinų siūlės ją globoti, 
Kiti ėmė meile jąją atakuoti.
Gavusi tarnybą Vailokaičio banke, 
Vakarais mokyklą aukštąją ji lankė.

Teatrai ir šokiai, baliai maskaradai, 
Ir kitų linksmybių ji tenai surado. 
Apsuko jos galvą, paklydo kelyje, 
Išnyko ir Jurgis mergaitės širdyje.

Buvo Visi Šventi, miglotos Vėlinės, 
Prieš pat rudens šalčius dienos paskutinės, 
Keliai taip pabliuro, kad grimzdavo ratai, 
Jiems išgrįsti tiko tik auliniai batai. 
Olė sau iš banko atostogų gavo 
Ir, nepaisant purvo, ūkin išvažiavo.
Jurgis ją aplankė be piršlio, pats vienas, 
Ir su ja praleido net visas tris dienas.

Kūrenosi krosnis, malkos sproginėjo, 
Olytė ir Jurgis sambrėškoj sėdėjo.
— Ole, pasakyki, kas tik atsitiko, 
Ką Kaune patyrei, kas atminty liko.
— Jurgi, esi mano angelas tu mielas, 
Džiaugiuosi be galo, kad mes turim sielas, 
Kurios viena kitą jaučia ir supranta 
Ir visuos dalykuos bendrą kalbą randa. 
Tavo išsiuntimas pagyventi mieste 
Buvo protingiausias, geresnio nerasti. 
Visi mane myli, komplimentus beria, 
Į puotas nueinu, jaunikaičiai stveria. 
Supa mane ponai ir puošnūs kariškiai, 
Šypsodami kviečia pas save dvasiškiai.
Jei pramogą kokią aplankau ar šoku, 
Už tai nė skatiko niekad nesumoku; 
Viskas man už dyka,reik tik panorėti,

- O Jurgi, tai miela tiek draugų turėti... 
Bet visų geriausias pulkininkas yra, 
Aš labai jį mėgstu kaip žmogų ir vyrą. 
Sunku net suprasti, iš kur jis toks rimtas. 
Rodos, kad šventumas yra jam prigimtas.

Jurgio ramus veidas jau perdaug prabilo, 
Olė pastebėjus beregint nutilo.
Tarsi būt užspringus, kosint išsiliejo, 
Daugiau apie Kauną jau nebekalbėjo.

LAIŠKAI IŠ KAUNO

Olė visad laiškus jam iš Kauno rašė, 
Kentėt ir mylėti visada jį prašė, 
Visada žadėjo jam ištikimybę, 
Meilėje ištverti turinti kantrybę.
“Jurgi, tu mieliausias, tu mano paguoda, 
Noriu tau rašyti, nieks laiko neduoda, 
To laiko man reikia. O duok tu man laiko,. 
Gyvenimas mane be malonės vaiko.
Vakar čia žiūrėjau operą aš Faustą, 
O šiandiena esu visiškai nuskriausta — 
Turiu eiti Carmen operos žiūrėti.
Supraski, kiek reikia kantrybės turėti 
Matyti tą patį dešimtimis kartų, 
Norint mano širdis jau seniai apkarto ... 
Užteko to Kauno, Paryžiaus norėčiau, 
Ir tuojau ten vykčiau, kad tiktai galėčiau ... 
Vakarais negaliu niekad studijuoti 
Reikia į teatrą ar balių važiuoti.
Tai tikra bedugnė, tai tikra kankynė, 
Tvirkina jaunimą ta mūsų tėvynė... 
Atvažiuoki, Jurgi, manęs aplankyti. 
Negaliu jau nieko šiandien berašyti. 
Laiko jau nebėra, svečiai manęs laukia, 
štai jau jie prie durų visi garsiai šaukia ..

Perskaitęs tą laišką, lyg būt musę kandęs, 
Jurgis tuoj sumišo, tarsi išsigandęs 
Važiuoti į Kauną tikrai jau reikėtų, 
Bet ar ši kelionė Olei ką padėtų. 
“Rašysiu jai laišką, pats nežinau kokį. 
Na, aš ją išbarsiu. Ji turi žinoti... 
Ne tokiem dalykam, kuriais ji gyvena, 
Siųsti ją į miestą buvo noras mano.”

“Ole mylimoji, skaičiau tavo laišką. 
Tavo siela kenčia, man tai visa aišku. 
Atvykęs į Kauną, nieko nelaimėsiu, 
Bet nemalonumų tai tikrai turėsiu. 
Galiu ir per laišką duoti patarimą. 
Tad priimk pirmiausia mano pagyrimą.

Išvykai iš kaimo, kaip gėlė nekalta, 
Tavo siela buvo kaip lelija balta. 
Dariau tavo laimei viską sąmoningai, 
Gi dabar galvoju — tai buvo klaidingai. 
Tad priimk, jei myli, mano patarimą: 
Grožio ir švelnumo, gero prigimimo 
Niekad nevartoki linksmybėm ir puotom. 
Naudokis gėrybėm, prigimties tau duotom; 
Siek mokslo ir meno, tautos tobulybės, 
Tik ne puošnių vyrų, palydų daugybės.”

★

Jurgis skaitė laišką ir balo ir raudo. 
Tamsias akis trina, minčių nesugaudo.
— Jurgi, — rašo Olė, — aš be galo kenčiu. 
Mano galva pilna visokiausių minčių.
Atvažiuok! Aš daug ką tau turiu sakyti. 
Man reikia svajones savo išblaškyti. 
Aš esu pamilus pulkininką Stasį. 
Žinia, niekur kito tokio ir nerasi.
Tiktai atvažiuoki mielasai auksini,
Meiliai pakalbėsim kartą paskutinį... *

Perskaitęs tą laišką, mąstė: Praradau.
Iš proto išvarė mergaitė, matau.
Tik esu bejėgis reikalą pakeisti.
Nieko nebeliko, kaip Olei atleisti. - ,
Galvojo taip Jurgis, žodžio neištaręs.
O kad pirmiau būčiau širdį atidaręs. 
Bet nebeprikelsi, kas tragiškai žuvo. 
Jai laimė, o man gi liūdna dalis kliuvo.

★

Olė nuvyksta į Pažaislį aplankyti sesers. Padaro 
jai didelį įspūdį visa aplinkuma, vienuolių pamaldos, 
giedojimas, vargonai. Kai susitinka su savo seserimi, 
kuri dabar jau turi Juozafinos vardą, jos nebesusikal- 
ba. Vienuolė prikaišioja, kam Olė paliko tėviškę, kam 
atvykusi į Kauną, ji vaikosi madas ir pasidarė tokia ne
rimta.

Sesuo vienuolė palieka ją sujaudintą ir išblokštą : 
iš kelio.

(nukelta į 4 psl.)
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Kad butų vaikam įdomiau
Kam teko dalyvauti lituanis

tinių mokyklų pirmajame są
skrydyje, tas pastebėjo vieną 
būdingą bruožą — mokinių en
tuziazmą. Maironio mokyklos 
mokiniai tai šventei rengėsi su 
dideliu noru, pakilia nuotaika. 
Tai tikrai buvo puiki diena šių 
mokyklų gyvenime, kurią visi 
prisimins. O tai yra labai daug. 
Tai konkretus lietuviškos bend
ruomenės ugdymas ir jos stip
rinimas.

Redakcija, teigiamai vertin
dama šį pasireiškimą, rado rei
kalą surinkti daugiau medžia
gos apie sąskrydį. Tegu tai bū
na paskatas ir toliau rengti to
kias šventes, tegu tai būna pa
skatas ir kitom mokyklom drau
ge susiburti į vieną didelę lie
tuvišką šeimą.

Mintis iš Vasario 16
Maironio mokyklos mokyto

jų taryboje buvo svarstoma, 
kaip vaikam įspūdingiau su
rengti Vasario 16 minėjimą. Ta
da ir kilo mintis juos visus su
vežti į vieną vietą. Tokiame su
važiavime vaikai pasijustų, kad 
yra didelės bendruomenės na
riai, pergyventų šventės paki 
lia nuotaika.

Tada, apsvarsčius planą, bu
vo surastos ir didelės kliūtys. 
Vasario mėn. dažnai būna blo
gas oras. Niekas negarantuos, 
kad ta ar kita mokykla galės at
vykti.

Taip teko nukelti šventę to
limesnei datai. Buvo parinktas 
kovo mėnuo, bet tuo metu pa
siskardeno sportininkai su sa
vo švente.

Prieš pradedant
Teko rengimą dar toliau nu

kelti. Bet — pirmiausia reikė
jo išsiaiškinti galimybes vieto
je. Iš kur gausi patalpas? Rei
kia scenos ir salės. Dabar lie
tuviška mokykla yra prisiglau
dusi nelietuvių parapijoje. Bu
vo sustota ties Maspetho lietu
vių parapijos sale, bet tuo me
tu, paskelbė, kad salė uždaro-

Kaip Maironio mokykla rengėsi 
mokyklų sąskrydžiui

ma remontam.
Tada mokyklos vedėja Elvy

ra Ošlapienė nunešė savo rū
pesčius anam Holy Child Je
sus parapijos klebonui, kuris 
taip mielai įsileido lietuvišką 
mokyklą į savo parapijos patal
pas. Msgr. Raymond S. Leo
nard reikalą mielai parėmė ir 
tuoj atsivertė kalendorių, kur 
surašyta, kas ir kada naudojasi 
parapijos patalpom. Su visu kle

bono pritarimu ir globa buvo 
gautos patalpos gegužės 15. 
Buvo duota ir didelė graži sa
lė su scena.

Pakviečiamos apylinkių 
mokyklos

Tada jau griebtasi pilno or
ganizavimo. Pačioje mokyklo
je iš mokytojų susidarė komi
tetas, kuris tvarkė šventės rei
kalus. Tame komitete dirbo: 
pati vedėja Elvyra Ošlapienė,

Maironio lituanistinėje mokykloje papuoštos V-tos klasės durys. Prie durų 
stovi to skyriaus mokinės Aldona Bulotaitė ir Daina šulaitytė

Lietuvos gyventojai

mokytojos Elena Ruzgienė ir 
Liuda Gudelienė.

Tuoj buvo išsiuntinėti pakvie 
timai visom apylinkės mokyk
lom. Laiškai buvo parašyti mo
kyklos vedėjam ir tėvų komi
teto pirmininkam. Tokie dvigu
bi kvietimai turėjo tvirčiau pa
kviesti.

Mokytojų pritarimas
Buvo pakviestos visos šiame 

Atlanto pakraštyje veikiančios 
lituanistinės mokyklos. Siam 
rajonui priklauso ir Rochester 
N. Y.

Visi mokytojai pritarė su en
tuziazmu. Patiko jiem pati idė
ja, kuri turėjo įnešti šio te 
naujo į lietuvišką gyvenimą.

Tėvų komitetai tokio entu
ziazmo neparodė. Jie įžiūrėjo 
ir kai kurių sunkumų.

Didelio pritarimo susilaukta 
iš Philadelphijos, kuri pažadė
jo atvykti net su pilnu auto
busu. Iš Worcesterio Aušros 
Vartų mokykla pažadėjo atva- 
riuoti su programa. Išjudintas 
ir Washingtonas, bene toliau
sias punktas. Washingtonas pa
žadėjo savo atstovus atsiųsti iš 
vakaro. Prisidėjo dar New Ha- 
veno mokykla, Elizabetho mo
kykla, Baltimorės mokykla. So
vietine mokykla viso buvo sep
tynios mokyklos.

Iš anksto pasisakė, kad ne
galės atvykti, šios mokyklos: 
Rochesterio, Bostono, Waterbu- 
rio. Atvykti trukdė ir tokia ap
linkybė, kad šventei buvo pa
rinkta gegužės 15 diena, jau 
mokslo metų pabaiga. Kiti turė
jo tuo metu ir kitokių įsipa
reigojimų.

Pasirengimai mokykloje
Gavus teigiamus atsakymus, 

pačioje mokykloje prasidėjo 
planavimas, pasirengimas. Mo
kiniai buvo įtraukti į puošimo 
darbūs. Kiekviena klasė nupie
šė didelį plakatą, kuriame iš
reiškė savo lietuviškus jaus
mus ir savo vaikiškas mintis. 
Plakate buvo Įrašyta— kvie
čiame aplankyti jų skyrių. Jie

tai darė namuose, pieštukais 
piešė, kirpo, klijavo, savaip 
ornamentavo. Eglė Šukytė, 8 
skyriaus mokinė, nupiešė dide
lį plakatą, kurį pakabino prie 
mokyklos durų iš lauko pusės. 
Vienoje pusėje buvo lietuvaitė, 
o kitoje — sveikinimas atvyku
siem.

Mokyklos pamokas planavo 
mokytojos Dana Bobelienė ir 
Rūta Ruzgaitė, talentų progra
mą tvarkė mokytojos Elena 
Ruzgienė ir Birutė Radzivanie- 
nė.

Visus atvykusius suregistruo
ti pasižadėjo mokytojos: Jad
vyga Kregždienė, Kazimiera 
Šventoraitienė ir Ona Balčiū
nienė.

Vaikai atvyksta visai dienai. 
Pasirūpinta ir pietum — buvo 
užsakyti viščiukų pietūs, pri
pirkta ledų, sodės, sunešta į 
mokyklos valgomąjį, parašytos 
iškabos ir stalai ištiesti sve
čiam.

štai gegužės 15, šeštadienį, 
10 vai. pradėjo rinktis svečiai 
į lietuviškąją mokyklą. (Apie 
tai kitą kartą), (p.j.)

GEGUŽĖS MEN. AIDAI
Straipsniai: Antanas Gailiu- 

šis — JAV Lietuvių Bendruo
menės darbo kliūtys ir jų prie
žastys; Vanda Sruogienė — 
Pamirštoji pionierė O. Bagnic- 
kaitė; Algirdas Budreckis — 
Baltasis Erelis — Lietuvos ne
priklausomybės gynėjas per II 
pasaulinį karą; Bronius Povi
laitis — Tabakas ir jo alkaloi
dai.

Iš grožinės literatūros: Balys 
Auginąs — Eilėraščiai; Petras 
Melnikas — Barzdos ir rožės 
(beletristika).

Apžvalgoje: Juozas Girnius
— Kovoti prieš blogį — ne 
prieš žmones; T. Leonardas, O. 
F.M. — Veiklus ir palaimus gy
venimas (apie prel. Pr. Jurą): 
Igoriui Stravinskiui mirus; A- 
dolfas Damušis — Pranas Pa- 
dalis; Konst: Petrauskas — 
ALVUDas; Al. Gimantas —Vi
nys ir gėlės S. Nėries atmini
mui? Mūsų buityje.

Recenzijos: Zenonas Ivinskis
— Baltų valstybių istorija vo

kiečių kalba (G. von Raucho); 
P. Jonikas — Baltų lingvisti
kos leidinys; Pr. Skardžius — 
Lietuvių kalbos tarmių chresto
matija; Romas Misiūnas — 
1905 metų sąjūdis Lietuvoje 
(A. Tylos knyga); Titas Alga — 
Naujasis A. Barono novelių 
rinkinys; kun. Vytautas Piktur
na —Gyvoji liturgija (St. Ži
lio knyga); Liūtas Grinius — 
Lietuviai kunigai 1966 (K. Že
maičio brošiūra).

Viršelio 1 psl. — A. Gudai
tis — Vyras su dūdele (1970, 
aliejus), 4 psl. J. Paukštienė— 
Motina ir vaikas (akrilis). Šia
me numery duodama J. Paukš
tienės tapybos darbų nuotrau
kos.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pran
ciškonai; leidėjų atstovas T. 
dr. Leonardas Andriekus, OF 
M; administruoja T. Benvenu- 
tas Ramanauskas, OFM, 680 
Bushwick Ave. Brooklyn, N.Y. 
11221.

Lietuvių Rašytojų Draugijos premiją įteikiant. Premiją paskyrė Lietuvių Fondas, ir jo pirmininkas dr. K. 
Ambrozaitis Įteikia poetui K. Bradūnui, Tarp jų — Tėv. L. Andriekus, OFM, Rašytojų Draugijos pirmininkas.

(atkelta iš 3 psl.)
Lietuvių skaičius didėja Vil

niuje ir Klaipėdoje, o Kaune 
jis beveik pastovus. Lietuvių 
Vilniuje 1970 procentas, paly
ginti su bendru gyventojų skai
čiumi, buvo 42.8 (1959 —33.6 
proc.), Kaune tas procentas sie
kė 84.3 (1959 — 82.0), Klaipė
doje— 60.8 (55.2 proc.). -

Rusų skaičius sumažėjo vi
suose trijuose miestuose, ta
čiau visvien jų skaičius nema
žas: Vilniuje — 24.5, Kaune— 
10.5, o Klaipėdoje — 30.9 
proc. (Įdomu, kiek rusų gyvena 
kitose Lietuvos vietovėse, kur 
įkurta nauja pramonė. Tai ven
giama skelbti. — Red.) Len
kai, aišku, daugiausia telkiasi 
Vilniuje, bet ir šiame mieste 
jų skaičius mažėja: 1970 jų bu
vo 18/3 proc. (1959 — 20 
proc.). Kaune lenkų tėra 1 
proc., o Klaipėdoje —- 0.7 pre.

Gudų su žydais daugiau Vil
niuje, kaip Kaune ar Klaipė
doje. Gudų Vilniuje — 6.5 
proc., Kaune — 0.8, tačiau 
Klaipėdoje — jau 2.9 proc. 
Žydų daugiau Vilniuje ir Kau
ne (4.4 ir 1.4 proc.), visai 
nedaug Klaipėdoje — 0.6 proc. 
Kitų tautybių daugiau Klaipė
doje (4.1 proc.), mažiau Vil
niuje (3.5) ir Kaune (2.0 proc.).

DAUGIAU KAIP PUSE 
MILIJONO PENSININKŲ

Paskutiniame skyriuje pa
teiktas gyventojų pasiskirsty
mas pagal pragyvenimo lėšų 
šaltinius.

Paaiškėjo, kad 1970 dirban
čiu asmenų buvo suskaičiuota 
1,540.400, arba 49.2 proc. visų 
gyventojų, pensininkų 1970 bu
vo 530,000, stipendininkų — 
55,300 vadinamųjų išlaikytinių 
(vaikų, pagyvenusių ir kt.) — 
1,126,800 (36.0 proc.), be to, 
asmenų, turinčių kitus pragyve 
nimo šaltinius ir jų nenuro- 
džiusių, buvo rasta 11,600, ar
ba 0.4 proc. (Elta)

Kaimas — saldi svajone
(atkelta iš 3 psl.)

KAIMAS — SALDI SVAJONĖ

Sujaudino Olę sesės sutikimas. 
Paveikė jai širdį žiaurusis likimas. 
Praeitį apmąstė dar visai neseną; 
Mąstė, kaip vienuolės Pažaisly gyvena. 
“Aš gi viena stoviu, viesulų parblokšta; 
Nežinau, ko mano širdis šiandien trokšta; 
Kenčiu, trokštu, kvapo niekaip neberandu, 
Iš ramaus kaimelio į bedugnę skrendu.. 
Ar žydintį sodą kada bematysiu?
Ar miesto šiukšlyne kaip gėlė nuvysiu? 
O mielasis kaime, tu saldi svajonė, 
Dėl tavęs iš širdies liejasi dejonė!

TRYS VYRIŠKOS RANKOS

Pas Didžiulį Jurgis į svečius atėjo. 
Didžiulis ta proga šitaip jam kalbėjo:

— Jurgi, tu protingas, reikalą supranti. 
Žmonės jau paleido apie tave antį... 
Mes tokie jau esam, tokie kaimo žmonės: 
Jei tik galim, engiam kitą be malonės, 
Iš mažiuko kupsto darom baisų kalną, 
Iš vasaros kaitros — audrą, baltą šalną. 
Žinau, kad tos kalbos tau visai nerūpi. 
Pažiūrėk, mielasis, kur kūkalis tupi. 
Pirki Šakalienės ūkį, pigiai gausi, 
Jei laiku derėsi,reikale nesnausi.

— Ačiū tau, Didžiuli, gal mane suprasi. 
Esi geras draugas, tokį sunkiai rasi. 
Nors nebuvau niekad gyvenime paikas, 
Bet vis tiek blaškiausi, kaip mažytis vaikas. 
Praėjo slogutis, kurs mane kankino, — 
Tėvynei tarnauti jau širdis težino. 
Ne ūkiai man rūpi ir ne didis turtas, 
Bet kaip gali būti išnaikintas skurdas. 
Aš liksiu bičiulis ištikimas kaimo. 
Eisiu, nešiu šviesą į kiekvieną šeimą! 
Savo vieno jėga daug nepadarysiu, 
Tad tave ir Joną į talką prašysiu ... 
Suburkime jėgas vardan apšvietimo, 
Laukime pagalbos iš savo kaimyno. 
Supilkime duoklę aruodan tėvynės, 
Laukime rš darbo geresnės gadynės!

Trys vyriškos rankos, sunertos, suspaustos, 
Trys valios, trys jėgos, įtampoj taip aukštos 
Jaunimui rodė idealą tėvynės 
Bei šviečiančią aušrą naujosios gadynės...

Apie Fondą ir Laureatą
Leonardo Andriekaus žodis, Įteikiant Lietuvių Rašytojų Draugijos 

• 1000 dol. premiją Kaziui Bradūnui Lietuvių Fondo suvažiavime 
New Yorke 1971 gegužės 15

Lietuviu Fondo vadovybei pageidaujant, Rašytojų Draugi
jos premija Įteikiama šiame suvažiavime.

Tai ne vienu atžvilgiu prasminga ir Įdomu.
Lietuvių Fondas jau keleri metai yra Rašytojų premijos 

mecenatas, teikiąs po 1000 dol.
Mes visi, o ypač jo nariai, turime žinoti, jog ši dovana aukš

tai iškelia Lietuviii Fondą kaip kultūrinės šalpos instituciją.

Teikti premijas bei subsidijas mokslo veikalams, švietimo 
įstaigoms, visuomeninei akcijai yra paranku ir Įprasta.

Bet skirti gerą pinigų, sumą literatūrai mūsų aplinkybėse 
jau ne taip populiaru.

Beveik visos mūsų jėgos tremty sutelktos išorinėn akcijon 
tautai gelbėti.

Skubėjime, triukšme ir Įtampose didžioji mūsų visuomenės 
dalis, deja, pamiršo, jog dvasinė tautos gyvybė glūdi rašte.

Kūrybinė ugnis yra tautos ugdytoja, palaikytoja ir Įkvėpė
ja laisvėje, b ypač priespaudoje.

Štai kodėl tremty gimusiai literatūrinei knygai uždari ke
liai tėvynėn.

Garbė Lietuvių Fondui, kad jis įvertino kūrybos galią tau
tai ir pastebėjo grožinio rašto varganą dalią!

Kasmet skiriamos sumos kultūriniams reikalams, ir dar 
1000 dol. premija literatūrai, liudija šios institucijos apvaizdišką 
paskirtį.

Užtikrinu, kad visi rašytojai tai labai įvertina ir meldžia 
tęsti mecenatystę.

Gilios padėkos ženklan pati Lietuvių Rašytojų Draugija 
šiame suvažiavime prašo ją priimti Į Lietuvių Fondą nariu su 
100 dol. įnašu.

II
Šiemet LR Draugijos 1000 dol. premija teko poetui Kaziui 

’ Bradūnui už jo rinkinį “Donelaičio kapas”.
Knyga buvo išskirta ir įvertinta specialios komisijos, suor

ganizuotos Chicagoje iš rašytojų Algirdo Antanaičio, Povilo 
Gaučio, Anątolijaus Kairio, Vinco Ramono ir Lietuvių Fondo 
pirm. dr. Kazio Ambrozaičio.

Malonu visiems, kad šių metų laureato kvalifikacijos itin 
ryškios.

Kazys Bradūnas — 10 poetinių knygų autorius, 4 stambių 
literatūrinių leidiniiĮ, buvęs kultūros žurnalo “Aidų” ir jau 10 
metų esąs “Draugo” kultūrinio numerio redaktorius.

Jis — literatūros, meno ir kultūrinių apraiškų vertintojas.
Jis — muzikų bičiulis ir kantatų kūrėjas.
Bet labiausiai — jis poetas, o visa kita — tik papildomoji 

ornamentika.
Kaip Liet. Enciklopedijoje pažymėta, Bradūnas “ryškiausias

giliai tautinės minties poetas, siekiąs atskleisti amžinojo lietuvio 
dvasią” (Papild. tomas).

Tai iš tiesų ypatinga poetinė misija.
“Amžinojo lietuvio dvasią” jis jau atskleidė 10 rinkinių, 

įskaitant ir premijuotąjį “Donelaičio kapą”, skambantį liūdnu 
gailesiu.

Bet nebijokim šio gedulingo vardo.
Jis turtingas prasmėm ir būdingas Bradūnui.
Kadaise poetas Motiejus Gustaitis apie savo kapą dainavo: 

Čia guli giesmės nesakytos, 
Čia guli dainos nerašytos, 
Kurias likimas užslopino, 
Ir niekas, niekas jų nežino.

Pas Bradūną “kapas” yra simbolis, pranoksiąs individą. 
Jis išreiškia slėpiningą mūsų tautinių, lobių gelmę, atšiauraus 
likimo pažymėtą mirties ženklu.

Toj gelmėj, lyg kokiame užžėlusiame kape, “guli giesmės 
nesakytos ir dainos nerašytos”.

Vienok kas nors turi jas atgaivinti ir iškelti.
Kas nors turi grumtis su mirtimi dėl tų lobių.
Archeologai atkasa proistorinius kapus ir mums parodo se

novę — kaulus, puošmenas, vazas.
Rašytojai, ypač poetai, atveria save ir mums naujai parodo 

gyvenimą bei mirtį.
Jie tai padaro širdim, užgriebdami tuos mistinius lobius, 

kuriuos likimas buvo užslopinęs.
Talentingų poetų asmeninės emocijos tampa visuotinėm.
Tada mes sakome: — Žiūrėk, čia mūsų paeiti brangmenos 

— širdgėlos, troškimai, polėkiai... Kur jie iki šiol dūlėjo? —
Beje, tie kūrybiniai lobiai, lyg po storom velėnom, dūlėjo 

po šimtmečių klodais, laukdami, kad kas juos prikeltų ir iškeltų.
Įžvalgus poetas įkvėpimo valandoj gali atlikti šį stebuklą. 
Tai čia ir iškyla kūrybos su tautiniu koloritu galimybės.
Pas Bradūną paskutiniame rinkiny Donelaitis yra tas ste

bukladario simbolis ir “kūrybos genijus, pralaužius mirties ribas” 
(Darb. 1971 nr. 15).

Šia prasme kapas turi ryšio jau nebe su mirtimi, o su gy
venimu bei prisikėlimu.

Mūsų laureatas savitai tęsia Donelaičio tradiciją.
Kaip minėta, jis 10-ty savo poezijos knygų atsivėrė, lieps

nodamas proistorinių morenų ugnim, spindėdamas pasakiškų 
kamanų sidabru, skambėdamas devyniom baladėm, čiurlioniš
kom sonatom ir Vilniaus varpais; stebėdamas protėvių pėdas 
arimuos, maitindamasis svetima duona ir pagaliau rymodamas 
prie Donelaičio kapo.

Čia tai jo knygų pavadinimų užuominos, vaizdžiai liudijan
čios poetinį charakterį.

Lietuvių Rašytojų Draugijos vardu sveikinu Kazį Bradūną, 
pasiekusį tokių gilumų kūryboje, pagerbtą antra mūsų Draugijos 
premija bei kitom premijom, gyvenantį kūryba ir savo tautos 
širdgėlom.

Sėkmės, sklandžios sėkmės jam, verčiant amžių velėnas ir 
po storais užmiršimo klodais ieškant tautinės kūrybos slėpinių.
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45 metai Dievo ir tautos tarnyboje
Gegužės 29 sueina 45 metai, 

kai prelatas Jonas Balkūnas, 
Maspetho lietuvių parapijos 
klebonas, buvo įšventintas ku
nigu. Šią sukaktį, be kitų išo
rinių iškilmių, jis paminės atei
nantį sekmadienį mišių auka. 
Prel. J. Balkūnas yra vienas iš 
tų lietuvių, kuris gimė Ameri
koje, o augo ir mokėsi Lietu
voje, gi kunigų seminariją bai
gė ir į kunigus įšventintas bu
vo JAV. Jam nebuvo proble
mos, už ką apsispręsti. Jis, 
kaip tikinčiųjų lietuvių tėvų 
sūnus, apsisprendė tarnauti lie
tuviam ir kaip kunigas tarnau
ja tikintiesiem.

Šiandieną, kada senoji lietu
vių karta baigia išmirti, o kiti 
lietuviai labai išsisklaidė, jo ap
tarnaujamą bažnyčią lankančių-

Prel. J. Balkūnas kalba Batuno konferencijoje. Nuotr. V. Maželio

ROCHESTER, N.Y.
Spalvingas Gintaras

Dainų ir tautinių šokių va
karas, kurio programą atliko 
svečiai iš Montrealio — Gintaro 
jaunimo ansamblis, praėjo spal
vingai ir pakiliai. Gausiai susi; 
rinkusius klausytojus gintarie- 
čiai savo kone trijų jardų il
gio triūbomis ir įvairiomis bir- 
bvnėmis, kanklėmis ir daino
mis maloniai nukėlė į seno
sios Lietuvos laukus ir pie
vas. Jų primityvūs muzikiniai 
instrumentai ir dainos skam
bėjo darniai. Tautiniai šokiai 
buvo šokami grakščiai. Ypač 
pasigėrėtina buvo jauna prane
šėja: ji puikia lietuvių kalba 
patraukliai pranešinėjo vakare 
programą ir deklamavo.

Gaila, kad nebuvo išleista 
programa, kurioje būtų buvę 
galima rasti programos atlikė
jų pavardes ir kt.

Vakaro rengėjai buvo vietos 
skautai.

Choro koncertas — 
birželio 6

Vietos Lietuviu Bendruome
nės choro pavasarinis koncer
tas įvyks birželio 6, 7:30 vai. 
vak., Šv. Jurgio lietuvių para
pijos salėse, 555 Hudson Ave 
Choras atliks dainas, kurios 
šią vasarą bus dainuojamos A- 
merikos ir Kanados dainų 
šventėje, Chicagoje. Išgirsime 
ir jauną solistę Talandienę, ku
ri šiame krašte yra baigusi dai
navimo mokslus. Ji jau seniai 
rochesteriečių yra maloniai lau
kiama.

Parapijos apyskaita 
su nuostoliu

Šv. Jurgio lietuvių katalikų 
parapijos apyskaitoje, kuri bu
vo paskelbta kovo mėn. pabai
goje. pranešama, kad 1970 pa
jamų turėta 35.403.21 dol. 
Svarbesnės pajamos: sekma - 
dieniu ir mėnesinės rinkliavos

♦

daugumą sudaro 
kitataučiai, bet lietų

jų 
jau 
viai pas jį nesijaučia kampinin
kais. Jie turi pamaldas, mi
šias ir pamokslus savo kalba. 
Lietuvių suvažiavimų, kongre
sų ir tautinių švenčių metu pa
maldom dažniausiai parenkama 
jo bažnyčia. Charakteringa ir 
tai, kad jis naują bažnyčią sta
tyti pavedė lietuviui architek
tui, o ją išpuošti — lietuviui 
dailininkui, kurie ją padarė 
nuostabiu lietuviškojo meno 
paminklu JAV. Už savo kuni
giškus darbus jis buvo įvertin
tas ir bažnytinės hierarchijos, 
nes gana jaunas buvo paskirtas 
klebonu (1933), pakeltas prela
tu (1948), paskirtas Brooklyno 
vyskupijos patarėju (1949), ne
kalbant jau apie kitokias pa

— 22,612.70 dol., “bingo” žai
dimai — 7,750.68 dol., Kalėdų 
ir Velykų aukos — 1,095.00 
dol., bazaras — 1,261 dol.

Išleista: 36,596.30 dol. Svar
besnės išlaidos: algos — 13, 
932.96 dol., dujos, elektra,' te
lefonas — 4,225.04 dol., kle
bonijos išlaidos — 2,087.76 
dol.

Tokiu būdu Šv. Jurgio para
pija per 1970 turėjo daugiau 
išlaidu 1,195.09 dol.

Parapijai išlaikyti savo au
komis 1970 yra prisidėję apie 
460 parapiečių. Gaila, dar vis 
yra ir tokių, kurie pagal save 
išgales per silpnai remia savo 
lietuvišką parapiją.

Sutuoktuvės
Rita Mačiulytė ir Jonas Si- 

paila gegužės 1 susituokė šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Sutuoktuvių palaiminimą sutei
kė parapijos klebonas kun. 
Pranas Valiukas. Mišių metu 
giedojo LB choras, vadovauja
mas Jono Adomaičio, ir solis
tė Vlada Sabalienė. Vargonavo 
R. Obalis.
' Rita ir Jonas Sipailai yra 
susipratę jaunosios kartos lietu
viai, aktyvūs skautų ir choro 
nariai. Jonas Šipaila šiuo me
tu atlieka karinę prievolę. 
Prieš metus Rochesterio Tech
nikos Institute jis baigė biolo
gijos mokslus.
Knygos, kurios vasaros atosto
gas padarys daug malonesnes

Šiuo metu yra gautos šios 
visų dėmesio vertos naujai iš
leistos knygos: J. Eretas —Ka
zys Pakštas, Tautinio šauklio 
odisėja: A. Kučas — Amerikos 
lietuvių istorija: Vyt. Volertas 
— Pragaro vyresnysis, premi
juotas romanas; K. Jurgėla— 
1962-64 m. sukilimas Lietuvo-- 
je; L. Dovydėnas —Mes val
dysime pasaulį. Šias ir visas ki- 

reigas.
Kaip lietuvis kunigas, prel. J. 

Balkūnas yra uohis lietuviško
sios katalikiškosios akcijos vei
kėjas. Nuo 1930 ALRKF cent
ro valdyboje įvairių pareigų 
narys, Kunigų Vienybės sekre
torius ir pirmininkas (New Yor- 
ko ir New Jersey KV pirmi
ninkas jis yra ir dabar). Dgą lai
ką buvo Ateitininkų Susišelpi- 
mo Fondo pirmininkas ir glo
bėjas JAV. Dažnas paskaitinin
kas, kalbėtojas ir pamokslinin
kas lietuvių tautinėse šventė
se, minėjimuose, suvažiavimuo
se ir lietuviškose radijo pro
gramose. Jis yra ir spaudos dar
bininkas; joje bendradarbiauja 
nuo 1922. Rašė Darbininke, Vy
tyje, Drauge, Amerikoje, Gar
se ir kt. Kartu su kitais Brook
lyno klebonais parūpino leidi
mą lietuviškos spaudos apašta
lam — pranciškonam įsikurti 
Brooklyne. Dažnais atvejais jo 
rūpesčiu informuojama ir JV 
spauda apie dabartinę Lietuvos 
Bažnyčios padėtį.
Kaip lietuvis, jis rūpinasi Lie

tuvos nepriklausomybės atgavi
mo reikalais; nuoširdžiai dir
ba su visokių pažiūrų lietu-

STUDENTŲ ATEITININKŲ S-GOS KURSAI DAINAVOJE
vę. Kiek pasiduoti aplinkai, 
kiek prieš ją kovoti. Kaip aplin
kai vadovauti.

Kęstutis Girnius pristatys re
liginės laisvės problematiką An
tano Maceinos “Didžiojo inkvi
zitoriaus” šviesoje. Legendos 
istoriosofija: dialektinė legen
dos sąranga, laimės ir laisvės 
priešingybės pasaulio istorijo
je ir žmogaus prigimtyje.

Juozas Kazlas: Sovietų Sąjun
gos ateitis. Laisvė, priespauda, 
ar chaosas? Kokia laisvė egzis
tuoja totalitarinėje visuomenė
je? Kaip išsivysto laisva visuo
menė?

Augustinas Idzelis: Laisvė ir 
tautinė atsakomybė. Uždavi
niai ateičiai ir dabarčiai. Lietu
vos teritorijos klausimas, bend
radarbiavimas su krašau.

Dr. Vytautas Vygantas: Stu
dento ateitininko pasirinkimo 
laisvė. Reikalingumas vienam 
stoti prieš masę, ieškojimas kul
tūrinio momento. Ka laisvė 

ir

“Turbūt jokia kita sąvoka 
nėra taip iškraipoma, susiau
rinama arba išvedama į pla
čius laukus, kaip laisvė.” Tais 
žodžiais prasideda kun. Stasio 
Ylos parašyta knyga “Laisvės 
problema”. Ir iš tikrųjų, da
bartiniame mūsų gyvenime, ir 
angliškoje, ir lietuviškoje visuo
menėje, beveik visų mūsų pro
blemų sprendimai sustoja ties 
laisvės klausimu.

SAS kursuose (gegužės 28- 
31) bandysime pristatyti lais
vės pagrindus. Bandysime iškel
ti pagrindines laisvės proble
mas pasidalįnti nuomonėmis 
apie jas. Bandysime vienas ki
tą pamokyti, naudodami visas 
mintis, kurių esame prisirinkę 
iš filosofijos, literatūros, religi
jos, ir prieiti prie atsakymo: 
kur mes stovime laisvės supra
timo atžvilgiu. O mum padėti 
yra sutikusi visa eilė prelegen
tų.

Dr. Algis Norvilas pristatys 
pagrindines laisvės problemos 
sąvokas, pritaikytas šių 
dienų studentijai. Laisvės rū
šys, aptartis, tvarka, techno
logija. Pradinė ir atbaigiamoji 
laisvė.

Kun. dr. Antanas Paskųs: In
dividas visuomenėje. Kultūra, 
technologija, revoliucija. Kaip 
aplinka paveikia žmogaus lais

tąs knygas lietuvių kalba bei 
plokšteles galima gauti sek
madieniais nuo 10 iki 12:3C 
Šv. Jurgio parapijos žemutinė
je salėje, 555 Hudson Ave.

sb.* 

Jonas Adomaitis, ilgametis Roches- 
terio LB choro dirigentas. Choro 
koncertas jvyks birželio 5 d. 7:30 
v šv. Juozapo lietuvių parapijos 
salėje. Dalyvauja sol. Talandienė.

viaiK ir yra jų gerbiamas bei 
vertinamas. Rūpinosi lietuvių 
imigracijos reikalais, 194449 
buvo Balfo našlaičių komisijos, 
pirmininkas. Jo rūpesčiu į JV 
atgabenta 170 lietuvių našlai
čių. Jis yra vienas iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Lietu 
vių Universalinio Biuro suma
nytojų ir steigėjų. 1945-1946 
American Bill of Rights Asso
ciation vicepirmininkas. 1947 
lietuvių atstovas American 
Overseas Aid, 1951-53 Ameri
kos Liet. Bendruomenės Laiki
nojo Organizacinio Komitete 
pirmininkas. Jis Tautos Fon
do pirmininkas ir globėjas. Tie
siog nėra įmanoma išvardyti 
visų tų organizacijų, kuriose 
prel. Jonas Balkūnas dalyvau
ja arba vadovauja.

Šios sukakties proga Darbi
ninko redakcija ir leidėjai, kar
tu su visa lietuviškąja visuo
mene, jo prakilnybę prel. Joną 
Balkūna nuoširdžiai sveikina ii 
dėkoja už visus per 45 kuni
gystės metus Dievo garbei ir 
Lietuvos gerovei nuveiktus 
darbus ir linki jam geros svei
katos tolimesniem nesibaigian- 
tiem darbam įveikti.

BALTIMORE, MD.
Sodalietės, kurios taip gra

žiai veikia mūsų parapijoje, bir
želio 18 šv. Alfonso mokyklos 
salėje rengia bingo žaidimus. 
Pradžia 7:30 v. Sodalietės kvie
čia visus atsilankyti.

Ona Vaitukaitienė, pirmos 
kartos lietuvė, po sunkios ir 
ilgos ligos mirė senelių prie
glaudoje gegužės 12. Kai leidc 
sveikata, ji buvo ištikima Šv. 
Alfonso parapijos narė, dirbc 
ir dalyvavo įvairiuose parapi
jos parengimuose. Gedulingos 
mišios už jos sielą aukotos Šv 
Alfonso bažnyčioje gegužės 
15. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdę dukra 
Ona ir sūnus Vincas.

šeštiniu dieną daug žmonių 
dalyvavo visose pamaldose. Po 
visų mišių bažnyčios prieangy
je Maryknoll seserys rinko au
kas.

Kazimieras Pranckonis, nau
josios kartos lietuvis, Į Baltimo
re atvykęs 1957, mirė gegužės 
13. Velionis buvo uolus veikė
jas Lietuvos karių Ramovės 
Baltimorės skyriuje. Dalyvavo 
įvairiuose lietuviškuose paren
gimuose. Mišios už jo sielą au
kotos šv. Alfonso bažnyčioje 
gegužės 15. Palaidotas New 
Cathedral kapinėse. Liko nuliū
dusi žmona Marė.

Šv. Alfonso suaugusiu klu
bas savo gegužinę surengė ge
gužės 16 Patapsco valstybinia
me parke. Dalyvavo daug klu
bo narių.

šv. Alfonso mokykla mokslo 
metus baigia birželio 13. Da
bar jie rengiasi egzaminam ir 
metų užbaigimo programai.

Maspetho lietuvių bažnyčia, pastatyta prel. J. Balkūno rūpesčiu.
Nuotr. V. Maželio

reiškia veikloje. Laisvas užsi
angažavimas.

Kursų komendantas — Eli- 
gijus Sužiedėlis. Berniukų va
dovas — Paulius Alšėnas. Mer
gaičių vadovė — Loreta Vai
nienė.

Registracija prasideda penk
tadienio vakarą, gegužės 28, 
kursai — šeštadienį iš ryto. 
Baigias pirmadienį, gegužės 31, 
per pietus.

Kursuose gali dalyvauti visi

Denis G. Mažeika medicinos daktaras
Ištikimybė Amerikai, ištiki

mybė tėvų gimtajam kraštui 
pranašumas profesijoje — te
kis yra pozityvus kelias šie 
krašto jaunimui. Šiuo keliu 
ėmėsi žengti ir Denis G. Ma
žeika, inž. Antano J. ir Zuza
nos Mažeikų sūnus, So. Ozo
ne Park, N. Y.

Denis š.m. gegužės 28 bai

Ateitininkų metinė šventė 
buvo gegužės 22-23. Gegužės 
22 d. 7 v.v. Šv. Alfonso mo
kyklos salėje kuopa suvaidino 
Cezario Surdoko vieno veiks
mo vaizdelį “Sudie, stovykla”. 
Programoje dalyvavo ir kitų 
kolonijų jaunimas. Gi Baltimo
rės tautinių šokių grupė “Kal
velis” pašoko keletą šokių. Gru-. 
pei vadovauja Eimutis Radžius. 
Buvo ir loterija. Kitą rytą jau
nimas dalyvavo 8:30 v. mišio
se. Po mišių salėje buvo bend
ri pusryčiai ir susirinkimas. 
Kalbą pasakė stud. Romas Pu- 
teris iš Toronto, Kanados.

Lietuvių postas 154 laimėje 
atžymėjimo žvaigždę, nes jų 
narių skaičius šiemet padidėjo 
Jau kelinti metai iš eilės, kai 
lietuviai laimi tokią žvaigždę. 
Metų eigoje už savo -nuveik
tus darbus buvo apdovanoti 
premijomis. Paškutiniame su
sirinkime gegužės 12 jie rinke 
kandidatus į naują valdybą. Už 
tuos kandidatus balsuos birže 
lio mėn. Nauja valdyba parei
gas pradeda eiti rugsėjo mėne
sį. Pareigų perdavimas vykdo
mas su ypatingomis iškilmė
mis.

Lietuvių melodijos valandė
lės radijo piknikas bus birže
lio 20 gražiame Conrad Ruth 
Vilios parke. A. Juškus ir K 
Laskauskas, pasišventę valan
dėlės vedėjai, kviečia visus da 
lyvauti šioje metinėje geguži
nėje. Bus ir įdomi programa, 
šokiam gros orkestras. Bus 
valgių ir gėrimų.

Jonas Obelinis
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nario *mokestį užsimokėję stu
dentai ateitininkai (galima už
simokėti ir per kursus). Pilnas 
kursų mokestis — 22 dol. Na
rio mokestis — 3 dol.

Dėl smulkesnių informacijų 
galima skambinti kursų ad
ministratoriui Jonui Vainiui 
(212) 296-8607 ar SAS pirmi
ninkui Jurgiui Oniūnui (212) 
441-3620. Dainavos telefonas 
(313) 428-8394. Prašom praneš
ti, jei. ką reikės paimti iš aero
dromo. Iki pasimatymo!

- SAS valdyba

gė Buffalo valst. universiteto 
medicinos mokyklą: iš jo lai
dos didelio skaičiaus jis buvo 
vienintelis priimtas į Cleve
land Ohio miesto klinikas in- 
terno pareigom nuo š. m. lie
pos 1. Po vienerių metų stažo 
specializuosis akių ligose.

Denis G. Mažeika gimė 
1944 Pittsburghe, Pa. Baigęs 
su pagyrimais vidurinę mokyk
lą, Fordhame taip pat su pagy
rimais baigė 1967 paruošiamą
jį medicinos kursą ir buvo pri 
imtas net į 7 medicinos mo
kyklas. Pasirinko betgi Buffa 
lo kaip vieną iš moderniausių 
tos rūšies mokyklų. Fordhame 
studijuodamas, vasaros metu 
lankė ir lituanistikos kursus

Dar pradinėje mokykloj 
Denis jautėsi esąs lietuvis, o 
būdamas vidurinėj mokykloj 
jau nenorėjo atsilikti nuo vy
resnio brolio Antano ir sesu
tės Joanos ir įsiprašė priima
mas į Lietuvos vyčių 41-mą 
kuopą, įstojo į tos kuopos tau
tinių šokių ratelį, o prieš iš
vykdamas į medicinos mokyk
lą daugiau kaip dvejus metus 
jai pirmininkavo. Už veiklą 
straipsnių bei laiškų rašymą 
jam buvo paskirta Lietuvos 
vyčių stipendija studijom Ford- 
hamo universitete. O už nuopel
nus organizacijai ir Lietuvai

(nukelta į 6 psl.)

Dr. Denis G. Mažeika
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— Kolumbijoj Lietuvos kon 
sulatas, veikęs nuo nepriklau
somos Lietuvos laikų, šiomis 
dienomis uždarytas. Konsulu 
buvo dr. Stasys Sirutis.

— Vaclovas Sidzikauskas. 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas, gegužės 15 Huetten- 
felde, Vasario 16 gimnazijos 
būstinėj, padarė politini prane
šimą apie dabartinę Lietuvos 
padėtį.

— Šiaurės Anglijoj gyveną 
lietuviai rašytojai R. Spalis, 
kun. J. Kuzmickis, A. Bučys ir 
E. Navickienė gegužės 15 Man- 
chestery suruošė literatūros 
vakarą.

— Pavergtų tautų savaitė 
San Francisco, Calif., bus pra
vesta Golden Gate parke lie
pos 18, sekmadienį, 2 vai. po
piet. Koncerte pasirodys ir lie
tuvaitė dainininkė Adelė Druk- 
tenytė.

— Estijos ministeriu prie 
britų karalienės sosto, kovo 
20 mirus ministeriui Torma. 
buvo pripažintas Ernestas Sa- 
repera, ilgus metus ėjęs estų 
ambasados Londone reikalų ve
dėjo pareigas. Naujasis estų mi- 
nisteris, gegužės 8 gavęs britu 
užsienio reikalų ministerijos o- 
ficialų pranešimą, tą pačią die
ną gavo širdies smūgi ir mirė. 
Ernestas Sarepera palaidotas 
Londone gegužės 12.

— Tėv. Jurgis Gailiušis, O 
FM, pranciškonų provincijolas, 
išvyko į Chicagą, kur gegužės 
24-28 vyksta Amerikos. Kana
dos, Anglijos, Airijos ir Maltos 
salos pranciškonų provincijolų 
suvažiavimas.

— Kcmpoz. Juozo Strolios 
monografijai įvairią medžiagą 
— straipsnius. atsiminimus, 
laiškus — prašoma siųsti ad
resu: Stasė Petersonienė. 2534 
W. 40th St., Chicago. Ill 
60632.

— Kun. Juozas Dambraus
kas, Tverų klebonas Lietuvoje, 
mirė gegužės 14. Palaidotas 
gegužės 17 Lieplaukės kapinė
se. Buvo baigęs Telšių kunigų 
seminariją apie 1934.

— Lietuvių Fondo rytų pa
kraščio konferencijos New Yor
ke metu gegužės 15 pasikal
bėjimus “Amerikos Balso” 
transliacijom į Lietuvą apie LF 
padarė Eltos redaktorius V. Al
seika. Užregistruoti pasikalbė
jimai su LF vadovais dr. G. 
Baluku ir dr. K. Ambrozaičiu. 
“Amerikos Balsui” dar pada
ryti pasikalbėjimai su JAV LB 
centro valdybos pirm. Vytautu 
Volertu ir poetu Kaziu Bradū- 
nu jam Lietuvių Rašytoju dr- 
jos premijos įteikimo proga. 
Bradūnas papasakojo apie išei
vių kultūrinį gyvenimą ir pa
skaitė iš “Donelaičio kapo” rin
kinio. •

— Australijos lietuvių būre
lis gegužės 29 atvyksta į Los 
Angeles, Calif. Su jais atvyksta 
ir Kensington lietuvių kapelio
nas kun. Pranas Vaseris. Vė
liau svečiai vyks į Dainų šven
tę Chicagon.

— Kun. M. Vembrė iš Brock
ton, Mass.. Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos nuo gegužės 19 
persikėlė į Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapiją Lawrence. Mass., 
kur anksčiau ilgus metus kle
bonavo prel. Pr. Juras. P A.

— Dr. Elona Vaišnienė, JV 
LB tarybos narė iš Connccti- 
euto valstybės, aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje, li
tuanistinėje mokykloje, para
pijos chore, palaiko ryšius su 
kitataučiais, nuolatos keldama 
pavergtos Lietuvos bylą ir rū
pindamasi. kad daugiau ameri
kiečių šia byla domėtųsi. Dr. 
Vaišnienė taip pat gyvai rūpi
nasi JAV LB tarybos politinių- 
informacinių reikalu komisijos 
darbu, būdama tos komisijos 
nare. Ypač ji rūpinasi jauni
mo aktyvesniu įjungimu į LB 
darbus.

(nukelta į 6 psl.)
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— JAV LB centro valdybos 
nariai iki šiol asmeniškai yra 
aplankę šias LB apylinkes: Bal- 
timorės (V. Volertas ir J. Gai
la); Washingtono (V. Volertas 
ir A. Vaškelis); Philadelphijos 
(Aušra Zerr, S. Jurskytė ir V. 
Gruzdys); Pietinės New Jersey 
Denver, Phoenix ir Los Ange
les (V. Volertas); Elizabeth 
(V. Gruzdys). Iš LB apygardą 
aplankytos: New Yorko
ir Co n n e c t i c u t (V. 
Gruzdys); Pietryčių (J. Gai
la); ir Vakarų (V. Volertas). Be 
to, LB centro valdybos pirmi
ninkas Vytautas Volertas turė
jo du pasitarimus su Vidurio 
vakarų (Chicagos) LB apygar
dos pirmininku Jonu Jasaičiu.

— LB Waterbury apylinkė 
suruošė “Grandinėlės'’ koncer
tą, kuris praėjo su dideliu pa
sisekimu. Dr. P. Vileišio pra
nešimu ši veikli apylinkė JAV 
LB centro valdybai paskyrė 
700 dol.

— Dr. Vyt. Klemas, Ocean 
Energy Ine. direktorius, Pitts
burgh, Pa., ir direktorius R.S. 
S. Inc. Valley Forge, Pa., pa
skirtas profesorium i Marine 
Studies kolegiją Delaware uni
versitete. Dr. V. Klemas yra 
padaręs keletą išradimų, nuo 
1967 yra dėstęs Pennsylvani- 
jes valstijos universitete. Yra 
baigęs technikos institutą 
Braunschweige, Vokietijoj, ir 
Massachusetts Technologijos in
stitutą.

— Jonas Kavaliūnas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo Tarybos pirmininkas, iš
siuntė lituanistinių mokyklų 
ir tėvų komitetų pirmininkam 
laišką. Jame dėkojama už mo
kyklų pasišventusį darbą per 
šiuos mokslo metus. Toliau su
teikiama Įvairių informacijų 
apie rengiamą mokytojų studi
jų savaitę, Fordhamo universi
teto lituanistikos kursus, fede
ralinės valdžios paratnos pra
šymą, leidžiamus vadovėlius ir 
mokslo priemones, siūloma at
kreipti dėmesį į sportą, ir kt. 
JAV LB švietimo Tarybos pir- 
min. Jono Kavaliūno adresas 
yra: P. O. Box 438, Beverly 
Shores, Indiana, 46301, telef. 
(219) 872-3129.

— Kun. Antano Šeškevičiaus, 
Dubingių klebono, gynimosi 
kalba sovietiniame -teisme oku
puotoje. Lietuvoje, išversta ir 
platinama. Kalba buvo paskelb
ta pranciškonų Brooklyne, N.- 
Y., leidžiamame “Darbininko” 
laikraštyje. Ją į anglų kalba iš
vertė kun. Francis A. Ruggles. 
Kun. A. Šeškevičius buvo nu
teistas vienerius metus kalėti 
dėl to, kad ruošė vaikus prie 
pirmos komunijos. Šeškevi
čiaus kalbos tekstas gaunamas 
Eltoje. (E.)

— Stefanija Rūkienė, buv. 
Sibiro tremtinė, už nuopelnus 
Lietuvai ir šaulių sąjungai ap
dovanota Šaulių -Žvaigždės or
dinu. S. Rūkienė šiuo metu gy
vena Hot Springs, Arkansas, ir 
yra paskelbusi savo 16 metų 
Sibiro tremties atsiminimus 
“Vergijos kryžkeliuose” ir 

• “Grįžimas i laisvę”.
— Herkulis Strolia, smuikinin

kas, dalyvauja San Jose mies
to simfoniniame orkestre ir 
yra to orkestro koncertmeiste
rio asistentas. Be to, turi save 
stygini kvartetą, pavadintą 
“Mission’s String Quartet”. 
Tam kvartetui vadovauja ir su 
juo kasdien koncertuoja mo
kyklose. Žmona Marliana gro 
ja antruoju smuiku. Kvartetas 
turi dideli pasisekimą ir yra 
nuolat kviečiamas ir kviečia
mas.

— Ieškomas Antanas Rup
šys, gimęs 1922, kilimo nuc 
Utenos, gyvenęs New Yorko 
mieste ar jo apylinkėse. Ieško 
jo giminės iš Lietuvos. Kreip
tis: Alfonsas Džiakonas, 510 
Elmwood Rd., Rochester, N.Y. 
14606.

Emilijos čekienės knygos pristatyme gegužės 16 Kolumbo vyčių salėje, prezidiume iš k.: dr. K. Valiūnas — 
Vliko pirmininkas, V. Jonuškaitė. Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, autorė E. čekienė, kalba J. Sirusas — 
ALTS-gos 11 skyriaus pirmininkas, V. Gruzdys. P. Jurkus, S. kiaukute ir A. Vakselis— LB apygardos pir
mininkas. Nuotr. L. Tamošaičio

E. čekienės knygos “Kad ji būtų gyva” pristatyme New Yorke gegužės 16 autorė pasirašo autografus. Iš k.: 
p.p. šišienė, Jančiauskienė, V. Gruzdys, S. Liaukutė ir p. šišas. Nuotr. L. Tamošaičio

WORCESTER, MASS.
Motinos dienos minėjimas

Gegužės 9 šventėme Moti
nos dieną. -

Minėjimas pradėtas Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje 
mišių auka, kurioje organizuo
tai dalyvavo Moterų Sąjungos 
5-toji kuopa su savo vėliava.

Mišias aukojo kun. J. Stepo
naitis. Pamokslą pasakė klebo-

LEWISTON, MAiNE

Marijona R. Paushienė, su
laukus 88 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė kovo 18 savo 
namuose. Buvo palaidota iš Šv. 
Juozapo parapijos kovo 22 
Mount Hope kapinėse, šalia sa
vo vyro Jono.

Marijona ir jos vyras Jonas, 
kuris mirė prieš 20 metų, buvo 
latviai, bet daug dirbo ir au
kojo lietuviam pranciškonam , 

' kai jie įsikūrė Greene, Maine. 
Jie tiek daug padėjo pranciško
nam. kad tikrai juos galima va
dinti- pranciškonų didžiausiais 
geradariais. Jie neturėjo savo 
šeimos. Už jų vėles pranciško
nų vienuolyne Brooklyne. N.Y., 
buvo paaukotos šv. mišios. 

Marijona R. Paushienė

nas kun. J. Jutkevičius, iškel
damas motinos meilę ir pasi
aukojimą savo vaikam. Apgai
lestavo, kad šių dienų pasau
ly autoritetas yra nustojęs sa
vo reikšmės arba visai paša
lintas iš gyvenimo. Atkreipė 
dėmesį į Moterų Sąjungą, kuri 
gana gausiai dalyvavo mišiose, 
tuo pagarbindama mūsų dan
giškąją Motiną Mariją. Kvietė 
ir kitas parapijos moteris jung
tis į sąjungiečių eiles.

Po mišių minėjimas buvo tę
siamas bažnytinėje svetainėje. 
Jį atidarė LB pirmininkas P. 
Stanelis. Pasveikino visas susi
rinkusias mamytes ir linkėjo vi
som sveikatos. Prisimintos vi
sos mirusios motinos, nežiū
rint. kur jos palaidotos: Sibire 
tėvynėje ar kitur. Maldą už jas 
sukalbėti buvo pakviestas kun. 
J. Steponaitis.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
LB valdybos narys V. Dabrila. 
Prelegentas, tarp kitko, pažy
mėjo. kad visas kultūringas pa
saulis gerbia motiną, tik sovie
tai jai neteikia tokios garbės. 
Gerbdami šios žemės motiną, 
negalime pamiršti ir visų mū
sų dangiškosios Motinos Mari
jos. kuri mum teikia stiprybės 
ir paguodos. Neužmirškime ir 
motinos Lietuvos, kurios vai
kai mes esame. Darykime visa, 
kad galėtume greičiau išva
duoti savo mamvtes, kurios • % 
kenčia komunistinėje vergijo
je.

Minėjime dalyvavo Bostono • 
apygardos LB pirmininkas inž. 
škudzinskas ir perdavė visos a- 
pygardos vardu šiltus sveikini
mus mūsų mamytėm.

Meninę dalį atliko jaunučiai 
ateitininkai, paruošti būrelio pa- 
vvzdingos globėjos- gailestingo
sios sesers K. Valiuškienės. 
Jie suvaidino vaidinimėlį “Stra- 
kaliukas ir Makaliukas”. Kiek
vienas artistas puikiausiai atli
ko savo rolę, o T. Savickas 
net dvi ir dar padeklamavo ei
lėraštį “Debesėliui”. G. Valiuš- 
kytė pašoko baletą “Mergaitės 
šokis su paukštyte”. Pabaigo

je G. Valiuškytė, L. Savickaitė 
ir S. Prapuolenytė padainavo 
“Linksmumas eina per gi
rias”.

Tikrai buvo linksma mamy
tėm ir močiutėm, matant mū
sų augantį atžalyną taip gražiai 
jas pagerbiant.

•

Niekada jaunučiai ateitinin
kai neturėjo tokios tvirtos glo
bojančios rankos, kaip K. Va- 
liuškienė. Tik labai gaila, kad 
greitai iš mūsų’ tarpo ji pasi
trauks, nes persikelia gyventi į 
Providence, R. I. Didelis nuo
stolis, ne tik jaunučiam ateiti- 
ninkarm bet visai mūsų koloni
jai.

Dr. A. Valiuškis dirbo LB 
valdyboje, tebedirba šeštadieni
nės mokyklos tėvų komitete, ir 
jo pasitraukimą komiteto na
riai skaudžiai pergyvena.

•

Motinos dienos minėjimu rū
pinosi parengimų vadovas P- 
Račiukaitis. Visi LB rengiami 
parengimai yra jo rūpestis, bet 
jis su meile ir pasiaukojimu 
juos suorganizuoja ir suranda 
programų atlikėjus. J. M.

Radijo programos amerikiečiams
Philadelphia, Pa. — JAV- 

biu Lietuviu Bendruomenės 
centro valdybos informacijos 
komisija yra paruošusi porą ra
dijo programų amerikiečiam. 
Informacijos komisijos narys 
kun. K. Pugevičius yra paruo
šęs 30 minučių radijo progra
mą, o tos komisijos narys Ro
mas Kezvš — 15 minučių radi
jo programą. Tos programos 
nėra artimai surištos su bet 
kuria data: jas galima naudo
ti ištisus 1971 metus. Tose ra
dijo programose užsimenama 
Lietuvos bylos reikalu ir duo
dama lietuviškos muzikos.

Lietuviu Bendruomenės ir 
kitų organizacijų darbuotojai 
gali tas programas, įrašytas į 
juostas, užsisakyti ir mėginti 
jas “įpiršti” savo vietovės ra-
dijo stotims ar tam tikroms

NEW HAVEN, CONN.
Naujų valdybų rinkimai

Pas mus naujos valdybos 
renkamos pradžioje metų. Or
ganizacinė, bendruomeninė 
veikla beveik sustoja birželiui 
pasibaigus, tat naujosios (jei 
tokios būna išrinktos) valdy
bos turi pakankamai laiko su
sipažinti su pareigomis ir pil
nai pasiruošti rudens sezone 
darbam.

Sausio mėnesi A. L. K. Mot. 
S-gos 33 kuopa išsirinko val
dybą. Geriau sakant, perrinko 
tą pačią. Gi kovo 7 L. M. K. 
Federacijos New Haveno klu
bas savo susirinkime išklausė 
pirm. dr. G. Vėbrienės pra
nešimo — apyskaitos iš poeto 
H. Radausko minėjimo. Blogas 
oras daug kam sutrukdė at
vykti, bet nuo to kultūrinė 
vertė nenukentėjo. Prof. Al
donos Augustinavičienės pa
skaita apie poetą buvo neei
linė. Paskaitininke lietuviam ir 
amerikiečiam jau gerai pažįs
tama kaip reto talento kalbė
toja.

Iždininkei susirgus, finansi
nę apyskaitą padarė pirminin
kė. Vicepirm. dail. L. Židonytė 
perskaitė laišką ir pakvitavi- 
ma iš Lietuviu Fondo, i kuri 
klubas įstojo pilnu nariu. Pa
sidalinta nuomonėmis apie į- 
vykius lietuvių politinėj bei 
kultūrinėj veikloj. Svarstytas 
pasiūlymas rugsėjo mėn. su
kviesti Conn. L. M. K. Fe
deracijos klubų suvažiavimą

Hartford, Conn.
B. ir Z. Dapkai 
įsigijo moteli

Šalia jau mum žinomų lie
tuvių motelių — Vytauto ir 
Aldonos Zdanių, Almor Motei, 
35 Arrow Rd., Wethersfield 
Conn. (15 - 5 Boston - New 
York), Antano ir Bronės Ju- 
cėnų, Middletown Motor Inc.,
Route 66, Middletown, Conn.. 
Alfonso ir Janinos Zdaniu, 
2151 Berlin Trap., Newington 
Conn., Valio ir Emos Puzėnų 
Sleepy Hollow Motel 5-15 Ber
lin Highway, Berlin, Conn., Ka
zimiero ir Onos Brazauskų 
Peterson’s Motel, Wilbur 
Cross Highway, Berlin, Conn., 
— neseniai nusipirko motelį 
inž. Benediktas ir Zitą Dapkai: 
Twin Spruce Motel, 697 Ber
lin Trnp., Berlin, Conn.; tel. 
828-9200. Tai jau šeši mote
liai lietuvių rankose Connec
ticut valstijoje.

Inž. B. ir Z. Dapkų šeima, 
nors įsigijo šį nemažą verslą, 
bet visuomeninių darbų neap
leis. Štai Zita Dapkienė po nu
sipirkimo motelio jau kelis 
kartus pasiskardeno “Tėvynės 
Garsų” lietuvių radijo progra
moje, “Aido” choro repetici
jų taip pat neapleidžia, o L. 
B. Hartfordo apygardos sekre
tore taip pat bus. Juodu au
gina ir šeimą, tad ir čia dar
bo ir laiko reikia. Duktė Lai
mutė jau bebaigianti aukštes
niąją mokyklą, o sūnus Rimas 
taip pat lanko mokyklą. Bet 
darbštiem žmonėm visur laike 
atsiras. Jonas Bernotas

amerikiečių radijo progra
moms. Kviečiami užsisakyti 
tas programas tik tie asme
nys, kurie pramato galimybes 
jas panaudoti. Tuo reikalu ra
šyti tiesiog minėtų programų 
autoriam: Rev. Casimir Puge
vičius, 120 North Front St., 
Baltimore, Md. 21202 arba 
Mr. Romas Kezys, 62-15 69th 
Place, Middle Village, N. Y. 
11379.

Tas ir kiti LB centro val
dybos žygiai pareikalauja di
delių finansinių išteklių. Ge
ros valios lietuviai kviečiami 
prisiminti LB centro valdybą 
piniginėmis aukomis. Jos nu
kreiptinos valdybos kasinin
kui: Mr. M. Vaišnys, 1627 
West Ruscomb Street, Phila 
delphia, Pennsylvania 19141.

New Havene. Reikalingi kitų 
klubų pasisakymai ir pasiūly
mai. Danutė Ščiukienė, metus 
sekretoriavus, atsisakė. Iš viso 
jau sekretoriavo du terminus 
Šių metų valdybą sudaro: dr. 
G. Vėbrienė — pirm., dail. L 
Židonytė — vicepirm., VI. 
Žemliauskienė — sekr., V. Mac 
kevičiūtė — ižd., A. Lipčienė 
— narė. Susirinkimą praturti
no S. Valiukienė, papasakoda
ma įspūdžius iš kelionės po 
Vokietiją, Italiją ir Šveicariją. 
Laiškai ir diskusijos

Balandžio 18 klubo susirin
kimas įvyko A. Jonynienės na
muose. Susirinkime nutarta 
siūlyti centro valdybai jubilie
jiniais 1972 metais (ne 1971) 
šaukti ir Federacijos suvažia
vimą. Perskaitytas Edith Ker
mit Roosevelt laiškas, kuriame 
nusiskundžiama per mažu re
agavimu ir įvertinimu ameri
kiečių spaudoje pasirodančių 
straipsnių Lietuvos ir lietuvių 
reikalu. Perskaitytas J. Valiušai 
tienės, Stamfordo klubo sekre
torės, kruopščiai paruoštas laiš
kas — informacija apie lietu
vių veiksnius ir organizacijas 
išeivijoj. Po to buvo gyvos 
diskusijos.
LB susirinkimas

LB New Haveno apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko ba
landžio 23. I susirinkimą atvy
ko apie 50 proc. apylinkės na
rių. Susirinkimui pirmininkau
ti pakviestas A. Naikus, sek
retoriavo valdybos sekr. J. 
Šaulys. Paskutinio metinio susi
rinkimo protokolas priimtas 
kaip parašytas. Valdybos veik
los pranešimą padarė pirm. A. 
Gruzdys, švietimo, kultūros ir 
jaunimo — A. Lipčienė. Sekr. 
J. Šaulys pareiškė neturįs jo
kiu sunkumu solidarumo mo
kesčiui išrinkti, beveik visi su
moka laiku. Kontrolės komisi
jos pranešimą perskaitė Z.
Merkevičius. Visos knygos ir 
atsiskaitymo dokumentai J. 
Šaulio esą vedami nepaprastai 
tvarkingai.

Į Connecticut apygardos me
tinį suvažiavimą gegužės 16 
New Britaine apylinkei atsto
vauti išrinkti — dr. G. Vėb
rienė, A. Ramanauskas ir J. 
Šaulys. Į suvažiavimą raginta 
daugiau narių nuvykti ir daly
vauti svečiais.
10 metų nuo kryžiaus 
pastatymo

Birželio trėmimus šiais me
tais nutarta minėti kitaip, ne
gu buvo minima praeityje. Su
eina 10 metų, kaip New Have
no lietuviai pastatė gražų lie
tuvišką kryžių prie bažnyčios 
Sibiro tremtiniam ir laisvės 
kovose žuvusiem atminti. Prie 
kryžiaus pastatymo darbu ir 
aukomis prisidėjo daug lietu
vių. Dalis jų jau iš mūsų išsi
skyrė ... jų tarpe ir kryžiaus 
projektą padaręs dail. Kazi
mieras Jatužis. Norima su gy
vaisiais vėl susitikti, mirusius 
tinkamai pagerbti. Nutarta su
ruošti pietus ir meninę pro
gramą birželio 20. Garbės šei
mininke paprašyta Jadvyga 
Šilkienė, vyr. šeimininke — A. 
Plečkaitienė. Jom pavesta pa
sikviesti sau talkininkes. Pa
maldos, kaip ir kiekvienais me
tais, bus 10:30 vai. ryto, po 
pamaldų prie kryžiaus padeda
mos gėlės.
Visiem buvo malonu

Valdybon perrinkti — An
tanas Gruzdys, Albina Lipčie
nė, Augustas Ramanauskas, 
Jonas Šaulys, dr. Genovaitė 
Vėbrienė; kontrolės komisijon 
— Jonas Goldupas, Zenonas 
Merkevičius, Algirdas Naikus.

Susirinkusiais ir susirinki
mu galima tik pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti. Nebuvo jokių gin
čų, jokių nesutarimų. Išrinktai 
valdybai tai yra paskata kaip 
galima geriau atstovauti apy
linkei.

Po susirinkimo prie kavutės 
dar ganą ilgai pasišnekučiuo
ta. Nė vienas nesiskubino su
sirinkimą palikti; spėju — 
visiem buvo malonu.

Albina Lipčienė

SPORTAS
PAGALIAU LYGIOSIOS

Po eilės pralaimėjimų pirmo
ji Lietuvių Atletų klubo fut
bolo komanda pagaliau pelnė 
vieną pirmenybių tašką. Pas 
Schwaben, SC sužaidė 2:2.

LAK žaidė šios sudėties: Bag- 
džiūnas; Vainius II (Remeza 
II), Česnauskas, Bagdžiūnas I, 
Kreicas; Market, Vainius IV; 
Rauba, Klivecka II, Budreckas 
(Sabaliauskas), Šileikis. Mūsiš
kiai Budrecko ir Raubos įvar
čiais vedė 2:1 veik iki rungty
nių pabaigos.

Šį sekmadienį numatomos 
draugiškos rungtynės. Jauniai 
sekmadienį 1 vai. Kissena Cor
ridor Flushing LI prieš NY Ho- 
ta.

A.a. Stasė Merkienė

UŽJAUČIAM K. MERKĮ

Pereitą savaitę mūsų sporto 
šeima neteko vienos Lietuvos 
sporto pirmūnės — žymios 
krepšininkės Stasės Malinaus
kaitės - Markevičienės. Šiam 
sporto skyriaus kaimynui, šach
matų skyriaus redaktoriui Ka
ziui Merkiui, žmonos netekus, 
lietuvišką sportinę užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi visi šių 
eilučių skaitytojai, sporto rėmė
jai ir, be abejo, visa mūsų spor
to šeima. Atletas

D. Mažeika. . .
(atkelta iš 5 psl.)

1966 jis buvo pakeltas į Lie
tuvos vyčių organizacijos tre
čią Vytauto laipsnį.

Denis daug pagelbėjo savo 
broliui Antanui rengiant lietu 
vių studentų demonstraciją 
Washingtone, D.C., 1965, pas
kiau tais pat metais rengiant 
lapkričio 13 manifestaciją Ma
dison Square Garden, N. Y. Pa
dėjo taip pat broliui .Antanui 
paruošti angliškas programas 
Laisvės Žiburio radijui; dalyva
vo New Yorko pasaulinės pa
rodos atidarymo dainų bei tau
tinių šokių programoje, Chica
gos tautinių šokių festivalio pro
gramoje, buvo J. Matulaitie
nės tautinių šokių ansamblio 
nariu, priklauso L. Bendruome
nei, Lietuvių studentų sąjun
gai, Buffalo lietuvių draugijai

Buffalo gyvena tik keliolika 
lietuviu šeimų. Denis veikiai su
sisiekė su tenykščiais veikė
jais, o Vasario 16 minėjimų 
proga dar kalbėjo per radiją ir 
rašė amerikiečių spaudoj. Ten 
jis vadovavo rengiant lietuviš
ką parodėlę Buffalo universi
tete.

Buffalo toj pačioj veikloj 
nuoširdžiai dalyvavo ir vietinė 
lietuvaitė Audronė Masiuliony- 
tė, Romo ir Aldonos Masiulio- 
nių duktė, kurią jis vėliau, 
1969, ir vedė. Ir dabar abu 
antri metai priklauso naujai 
suorganizuotam lietuvių tauti-. 

' niu šokiu rateliui St. Cathari
nes parapijoje, Kanados pusė
je. *

Kai nuo liepos 1 apsigyvens 
Clevelande, kur veikia ir dvi 
Lietuvos vyčių kuopos, be abe
jo, jiedu ir čia įsitrauks į mū
sų tautos veiklą.

Denio ir Audronės veikla ro
do, kad darbo pažangai univer
sitete ir profesijoje nekliudo 
darbas tautinėse organizacijo
se (T.V.).

Kretingoje ir Vilniuje šiemet 
kviečiamas seminaras apie vi
durio Europos tautų šokius 
Apie juos kalbės čekų moksli
ninkas F. Bonuš. (E)
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300 West 56th Street 
New York 

Call 212-265-5561

ALAN LUMBER
CORP.

Electronic Tune-ups 
Brakes - Batteries - Tires 
Lubrication - Road Service

T & H TOWING
AUTO BODY SHOP 

Collision Repairs

735 Franklin Avenue 
Franklin Lakes. N.J. 

201-891-9899

•£

Vardas ir pavardė

Už kalendorių

Spaudai paremti

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

CLARK'S
Chevron Service Station

3803 Fort Hamilton Parkway 
Brooklyn, New York 

TR 1-1900

ROBERT ROBBINS 
DECORATOR & DESIGNER

SUGAR LOAF Gulf Service Station
Open 7 days a week 

General repairs and Foreign Cars 
Road and Towing Service 

214 Central Ave. Newark, N.J. 
Call 201-642-4401 or 623-9433

363 Division St. Perth Amboy, N.J. 
201—442-5660 Days 

201-826-9495 Nights

FRANKIE’S 
LUNCHEONETTE

Good Food at Reasonable Prices 
A Family Place

1092 South Orange Avenue 
Newark, N.J. 
201-399-9706

FLEMINGTON RAMBLER
AMERICAN MOTORS

P. O. Box 209 
Flemington, N.J. 

Tele 201-782-2510

SCHAEFFER 
TRAVEL SERVICE 
Individual and Group

19 West Northfield Road 
Livingston, N.J. 

Call: 201-994-1990

FRANK MORA 
Contractor

We Take Pride in Oui- Work

23 Pennington Road 
New Brunswick, N.J.

SARG & FRANK 
SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

General auto repairs, tune ups, 
road and towing service 

tires, batteries and accessories

168 South Main Street 
Phillipsburg, N.J. 
Call 201-454-2977

VENTURA'S PIZZERIA
Open 7 days a week 

Orders To Go 
Luncheon and Dinner 

11 AM to midnight 
Ramblewood Shopping Center 

Route 73 Mt. Laurel N.J. 
Dial 609-234-2726

Panther Valley Service Center!

Open 7 days a week 
General auto repairs 

Road and Towing Service 
Tires batteries and accessories 
Route 517 Allamuchy Township 

201-852-4022 
201-852-9767

Service is our Business

Speedway Racing
Enterprises

Open 6 days a week
Speed Equipment - Custom Chassis i
Custom Headers - Custom oil pans |

74 Pacific Street }
Newark, N.J.

Tele 201-589-3076 •

HOUSEWARES 
UNLIMITED

Open 6 days a week
For the finest in 

Drapes and Bedspreads
— A Family Place —

• 39 Broad Street Elizabeth, N.J. 
Dial 201-355-1800

ZANELU’S 
Luncheonette

Open 7 days a week 
Good food at reasonable prices. 

A Family Place
121 East Blackwell St. Dover N.J. 

Lottery Tickets are sold here.
* 201-361-0291

ATLANTIC

Scaffold and Ladder

148 Seabury Place 
Bronx, New York 

Call DA 9-8686

CLAY PIT 
CERAMICS

Open 5 days a week 
Wholesale Greenware 

Paint Supplies - Instructions

625 Lincoln Boulevard 
Middlesex, N.J. 

Dial 201-356-8188

Open 7 days a week • 
General Auto Repairs 

Foreign Car Specialists 
Road and Towing Service 

Tires - Batteries - Accessories

" Route 24 & Coleman Road 
Long Valley, N.J.

Call 201-876-8583

GARDEN AUTO 
BODY SHOP

COLLISION 
EXPERTS

741 Garden Street Hoboken, N. 
We take pride in our work 

201-659-2688

PIERWALL
BODY SHOP

Open 6 days a week 
COLLISION EXPERTS 

We take pride in our work

253 Lake Avenue 
Metuchen, New Jersey 

201-548-2105

TRI-CO 
ELECTRIC 

CORP.
P.O. Box 290 

BLOOMINGBURG, N.Y. 
Call 914—7-33-4832

ELECTRICAL 
WORK

ESSO
SERVICE STATION

Open 7 days a week 
General Auto Repairs 

Road Service. Tires, Batteries 
and accessories

191 Eagle Rock Avenue 
Roseland, N.J.

Call 201-226-9339 '

NEW 
CAROUSEL 
LOUNGE

Open 7 days a week 
Where Good Friends Meet

1776 South Washington Ave. 
PISCATAWAY, 

New Jersey

AMERICAN 
MOTORS

FOR THE FINEST 
OF CARS

30 Johnson Avenue

HACKENSACK

New Jersey

l

Parengimai New Yorke
Gegužės 22, 23 ; 29, 30 ir 31 — 

Dail V. K. Jonyno paroda Kultūros 
Židinio patalpose — 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Rengia New 
Yorko Skautams remti komitetas.

Birželio 13, sekmadienj — Tarmių 
popietė 4 v. popiet Kultūros židinio 
patalpose. Rengia Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

Birželio 12, šeštadienį — Baisiojo 
Birželio minėjimas ir dail. J. Juodžio 
paveikslo “Laisvės auka” pristaty
mas Christ Congr. Church salėj, 85 
Rd. ir 91 St., Woodhaven. Pradžia 
7 vai. vak. Rengia Liet. Atgimimo 
Sąjūdžio New Yorko skyrius.

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

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

DISPLAY SERVICE DISPLAY

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

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

ARCY’S HOTEL & MOTEL 
Informal Mountain Paradise 

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

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

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 ------—

Vasaros atostogos prie Atlanto
GERIAUSIAI pailsėsite garsiojoje atostogų šalyje, Ken
nebunkport, Maine. Pranciškonų vadovaujama vasarvietė 
priima pavienius asmenis ir šeimas labai prieinamomis 
kainomis.

T

SEZONAS šiemet prasideda birželio 26-dieną ir baigiasi 
rugsėjo 6 dieną.
DAUGELIO metų praktika parodo, kad tūkstančiai grįžta 
pailsėję žavioje ir nesugadintoje Maine gamtoje ir gaivi
nančioje jūroje bei mūsų dideliame baseine. Ir jūs galė
tumėte būti jų tarpe. Dėl informacijų ir rezervacijų 
kreiptis: ,
FRANCISCAN MONASTERY — Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. (207) 967-2011.

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New Jersey 
Atlapto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
su šiltu ir šaltu tekančiu 
ir $55.00 savaitei dviem

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

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

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

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI

Hotel Croft Hall
601 Atlantic Ave., Ocean City, New Jersey 08226 

Telefonai: (Area Code 609) 399-9871; privatus 399-1221

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

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

SiunCiu už prenumeratą

SlunCIu skolą už___ m,

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.

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

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

TYPING - MAILING 
and LIGHT BOOKKEEPING done 

Call 789-2100 ...

Rubbish removal, concrete work, in
terior demolition & kitchen cabinets. 
Call Martin Rodriguez, 289 Colum
bia St., Brooklyn, UL 5-6348

The Evergreens’ Cemetery presents 
the new community mausoleum for 
those who prefer as their last rest
ing place a crypt mausoleum and do 
not want to incur the expense of 
private construction. Now available, 
Evergreens’ Cemetery 212—455-5300

TRAVEL AGENCIES
QUINONES INSURANCE - 
BROCKAGE & TRAVEL

All Travel Arrangements 
Tickets and reservations for

TOURS - CRUISES
HOTELS - RESORTS.

Trips to all parts of the world.

514 East 183rd Street
CALL: 

933-8454 
933-1307

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

THOMAS SHOE REPAIRS
We pick up and deliver in all eleva
tor buildings or 1st and 2nd floor. 
Call us at 864-8893 send in shoes by 
mail with explanation — shoes 
paired same day.

Color Shoe Dying 
send color sample 
Call us at 864-8893

We deliver anywhere in the Harlem 
area. 139 Lenox Avenue at: 117th 
Street, New York City.

re-

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

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

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

POP’S BODY AND FENDER CAR 
SPECIALISTS open 6 days a week 
reliable and dependable workman
ship — 34 Horton Avenue New Ro
chelle, New York — Call: 914 NE 
6-9354

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-8S Bt.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astor!Joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Laric Field Rd. 516-757-0801

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

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

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

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

<

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 VT 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 woi-k.
—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

H. W. MALE

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

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

WELDERS 
MIG/ARC

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

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

MACHINISTS
Tool & Die Maker, Form Grinder 

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

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

1
1 
*

I
I

SERVICE

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

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

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

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

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

Brand new-grand opening Islip — 
Belfran Gardens — 1 hr. N.Y. at 
Great River — 3’A 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

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

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

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

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

COPHRESI TRAVEL BUREAU Mr. 
Santos Rivera — a complete travel 
service individual and group travel 
air line & honeymoon package trips 
184’6 Newark Ave. Jersey City. NJ. 
Call: 201-435-4087

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

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

609-492-2179

Tutorial & Growth Opportunity Cen
ter — tutorial services all academic 
subjects remedial reading / Math / 
science bilingual program—day and 
eve Prospect Park 201—345-2515

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

Adirondacks Lake Frontage acreage 
on beautiful Tupper Lake & Upper 
Saranac Lake Mary Mercurio, re
altor Lake Simond Rd 518—359-2431

Angelo’s Restaurant A Pizzeria open 
6 days a week Bring the family for 
Sunday dinner 83 Broadway Passaic 
N.J. Call 201-779-9386 
.. . ■ ■" ■ —

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

KOPA REPAIR SERVICE

SEWING MACHINE REPAIRS
— All Models -----

1530 St. Johns Place Brooklyn 
Call 467-2646 or 756-8607*

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

Call 455-3393

JACOB ABOUTEOUL
254 65th Street, New York 

CARPENTER
Kitchen cabinets - Book shelves 

Stores fixtures
• All kinds of paneling
Call 336-7566, after 6 PM 998-0264

MALE - FEMALE

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
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Dail. V. K. Jonyno apžvalgi
nė paroda vyksta visą šią sa
vaitę Kultūros Židinyje Brook- 
lyne. Lankymo valandos nuo 
6 iki 9 v.v. 'šeštadienį nuo 1 
iki 10 v.v., sekmadienį ir pir
madienį, gegužės 31, nuo 1 iki 
9 v.v.

Albany, N. Y., gegužės 30 
pašventinama lietuvių kapinių 
koplyčia, kurią suprojektavo 
dail. V. K. Jonynas. Jo studija 
atliko visus vidaus dekoravimo 
darbus, šventina vietos vysku
pas. Lietuvių parapijai ten va
dovauja kun. Kęstutis Balčys.

1941 metų sukilimo minėji
mas rengiamas birželio 20 Šv. 
Tomo salėje Woodhavene. 
Apie sukilimą kalbės dr. Adol
fas Damušis iš Detroito. Šios 
apylinkės chorai, kurie važiuo
ja į dainų šventę, sudarys jung
tini chorą ir atliks keletą dainų. 
Pasirodys ir J. Matulaitienės 
vadovaujama N. Y. tautinių šo
kių grupė. Minėjime bus pa
gerbti ir šioje apylinkėje gyve
ną laikinosios vyriausybės na
riai.

Darbininkas kita savaite 
dėl Vainikų dienos šventės iš
eis tik vieną kartą — trečiadie
nį.

L.B. New Yorke l-sios apy
linkės išrinktoji valdyba’ pasi
skirstė pareigom: pirm. A. Re- 
ventas, vicepirm. B. Radziva- 
nienė, II-ras vicepirm. Z. Dič- 
pinigaitis, sekretorius J. Jan
kus, ižd. J. Zarauskas. Kontro
lės kemisijen įeina: V. Pad- 
varietis, V. Radzivanas, E. San- 
danavičienė.

Dr. V- Vygantas praeitą sa
vaitgalį tarnybos reikalais bu
vo išvykęs į Šveicariją.

Pagerbdamas J. Dovydaičio 
prisiminimą, K. Bačauskas pa
aukojo Balfui 10 dol.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos mokiniai ir mokytojai 
dėkoja Pauliui Jurkui už tokią 
nuoširdžią pagalbą rengiant lie
tuviškos mokyklos šventę New 
Yorke. Jo skoningas scenos pa
puošimas. Įdomiai pravestas po
kalbis apie liaudies meną vy
resniesiem mokiniam ir links
masis Kiškis Piškis daug prisi
dėjo prie šios šventės pasiseki
mo.

• Aušrokų suvažiavimas vyks
ta šį savaitgalį, gegužės 29-31 
Toronte, Kanadoje. Visoje New 
Yorko apylinkėje gyvena apie 
60 buvusių Aušros mergaičių 
ir berniukų gimnazijų moki
nių, bet į suvažiavimą važiuoja 
tik 15 — mokytoja Paulina Va- 
lavičaitė, J. Kregždienė, A. 
Radzivanienė, K. ' Graudienė 
J. Matulaitienė, K. Miklas ir k.
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DAIL. VYTAUTO K. JONYNO Į 

40 mėty kūrybinio darbo sukaktuvine | 

PARODA |
1971 m.

gegužės 22-31 dienomis |
KULTŪROS ŽIDINYJE . f 

361 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y.

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

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia 

New Yorko Skautams H 
Remti Komitetas

Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923
Spaustuvė_________GL 2-6916
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Už dail. Adomo Galdiko sie
lą mišios bus laikomos pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
birželio 5 d. 10 vi. ryto. Po mi
šių — paminklo šventinimas 
Cypress Hills kapinėse. Velio- 
nies bičiuliai ir gerbėjai kvie
čiami atsilankyti.

GREAT NECKO LIETUVIAI 
DALYVAUS PARADE

Kaip praeityje, taip ir šiais 
metais Great Neck lietuviai 
yra vėl pakviesti dalyvauti 
Great Neck Memorial Day pa
rade, kuris įvyks gegužės 31, 
pirmadienį.

Great Neck LB apylinkės val
dyba visų lietuvių vardu para
do komiteto pakvietimą pri
ėmė ir sutiko parade dalyvauti.

Paradas prasidės punktualiai 
9 v.r. nuo Sckenck Avė. (ant
ra gatvė nuo geležinkelio sto
ties kairėje pusėje). Todėl ir 
prašome visus lietuvius, nežiū
rint kur jie gyventų, šiame pa
rade kuo gausiausiai dalyvauti. 
Kas. gali, prašomas dalyvauti 
su tautiniais drabužiais.

Po parado, 1 v. popiet, Kings 
Point parke (įvažiuoti per Red- 
brook Road) ruošiamas lietu
viu piknikas, kuriame taip pat 
kviečiami visi dalyvauti.

Norime atkreipti visų dėme
sį, kad piknike nebus parduo
dama nei maisto nei gėralų, to
dėl visi prašomi maistu bei gė
rimu patys apsirūpinti.

J.A.V. Lietuvių B-nės 
Great Neckc apylinkės 

valdyba

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.

Wanted. Woman for house
cleaning. Two mornings a 
week. References required. 
Call BU 2-4638.

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.

Parduodamas vėsintuvas fair 
conditioner) naudotas tik vieną 
sezoną, Gibson firmos. Jo kai
na buvo 300 dol., parduoda
mas už 120 dol.; kreiptis pas 
St. Citvarą, tel. 846-3648.

Dail. V. K. Jonyno parodos atidaryme rengėjai — skautams remti komitetas, — su pačiu dailininku. Iš k. j d. J. Vilgalys, I. Garunkštie- 
nė, dail. V. K. Jonynas, A. Bulotienė, D. šilbajorienė. Nuotr. V. Maželio

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS NAUJA VADOVYBE
Gegužės 23 vengrų namuo

se New Yorke įvyko Pabaltijo 
Moterų Tarybos 24-j i metinė 
šventė. Rotacine tvarka besi
keičiant, šiemet pirmininkavo 
Galia Žilionienė. Ji ir organi
zavo visą Tarybos šventę.

Pirmininkė pirmiausia su
kvietė garbės prezidiumą. Pir
moji buvo pakviesta garbės 
viešnia dr. Marion Preminger, 
kuri buvo numatyta specialiai 
pagerbti. Toliau buvo pakvies
ta: estų konsulas Ernst Jaak- 
son, Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas, esčių atstovė Mail Jurma, 
latvių atstovė Helga Ozolinš.

Visai programai vadovauti 
buvo pakviesta Regina Žyman
taitė.

Sugiedojus visų trijų Balti
jos tautų ir Amerikos himnus, 
pirmininkė G. Žilionienė pada
rė savo veiklos pranešimą. 
Buvo paminėta Kudirka, Bra
žinskai, Simokaičiai. Dėl jų vi
sų Taryba siuntė telegramas 
rašė laiškus, prisidėjo prie 
rengiamų demonstracijų.

PM Tarybos atstovės daly-

Lietuviy Fondo 
rezoliucijos
Lietuvių Fondo rytų pakraš
čio narių konferencija, Įvykusi 
1971 m. gegužės 15 d. New 
Yorke, priėmė šias rezoliuci
jas:

1) Lietuvių Fondas ugdo ir 
remia lietuviškąją kultūrą ir 
yra didelis akstinas lietuvybei 
išlaikyti laisvajame pasaulyje.

2) Lietuvių Fondas savo 
veiklos pagrinde stengiasi 
venngti kontraversinių situacijų, 
tačiau, jeigu tai ir pasitaiko, 
tai grynai dėl techniškų prie
žasčių.

3) Konferencija pritaria, kad 
kultūrinė parama piniginių 
premijų formoje būtų ir toliau 
duodama per atitinkamas insti
tucijas, pvz. rašytojams per Ra
šytojų Draugiją, dailininkams 
per Dailininkų Draugiją ir t.t.

4) Lietuvių Fondas, skirda
mas premijas lietuviškiems lei
diniams, ypač mokyklų vado
vėliams, kreipia ypatingą dė
mesį į jų turinį bei dvasią. Lie
tuvių Fondo finansuojami leidi
niai turi turėti mecenato įra
šą.

5) Konferencija siūlo nesi
varžyti didinti Lietuvių Fondui 
pinigų telkimo išlaidas, jei tik 
tas pateisina įnašų didėjimą. 
Siūlo kreipti ypatingą dėmesį 
palikimams.

6) Konferencija reiškia pa
dėką Lietuvių Fondo Valdy
bai ir Tarybai už kruopštų dar
bą ir Investavimo Komisijai už 
pavyzdingą pagrindinio kapita
lo panaudojimą Fondo tikslam.

Rezoliucijų Komisija:
Pirmininkas: Dr. Vadovas 

Paprockas
Nariai: Juozas Maurukas 

Antanas Sabalis 

vavo ir bendrinėse tarptauti
nėse konferencijose. Pati pir
mininkė dalyvavo. GFWC kon
ferencijoje San Antonio, M. 
Samatienė siekė net Tokyo, gi 
H. Kulber atstovavo Tarybai 
ukrainiečių suvažiavime.
Sveikinimo žodį tarė estų kon

sulas, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas. Jis kreipėsi specialiai į 
viešnią Preminger ir jai įteikė 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę. 
R. Žymantaitė perskaitė Lietu
vos gen. konsulo A. Simučio 
sveikinimą. Gauta visa eilė 
sveikinimų raštu.

Po sveikinimų buvo pagerb
ta viešnia dr. Marion Premin
ger. G. Žilionienė suminėjo vi
sus jos nuopelnus, gi R. Žy
mantaitė perskaitė visus Pre
minger atžymėjimus, akademi
nius titulus ir nuveiktus dar
bus. Tada G. Žilionienė per
skaitė pagerbimo adresą.

Labai malonia kalba atsakė

Kultūros Židinio darbai pradėti?
Architektas Tylius bendra

darbiauja su visuomenės atsto
vais, kurie talkina sugestijom, 
kad patalpos būtų kuo tiksliau 
pritaikytos visuomenės reika
lam tenkinti

Prieš savaitę Kultūros Židi
nio kieme žmonės matė sukio
jantis kažkokią raudoną maši
ną kelias dienas. Ar tai jau 
ženklas, kad pradedama staty
ba ar gal griovyba, sprendžiant 
iš tos mašinos apgriautų var
tų? —teirautasi Tėvo Pauliaus 
Baltakio, statybos vykdytojo.

Ats. Sakykim, pasiruošimas 
statybai. Raymond Internation
al bendrovė atliko gręžimo 
darbus pamatam ištirti. Atlik
tas ir kitas labai nemalonus pa
siruošimas — esamų patalpų 
nuomininkai įspėti, kad iki ru
dens susirastų naujus butus

Kis. O kas darosi tose komi
sijose, kurių veiklos iš gatvės 
negali matyti? Juk susirinkime 
kovo 29 buvo išrinktas staty
bos komitetas. Ar jis ką nors 
daro, ar jau pradėjo atosto
gas?

Ats. Jau buvo skelbta, kad 
komitetas pradėjo nuo pasi
skirstymo darbais. Sudarė 6 
sekcijas specialiem uždaviniam. 
Tos sekcijos išsirinko pirmi
ninkus, kooptavo eilę kviestų 
specialistų. Šiuo metu kiekvie 
noj sekcijoj atliekami paruo
šiamieji darbai.

Kis. Buvo čia matytas archi
tektas Tylius, matytas atvykęs 
tuo <pat metu provincijolas 
Tėvas J. Gailiušis. Ar jie čia 
pasirodė ryšium su kokiom nau
jienom statybos reikalais?

Ats. Jų pasirodymas kaip tik 
buvo susijęs su veikla statybos 
sekcijos, kuriai vadovauja inž. 
Algirdas Ošlapas, o kiti sekci
jos nariai yra inž. Jonas Iva- 

pati viešnia — dr. Marion Pre
minger. Ji pažymėjo, kad pri
klausanti mum. Prisiminė dr. 
Albert Schweitzeri, savo darbą 
Afrikoje raupsuotųjų kolonijo
je. Ten ji dirbo 16 metų. Tai 
buvę jos patys gražiausi metai, 
kai galėjo dirbti kitiem. Pagel
bėti kitiem — tai esąs jos pa
grindinis tikslas.

G. Žilionienė padėkojo mie
lai viešniai už visa ir tada sa
vo Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkės pareigas perdavė 
latvei Helgai Ozolinš. Esčių at
stovė padėkojo G. Žilionienei 
už darbą, gi viešnia Preminger 
naujai pirmininkei įteikė 300 
dol. čekį.

Kalbėjo ir naujoji pirminin
kė, žadėdama vieningai dirbti 
su estėm ir lietuvėm.

Po pertraukos buvo meninė 
dalis. Programoje buvo prama
tyta solistė Irena Stankūnaitė, 
bet ji susirgo ir negalėjo at

šauskas, archit. Kestutis Čerke- 
liūnas ir archit. Antanas Vytu- 
vis. Sekcija turėjo keturis po 
sėdžius, susipažino su architek
to Adolfo Tyliaus paruoštais 
K.Ž. planais. Ypačiai domėjosi 
planais, kurie liečia patalpas 
šeštadieninei mokyklai. Jie ir 
architektas Tylius panoro susi
tikti bendro posėdžio. Tai bu
vo trečias tos sekcijos posėdis 
su architektu Tylium ir pro
vincijolu T. Gailiušiu. čia dar 
kartą buvo peržiūrėti planai ir 
sutarti kai kurie pakeitimai sa
lės ir kavinės planuose, atsi
žvelgiant, kad New Yorko vi
suomenės reikalai galėtų čia 
būti kuo tiksliau patenkinti. 
Buvo išsiaiškinta, kaip būtų ga
lima kuo praktiškiausiai su
jungti bei panaudoti kavinės 
bei balkono patalpas mokyklos 
reikalam. Dar kitame posėdy 
buvo peržiūrėti atsiųsti archi
tekto Tyliaus padaryti pakeiti
mai ir archit. K. čerkeliūno pa
ruošti pradiniai planai šešta
dieninei mokyklai. Pagal tuos 
sutartus pakaitalus mokykla tu
rės savo reikalam ištisą salę— 
kavinę, kur sutilps apie 300 
žmonių ir iš kurios bus tiesio
ginis išėjimas į mokyklos pa
talpas.

Dirba ir kitos sekcijos. Bet 
apie jas kitu kartu. 

Milijonai laukia paveldėtojų.
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom 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. ^||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||M

vykti. Jos vietoje dainavo so
listas Liudas Stukas. Jis padai
navo tris dainas: K. V. Banai
čio — Atsisveikinimas, M. Pet
rausko — Bernužėli, A. Kača- 
nausko — Eglė Žalčių Kara
lienė. Akomponavo A. Kepalai- 
tė.
Pianistė Aldona Kepalaitė pa

skambino 4 trumpus Chopino 
etiudus.

Toliau buvo vaišės, kurias 
paruošė New Yorko Lietuvių 
Moterų klubas.

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 pr: 
imami užsakymai. Kreiptis: Dr. 
Ed. Jansonas, 15 Rosedale St. 
Dorchester. Mass. 02124. Tel. 
288-5999. Visi maloniai prašo
mi atsilankyti ir praleisti save 
atostogas.

PASKUTINE vasaros
EKSKURSIJA Į LIETUVA

Kaina §776.00
IŠVYKSTA IŠ 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!
Jau laikas, kada protestantai, katalikai ir žydai 
vieningai .pareikalautų* tikėjimo laisvės Sovietų 
Sąjungoje. Pripildykime pilną HOLY CROSS 
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.

Iškylūs kalbėtojai, gyva muzika!
f 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

v SIENAS!

Tėv. Jonas Kidykas, S. J., 
kuris šiuo metu dirba 
Sao Paulo, Brazilijoje, lankėsi 
pas Sv. Petro parapijos klebo
ną kun. A. Baltrušūna Bosto
ne.

Kun. Pranas Bekša, Šv. Juo
zapo parapijos vikaras Malden, 
Mass., Bostono priemiesty, 
švenčia savo kunigystės 25 m. 
sukaktį. Padėkos mišias aukoja 
gegužės 16 Malden. Pamaldose 
dalyvavo du broliai, dvi sese
rys ir daug parapiečių. Jo se
nutė motina tebegyvena Med
way, Mass., kur kun. Pranas 
baigė savo -pradinį mokslą. Ku
nigas P. Bekša anksčiau vika
ravo Nekalto Prasidėjimo lie 
tuvių parapijoje Cambridge. 
Mass., kai ten klebonu buvo 
prel. P. Juškaitis.

Lietuvos vyčių N. Anglijos 
apskritis gavo leidimą 1972 
balandžio 9 turėti savo mišias 
arkivyskupijos organizuojamo
je programoje. Tos mišios iš 
valdžios centro WNAC TV7 7 
kanalo kiekvieną sekmadienį 
9:15 perduodamos per televizi
ją. Mišios tęsiasi iki 10 vai. ry
to, jos pasiekia plačia N. Ang
liją iki pietų Kanados ir rytuo
se — New Yorko valstybę, nes 
kitos televizijos stotys perduo
da tą pačią televizijos progra
ma.

Šv. Petro parapijos mokyk
los tėvų ir mokytojų draugi
jos metinis piknikas bus birže
lio 5 nuo 12 vai. iki 5 v. po
piet parapijos kieme, 492 East 
Seventh Street. So. Bostone.

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.




