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Kietos kovos dėl Lindsay nugyvento miesto gelbėjimo
Albany. — New Yorko gu

bernatorius visiškai išsiskyrė
su New Yorko miesto meru 
Lindsay dėl miesto prašomos 
pašalpos jo naujam biudžetui 
subalansuoti. Pagal mero suda
rytą biudžetą, kuris, visų nu
stebimui, nebūva duotas nė 
miesto tarybai svarstyti, nes

Kudirkos - žydų 
bylos įspėjimas 
arabams

Londonas. — Komentuoda
mas 4 žydų bylą Rygoje ir Si
mo Kudirkos Vilniuje, Angli
jos konservatorių The Daily 
Telegraph atkreipia savo veda
mojo vieną dalį prieš Ameri
ką ir reiškia didelį apgailestavi
mą, kad grąžindami S. Kudir
ką rusams Amerikos pareigū
nai padarę tokią nedovanotinai 
didelę klaidą.

Sugrįždamas prie tų rusų 
teismų, Daily Telegraph rašo: 
“Tie apgailėtini įvykiai gal pa
sitarnaus įspėjimu gyventojams 
Maltos, kur trys sovietų laikraš
tininkai atvyko stebėti laisvų 
rinkimų saloje, kurią Sovietų 
Rusija norėtų prisijungti prie 
savo Baltijos grobių nesiskaity- 
dama su jokiomis priemonėmis. 
Jie taipgi turėtų duoti mąsty
mui medžiagos ir Egipto Sada- 
tui, kai Podgornas jam kalba 
apie “reikalą įtvirtinti socializ
mą”. Arabų valstybės neturėtų 
džiaugtis dabar, kada žydai yra 
pasirinkti sovietų “teisingu
mo” aukomis, nes netrukus 
arabai gali panašioj padėty at
sirasti”, — baigia laikraštis 
savo komentarą.

Huseinas ir teroristai vėl karo stovyje 
Jordano kariuomenė apsupo jų bazes

Beirutas. — Įsitempimas tarp 
Jordano vyriausybės ir Jor
dane esančiu vadinamu Pales
tinos arabų teroristinių organi
zacijų artėja prie naujo dides
nio susidūrimo. Momentas cha
rakteringas tuo, kad nė Egip
tas, nė Sirija tuo reikalu nėra 
do jokio susidomėjimo tų te
roristinių organizacijų likimu. 
Ir priežastis gali būti ta, kad 
kai kurios tos organizacijos yra
patekusios į rusų ir kinų ko-

Palestinos arabų teroristų vadui 
Yasir Arafatui vėl atėjo sunkios 
dienos, nes kivirčai su Jordano ka
ralium pakrypo jo nenaudai. Jor
dano kariuomenė apsupo jo dar li
kusias karines stovyklas.

Papeikimo neužtenka, Lindsay turėtu tuojau pasitraukti
laiko tam darbui atlikti nebe
buvo likę, deficitas siekė dau
giau kaip vieną bilijoną dol.

Azija ir daržovės
Taipei. — Azijoj susirūpinta, 

kad didelis žmonių maitinimo
si trūkumas yra daržovių sto
ka kasdieninėje dietoje. Po il
gesnių pasirengimų Taiwane į- 
kurtas daržovių tyrimų ir vysty
mo centras, kuriam paskirtas 
atitinkamas žemės plotas ir su
tartas biudžetas penkiem me
tam.

Taiwanas parinktas todėl, 
kad čia kinų bandytos daržo
vių kultūros bei metodai gali 
būti lengvai pritaikomi ir ki
tose tropikinėse bei subtropiki- 
nėse zonose. Kinų žemės ūkio 
ekspertai visa tai jau yra iš
bandę dirbdami daugiau kaip 
30 Azijos, Afrikos bei Lotynų 
Amerikos kraštų. Šitie eksper
tai yra geriausi Kinijos respub
likos ambasadoriai ūkiškai at
silikusiuose kraštuose.

Pats Taiwanas toje srityje 
labai toli pažengęs — ne tik 
salos žmonės turi -pakankamai 
daržovių ant kasdieninio sta
lo, bet per metus eksportuo
jama daržovių į kitus kraštus 
daugiausiai Azijos, maždaug už 
30 mil. dol

Projektą padeda finansuoti 
Azijos Development Bank, pa
dengdamas 10 proc. biudžeto. 
Kiti prie to centro kūrimo pri
sidėję (Kinija, Japonija, P. Ko
rėja, Tailandas, Filipinai, P. 
Vietnamas, JAV) sudeda liku
sius pinigus. Biudžeto dydis— 
7.5 mil. dol. penkiems metams.

munistų įtaką. Tai nepriimtina 
nė Egiptui, nė Sirijai.

Karalius Husseinas įsakė sa
vo premjerui kietai suimti vi
sas tas teroristines organizaci
jas, nes jos dabar esančios la
biau susirūpinusios politinėmis 
intrigomis, o ne Izraelio šalini
mu iš arabiškų žemių. Premje
ras įvykdė karaliaus įsakymą 
visas teroristų bazes apsupęs 
Jordano kariuomenės daliniais.
Tai reiškia, kad jų veikla visai 
suparaližuota. Jos įtartos rua 
šiančios sukilimą Husseinui nu
versti, bet tai greičiausiai yra 
tik priekabės ieškojimas joms 
sulikviduoti. Tai atlikus, bus 
lengviau įkurdinti dabar stovyk
lose laikomus vadinamus pabė 
gelius, kurių tarpe vyrauja mo
terys, vaikai ir seni žmonės. 
Ginklą pajėgią vartoti vyrai yra 
suverbuoti į teroristinius dali
nius, bet ir tų dauguma nusivy
lę tomis avantiūristinėmis prie
monėmis, kuriomis iš kažin kur 
atsiradę vadai vis žada sukurti 
jiems valstybę. Bet kur ji turė
tų būti? Dabar jau aišku, kad 
Izraelyje jos nebus galima į- 
kurti. Tai gal Jordane? Aišku, 
kad ir ten jos negalima įkur
ti. Belieka tik vienas kelias — 
gauti tarptautinę pagalbą ir į- 
sikurti ant visados Jordane, kur 
yra pakankamai vietos. Jei pa
bėgėliams išlaikyti pinigai būtų 
panaudoti ne stovyklų persona
lui išlaikyti, bet pabėgėliams 
įkurdinti naujose vietose, šian
dien visi būtų laisvi žmonės ir 
normaliai gyventų Jordano apy- 
tuščiose žemėse.

Kai tas biudžetas pateko į 
valstijos seimelio ir gubernatū- 
ros ekspertų rankas, deficitas 
sumažėjo daugiau kaip 400 mil. 
dol. Ilgi gubernatoriaus, seime
lio abiejų rūmų pirmininkų ir 
mero Lindsay pasitarimai ne
davė jokių rezultatų deficito su
mažinimo reikalu, nes, kaip 
tvirtina Albany pusė, Lindsay 
nesutikęs daryti jokių nuolaidų 
išlaidų sumažinimo reikalu ir 
pasitraukęs iš pasitarimų.

Tada gubernatorius ir abudu 
seimelio pirmininkai paskelbė 
pareiškimą, kad mero Lind
say nesugebėjimas miesto rei
kalus tvarkyti privedė miestą 
prie tos piniginės netvarkos, 
kurioje jis dabar atsidūrė. Lind
say pasitraukus iš biudžeto su
balansavimo darbo, gubernato
rius ir seimelio vadovai su 
abiejų partijų lyderiais pradė
jo pasitarimus apie tai, kiek 
New Yorkui pašalpos suorgani
zuoti ir iš kokių šaltinių.

Sutarta, kad reikia padėti
New Yorko miestui surinkti 
450 mil. dol. naujais mokes
čiais ir dar vieną milijoną išrū
pinti iš Washingtono, gi to ne-
galint gauti, paimti tą milijo
ną dol. iš numatytų valstijos 
naujų pajamų (tas sumas pla-

nėms, kurių produktų įpakavi
mo medžiaga negali būti antrą 
kartą panaudota. Numatomos

Prezidentas Nixonas su dukra Patricija, kurios vestu
vės įvyksta birželio 12 Prezidentūroje.

Rusijos ortodoksai išsirinko patriarchą
Rusijos ortodoksų bažny

čios sinodas Maskvos ir visos 
Rusijos patriarchu išrinko 60 
metu Krutitsu ir Kolomnos met
ropolitą Pimeną. Tas pareigas 
jis laikinai ėjo nuo 1970 ba
landžio 17 patriarchui Aleksiui 
mirus.

Sinodas posėdžiavo 4 dienas 
Zagorske (netoli Maskvos). Ne
abejotina, kad jis parinktas pir
ma gavus pritarimą tų sovieti
nių pareigūnų, kurie kietai 
kontroliuoja visą Rusijos impe
rijos religinį-bažnytinį gyveni
mą. Taip buvo imperatorių lai
kais, taip yra ir bolševikams 
valdant.

Bolševikams valdžią pagra 
bus, ortodoksų bažnyčia buve 
taip pat žiauriai persekiojama, 
kaip ir visos kitos Rusijos ri
bose buvusios religinės bend
ruomenės. Hitlerio tankams at
riedėjus prie Maskvos vartų, 
Stalinas atleido varžtus, siekda
mas visos tautos sutelkimo ka 
vai su priešu. 

pardavimu). Bet ir šitos sumos 
dar neužteks subalansuoti biu
džetui, kurio metai prasideda 
liepos 1. Kadangi biudžetas, ei
nant įstatymu, kuri būti suba
lansuotas, tai likusį deficitą rei
kės padengti nereikalingų ar 
mažai reikalingų miesto tar
nautojų atleidimu.

Štai kai kurie jau sutarti mo
kesčiai.

Sales tax įvedama kinų, teat
rų, sporto renginių bilietams, 
kirpyklų, grožio salionų, skal
byklų ir valyklų patarnavimam 
— čia naujų pajamų manoma 
surinkti 29 mil. dol.

Visi savo atsakomybe dirba 
profesionalai dabar turės mo
kėti ne tik pajamų, bet ir vers
lo mokesčius — pajamų numa
tyta 25 mil. dol.

Vienu del. daugiau reikės 
mokėti rinkliavos už svaigiųjų 
gėrimų galioną — tikimasi gau
ti 23 mil. dol.

Mokesčių nemokančios nuo
savybės dabar turės mokėti 
vandens, šiukšlių valymo ir ka
nalizacijos rinkliavas — numa
tyta gauti 5 mil. dol.

Naujas mokestis bus įmo-

Šiandien ortodoksų bažnyčia 
juridiškai nėra atgavusi tų pri
vilegijų, kurias turėjo carų- 
imperatorių laikais, bet faktas 
neginčijamas, kad su ja val
džia elgiasi žymiai žmoniškiau 
negu su katalikų ir protestantų 
religinėmis bendruomenėmis. 
Pravoslavų bažnyčios dignito
riai dabar vyriausybės panau
dojami ir savo užsienio politi
kai tarptautiniuose suvažiavi
muose paremt. Jų tarpe yra bu
vęs ir dabartinis patriarchas Pi- 
menas. Jis tą bendradarbiavi
mą, be abejo, tęs ir toliau.

Antras toks bendradarbis 
yra Leningrado ir Novgorodo 
metropolitas Nikodemas, kuris 
nuolat buvo siuntinėjamas j 
užsienius visur ten, kur buvo 
koks tarptautinis susirinkimas 
taikos ar ekumeniniais klausi
mais. Patriarchui Aleksiui mi
rus, būta daug kalbų apie tai, 
kad jis bus naujas patriarchas. 
Kremlius, kaip matom, patvar
kė kitaip.

Už gazoliną su švinu įveda
ma papildoma rinkliava ir ti
kimasi surinkti miesto kasai 46 
mil. dol.

Pakeliami mokesčiai miesto 
susisiekimo priemonėmis besi
naudojantiems užmiesčių gy
ventojams ir visam dabar ap
mokestinamam nekilnojamam 
turtui, bet šią žinią rašant dar 
nebuvo žinoma, kiek susitarta 
pakelti, nes šiuo klausimu dar 
buvo like dideliu nesutarimu.

Privačiom 
mokyklom skirta 
33 mik dol.

Albany. — Visų tikybinių ben
druomenių išlaikomoms pra
džios ir vidurinėms mokykloms 
paremti New Yorko valstijos 
seimelis paskyrė 33 mil. dol. 
1971-72 metų biudžete. Asam
blėjoje už tą reikalą balsavo 
42 demokratai, 66 respubliko
nai, prieš — 28 demokratai, 
13 respublikonų. Senate už bal
savo 14 demokratų, 29 respub
likonai. Pinigai negali būti pa
naudoti tokiems reikalams, ku
rie kaip nors susiriša su reli
gijos mokymu. Kitas suvaržy
mas draudžia ta pašalpa pasi
rengiant plėsti privačių mokyk
lų ginklą. " '' ' ‘ ~ “

Pašalpos suma apskaičiuota 
pagal mokinių skaičių: už vie
ną mokinį pradžios mokykloje 
pašalpos duodama 27 dol. per 
metus, gi vidurinėj mokykloj 
— 72 dol. Tos mokyklos, ku
rios randasi neturtingųjų vieto
vėse. pašalpos gauna daugiau, 
nes ten dažnai mokiniams duo
dami užkandžiai ir jie aprūpi
nami mokslo priemonėmis. 
Daugiausiai tokių mokyklų yra 
New Yorko mieste.

Šį projektą globojo ir labai 
gynė respublikonas Robert Kel
ly, gi jį labiausiai puolė Blu
menthal. demokratas iš Man- 
hattano. Ir atsimintina, kad jis 
vadinasi Blumenthal.

Belaisviai nesutiko 
vykti Hanojun

Saigcnas. — P. Vietnamas pa
siūlė grąžinti Š. Vietnamui 660 
ligotų ir sužeistų belaisvių, nie
ko už tai neprašydamas iš šiau
riečių. Buvo manoma tokiu bū
du paskatinti Hanojaus vyriau
sybę sugrąžinti nors dalį šiau
riečių nelaisvėje esančių tokios 
pat rūšies amerikiečių — ligo
niu ir sužeistu, v v

Tarptautinio Raud. Kryžiaus 
atstovams pravedus š. vietna
miečių apklausinėjimą, pa
aiškėjo, kad tik 13 iš 660 suti
ko vykti namo į šiaurės Viet
namą, visi kiti prašė juos palik
ti P. Vietname. Tie 13 buvo 
nuvežti laivu į sutartą vietą 
prie demarkacijos linijos, bet 
Hanojaus atstovai nesutiko jų 
priimti — reikalavo grąžinti 
kartu ir visus kitus. Hanojaus 
propagandos garsiakalbiai tua 
jau apkaltino ta proga Ameri
ką, kad ji buvusi kalta dėl liku
sių belaisvių sulaikymo. Ap
klausinėjimus pravedęs Tarpt. 
Raud. Kryžius dar bandys įti
kinti šiaurės komunistus, kad 
šį kartą jie klysta. Bet faktas 
lieka faktu, kad būta šiokio ta 
kio politikavimo, nes norėta su
darai pagrindą amerikiečiams 
iš Hanojaus nelaisvės išimti.

Tikrasis Vietnamo veteraną balsas
“Nežiūrint priešingų pareiški

mų, du su puse milijono Viet
namo veteranų niekur nedin
go. Su labai mažomis išimti
mis, jie sugrįžo prie savo dar
bu arba tęsia nutraukta moks
lą. Jie nedaužo krūtinių var
dan kažin kokios iš jų reika
laujamos atgailos, jie didžiuo
jasi - prisidėję prie Amerikos 
saugumo ir vietnamiečių atei
ties sustiprinimo. Mūsų įsipa
reigojimas buvo skirtas ne vice 
prez. Ky ir ne prez. Thieu, bet 
vietnamiečiams. Kovos tikslas 
buvo ne dabartiniai Vietnamo 
vadai, bet parengimas sąlygų 
sudaryti vyriausybei laisva 
žmonių valia.

“Vietnam Veterans Against 
the War” piktinasi dėl Vietna
me padarytų didelių sunaikini
mų. Jie turėtų patyrinėti istori
ją, kad patirtų, kiek milijonų 
žmonių buvo patekę į II pasau
lio karo srovę, arba pažiūrėti 
į kurį kitą karą, palietusį visą 
kraštą. Kiekvienas gali surinkti 
pakankamai gerų argumentų 
prieš visus karus, bet išskirti 
tik šitą vieną ir išimtinai bran
gini tik šiame kare išlietą krau
ją yra didelis realybės iškraipy
mas ir kitų karų aukų įžeidi
nėjimas.

“Esu tikras, kad didžiausia 
dalis Vietnamo veteranų ir 
amerikiečių su pasipiktinimu 
atmeta kairiųjų tvirtinimą, kad 
visi Vietnamo veteranai yra 
karo nusikaltėliai. Mes didžiuo
jamės savo valstybės pastango
mis ginti laisvę visame pasau
lyje. Leit. Calley buvo vertas 
bausmės už Mylai skerdy - 
nes, ir Amerikos teisingumas 
jam ją atseikėjo. Buvo nubaus
ti ir kiti Amerikos kariai, ku
rie sulaužė karo vedimo istatv- 
mus. Tačiau atsimintina, kad 
jų veiksmai buvo ne taisyklė,

Sadatas gynė rūsį primestą sutartį, bet 
parlamentui visos teisybes dar nepasakė

Kairas. — Egipto parlamen
to slaptam posėdy prez. Sada
tas referavo Rusijos primestą 
15 metų “draugiškumo” sutar
tį. Buvo paskelbtos jo kalbos 
ištraukos, bet tik maža jo kal
bos dalis. Paskelbtos ištraukos 
kalba, tik apie kariškąją sutar
ties dalį, kuria prez. Sadatas 
bando džiaugtis, nes pirmą kar
tą gautas ilgalaikis Sovietų įsi
pareigojimas teikti Egiptui ka
rinę pagalbą. “Tai yra naujas 
elementas, jo mes norėjome ir 
turime dabar sutarčiai pritarti, 
nes atrodo, kad mums bus pri
mestas kitas karas. Mes tos su
tarties norėjome, nes ji sutei
kia mums daugiau pagalbos ko
voje su Izraeliu. Aš norėjau tos 
sutarties su Sovietų S-ga. Juk 
tik Sovietų S-ga ir JAV turi vi
są mokslą ir visą technologiją 
civilinėje ir karinėje srityje. 
Viena iš jų yra garbingas mū
sų draugas, buvęs su mumis 
tamsiausiose valandose, kita gi 
net šiandien skelbia, kad ga
rantuos jėgų pusiausvyrą Izrae
lio naudai”.

Sadatas gynė sutartį neveng
damas nė melo nė faktų viena
šališko interpretavimo, bet pri
minė ir savo tikrąją intenciją 
laimėti taika be karo. Jis netu
rėjo tuo tarpu kito kelio pro
blemą pastumti ant reališkes- 
nio pagrindo, todėl turėjo pa
sakyti. kad taika gali būti tik 
visas arabiškas žemes atgavus. 
Ir dabar dar buvo vengta pasa
kyti, kad derybos gali būti pra
dėtos be jokių sąlygų ir visus 
klausimus ant derybų stalo pa
dedant.

Bandžiusius jį nuversti są
mokslininkus Sadatas pavadino 
maža “vaikų grupe”. Toji ma
ža “vaikų” grupė buvo betgi 
Maskvos draugai, kurių tarpe 
buvo ir tikrųjų Maskvos agen
tų. Žinodama arabų išdidumą. 
Maskva nebandė tų savo drau
gų laisvinti tiesioginiu keliu, 
bet pasirinko ilgesnį ir naudin
gesnį kelią — primetė Egiptui 

bet tik asmens paklydimas. A- 
merika baudžia savo nusikaltė
lius, bet kada Hanojus pradės 
bausti savuosius?

“Amerikos jaunimas šian
dien yra spaudžiamas atsižadė
ti savo įsitikinimų ir paklusti 
kairiųjų reikalavimams bei iš
sišokimams. Kas neina į taktą 
pagal kairiųjų muziką, apšau
kiamas savo kartos išdaviku, 
karo nusikaltėliu, tampa milži
niško socialinio spaudimo au
ka prisitaikinti ir tyliai žygiuo 
ti subankrutavusios vadovybės 
užpakaly. Juk dabar nėra leng
va būti nepriklausomu raciona
liu jaunu žmogumi. Prieš karą 
šūkaujantiems ir demonstruo
jantiems veteranams tie faktai 
yra žinomi, bet jie juos naudo
ja tik vienam tikslui — kad 
sutrauktų armiją jaunų žmonių 
ir ją panaudotų tik savo tiks
lams. Tai yra nusikaltimas!”

Red. paaiškinimas. Šį pareiš
kimą paskelbė Vietnamo vete
ranas Bruce K. Kesler, tarna
vęs marinų daliniuose. Jis pri
klauso “Vietnam Veterans for 
a Just Peace” organizacijai, ku
riai priklauso didžioji dalis 
Vietnamo karo veteranų, nu
ėjusių kitu keliu, negu maža 
grupelė tų, kurie pavadinti 
“Vietnam Veterans Against the 
War”. Šią pastarąją grupę su
lipdė kairieji ekstremistai ir 
pirmą kartą panaudojo savo 
tikslams paskutinėse Washing
tono demonstracijose. Jie bu
vo prikalbinti ryšium su Viet
namo tarnyba gautus savo me
dalius sumesti į prie Kongre
so rūmų padėtą krepšį. Čia 
spausdinamas pareiškimas at
neša daugiau šviesos apie klas
tingą komunistų veiklą ryšium 
su tų vadinamų “taikos” de
monstracijų organizavimu.

tokią sutartį, kuri suteikia Mas
kvai visas galimybes kontroliuo
ti visą Egipto gyvenimą. Tai 
buvo žaidimas iš abiejų pusių. 
Daug kas linkęs manyti, kad ga
lų gale laimės Egiptas — jis 
gaus ir šiek tiek ginklų reika
lui esant ir išdrįs pasipriešinti 
rusams tuo atveju, jeigu’ jie 
bandys į Egipto vidaus reika
lus kištis be jokios atodairos.

Matyt, kad esama priekaištų 
dėl kai kurių sutarties nuosta
tų, jei Sadatas turėjo įtikinėti, 
kad “Sovietų S-ga nieko iš Egip
to neprašė. Mes esame save 
krašto šeimininkai, niekas kitas 
negali veikti mūsų vietoje”.

Esama gandų, kad prie su
tarties yra pridėtas slaptas pro
tokolas, kaip tai būdinga sovie
tų taktikai, bet apie tai greit 
nebus sužinota. Egiptas paslap
tį atskleis tik tada, kada jam 
bus naudinga.
Nebepakęs dolerio 
ir prekiŲ boikoto

Washingtonas. — Kalbėda
mas vilnos tekstilės pramonės 
atstovų tarpt, konferencijoje. 
JAV prekybos sekretorius 
Stans pasiūlė sukviesti tarp
tautinę konferenciją sutarti 
naujai politikai prekybos san
tykiams tarp valstybių tvarky
ti. JAV prezidentas esąs apsi
sprendęs imtis radikalių prie
monių sustabdyti dabar vykdo
mą Amerikos prekių ir kapita
lų investavimo boikotą. Tai bu
vę suprantama ir toleruotina 
tuojau po karo, kada JAV aiš
kiai dominavo pasaulio ūkį, bet 
dabar to jau nėra.

Šiandien prekybiniai reikalai 
esą labai susipainioję, todėl rei
kia nutraukti apsišaudymus re
torikos kulkomis apie prekybos 
karą ir pradėti bendrai tartis 
apie garbingą abipusę preky
bą. Tam tikslui reikalinga minė
ta konferencija. Ir juo greičiau, 
tuo geriau, nes Amerika pati
riamos jos prekių diskriminaci
jos nebenori ilgiau toleruoti.
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV. com pi u te- 
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.

Iš vidaus reikalu komisaro 
ir NKVD majoro A. Guzevi-

Iš NKVD raportų (4) kontrevoliucinės grupės vadas, 
mėginęs taip pat pabėgti į Vo-

čiaus pranešimo Maskvai buvo 
suminėti rezistencijos faktai, 
NKVD susekti Kaune, Vilniuje, 
Ukmergėje, Rokišky. Praneši
mo santrauką pratęsiant ten
ka minėti dar kitas apskri
tis, ypačiai jose suimtęję pa- 
vardes.

Utenos ap.:
Kontrevoliucinių lapelių ras

ta 20 vietų. Debeikių miestely

laikraščių su Smetonos vyriau
sybės paveikslu buvo įrašai: jie 
yra mūsų vyriausybė, ne Stali
no konstitucija”. Autoriai neiš
aiškinti.
Telšię ap.:

Telšių mieste 1940 spalio 
mėn. rasta antisemitinio pobū
džio lapelių. Įtarta, kad tai Tel
šių gimnazistų darbas, bet as

menų nenustatyta. Lapkričio 6 
ryšium su kitu lapeliu suimta 
10 asmenų:

Henrikas Glazauskas, g. 
1918, Telšių ap. tarybos sąskai
tininkas, prisipažino platinęs; 
Antanas Čiužas, g. 1922, darbi
ninko sūnus, Telšiuose mokę
sis amatų mokykloje; Kazys 
Puškorius, g. 1921, darbininke

1940 rugsėjo 23 mašinėle rašy
tas lapelis skelbė: “Kovok prieš 
komunistų partiją prieš drg. 
Staliną, prieš raudonąją armi
ją, už tautinės Lietuvos atsta
tymą”. Vietoj parašo: “Kare 
cenzūros leista”. Suimti 6: De
beikių kunigas Rogažinskas, 29 
metų; ūkininkas ir parapijos 
komiteto pirmininkas Jonas Ma
tulis, 57, ir jo sūnūs: Jonas, 
26. ir Juozas, 24, abudu šau
liai ir buvę pasienio policinin
kai; suimti Povilas Rasčius, 19, 
Povilas Šukys, 19, abudu šau
liai.

1940 spalio 7 dėl kito lape
lio suimtas Vladas Sližys, 17, 
gimnazistas iš Anykščių.

Anykščiuose 1940 spalio 27 
ranka rašytas lapelis skelbė: 
“Kovok prieš komunistų parti
ją. drg. Staliną, raudonąją ar
miją, už ministerio Raštikio ir 
Smetonos grąžinimą”. Platinto
jai nesusekti. Dėl kito pana
šaus turinio lapelio Debeikiuo
se suimtas kunigas, dekanas 
Mikelinskas, buvęs Sovietų ka
linys. iškeistas i komunistus. 
Jis gaudavęs direktyvas iš vys
kupo Paltaroko ir Panevėžio 
kurijos, (čia, matyt, Guzevi- 
čius “persistenge”, sudarinė
damas Įspūdi, kad direktyvas 
gaudavęs iš vyskupo dėl lape
lių platinimo').

Daugiau lapelių rasta Skiemo
nyse, Tauragnuose, Utenoj. 
Molėtų milicija gavo laišku la
peli: “Kovos prieš Sovietų re
žimą”. Pasirašė “Parazitu nai
kintojas”. Autoriai neišaiškinti. 
Kėdainių ap.

Krakėse prieš 1940 liepos rin 
kimus rasta 40 lapelių. Suimti 
— Aloizas Dalbakis, 17, jėzui
tų gimnazijos mokinys; Vytau
tas Jakimavičius, 16, tos pat

Kai buvo paskelbta, kad Simas Kudirka nuteistas 10 metu kalėti. New 
Yorko lietuviai gegužės 27 prie Sovietų pasiuntinybės surengė demonstra
cijas. Nuotr. V. Maželio

sūnus, tos pat mokyklos mo
kinys; Andrius Ciurinskas, g 
1907, mokytojas Telšių pr. mo
kykloje — prisipažino platinęs; 
Vitoldas Lileikis, g. 1911, Tel
šiuose knygyno tarnautojas — 
prisipažino spausdinęs; Herma- 
nagildas žvirgždynas, g. 1920, 
metereologijos stoties tarnauto
jas; Liudas Molakauskas, g. 
1920, Telšių ap. tarybos tarnau
tojas — prisipažino spausdinęs 
ir platinęs; Adomas Rakas, g 
1923, darbininko sūnus, Telšių 
amatų mokyklos mokinys, mė
ginęs pabėgti į Vokietiją, bet 
sugautas; Zenonas Tarvainis, g 
1920, valstiečio sūnus, Tel
šių metereclcgijcs stoties pri
žiūrėtojas. lapelių autorius

kietiją, bet nesėkmingai.
(Šita grupė ir kiti kaliniai iš 

Telšių kalėjimo buvo su karo 
pradžia išgabenti į Rainių miš
keli ir ten bestiališkai nukan
kinti — jie žinomi vardu “Rai
nių kankiniai”).

Dar minimi lapeliai Telšių- 
Žarėnų vieškely, Rietavo mies
te; dėl čia platintų lapelių suim
tas Kazys Sudargas, Plungės 
gimnazijos mokinys, kuris bu
vo tada parvažiavęs žiemos atos
togų i Rietavą.

Taip pat minimi lapeliai Luo
kėje, Žemaičių Kalvarijoje 
kur 1941 sausio 12 suimtas 
Vaclovas Pabarčius, g. 1903 
pieninės tarnautojas.

(Suimtųjų bei kankinių pavar 
dės nusitęsia Į kitas apskritis).

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. SH ALINS-6ALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P*way S ta. k Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS. BALS AKUOTO J AS. 2 modernia* 
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 SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

8UYUS FUNERAL HOME., Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 420 
Lafayette St., Newark. NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos ear 
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-643*

SPAUDA

Italų kelionės anapus uždangos
mokyklos mokinys, Smetonos 
seimo nario sūnus; suimtas taip 
pat Petras Gaučas 30, šaltkal
vis.

Ariogaloj prieš spalio revo
liucijos sukaktis dėl lapelių su
imtas Jonas Mačenskas, 35.- 
Antanas Dočka. 33, šaltkalvis, 
kuris pasisakė rašęs, paskatin
tas Mačensko.

Baisogaloj dėl lapelių 1941 
sausio 6 suimtas Jonas Karec- 
kas. 24. ūkininko sūnus.

Kėdainių mieste rinkimu i 
aukščiausią sovietą metu urno
se rasta lapelių: “Jūs prigirdėt 
mūsų protėvių žemę krauju. 
Broliai sukils prieš jūsų ne
teisybę”. “Jūs žadėjot laisvę, o 
davėt vergiją”. Iškarpose iš

Italų kelionių biuras “Opera 
Romana Pellegrinaggi” organi
zuoja turistines keliones Į Įvai
rius kraštus Europoje, neišski
riant nė komunistinių, taip pat 
ir JAV. Š. m. sausio mėn. vyk
dęs italų kunigų kelionę i So
vietų Sąjungą, pastaruoju metu 
savo kelionių aprašuose, Eltos 
intervencijos dėka, šis biuras, 
Lietuvos ar Latvijos jau nebe- 
itraukia i Sovietų Sąjungos 
bendrą grupę.

Kaip jau buvo skelbta, ku
nigų ekskursija, nukeliavusi Į 
Maskvą ir Leningradą, atsisa
kius priimti Vilniaus pareigū
nam, į Lietuvą nevyko. Anuo
met Vilnius buvo pažymėtas 
esąs Sovietų Sąjungoje. Vieto

je Vilno dabar žymima — Vil
nius.

šio kelionės biuro Romoje 
jau skelbiama, kad jis rengia 
ekskursijas š.m. liepos, rug- 
piūčio ir rugsėjo mėnesiais Į 
“Rusiją, Lietuvą, Latviją ir Če
koslovakiją”. Kaip ir sausic 
mėn. kelionėje, 15 dienų eks
kursijoje, aplankius Maskvą ir 
Zagorsko vienuolyną, pažadėta 
kelionė i Vilnių; čia numaty
tas miesto lankymas, nakvynė 
ir kitos dienos rytą kelionė lėk
tuvu i Rygą, vėliau į Taliną, 
pagaliau i Leningradą ir į Če
koslovakijos sostinę Prahą. Ke
lionė italam atsieina, Įskaitant 
skridimą lėktuvu ir viešbučius, 
273.000 italų lirų. (Elta)

Geriau butu be šaltojo karo 
tarp Alto ir LB

Aiduose 1971 Nr. 5 pirmuo
ju straipsniu eina Antano Gai- 
liušio “JAV Lietuviu Bendruo
menės darbo kliūtys ir jų prie
žastys”. Redakcija straipsnį pa
vadino diskusiniu, atkreipdama 
dėmėsi, kad pastaruoju metu 
“diskusijas itin aštrina vis ne
pasiekiamas LB ir ALTos ben
dradarbiavimas”.

“Spyglių ir dyglių” autorius, 
tur būt. linksmai apramintų, 
kad viskas tvarkoj: Altas pagal 
kalbos medikų receptą pasida
rė dabar madingą operaciją — 
pakeitė save lyti, susimoterino. 
o kas matė, kad dvi šeiminin
kės sutilptų prie vieno puodo 
ir pasidalytų samčiu ...

Bet A. Gailiušis kalba rimtai 
ir faktais rodo tą “bendradar
biavimo” stoką, virtusią beveik 
šaltuoju karšį tarp dtiejų labai 
nusipelniusių institucijų. An
tai:

“JAV kongresui pateiktas Į- 
statymo projektas, kuris leistų 
vyriausybei finansiškai parem
ti tautinių ^mažumu kultūrini 
darbą — lituanistines mokyk
las ir kt. LB kreipėsi Į Wash- 
ingtoną, prašydama projektą 
priimti. Šis kultūrinis reikalas 
neabejojamai yra LB kompe
tencijos ribose, bet ALTA pa
reiškė nepasitenkinimą, kam 
LB važinėjo i Washingtona”.

Išskaičiavęs eilę mėginimų 
kaltinti L. Bendruomenę, mėgi
nimų paimti ją Vliko partijų 
kontrolėn, gundymų, kad L. 
Bendruomenė pavirstų atskira 
partija, autorius teigia: “Tai
gi, prieš LB opozicijos organi
zatoriai ir jos darbo trukdyto
jai yra politinės partijos, kai 
jos nori reikštis ir LB darbe”.

attikusios didelius darbus, kai 
jose pritrūksta laikui tinkamo 
lygio žmonių, vienos mielu no
ru, kitos nenorom, ima užleis
ti darbus tom, kuriose tuo me
tu tokių žmonių pasirodo. Bet 
ir pastarosios neamžinos —nė
ra apsaugotos nuo panašaus li
kimo, jei pritrūksta tinkamų 
žmonių.

Suprantama, kad girdint iš
pūstus kaitinimus protarpaisis 
negalima iškęsti nereplikavus. 
Tačiau geriausias kelias —kuo 
mažiau leistis į ginčus, dau
giau reikštis pozityviais dar
bais ir apie juos informuoti vi
suomenę. Visuomenė pati tada 
pasidarys išvadas.

RIMOS ir JUOZO BRU2Ų siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. 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; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
3-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausioj 
rūšies pigiausiomis kairiomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 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

Kristina žebrauskaitė. moderniojo šokio menininkė, gegužės 15 dalyvavo Lietuvių Fondo pavasariniame ba
liuje ir atliko keletą šokių.

Kad sugyvenimo ir bendro 
darbo vis labiau pritrūksta; kad 
siekimai tarp Alto ir LB susi
kryžiuoja — netenka tuo abe
joti. Abejotinos tiesos yra bet
gi teigimas, kad partijos esan
čios LB trukdytojos ir kenkė
jos. Tikrasis trukdytojas, gal 
būt, yra ne partijos, bet žmo
nės — žmonių nepajėgumas 
pakilti Į teki intelektualinį bei 
moralinį lygį, kuris reikalingas 
visuomeninei veiklai. Jei minė
tose partijose ar kitose orga
nizacijose būtų asmenybių, ku
rios giliau suvokia Lietuvos 
aktualias problemas, laiku į jas 
reaguoja, turi pakantos kitam 
šalimais dirbančiam žmogui, 
tai ir partijų veikla kitaip atro
dytu. Ir bendradarbiavimas bū
tų kitokis.

LB. reikia manyti, ėmėsi ini
ciatyvos ne tik kultūrinėje, bet 
ir laisvės kovos srityje ne dėl 
to. kad taip ar kitaip sako įsta
tai. bet greičiau dėl to, kad ma
tė patuštėjusias, dirvonuojan
čias sritis. O šiaip ar taip LB 
turi sutelkusi daugiau intelek
tualiniu lygiu ir veikimo dina
mika pranašesnių žmonių.

Tokia yra visuomeninio gy
venimo logika, kad institucijos,

LIETUVOJE
Klarnetistas Budrys

— Paryžiuje
Lietuvis muzikas — klarne

tistas Algirdas Budrys atlieka 
devynių mėnesių stažą Paryžiu
je. A. Budrys dalyvavo su kitų 
tautybių muzikais keliuose kon
certuose ir gegužės 18 dalyvavo 
Prancūzijos Radijo ir televizi
jos koncertų salėje užsienio 
muzikų, besitobulinančių Pa 
vyžiuje, baigiamame koncerte. 
Britų muzikas R. Heims pa
kvietė Budrį su kitais dviem 
muzikais š.m. liepos mėn. at
vykti į Angliją, ir viename fes
tivalių išpildyti Schumann© ir 
Brahmso kūrinius. (E)

Rengiamame filme "Herkus 
Montė", kaip pareiškė režisie
rius A. Grikevičius (“Komj. 
Tiesa”, bal. 18), pagrindinė te
ma — “prūsų tautos ir Montės 
asmenybės tragedija”. Scenari
jaus autorius rašytojas Saulius 
Šaltenis naudojosi kryžiuočių 
metraštininko Petro Dusburgo 
kronikomis. Montės vaidmeny 
bus Vilniaus dramos teatro ak
torius Antanas Šurna, jo žmo
nos Kotrynos — estų artistė 
Lio. Daug filmo scenų numaty
ta filmuoti Lenkijoje, netoli 
bv. Marienburgo miesto. Prem
jera numatyta 1972 pavasarį.

Rinktiniai i Maskva
Lietuvos rašytojai balandžio 

20 savo susirinkime svarstė 
jaunosios literatų kartos ugdy
mo ir auklėjimo klausimus. Į 
penktąjį, visos Sovietų Sąjun
gos rašytojų suvažiavimą buvo 
išrinkti šie rašytojai: J. Avy
žius, A. Baltakis, A. Bieliaus
kas, K. Korsakas, J. Macevi
čius, E. Mieželaitis, J. Požėra ir 
M. Sluckis. (E)

Taline įvyko šiuolaikinės lie
tuvių* tapybos paroda. Buvo 
eksponuota apie 50 darbų. Es
tų laikraštis “Sirp ja vasar” 
lietuvių dailininkų darbuose ra
do romantikos, liaudies meno 
bruožų atgaivinimą. Esą, lietu
vių tapyba nepanaši į estų — 
ji esanti formos atžvilgiu gru
besnė, bravūriškesnė, optimis
tiškesnė, o kartais — labiau 
nacionalinė.. .(E)

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.“
PHILADELPHIA, FA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iJd 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 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 Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

x Lietuviškam rajone — $J LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ $

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

I -----  Gėlės įvairiom progom ---------
| Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
£ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- £ 
$ kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. £
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Raštai iš Lietuvos
Pirmiausia tenka pasidžiaug

ti, kad Dubingių kunigo Anta
no Šeškevičiaus kalba, kurią jis 
pasakė teisme 1970 vasarą 
(1970 rugsėjo 9), gindamasis 
nuo kaltinimo ruošus vaikus 
pirmajai Komunijai, — jau iš
versta angliškai ir išsiuntinėta 
eilei asmenų ir įstaigų.

Tenka taip pat pasidžiaugti 
radus Vokietijoje leidžiamame 
magazine “Stern” (1971 balan
džio 25) faktus iš 40 Lietuvos 
kunigų laiško Kosyginui.

Tenka jau apgailestauti, kad 
ryšium su kun. Šeškevičiaus 
byla Rokiškio kunigo Gedimi
no Blyno atviras laiškas anam 
teisėjui Jankauskui nepaleistas 
i nelietuvišką pasauli. O Darbi
ninke jis buvo paskelbtas jau 
daugiau kaip prieš porą mėne
sių (kovo 23 ir 26).

Tiek kun. Šeškevičiaus kalba, 
tiek kun. Blyno atviras laiškas 
priklauso prie dokumentinės 
medžiagos, kuri yra įtikinamas 
argumentas viešajai opinijai su
darinėti.

Su kokia rizika asmeninei 
laisvei tie dokumentai buvo ten 
rašomi. Su kokia rizika kiti pa
sirūpino, kad ta medžiaga pa
siektų net ir laisvąjį pasaulį. 
Ne su tokiu uolumu čia imta
si pastangų, kad ta medžiaga 
prašnektų į opiniją.

Tai būtų informacijos cent
ro pagrindinis uždavinys. Bet 
mes daug kalbėjome, o dabar 
jau ir kalbėti nustojome apie 
tokio centro organizavimą.

Kol Altas turėjo informacijos 
centrą (LAIC). jo direktorius K. 
Jurgėla suprato dokumentų iš 
anapus vertę. Jo redaguojamas 
Lithuan. Bulletin paskelbė do
kumentus iš pirmosios okupaci
jos. Iš čia tie dokumentai atėjo 
Į Kersteno komiteto tyrinėjimu 
leidinius!

Kol Vlikas Dų/o Vokietijoje, 
jo informacijos tarnybos inicia

BROOKLYN, N. Y. 11M1
910 WILLOUGHBY AVE.

tyva pirmasis dokumentas iš 
antros sovietinės okupacijos— 
“Lietuvos tikinčiųjų laiškas Šv. 
Tėvui Pijui XII” — adresatui 
buvo įteiktas (1949) ir pasirodė 
šveicarų spaudoj (1950), pas
kiau vokiečių. (Deja, jis nebu
vo pateiktas Kersteno komite
tui ir nepakliuvo į jo leidi
nius!).

Raštam iš anapus paskleisti 
daug padarė privati iniciatyva. 
Gausiausiai, tiesiog sunkiai 
įtikimai, pasklido po visą pa
saulį Sibiro mergaičių malda
knygė “Marija, gelbėk mus!” 
Tai buvo vieno asmens nuopel
nas — a.a. kun. L. Jankaus.

Pagrindinis antros okupaci
jos laikų dokumentas buvo J. 
Daumanto “Partizanai” —juos 
išleido Chicagos “Liet, knygos 
klubas” (1950), pakartojo “Į 
Laisvę fondas” (1962). Poetinis 
dokumentas buvo partizaninės 
“Laisvės kovų dainos” — iš
leistos Nepriklausomybei rem
ti fondo (1962), paskiau poezi
ja iš Lietuvos Mykolo Vilties 
“Neparašyti laiškai” (1966) — 
išleisti taip pat “Į Laisvę fon
do”.

Deja, dabar tos knygos jau 
nebegaunamos.

★

Šiais metais minimas 1941 
metų sukilimas. Klausimas, ar 
tas minėjimas paliks kokį pasto
vesnį ženklą? Klausimas, ar mes 
pakankamai pasirodėm jautrūs 
tiem raštam, kurie su tokiu 
vargu mus pasiekė iš Lietuvos 
ir kurie šaukte šaukia, kad kel- 
tume balsą už ten esančius.

Būtų čia mažas įvykdomas 
pageidavimas — prašyti dr. Sa
vąjį, kad jis surinktų visus do
kumentus bent apie bažnytinį 
gyvenimą Lietuvoj Į atskirą 
rinkinį, kuris papildytų jo kny
gą ‘The War Against God in Li
thuania”.

Tai būtų dalinis, bet realus 
indėlis šių metų sukaktim.

Čekoslovakų Dubčekas - nei gyvas, nei miręs
Kur šiandieną žmogus, kurio 

vardą dar neseniai linksniavo
ir kartojo visas pasaulis ? 
Baigtas, dingęs, išnykęs, dau
giau neegzistuoja. Buvęs Čeko
slovakijos komunistų partijos 
galva, 49 metų vyras, “Prahos 
pavasario” metu visos Čekoslo
vakijos dievaitis, 1969 buvo iš
stumtas iš vadovaujančios vie
tos kompartijoje, po 6 mėne
sių turėjo atsisakyti • iš parla
mento, buvo išmestas iš kom
partijos centro komiteto ir iš
tremtas į Turkiją neva amba
sadoriaus titulu, bet netrukus 
atšauktas atgal į Čekoslovakiją, 
jam buvo atimtas kompartijos 
nario bilietas, ir taip pasiliko 
nebesančia būtybe, vienu iš tų; 
kurių reikia vengti, apie ku
riuos verčiau nekalbėti. Bet 
koks prie tokio nebuvėlio pri
artėjimas gali pasibaigti blogai.

Diktatūriniame režime nieko 
nėra pavojingesnio, kaip “ex”. 
kaip tas, kuris neteko “drau
go” vardo. Bet kur faktiškai 
yra Dubčekas? Ką jis veikia? 
Žinia, kad jis turįs kasti žemę 
ravėti Bratislavos parkuose 
piktžoles, pasirodė netiksli, ta
čiau neperdaug toli nuo tiesos. 
Prahos kompartijos sekreto
rius Kapekas neseniai paaiški
no, kad Dubčekas yra tarnau
tojas Slovakijos miškų depar
tamente Bratislavoje. Taigi 
“žmogiškojo socializmo” šauk

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos lituanistiniu mokyklų jungtiniame chore dalyvauja per 100 vaiku. Chorui 
vadovauja Ona Razutienė. Choras vyksta dalyvauti dai nu šventėje.

lys turi pasitenkinti menku 
darbu, visai neproporcingu jo 
praeičiai ir jo savybėms.

•
Žmogus, kuris poros metų 

laikotarpyje įasmenino savyje 
viso pasaulio viltis, turi darbą, 
kuriam jis paskiria dieną nuo 
6val. 30 min. ryto iki 3 vai. 
po pietų, nuo pirmadienio iki 
penktadienio, pastate, esančia
me Pekna Ulica Nr. 21, vietos 
miškų administracijoje, vos 10 
min. važiuoti tramvajum nuo 
gyvenamosios vietos Musikova 
Ulica. Žmonės, kurie sutinka 
Dubčeką, einantį pėsčią iki 
tramvajaus, apsimeta jo nepa
žįstą, niekas jo nesveikina, nes 
jis yra tabu. Jį užkalbinti, jam 
nusišypsoti, ranka pamojuoti. 
pasveikinti gali atsieiti darbo 
netekimu. Žvalgybos agentai 
nematomi kontroliuoja kiekvie
ną Dubčeko žingsnį ir atžymi 
užrašų knygelėje visa, ką tik 
yra pastebėję.

Įstaigoje Dubčekas dirba 
prie stalo su užrašu: Dr. Alex
ander Dubček. Tai vienas iš 
trijų metrų ilgio ir tiek pločio 
kambarėliu, kur yra dar kiti 
du tarnautojai. Jie. atlikdami 
rutinos darbą, jei kartais ir už
kalbina kolegą, tai tik darbo 
ir sporto temomis.

Dubčekas neturi asmeniško

Iš Europos politikij Olimpo
automobilio, bet gali, reikalui 
esant, pasinaudoti tuo, kuris 
buvo paliktas jo sūnui. Tai se
nas, prancūzų firmos automobi
lis, bet ir juo Dubčekas veik 
nesinaudoja.

Kompartija buvo tiek gera, 
kad tiesiogiai nelietė Dubčeko 
šeimos. Jo sūnūs Pavel, Peter 
ir Milan gali ir toliau studijuo
ti su sąlyga, kad tėvas liks ano
nimas, kad neturės jokių ryšių, 
kad nekels netvarkos. Dubče
kas šios linijos griežtai ir lai
kosi.

Mėnesinė alga, apie 160 dol., 
leidžia jam pragyventi kaip ir 
kiekvienam čekų darbininkui. 
Partija galėtų ir tokią algą 
sumažinti ar visai atimti, ta
čiau, kol vadžias savo rankose 
laiko Husakas, to nebus. Nors 
Dubčekas savo buvusių drau
gų yra nužudytas morališkai, 
tačiau niekas nenori jo fizinės 
mirties. Dabar Dubčeko mirtis 
būtų kankinio ir didvyrio mir
tis. O to kompartija nenori. Jis 
ir toliau gali gyventi komparti
jai priklausančiame namelyje, 
esančiame Bratislavos prie - 
miestyje, apsuptame mūrine 
tvora, su sodeliu ir daržu. Dub
čekas mėgsta gėles. Kai tik gali, 
augina rožes ir tulpes. Kaimy
nai retai kada jį mato ir vengia 
su juo susitikti.

Pats Dubčekas yra pareiškęs, 
kad nenori su niekuo susitik
ti bei kalbėti. Nori būti palik
tas ramybėje su savo proble
momis ir atsiminimais. Jo vei
das vis toks pat liūdnas ir 
kiek nušvinta tik tada, kai per
žengia savo buto slenkstį. Ten 
jo laukia žmona Anna, nese
niai buvusi Čekoslovakijos 
“First Lady”, o dabar tik pa
prasto valdininkėlio žmona, ku
rios vienintelis kelias — į vie
tos turgų ir krautuvę. Ji taip 
pat yra politinis tabu. Krautu
vėje visi apsimeta jos nepažįs
tą, nesiskubina patarnauti. 
Kai susitinka su senomis drau
gėmis ant keturių akių, gal ta
da persimeta vienu kitu žodžiu, 
bet tai ir viskas. Komunistinė
je santvarkoje visur yra akys 
ir ausys, tad didžiuma tautos 
Čekoslovakijoje laikosi protin
go tylėjimo.

Jeigu norėtumėte surasti 
Dubčeko gyvenamąją vietą, ne
būtų jokios problemos. Musiko
va Ulica Bratislavoje yra vieša 
gatvė. Jei paklausite, kur gy
vena Dubčekas, kiekvienas pa
rodys ir pasakys. Tačiau užkal
bintasis, jei tik nieko nėra 
aplink, patylomis pasakys: “Pa
likite jį ramybėje. Jis nenori 
nieko matyti. Bandydami jį ap
lankyti, tikriausiai padarysite 
jam blogą patarnavimą”.

•
Dubčeko likimas buvo nu

spręstas 1969 balandžio 17, kai 
Čekoslovakijos valstybės galva 
Svoboda per radiją ir televizi
ją pranešė, jog kompartijos 
centro komitetas nutarė pri
imti Dubčeko atsistatydinimą 
iš generalinio sekretoriaus 
vietos ir ]o vietoje paskyrė dr. 
Gustavą Husaką, taip pat slo
vaką iš Bratislavos, šaltą dog
matiką, realios politikos šali
ninką, suklą manevruotoją. 
kuris turėjo surasti išeitį iš 
naujos okupacijos fakto, prisi
taikyti prie naujų aplinkybių ir 
neužgauti tikrųjų krašto valdy
tojų. Husakas buvo išėjęs stali
ninių kalėjimų mokyklą ir ži
nojo. kad, esant valdžioje, sun
ku rasti draugų. Jo bendradar
biai tvirtina, kad, nors ir nu
kentėjęs nuo sistemos dantų, 
vis dėlto jis yra pasilikęs se 
nosios gvardijos komunistu, 
artimu stalininei linijai.

Per trejus Husako valdymo 
metus iš Dubčeko reformų veik 

nieko neliko. Kai kas sako, kad 
ir Husakas nėra pilnas padė
ties viešpats. Iškyla kai kurie 
jaunesniosios kartos vardai, at
žymėti Maskvoje: 47 metų 
Stougal, 51 metų Kempy —abu 
čekai; ir dar keli vardai, labai 
remiami sovietų, bet lygiai la
bai nekenčiami tautos.•

Gali būti ir taip, kad, eidami 
Prahos gatve, sulaikysite praei
vį ir paklausite, kur yra Dub
čekas. “Dubček? Kas jis toks, 
Tokio negirdėjau ir nepažįs
tu”.

Vieno vokiečių žurnalo at
stovui pasisekė sutikti Dubče
ką Bratislavos gatvėje, belau
kiantį tramvajaus. Užkalbintas 
Dubčekas anglų kalba atsakęs: 
“Prašau netarti man nė žodžio. 
Jei norite man padėti, neikite 
prie mano namo, net neprisiar
tinkite prie manęs”.

Tam žurnalistui pavyko tik 
tiek, kad jis nufotografavo 
Dubčeką kasdieninėje jo ruti
noje — belaukiantį tramva
jaus, kuris nuveža į darbo
vietę. J. Drg.

Lenku jūrininkas 
prašo Amerikos 
globos

“Lenkas jūrininkas prašo glo
bos JAV-se” — tokia žinia 
JAV spaudos agentūra AP pra
nešė iš Pniladelphijos. Ji spau
doje paskelbta gegužės 2’ 
Esą, Camden, N. J., uoste len
kas jūrininkas pasišalinęs iš 
laivo ir gegužės 26 buvęs per
duotas Amerikos Lenkų Sąjun
gos. Philadelphijoje. globai.

Laivo M.S. Zambrow jūri
ninkas ir virėjas Zbigniew Paw
lowski, laivyne dirbės 11 metu, 
buvo nuvykęs į Camden poli
cijos būstinę — šioji pabėgėlį 
nukreipė Philadelphijos imigra
cijos pareigūnam.

Jūrininkas, nemokąs anglų 
kalbos, per vertėją policijai pa
sakęs, kad “vyriausybės reika
lai Lenkijoje blogėja kiekvie
na diena”. B. Bernard, imigra- 
cijos įstaigos atstovo, teigimu, 
jūrininkas užpildęs prašymą po 
litinei globai ir jo prašymas 
persiųstas JAV imigracijos vyr. 
būstinei į Washingtona. Kol 
reikalas bus išspręstas, jūri
ninką globoja Amerikos Len
kų Sąjunga. Lenkui iš laivo pa
sišalinus, laivas išplaukė į Bal- 
timorės uostą. (Elta)
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®
®
® NIKODEMAS
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Mano galva ... gal reikėtų ra
miau. Sakysim, pasikviesti į 
sinedrijoną ir ramiai paprašyti, 
kad jis mum pasisakytų, kas 
jis toks yra ir ko jisai nori.

— O, Nikodemai! Kaip tu ne
supranti! Juk daug kartų ban
dėme aiškintis: daug kartų bu
vo pasiųsti mūsų patikimi žmo
nės su juo pasikalbėti. Ir kas iš 
to išėjo? Jis savo kalba, ir ga
na. Jis mus ignoruoja!! Jis li
gonis! Supranti? Jis ligonis 
Mes gi ne graikai ir ne romė
nai, kad patikėtume į koki tai 
dievuką, kuris kaip žmogus 
vaikšto tarp žmonių: su jais 
kalbasi ir valgo, ir geria, ir 
miega.

— Na, Kaife, aš girdėjau jį 
kalbantį. Jis ne ligonis.

— Uhm ... Dar viena galva 
apsisuko! Ko gera, dar ir tu 
patiesi savo skudurus “Viešpa
čiui” po kojomis! Aš beveik no
rėčiau, kad tu pasišalintumei iš 
čia. Bėk kuo greičiausiai ir ap 
sikabink tą savo dievuliuką!

Dabar Nikodemas jau supra

loioioioioioioioloWTol

to, kad Kaifas ne tik viską žino, 
bet ir aiškų sprendimą tuo rei
kalu turi.

— Jie pražudys Jėzų! — jisa: 
staiga pagalvojo. — Gerai, Kai
fe! Aš einu. Aš bėgu... pas jį. 
Ir ... ne skudurų po kojomis 
patiesti, bet su juo pasikalbėti 
Taigi... Pagal mūsų įstatymus 
nevalia žmogaus nužudyti jc 
neišklausinėjus apie jo nusi 
kaitimą.

— Na, argi tau kas nelei
džia? Eik ir klausinėk. Gal su
žinosi. Aš tave varyte varau, 
kad tu... eitum ir klausinė- 
tum, jei tik tavo galvoje dar 
yra noras klausti.

— O, Kaife!
— Kodėl tu toks kietas? Būk 

minkštas, Nikodemai, būk 
minkštas ... Gal į mano vietą 
atsisėsi...

— Kaife! Negalima šitaip 
žmogaus nuspirti!

— Nikodemai, kada gi tu pra
regėsi? Uh!... Su tomis “mo
kytomis” galvomis! Čia ne 
spyrimo klausimas, Nikodemai, 
jis darosi pavojingas tautai.

— Aš čia tikrai nieko nebe
suprantu, — apsimetė Nikode
mas ir apsisuko išeiti.

— Kada nors suprasi, — su
vebleno Kaifas pridurmai.

Aiškiau negalėjo būti: Kai
fas turėjo sprendimą.

Saulė jau buvo išėjusi iš al
tanos ir Kaifo patogumui ne
bešildė. Tai buvo mažas mo
mentas, kada saulė prieš pat 
nusileidimą užlįsdavo už Aly
vų kalno uolu. Jei kas norėda
vo dar kartą ją pamatyti, turė
davo lipti ant Kaifo namo stc- 
go. Tai darydavo vasarą, kada 
vakarai būdavo šilti. Dabar 
dar buvo pavasaris (dvi savai
tės prieš Avinėlio šventę), ir 
saulei leidžiantis oras dar la
bai atvėsdavo, nors viskas jau 
senai žaliavo. Dar savaitė —ki
ta, ir piūtieš metas prasidės. 
Paukščiai jau senai buvo susi
poravę, o greitesnieji jau ir vai
kus išsivedę.

Kaifas net pasipurtė palikda
mas savo rožių pastogę.

— Pasikalbėti? Ka ten beiš- 
kalbėsi, kada viskas taip aiš
ku. Uh! Kada jis pradės su
prasti svarbesnius reikalus? ... 
Tas viso rašto “žinovas”...

•
Nikodemas tik gatvėje pra

dėjo galvoti, kur jis dabar ei
na ir kur galėtų surasti šiuo 
metu tą Jėzų. Bet gaivinanti va
karo vėsuma jį taip gerai nu
teikė, kad jis net nejautė, ko
dėl jis ėmė eiti Dovydo vartų 
kryptimi.

Visiems buvo žinoma, kad 
Jėzus šiuo metu yra at
vykęs į Jeruzalę, bet niekas ne
žinojo, kur jis apsistojęs. Kar
tais jis apsistodavo pas Judo 
(kito Judo, ne Iskarijoto) gimi
nes, kartais pas Simoną. Daž
niausiai kur nors už miesto ko
kiame kalnelyje ar vynuogių 
darže.

Simono vyninė buvo prie pat 
Dovydo vartų. Kadangi subata 
baigsis už kelių minučių, nes 
saulė buvo jau užlindusi už ho
rizonto, tai ir Simono vyninė, 
kol Nikodemas nueis, bus ati
daryta. Kažkoks nujautimas, 
kaip lengvas vėjas, stūmė Ni
kodemą į tą pusę. Pats vaka
rienės metas tada bus, kai jis 
pasieks vyninę, o jie ten susi
meta kartais pavalgyti...

Kai Nikodemas pasiekė Si
mono vyninę, jau buvo šute 
mę, nes paprastai pietuose 
greitai temsta. Dideliam jo 
nustebimui, vyninė buvo dar 
uždaryta. Jis beldėsi į duris, į 
langą, ir vėl į duris ir vėl į lan
gą, bet niekas durų neatidarė, 
ir niekas pro langą nepažiū
rėjo. Salia vyninės neperse
niausiai apsigyveno kažkur 
nuo Damasko atsibastęs čigo
nas. Jis tik iškišo galvą iš sa
vo landynės ir paklausė, ko po
nas fariziejus nori. Kada paaiš
kėjo, ko ponulis nori, tai či
gonas nė tik pasakė, bet ir pa
rodė, kuriuo keliu jie visi nu
ėjo.

— Dar prieš saulės nusileidi
mą. Ir Simona kartu išsivedė. 
O, taip! Visi!... Ir tas, kuris 
moka tokius didelius “fakir- 
makir” padaryti...

Ar čigonas žinojo, pas ką jie 
į Betaniją išėjo, sunku būtų 
pasakyti, bet Nikodemas žino
jo. Todėl jis, nieko daugiau ne
laukdamas, leidosi Betanijos 
keliu žemyn pas Lozorių.

Vakaras buvo reto gražumo: 
dar labiau nurimo ir atvėso. To
ki vakara eiti laukais buvo ne
paprastai didelis malonumas. 
Žiogai čirpė, putpelės, kurkliai 
ir varlės giedojo, laukai kvepė
jo žole, javais, gėlėmis, žydin
čiais krūmais ir šviežiu oru, o 
daugelyje vietų šalia kelio ir 
ožkomis.

Nikodemas net nepajuto, 
kaip priėjo Betaniją. Lozoriaus 
kieme, kuris buvo kiek tolėliau 
nuo kelio, bet prie pat mieste
lio krašto, stovinėjo keletas 
žmonių, o tarpvartyje žiburia
vo ugnelė. Nikodemas, arčiau 
priėjęs, atpažino Simoną, Lo
zorių ir Petrą. Kiti trys vy
rai stovėjo keletu žingsnių to
liau. Tai buvo Jokūbas, Jonas 
(Petro broliai) ir Pilypas (Edu- 
miečiu vadinamas).

Simonas pažino Nikodemą ir, 
žinoma, gerokai nustebo, kad, 
va, šitoks 'ponas ir dar pačia
me vidurnaktyje pas juos atsi
rado. Simono prekyboje humo
ras visada gerai tarnaudavo, 
tai jis, nieko nelaukdamas, už
klausė:

— Sakyk. Viešpatie, ar 
vyno pristigai, kad šitaip toli, 
ir dar nakti, atėjai manes ieš
koti?

— Ne, Simonai. Apsigauni 
šį kartą. Ne tavęs ieškau. Ge
resnių už tave yra! — taip pat 
juokais atsakė Simonui Nikode
mas ir pažiūrėjo į Petrą.

— Tik jau ne manęs, tams
ta? — krūptelėjo Petras.

— Petrai, argi ir tu jautiesi 
geresnis už Simoną? Abejoju ..

Nikodemas mokėjo taip gra
žiai tą “abejoju” pasakyti, kad 
jie visi trys ėmė linksmai kva
toti.

Tada Simonas greit susižval
gė su Lozoriumi ir su Petru ir 
nuolaidžiai tarė:

— Na, tai ką, vyrai? Gal jam 
parodykime ir tą geresnįjį...

— Jis ten, už namo. Kieme. 
Prašau, Viešpatie!

Kada Nikodemas ėjo į kitą 
kiemą, tarpvartyje kažkokia 
jauna moteriškė kepė žuvį; ją 
apstoję, juokavo trys vyrai. 
Tai buvo Morta (Marijos se
suo), Lukas, Judas ir Judas Is- 
karijotas. Kitų nesimatė; tur 
būt, jau buvo pavalgę ir kur 
nors sulindę miegojo. O gal 
tiek jų tuo tarpu tebuvo...

Jėzus sėdėjo ant akmeninio 
suolelio, nugara ir alkūnėmis 
atsirėmęs į akmeninio balkono 
aptvarą. Aplinkui visame kie 
me kvepėjo rožėmis. Nikode
mas net apsidairė: tai buvo 
kvapas tų tamsiųjų aksominių 
rožių.

— Ne! Dar negalėtų būti. 
Kur tau! Dar labai anksti!

Ant žemės, prie pat Jėzaus 
kojų sėdėjo Marija Magdalietė 
ir kita Marija (Lozoriaus ir Mor
tos sesuo). Jėzus kažką labai ra
miai pasakojo abiem mote
rims. Kada Lozorius privedė 
Nikodemą, o jiedu, vienas ant
rą atpažinę, apsikabino, abi 
moterys pasitraukė prie ugnia
kuro, kur Morta (Marijos se
suo) kepė žuvį ir vaišino sve
čius.

Jėzus parodė svečiui sėstis 
šalia jo ant to paties suolelio 
ir tuoj pat pasiteiravo, kas jį 
taip smarkiai slegia, kad net 
naktį ir šitokį kelią jisai atėjo 
jo ieškodamas. Nikodemas dar 
kartą apsidairė dėl to rožių 
kvapo.

— Ne! Tai negalėtų būti! Dar 
tik Avinėlio šventė ... Tos ro
žės šituo laiku tikrai dar nie
kada nėra žydėjusios.

Net per akmeninę aptvarą 
pasisvėręs pažiūrėjo • žemyn, 
bet ir tenai jokių ženklų nesi
matė. Bet ... Tas kvapas bu
vo visai čia pat. Nikodemas ne
žinojo, kad ką tik nesenai tos 
moteriškės buvo išpylusios kvc 
palus ant Jėzaus galvos ir jais 
ištepusios jo plaukus, kurie da
bar mažoje ugniakuro švieso
je žvilgėjo ir kvepėjo.

— Rabi! Aš jūsų ieškau! — 
pradėjo nuleidęs galvą Nikode
mas.

(Bus daugiau)
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Dainų šventės rengėjai pas gubernatorių LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Illinois gubernatorius Rich

ard B. Ogilvie gegužės 17 pri
ėmė JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių IV Dainų Šven
tės delegaciją, vadovaujamą 
vykd. kom. pirm. dr. Gedimino 
Baluko.

Delegacija buvo šiltai sutik
ta. Gubernatorius pasidžiaugė 
lietuvių iniciatyva populiarinti 
savo kultūrą Amerikoje, palin
kėjo Dainų šventei gero pasi
sekimo ir pasirašė Dainų šven
tės deklaraciją.

PASIUNTINYBES ŽINIOS
Lietuvos kioskas su meno kū

riniais ir rankdarbiais buvo į- 
rengtas tarptautinėje dienoje 
balandžio 18 Georgetown uni
versiteto užsieniečių mokyklo
je. Dalyvavo dešimties tautų 
studentai. Lietuviškuoju kiosku 
pasirūpino studentė Linda Lu- 
košaitis iš Chicagos. Ekspona
tus paskolino Lietuvos pasiun
tinybė Washingtone.

Gen. Erskine žmona gegužės 
5 surengė priešpiečius Onos Ka, 
jeckienės garbei. Dalyvavo de
šimts ponių.

Lietuvos ir Latvijos meno kū
rinių ir rankdarbių parodėlė 
buvo surengta gegužės 15 Mc 
Lean, Virginia, mieste. Parodė
lę rengė Elbert Stever ir Nina 
Eglitis. Lietuviškus eksponatus 
paskolino O. Kajeckienė iš Lie
tuvos pasiuntinybės Washingto
ne.

Baltijos valstybių diplomati
nių atstovų pasitarimas buve 
sušauktas gegužės 20. Sukvietė

PHILADELPHIJOS KONFERENCIJOS IŠVADOS
Centriniu PLB, JAV LB ir 

Kanados LB institucijų darbuo
tojų konferencija, įvykusi 
1971 gegužės 22-23 Philadelphi- 
joje, išklausiusi pranešimų ir 
dalyvių pasisakymų,

atsižvelgė į Lietuvių chartos, 
PLB konstitucijos bei PLB III 
seimo įpareigojimus,

apžvelgė kraštų lietuvių 
bendruomenių valdybų, II jau
nimo kongreso, IV tau
tinių šokių šventės komitetų ir 
kitų organų dirbamus darbus, 
ir sutarė:

Dėl Lietuvių chartos vykdy
mo

Konstatavusi susiorganizavi- 
mo svarbą išeivijos lietuvių 
veiklai, konferencija deklaruo
ja ir siekia, kad ir kiti veiks
niai deklaruotu Lietuviu char
tos skelbiamu visuotinumo, tau
tiškumo, valstybingumo ir soli
darumo principų reikšmę, šių 
principų vykdymas sudarytų 
reikiamą išeivijos lietuvių veik
los atrama ir laiduotu šiai veik
lai reikalingą atmosferą.

Dėl Bendruomenės dalyvavi
mo Lietuvos laisvinimo darbuo- 

,se
Konstatavusi, kad visų kraš

tų lietuvių bendruomenės savo 
įnašu prie Lietuvos laisvinimo 
darbų aktyviai prisideda, pripa
žindama Vlikui laisvinime 
veiklos koordinavimą, konfe
rencija išreiškia pageidavimą, 
kad į Lietuvos laisvinimo dar
bą būtų traukiamos visos po
zityviosios išeivijos lietuvių jė
gos ir bendrai sutariamos jų pa
stangos. Laisvinimo darbui stu
dijuoti ir tarptautine plotme 
aktualinti sudarytina tarpveiks- 
ninė patariamoji komisija. Lie
tuvos laisvinimo darbų tęstinu
mui užtikrinti visų kraštų lie
tuvių bendruomenės į lituanis
tinių mokyklų programas įve
da visuomeninio-tautinio ugdy
mo kursą.

Dėl II jaunimo kongreso ir 
IV tautinių šokių šventės darbų 
derinimo

Pabrėždama II jaunimo kon
greso ir IV šokių šventės tauti
nę reikšmę, konferencija pra- 
So visus remti lietuvių jauni
mo organizacijų, bendruome
nių jaunimo sekcijų ir tauti
nių šokių grupių darbą ir iš-

Pirm. dr. Balukas padėkojo gu
bernatoriui už palankumą lie
tuviams ir pakvietė dalyvauti 
Dainų šventėje, kuri įvyks lie
pos 4 Chicagoje.

Ta. proga delegacija įteikė 
gubernatoriui Lietuvių Fondo 
medalį su trijų Nepriklausomos 
Lietuvos prezidentų atvaizdais. 
Medalis sudomino gubernato
rių ir suteikė jam progą nors 
trumpai pasiteirauti apie Lietu
vos praeitį ir apie jos dabarti
nius vargus.

Lietuvos atstovas J. Kajeckas. 
Buvo pasiinformuota ir pasitar
ta Baltijos kraštus liečiančiais 
reikalais.

Lietuvos atstovas su žmona 
dalyvavo visoje eilėje priėmi
mų. Gegužės 20 juos pakvietė 
Valstybės sekretorius į pietusj 
kurie buvo surengti diplomati
nių misijų šefų ir jų žmonų 
garbei. Pietūs buvo The John 
Quincy Adams salone Valsty
bės departamente. Gegužės 24 
vėl juos pakvietė Valstybės sek
retorius į priėmimą, kuris bu
vo skirtas pagerbti ambasado
riui, atstovaujančiam Afrikos 
uniją. Priėmimas surengtas 
Afrikos meno muziejaus atida
rymo proga. Gegužės 24 daly
vavo Argentinos ambasados pri
ėmime ir koncerte. Gegužės 26 
— The Riggs National Bank 
priėmime, gegužės 29 —Saudi 
Arabijos ambasadoriaus sureng
tuose pietuose.

O. Kajeckienė gegužės 26 
dalyvavo priėmime, surengta- 

reiškia pageidavimą, kad jauni
mo kongreso bei tautinių šo
kių šventės darbai būtų derina
mi abipusiu susitarimu ir tar
pusavio respektu. Šių renginių 
atsakingieji pareigūnai yra pra
šomi bendradarbiauti renginių 
sėkmingumui užtikrinti.

Dėl Bendruomenės mėnesio 
ir šventės

Bendruomenė tradicine tau
tine lietuvių švente visur laiko 
Vasario 16 dieną ir ją tinkamai 
pamini. Bet pagal vietos aplin
kybes taip pat mini ir tautinę 
Rugsėjo 8 dienos šventę, susi
jusią su senosios Lietuvos vals
tybės praeitimi. Atskirų kraštų 
lietuvių bendruomenės taip 
pat turi savas lietuvių dienas 
Bendruomenės idėjai populia
rinti, lietuviams i sava Bend- 
ruomenę burti ir kultūriniam 
gyvenimui skatinti. Tautinių 
švenčių ir lietuvių dienų vyk
dymo būdus kraštų bendruome
nės taria savo organuose.

Dėl Bendruomenės finansų
Konstatavusi, kad finansų 

stoka stabdo Bendruomenės

Lietuvių Bendruomenės konferencija, kurią sukvietė P. Liet. Bendruomenės (PLB) valdyba gegužės 22-23 Philadelphijoje. Salia 
PLB vadovybės dalyvavo JAV LB Taryba, II-jo Jaunimo Kongreso komiteto nariai bei darbuotojai. Nuotraukoje — konferencijos 
dalyviai, I eilėje sėdi: dr. Henrikas Brazaitis, Vytautas Volertas. Milda Lenkauskienė. Stasys Barzdukas, Snieguolė Jurskytė, dr. 
Silvestras Čepas, Romas Sakadolskis; stovi dr. A. Butkus. J. Gaila, K. Miklas. A. Gečys, B. Sakalauskas, B. Raugas, dr. Alg. N as vy
tis, J. R. Simanavičius, A. Vaikelis, dr. E. Lenkauskas, Motiejus Vaišnys, dr. V. Klemas, A. G u rėčkas, A. Sabalis, dr. A. Razma, J. 
Bubelis, A. Rinkūnas ir V. Gruzdys. Nuotr. K. Cikoto

DARBININKAS

IV Dainų šventės delegacija pas Illinois gubernatorių. Iš k.: S. Džiugas, dr. G. Balukas—vykd. komiteto pirm., 
Stanley Baleckas, Jr., A. Miglinaitė, gubern. Richard B. Ogilvie, A. Rėklaitis, A. Vengris, P. Armėnas—mu
zikos komisijos pirm, ir M. Kavaliauskaitė. Nuotr. V. Noreikos

me pagerbti ponią Agnew. Pri
ėmimas buvo Washingtono 
tarptautinio klubo patalpose.

Vainikų dienos proga Lietu
vos atstovas Arlingtono kapinė
se padėjo gėlių prie Kaune žu
vusio JAV leitenanto Samuel J. 
Harris paminklo. Kaip žinia, 
JAV lietuviai jam yra pastatę 
Arlingtono kapinėse paminklą. 
Leit. Harris žuvo dėl Lietuvos 
laisvės 1920 vasario 24 Kaune.

Birželio 4 Lietuvos atstovas 
su žmona dalyvavo priėmime 
kuris buvo skirtas pagerbti Pat
ricia Nixon ir Edward Finch 
Cox. Priėmimas buvo Ander
son House.

tikslų ir uždavinių vykdymą, 
konferencija išreiškia pageida
vimą a) išbaigti organizavimą 
veikiančiu lietuviu fondu, ku
rių. pelnas yra skiriamas lietu
vių kultūros — mokslo^ meno, 
švietimo ir kt: reikalams, b) 
populiarinti lietuvio tautinio 
solidarumo metinių įnašų idėją 
ir sugyvinti jų išrinkimą, c) 
bendruomenių administracinei 
bei visuomeninei veiklai organi
zuoti lėšų telkimą aukų ir tauti
nio solidarumo įnašų amžinųjų 
narių įmokų principais. Projek
tą parengia PLB valdyba.

Einamaisiais reikalais
Einamuosiuose reikaluose 

buvo paliesti ir aptarti šie 
klausimai: išklausyti JAV LB 
atstovų pranešimai, liečia JAV 
LB žygius Valstybės departa
mente ir kitose valdžios įstai
gose, <pasisakyta dėl kraštų liet, 
bendruomenių skvriu “Pasau
lio Lietuvy”, PLB dienos or
ganizavimo Tabor Farmoj, JAV 
LB apylinkių dalyvavimo kitų 
institucijų sudėty, liet, bend
ruomenių ryšių su kitais veiks
niais ir kt. PLB inf.

BAŽNYČiOJE IR ŠALIA JOS:

Brooklyno vyskupijos administracinės 
reformos

Vyskupų sinodas Romoje nu
matytas pradėti rugsėjo 30. 
Truks mėnesi. Dalyvaus 212 at
stovų. Tarp jų 15 proc. skirti

Brooklyno vyskupijos biule
tenis (gautas kun. F.A.R. dėka) 
pranešė, kad Brooklyno vysku
piją, didžiausią Amerikoje, vys
kupas Fr. Mugavero nuspren
dė paskirstyti Į penkis adminis
tracinius vienetus, vadinamus 
vikariatus (Lietuvoje būdavo 
dekanatai). Kiekvienas vikaria
tas turės apie po 50 parapijų— 
bendras Brooklyno vyskupijos 
parapijų skaičius 228 su 990 
kunigų ir 1.4 mil. tikinčiųjų.

Vikariatam bus paskirti epis- 
kopaliniai vikarai iš kandidatų, 
kuriuos rekomenduos vyskupi
jos kunigai. Tokie vikarai bus 
skiriami 4 metam.

Kalbamos reformos vysku
pas Mugavero ėmėsi, norėda
mas turėti artesnius ryšius su 
tikinčiaisiais ir jų reikalais. O 
tie reikalai skirtingi, nes tikin
čiųjų masė Brooklyno vyskupi
joje labai skirtinga savo etni
ne sudėtimi, ekonominiu pajė
gumu.

Arkivyskupas Mugavero tu
rės nuolatinius pasitarimus su 
tais vikarais, aptars su jais 
kiekvienam vikariatui paramą 
iš bendro vyskupijos biudžeto 
78,168,513 dol. karitatyviniam 
reikalam ir 60,730,511 dol. švie
timo reikalam (paskutinių me
tų biudžetas).

Biuletenis pastebi, kad ar- 
kiv. Mugavero yra pirmasis 
Bropklyne gimęs vietos vysku
pas tos vyskupijos visoje 118 
metų istorijoje. Iš jo dirbamų 
darbų matyti, kad jis labai at
sižvelgia į etninius skirtumus, 
rūpindamas, kad etninėm gru
pėm Dievo žodis būtų skelbia
mas jų kalba.

paties popiežiaus. Svarstys du 
pagrindinius klausimus: pareiš
kimą dėl pasaulio taikos ir ku
nigų ,gyvenimą. Būsiąs dar iš
klausytas pranešimas apie ka
nonu reforma.

•
Amerikos kunigų tarybų fe

deracija po vyskupų konfereri-
cijos susilaukia vis daugiau pa
sipriešinimo. Springfield kuni
gų senatas nutraukė ryšius su 
ta.federacija, kai referendumo 
keliu už nutraukimą pasisakė 
kunigai tokiu santykiu — 125: 
109.

St. Augustine, Fla., vyskupas 
senatą (iš 15 narių) paleido, kai 
senatas atsisakė pasitraukti iš 
federacijos. To senato 10 na
rių buvo išrinkti kunigų, 5 pa
skirti vyskupo. Balsuojant dėl 
pasitraukimo iš federacijos bal
sais taip pasiskirstė: 8 prieš pa
sitraukimą, 5 už. 2 susilaikė.

Federacija skelbiasi apjun
gianti du trečdalius kunigų. .

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
. Lietuviu Kataliku Mokslo A- 
kademijos METRAŠTIS, V to
mas, redagavo A. Liuima, S. J.( 
spausdinta Romoje, Italijo
je, 624 psl. Spaustuvės išlaidas 
apmokėjo kun. Vincas Puido
kas.

Dr. Martynas ir Valerija Any 
sai — ŽYMIOS LIETUVĖS MO 
TERYS mitologijoje, padavi 
muose ir istorijoje. Išleido Lie 
tuvos Skautų Sąjungos Kana
dos rajonas Toronte 1970 m. 
287 psl., įrišta į kietus virše 
liūs, kaina 7.50 dol.

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

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

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

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

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

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

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

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

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

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

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

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

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

Ar pameni, Vandos Stankaus 
pramoginės muzikos įdainuota: 
Neužmirštuolės — tango, Ilge
sys — valsas, Prieš daugel me
tų —fokstrotas, Ar pameni— 
tanto, Vysta jau rožės— valsas, 
Sudie — tango, Nereik liūdėt— 
fokstrotas, Nuskinsiu gėlę — 
valsas, Sidabrinės naktys — 
fokstrotas ir Pavasario takais— 
tango. Mono 5 dol. Stereo 6 
dol.

Sutemų garsai, Vandos Stan
kaus vokalinis solo pramogi
nės muzikos su orkestru įdai
nuota: Nakties padangėj—val
sas, Svajonė— rumba, Joninių 
naktis—fokstrotas, Orchidėjos 
mėnesienoj — tango, Rymau 
po beržais — valsas, Apkabink 
mane — tango. Tik nežinau— 
cha, cha, šviesiam take mėnu
lio — tango ir Kas iš to — pol
ka. Mono & dol. Stereo 6 dol.

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

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

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

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

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

Persiuntimui pridedama $1.00
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Kaip skirstomas L Fondo pelnas
1970 metais paskirta 31,000 doi.

Kai gegužės 15 New Yorke 
vyko Lietuvių Fondo konferen
cija, buvo padaryti platūs pra
nešimai apie Fondo veiklą. Pa
liesta ir pelno skirstymas. Pel
no skirstymo komisijos pirmi
ninkui dr. J. Valaičiui neatvy
kus, tuo klausimu pranešimą 
padarė dr. Antanas Razma, vie
nas iš Fondo organizatorių, bu
vęs ilgametis Fondo pirminin- 

- kas. Čia spausdiname jo kalbos 
santrauką. •

Nuo Lietuvių Fondo pradžios 
iki dabar visi buvę ir esamieji 
organizatoriai dirbo tik iš idea
lizmo. Jų tikslas — pastatyti 
milijoninę finansinę instituci - 
ją, kuri kasmet iš savo pajamų 
didelėmis sumomis remtų lietu
vybės reikalus.

Jau dabar Lietuvių Fondas 
kasmet gali skirti arti 50 tūks
tančių dolerių pajamų. Jei ne 
administracinės išlaidos, kurios 
labai reikalingos, kai norima 
surinkti milijonas dolerių; vi
sas Fondo pajamas būtų gali
ma paskirti lietuviškiem reika
lam.

Prieš dešimtį metu paskirta 
tik 1200 dol.

Pirmieji Lietuvių Fondo pa
jamų metai buvo 1961. Tais me
tais lietuviškiem reikalam jau 
paskirta 1200 dol. Tada galvo
ta, jei ta suma būtų dešimti kar
tų didesnė, būtų galima daug 
ką paremti.

Ta suma šiais metais padi
dėjo ne dvylika, bet dvidešimt 
penkis kartus. Suma kasmet 
bus didesnė. Greitai Lietuvių 
Fondo metinės pajamos per
žengs 50 tūkstančių ribą ir pri
artės prie 100 tūkstančių.

Tada tai bus galima efekty
viai paremti lietuvišką veiklą. 
Tai visa yra labai realu, nes 
Lietuvių Fondas auga kasmet. 
Jo kapitalas yra išmintingai in
vestuotas.

Pelno skirstymo komisija
Šiais metais pelno skirstyme 

komisiją sudarė šie žmonės. 
Iš Lietuvių Fondo tarybos įėjo 
dr. Jonas Valaitis, ir jis buvę 
komisijos pirmininkas; toliau 
iš Fondo — dr. F. Kaunas ir 
dr. A. Razma. Iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės pelno skirsty
mo komisijoje buvo: J. Kava
liūnas — Švietimo tarybos pir
mininkas, kun. J. Borevičius— 
Jaunimo centro direktorius ir 
rašytojas A. Kairys — Kultū
ros Fondo pirmininkas.

Atsakomybė už paskirstymą 
taip tenka abiem organizaci
jom.

— Philadelphijoj, Pa., sukili
mo ir baisiojo birželio įvykių 
minėjimas įvyks birželio 13. 
sekmadieni. Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioj pamaldos 
10:30 vai. ryto. Po pamaldų 
minėjimas parapijos salėj. Kal
bės Romas Kezys.iš New Yor- 
ko. Meninę programos dalį at
liks Vinco Krėvės šeštadieninės 
mokyklos choras.

(Iš dr. A. Razmos pranešimo)

Paskirta 31,000 dol.
Skirstymo darbas yra neleng

vas,nes prašymų yra kur kas 
daugiau, nei galima pinigų pa
skirti. Šiais metais visi prašy
mai sudarė 100 tūkstančių su
mą, o paskirti galėjo tik 31 
tūkstantį.

Prašymai yra sugrupuojami 
pagal reikalingumą. O tai jau 
yra nelengvas darbas. Pelną 
skirstydama, komisija šiemet

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Kultūros 

Klubas veikia jau 19 metų. 
Ateinančiais metais švęs save 
veiklos 20 metų sukaktį.

Šio veiklaus sambūrio dar
bai taikomi ne tiek lietuviam, 
kiek įvairiom Amerikoj gyve
nančiom tautybėm, veikian- 
čiom prie tarptautinio institu
to, kur kasmet rengiamos tradi
cinės mugės, taip pat ir daili
ninkų parodos. Mugėse lietu
viai kasmet įrengia tautodailės 
skyrius su dideliu užrašu LI
THUANIA. Detroito muziejaus 
patalpose pastatomos kalėdinės 
eglutės su šiaudiniais papuoša
lais. Lietuviškojo meno bei tau
todailės parodos vyksta stam
bių bendrovių patalpose, daž
niausiai prieškalėdiniu metu 
Tokios propagandinės parodos

LAKE WORTH, FLORIDA
Lietuvių klubo susirinkimas 

gegužės 9 Carpenter salėje įvy
ko dviejų minėjimų ženkle. 
Klubo pirmininkas A. Augūnas 
pasakė turiningą Motinos die
nai pritaikytą kalbą, pavaizduo
damas motinos pasiaukojimą, 
jos lietuviškumą. Kalbą paįvai
rino skoningai parinktais lietu
vių poetų eilėraščiais, jų ištrau
komis ir liaudies dainų frag
mentais, bylojančiais apie mo
tinos darbus, sielvartus ir rū
pesčius.

Toliau buvo oficialioji susi
rinkimo dalis. Buvo nutarta ki
tą susirinkimą šaukti spalio 10. 
2 v. popiet toje pačioje Carpen
ter salėje Lake Worth. Tokia 
ilga pertrauka daroma todėl, 
nes gyventojai tuo metu išva- 
žinėja. Daug nuolatinių Flori
dos gyventojų ir veik visi žie
motoj ai išvyksta į šiaurę vasa
roti. Besiartinant žiemai, jie vi
si kaip kokie paukščiai apie 
spalio mėnesio pradžią vėl grįž
ta Į saulėtą Floridą žiemos pra
leisti.

Po oficialios dalies visi suse 
do prie stalų papietauti, tiks
liau sakant — papuotauti, nes 
stalai buvo apkrauti visokiau
siom gėrybėm, šampanu ir ki
tokiais gėrimais. Stalus puošė 
gyvų gėlių puokštės.

posėdžiavo net keturis kartus, 
kiekvienas posėdis tęsėsi nuo 
4 iki 6 v.. Kiekvienas narys dar 
ir namuose dirbo, susipažinda
mas su prašymais. Ypač daug 
darbo įdėjo pats pirmininkas 
dr. J. Valaitis.

Šiemet buvo paskirta švieti
mo ir lietuvybės auklėjimo rei
kalam — 50 procentų, specia
liem projektam — 25 procen
tai, kitiem įvairiem kultūri 
niam reikalam — 25 procentai 

beveik kasmet rengiamos ir ki
tur, pvz. Detroito centrinės bi
bliotekos patalpose.

Tarptautinio instituto salėj 
įvairios tautybės turi savo vit
rinas — langus. Jų tautinis, is
torinis, literatūrinis, meninis, 
religinis, buitinis ir kitoks turi
nys keičiamas dukart per me
tus. Seniau keisdavo tik vieną 
karta;

Yra daug nuolatinių klu
bo darbuotojų, o ypač ponių. 
Klubo narių skaičius šiuo metu 
yra sumažėjęs, o darbų laukai 
išsiplėtę.

Tarptautiniame institute ren
giamos parodos (mugės metu) 
žmonių labai mėgstamos. To
kias menines prekymetes per
eina iki 20,000 žmonių. Lietu
viai čia visada pirmauja.

V.M.

Visa tai darė šventišką vaiz
dą, bet iš tikrųjų tai buvo su
rengtos vaišės klubo pirminin
kui. Visų vardu atsistojęs Vy
tautas Staneika pasveikino A- 
leksandrą Augūną su jo aštuo
niasdešimtuoju gimtadieniu. 
Čia kalbėtojas trumpai suminė
jo jo nuveiktus darbus ir įtei
kė dovaną meškerę. Tada visi 
pakėlė šampano taures ir su
giedojo Ilgiausių metų.

A. Augūnas šios staigmenos 
buvo labai sujaudintas, kad net 
apsiašarojo; čia buvo paskaity
tas kun. J. Bakšio sveikinimas. 
A. Augūnas visiem labai nuo
širdžiai padėkojo už surengtas 
vaišes, net išbučiavo visus iš
kilmių dalyvius.

Čia reikia paminėti, kad A. 
Augūnas buvo šio klubo steigi
mo iniciatorius. Be to, jis yra 
labai geras žuvautojas. Jį flo- 
ridiečiai dažnai mato vietos te
levizijoje su jo sugautomis di
delėmis žuvimis.

Visais klubo ir Floridoje apsi
gyvenimo reikalais kreiptis į 
A. 'Augūną šiuo adresu: 1225 
South Palmway, Lake Worth, 
Fla. 33460. Telefonas (305} 
582-5523.

Vincas Dovydaitis

Detroito Lietuvių Kultūros Klubo metiniame susirinkime išrinktoji valdyba. Iš kairės: pirm. Antanas Mus
teikis, garbės narys Alpas Gilvydis, vicepirm. ir garbės narė Rožė Bilaitienė, garbės narys Vladas Mingėla, 
narė Marcelė Grinius. Antroj eilėj: klubo ryšininkė tautybių institute ir narė Stefa Kaunelienė, sekr. Jurgis 
šenbergas, vicepirm Lidija Mingėlienė, ižd. pavaduotojas Juozas Augaitis ,vicepirm. Ann Neilan, ižd. Mirga 
Michaels-Mikulionienė. Trūksta I sekr. V. Tamošiūno. Nuotr. K. Sragausko

MIUNCHENO JAUNIMAS PAGERBĖ MOTINI
Vokiečiai Motinos diena 

švenčia antrąjį gegužio sekma
dienį. Lietuviai Vokietijoje mi
nėjimus ruošia įvairiai — vie
ni antrą, kiti pirmą sekmadie
nį. Miuncheniečiai paprastai 
laikosi lietuviškos tradicijos: 
Motinos dienai skiria pirmąjį 
gegužio sekmadienį. Šiais me
tais minėjimas čia įvyko gegu
žio 2.

Prieš minėjimą apylinkės val
dyba išleido specialų biuletenį. 
Jame pasisakė vaikai, jauni
mas ir vyresnieji — ką jie jau
čia ir galvoja apie savo moti
nas.

Vargo mokyklos vaikučiam 
mamytės labai geros, jie jas 
myli, nors ir gauna dažnai “py
los”. Jie jaučiasi teisingai bau
džiami. “Aš negalėčiau tiek 
dirbti ir aukotis, kaip mama”— 
pastebėjo 10 metų mergaitė.

Jaunimo santykis su motina 
nevienodas. Laimingiausi tie 
kuriem motina yra vyresnė 
draugė, bet ne autoritetas. Jei 
mama juos supranta arba bent 
bando suprasti, jei ji domisi 
dabarties problemomis, jei ski
ria daugiau laiko jaunimui, — 
tai ir santykiai šeimoje geri. 
Kai kurie skundžiasi, kad ma
mos tik įsakinėja, o neturi lai
ko ramiai išsišnekėti (to jie 
pageidautų). Daugiausia nesusi 
pratimų būna pasirenkant 
draugus ir dėl vėlyvo grįžime 
į namus. Bet ir jaunieji, be 

, išimties, myli savo mamas ir ne
paneigia jų geros valios.

Vyresniesiem — motina 
šventa ... Geresnio žmogaus 
pasaulyje nėra. Lietuvoje mo
tinos‘kreipusios daugiau dėme
sio į dvasines vertybes, rodžiu
sios daugiau pasiaukojimo, ne
gu dabartinės mamos.

e

Motinų ir visų kitę džiaugs
mui minėjimą šiemet ėmėsi 
ruošti jaunimas ir vargo mo
kykla.

Mokinė Rita Pauliukevičiū- 
tė dekoravo sceną. Ji buvo pa
siryžusi ir dekoracijas piešti, 
jei būtų kas suradęs vaidinimą 
šiai progai. Ir vaidinti daugu
ma norėjo. Bet ne taip leng
va surasti tinkamą ir pritaiko
mą sąlygom vaidinimėlį.

Miuncheno apylinkės valdy
bos narys jaunimo reikalam 
stud. Petras Nevulis minėjimą • 
atidarė trumpu pasveikinimu, 
kviesdamas sudainuoti “Pas 
močiutę augau”, šis minėjimas 
esąs kukius dėkingumo pareiš
kimas motinom. Gražiai buvo 
apdovanotos motinos marga
spalvėm gėlių puokštelėm: su
šokus Sadutę, pabaigoj aukštai 
iškeliant didelę gėlių pintinę ir 
visiem smarkiai plojant, mer
gaitės ir vaikučiai pabiro po sa-

J uostos, fakelui, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. TeL (201) 
283*1981.

lę, ieškodami — kuri čia ma
ma...

Programos vadovas stud. P. 
Nevulis perskaitė stud. S. Boeh- 
mo paruoštą žodį. Buvo kriti
kuojamas Motinos dienos su- 
kcmercimmas. Vieną kartą per 
metus esanti pigi (klausimas, 
ar atpiginta) dovanų ir gėlių pa
siūla. Labai patogiai nusiperki 
dovaną, padovanoji ją motinai 
ir tuo lyg jauties atsilyginęs už 
jos neatlyginamą meilę. Stud. 
S. Boehmas klausia, ar jau pra
ėjo tie laikai, kada motinai bū
davo rašomi romantiški eilėraš
čiai. Motinos dieną reikėtų 
švęsti, ne karta per metus, bet 
kiekviena diena.

Po to visi jaunieji sudaina
vo pernai vasarą iš Amerikos 
jaunimo išmoktą pavasario dai
na “Čyru vvru vvturiukas”. Ta 
pačia nuotaika vargo mokyklos 
vaikai Aušrelė ir Mindaugėlis 
Skeberdžiai bei Ingė Žagarins- 
kaitė padeklamavo G. Balsytės 
“Ir vėl pavasaris pražydo .. .- 
šiandieną Motinos diena!” Vėl 
daina dviem balsais — M. Pet
rausko “Motuš, motuše”, stud. 
Mečiui Landui akordeonu paly
dint.

Stud. Rudolfas Landas gra
žiai papasakojo Neringos pada
vimą iš ką tik išleistos dr. M. 
ir V. Anysų knygos “Žymios lie
tuvės moterys”.

Pasigirdo iš plokštelės Ablė- 
naitės tyliai, paslaptingai įdai
nuotas “Motinos sapnas ir lop
šinė”. Kaip kontrastas — la
bai tiko trankusis Kubilas, šo
kių grupės “Ratuko.” nuotaikin
gai sušoktas.

Septyniametė A. Skeberdytė 
suvaidino: “Kai paspaudžiu aš 
lėlytę, kai paerzinu šuniuką ... 
minu uodegą kačiukui... ir t 
t., visi šaukia, draskos, loja ... 
tik mama vis gera, nors duk
relė ir neklusni”. Kadangi jos 
maža galvelė nebeišnešė, iš 
kur toks mamos gerumas, tai 
vyresnė Ingė Žagarinskaitė pa
aiškino apie motinos meilės 
•šventumą. Publikai mažųjų vai
dinimas patiko.

Vėl pasigirdo jaunųjų daina 
“Per girią, girelę”. Jiem leido 

Miuncheno vargo mokyklos vaikai A. Skeberdytė, I. žagarinskaitė ir M. 
Skreberis deklamuoja Motinos dienos minėjime.

kiek pailsėti Kipras Petrauskas, 
iš Alfredo Hermano valdomo 
aparato padainuodamas atsi
sveikinimo su motina ariją.

Didžiausio pasisekimo susi
laukė mažųjų Skeberdukų šo
kis, pavaizduojąs kaip šoka tė
velis su močiute.

Pagaliau petingi pjovėjai ir 
lieknos rinkėjos susiporavo 
Rugučių šokiui. Nuplovus der
lių, natūraliai nuaidėjo “O, at
simenu nameli aš gimtini sa- 
vo”.

Dar suprakaitavęs nuo “ru
gių piovimo,” pranešėjas P. Ne
vulis “užtraukė uždangą”, dė
kodamas už malonų dėmesį, dė
kodamas Moterų klubui ir pa
vieniam asmenim už aukas.

Apylinkės pirmininkas R. 
Hermanas, džiaugdamasis, kad 
bent vienas minėjimas praėjo 
be jo rūpesčio, padėkojo jau
niesiem už toki nuoširdų mo
tinų pagerbimą.

Aišku, kad šventė neapsiėjo 
be vaišių ir be jaukios, šeimy
ninės nuotaikos.

Prie stalo besišnekučiuoda
mi su kaimynais ir su iš toliau 
atvykusiais svečiais, diskuta- 
vom — ar verta palaikyti Moti
nos dienos minėjimų tradiciją. 
Juk pasigirsta jau balsų (dau
giausia iš tų, kurie minėjimuo
se nedalyvauja!), kad viešai mi
nėti motinas nėra prasmės, kad 
tai turinti būti šeimos šventė.

Bet mačiusieji tokį nuoširdų 
jaunimo suruoštą minėjimą nė 
nebandė griauti tradicijos ... 
Priešingai, vienas labai entu
ziastingai kalbėjo, kad Motinos 
dienos minėjimas esąs pats gra
žiausias, plačiausiai visus api
mąs: į jį esą sudedami patys 
gražiausi jausmai.

Šis minėjimas Miunchene da
vė progos jaunimui ir kiekvie
nam pamąstyti ir pasisakyti 
apie motiną' (ko privačiai jie 
tikriausiai nebūtų išdrįsę). O 
gal kai kam Motinos diena pla
čiau atvėrė širdį motinos mei
lei ir pastangom .... Gal ir ku
riai nors mamytei buvo užmin
ta ant “mozolio” ...

A. Grinienė

iumbijcj, kaip praneša konsu
las dr. St. Sirutis, tebeveikia. 
Anksčiau pasklidusios žinios 
apie konsulato uždarymą neati
tinka tikrenybės.

— Respublikonę tautybių ta
rybos (National Republican 
Heritage Groups — National 
ities Council) nauja vadovybė 
išrinkta gegužės 22 visuotinia
me suvažiavime Washingtone. 
Štai pilnas vadovybės sąstatas: 
Laszlo Pasztor — pirmininkas 
(Pa. — vengras), Philip Guari
no — vicepirm. (Md. — ita
las), Anna Chennault — vice
pirm. (Washington, D. C. — 
kinietė), Myron Kuropas —. vi
cepirm. (III. — ukrainietis), 
John K. Lopez — vicepirm. 
(Calif. — meksikietis), Steven 
Markowski — vicepirm. (N.Y. 
lenkas), Ralph Perk — vicepir- 
min. (Ohio-čekas), dr. Jonas 
Genys — vykdomasis sekreto
rius (Md. — lietuvis), Manuel 
Giberga — iždininkas (Wash
ington, D. C. — kubietis), dr. 
Libor Brom (Col. — čekas;, 
Kurt Key del (Mich.—vokietis), 
Mati Koiva (Conn. — estas), dr. 
Joseph Pauco (Pa. — slovakas) 
— kontrolieriai.

— Lietuvos sukilimo 30 m. 
sukakties ir baisiojo birželio į- 
vykių minėjimas Chicagoj, Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj, įvyks 
birželio 13. Pagrindiniu kalbėto
ju pakviestas Algirdas J. Ka- 
siulaitis iš Cleveland©. Kalbės 
ir kongresmanas Edward J. 
Derwinski. Rengėjai C h i - 
cagos Lietuvių Taryba ir LB 
vidurio vakarų apygarda.

— Čiurlionio ansamblis iš 
Cleveland© gastrolių į Pietų A- 
meriką išskris birželio 18 ar 
19. Venecueloj koncertuos tri
jose vietose: Valencijoj, Mara- 
cay ir sostinėj Caracas. Kolum
bijoj bus Medelline ir Bogotoj. 
Atgal į Clevelandą grįš liepos 

, 6 naktį.
— Lituanistiniu studijų sa

vaitė jaunimui įvyks rugpiūčic 
15-21 Dainavoj, mokytojų studi
jų savaitės metu. Jaunimas, no
rįs pagilinti lituanistines, žinias, 
prašomas jau dabar registruo
tis JAV LB centro valdyboj 
šiuo adresu: Juozas Gaila, 121 
Antientam Road, Cherry Hill, 
N. J. 08034. Telef. (609) 428- 
7456. Ten galima gauti ir 
smulkesnių informacijų.

— Lituanistiniu mokyklų cho
ristus Amfiteatro patalpose su
tiko tvarkyti ir prižiūrėti IV 
Dainų šventės metu, kuri ivyks 
Chicagoj liepos 4. Chicagos Kr. 
Donelaičio lituanistinės mokyk
los direktorius Julius Širka, 
mokyt. Vytautas Gutauskas ir 
Albertas Paulikaitis.

— Pulk. R. Liormanas, Ro
chester, N. Y., parašė padė
kos laišką dr. Russell Kirk už 
sindikuotą straipsnį Lietuvos 
reikalais. Atsakyme pastebima, 
kad panašių padėkos laiškų su
laukta labai daug. Tai rodo 
kad šiame krašte yra daug as
menų, laukiančių laisvės savo 
pavergtiem kraštam. Pažadama 
panašių straipsnių ir ateity.

—Lietuves universitetas, P. 
Čepėno suredaguotas veikalas 
baigiamas rinkti Morkūno 
spaustuvėj, Chicagoj.

— Apie a.a. prof. St. Kolu
pailą monografiją spaudai ruo
šia dr. J. Gimbutas. Leis Akad. 
skautų sąjūdžio filisteriai, ku
rie tam reikalui jau yra šutei- 
kų apie porą tūkstančių dole
riu.

— Dr. Jurgis Gimbutas, Bel
mont. Mass., surinko medžiagą 
ir parašė įdomią studiją apie 
Lietuvos bažnyčių chronologiją 
ir statistiką. Be daugybės įdo
mių tabelių, pateiktas ir Lietu
vos bažnyčių chronologinis są
rašas pagal jų statybos metus. 
Iš viso surašytos 1043 bažny
čios. šis 45 puslapių apimties 
darbas paskelbtas Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos Met
raščio V tome.



6 DARBININKAS 1971 m., birželio 8 d., no. 4C

/š u/su/į’ Anapus Andų kalnu ir Amazones
Įspūdžiai iš keliones po Piety Ameriką

(atkelta iŠ 5 psl.)
— IV Dainy šventės nakvy

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

— Aleksas Vaškelis iš Phi 
ladelphijos, JAV LB centro val
dybos vicepirmininkas kultūros 
reikalam, lankėsi Chicagoje ir 
dalyvavo Lituanistikos Institute 
suvažiavime gegužės 28-30. Šia 
proga turėjo pasitarimus su JV 
LB tarybos prezidiumo pirmi
ninku Vytautu Kamantų, vice 
pirm. dr. Antanu Razma ir sek 
Vaclovu Kleiza. Ateities kultū
ros veiklos klausimais tarėsi su 
JAV LB Kultūros fondo pirm. 
Anatolijumi Kairiu, o švietimo 
reikalais su JAV LB švietime 
tarybos pirm. Jonu Kavaliūnu.

— Vytautas Radžius, buvęs 
ilgametis Chicagos lietuvių ope
ros pirmininkas, sutiko įeiti 
IV tautinių šokių šventės rengi
mo komitetą. IV tautinių šokių 
'šventė Įvyks 1972 liepos 2 Chi
cagoj. Vytautas Radžius reda
guos šventės leidinį ir rūpinsis 
muzikiniais šventės reikalais.

— Dr. Valerija Raulinaitienė 
paskirta direktore Leech Farm 
Road veteranų ligoninės Pitts- 
burghe. Tai pirmoji moteris ve 
teranų ligoninės direktorė. Dr 
V. Raulinaitienė prieš tai dirbc 
veteranų ligoninėj, Downey 
Ill.

— “Aidas", Hamiltono mer
gaičių choras, vadovaujamas’so
listo V. Verikaičio, birželio 13 
atvyksta i Chicagą. Koncertas 
Įvyks Jaunimo centro salėj 
1941 m. sukilimo 30 metų su
kakties minėjimo proga.

— Kanados LB krašto tary 
bon išrinkti: dr. H. Nagys, dr. 
P. Lukoševičius, Pr. Rudinskas 
L. Giriūnas. Z. Piečaitienė. R. 
Staškevičiūtė, D. Kerbelvtė 
kun. L. Zaremba, J. Šiaučiulis 
ir V. Ptašinskas.

— Italų religinio turinio sa
vaitinis ‘‘Dallo Scoglio di S. 
Rita”, ypatingai plačiai paplitęs 
Italijoj, balandžio 29 skyrė tris 
puslapius religinei padėčiai Bal
tijos kraštuose. Nurodyta, kaip 
sumažėjęs kunigų Lietuvoje 
skaičius ir kad vysk. V. Briz- 
gys gyvena išeivijoje, šalia kitų 
nuotraukų bažnvčiu Balt’jos 
kraštuose, Įdėta ir nuotrauka 
Šv. Mykolo bažnyčios Vilniuje, 
rusų okupacijos metu paverstos 
sandėliu. (E)

— Elenos Jomantienės rūpes
čiu gautas ir jau keli’ mėnesiai 
gražiai pravedamas vienintelis 
lietuvių pusvalandis per Gee - 
longo radijo stotį. Lėšomis pri
sideda visi Australijos lietuviai 
nes programos girdimos net už 
500 mylių, Adelaidėje, Hobarte 
ir kitose vietovėse.

— Dr. Petras Vileišis, JAV 
LB tarybos narys iš Connecti
cut© valstybės, nuo pat JAV 
Lietuviu Bendruomenės įsikūri
mo dienos visa laika nuošir
džiai rūpinasi geresniu Bend
ruomenės darbu ir augimu. Dr. 
Vileišis buvo vienas iš JAV LB 
kūrėįų-inkorporuotojų, jis bu
vo JAV LB V-sios tarybos pre
zidiumo pirmininku, dabar yra 
JAV LB tarybos politinių-infor- 
ir.acinių reikalų komisijos pir
mininkas. Dr. Vileišis palaike 
artimus ryšius su dabartiniu 
JAV LB VI-sios tarybos prezi
diumu Chicagoje, Įvairiomis 
progomis painformuodamas 
prezidiumą apie LB veiklą Con- 
neetieute ir kitose Atlanto pa-
kraščio valstybėse. nariu. V.j. Atidarant dail. V. K. Jonyno parodą New Yorke gegužės 22 d. stovi dail. V. Vizgirda (k.) ir dail. V. K. Jonynas (d.). Nuotr. V. Maželio

Dainininkė Vanda Galbuogytė dainuoja Lietuvių Fondo baliuje gegužės 15 
International viešbutyje, New Yorke.

Vi- 
Jo- 
28.

LOS ANGELES, CALIF
Baisi nelaimė

Trys jaunuoliai — Vytas 
limas, Raimondas Pažėra ir 
nas Dcmkus — gegužės
penktadienio vakarą, vykdami į 
choro repeticiją, turėjo baisią 
nelaimę. Automobilį vairavo Vy 
tas Vilimas, tik prieš 2 mėn. 
gavęs vairavimo leidimą.. Kryž 
kelėj bijota susidurti su kita 
mašina. Staiga šių jaunuolių 
mašina neteko kontrolės ir vi-

Cambridge, Mass.
A. a. Benediktas Jakutis

Gegužės 22 savo namuose 
Medford, Mass., mirė a. a. Be
nediktas Jakutis. 86 metų am
žiaus. Buvo uolus katalikybės ir 
lietuvybės palaikytojas, spaudos 
rėmėjas ir platintojas.

Liko dideliame nuliūdime 
žmona Marcelė (Sametauskai- 
tė). sūnūs Steponas, Alfonsas. 
Klemensas ir Jonas, dukterys 
Emilija Sabas, Ona Kerrigan 
Genovaitė- Kirk ir šeši vaikai- 
čiai-dukraitės.

A. a. Benediktas Jakutis 
1906 atvyko iš Lietuvos į Ame
riką (Lewiston, Maine). 1910 ve 
dė. Persikėlė Į Bostoną. Ilges
niam laikui apsigyveno Cam
bridge, Mass. Lietuviam rūpi
nantis steigti savą lietuvišką 
bažnyčią — parapiją, prisidėjo 
ir a.a. B. Jakutis su vyčiais ir 
kitomis organizacijomis. Jc 
jautri ir rūpestinga širdis visą 
gyvenimą veikė katalikybei ir 
lietuviškai spaudai. Buvo ir 

• pats daug parašęs korespon
dencijų.

Palaidotas gegužės 26 iš Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių baž
nyčios Cambridge. Mišias ken- 
celebravo klebonas kun. Simeo
nas Saulėnas, kun. A. Janiūnas 
kun. J. Klimas ir kun. V .Lu
cid.

Dievui ir tėvynei tarnavęs, 
tegu ilsisi velionis ramybėje!

STAMFORD, CONN.
L.M.F. Stamfordo klubas su

rengė lietuvišką Motinos Die
nes minėjimą gegužės 16. Me
ninę dalį atliko Irena Veblai- 
tienė iš New Jersey ir vietinis 
lietuviškas atžalynas.

Publika buvo sužavėta p. 
Veblaitienės Motinos dienos 
reikšmės apibūdinimu, o ypa
tingai jos tam tikslui parink
tu tautišku eilėraščiu deklama 
vimu. Jaunąjį atžalyną progra
mai paniošė klubo pirmininkė 
Irena Žemaitaitienė, padedama 
kitų klubo narių. Po minėjime 
visi buvo pavaišinti pyragai
čiais ir kava, paruošta klube 

su greičiu trenkė į kampinį na
mą. Mašina atsitrenkė ir apsi
vertė.

Iš mašinos buvo išmesti Rai
mondas Pažėra ir Jonas Dom- 
kus. Abu užmušti vietoj. Vy
tas Vilimas liko prislėgtas prie 
vairo. Visa mašina paskendo 
liepsnose. Greit atvykusi polici
ja apgesino ugnį ir iš automo
bilio ištraukė vairuotoją. Jis 
tuoj buvo nuvežtas į ligoninę. 
Jam labai sužaloti šonkauliai ir- 
stiklo šukėmis veidas. Gydyto
jai duoda jam vilties gyven
ti. Užmuštieji Raimondas Pa
žėra ir Jonas Dcmkus palaido
ti per Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčią birželio 2.

Nelaimėj žuvę jaunuoliai Jo
nas Domkus ir Raimondas Pa
žėra buvo veiklūs Šv. Kazimie
ro parapijos choro dalyviai ir 
aktyvūs skautai. Lankė ir bai
gė lietuviu parapijos lituanisti
nę mokyklą.

Sužeistas Vytas Vilimas taip 
pat aktyviai dirbo skautų greto
se. dalyvavo parapijos chore ir 
buvo baigęs lituanistinę mokyk
la.

Vakarą rajono skautų viene 
tas kariu su tėvais irgi rūpino
si laidotuvėmis, kad jos būtų 
kuo iškilmingesnės. Prie kars
to budėjo skautų garbės sargy
ba.

Visa Los Angeles lietuvių šv. 
Kazimiero parapija, lituanisti
nė mokykla.parapijos choras 
skautai, skaudžiai pergyveno tą 
Įvykį ir liūdi kartu su tėvais ir 
giminėmis. — Ve.

(Tęsinys iš praeito nr.) DR. HENRIKAS ARMANAS
Gyvūnijos "karalija“

Iš Amazonės srities įvairios 
gyvūnijos pažymėtini jaguarai, 
juodosios pumos, briedžiai ir 
vandens graužikai. Naktimis 
ore viešpatauja milžiniški vam
pyrai — kraugeriai šikšnospar
niai, o žemėje, medžių ir van
dens pasaulyje, karaliauja nuo
dingiausia ir baisiausia, iki 7 
pėdų ilgio, gyvatė “bushmas 
ter” ir tingus, iki 30 pėdų il
gio, smauglys (“anaconda”), ku
ris be didelio vargo gali pra
ryti mažą jauną briedį. Aliga
toriai ir boa smaugliai papildo 
tą karaliją; bet baisiausias su
tvėrimas yra ‘piranha’; tai vie
nos pėdos ilgio žuvis, turinti 
aštrius didelius dantis, la
bai plėšri. Tokios žuvys būriais 
užpuola žmogų ar gyvuli ir per 
trumpą laiką visiškai jį sury
ja, palikdamos tik kaulus.

Didžiausias žmogaus priešas 
Amazonėje yra milžiniško dy
džio vabzdžiai, termitai ir 
skruzdėlės, kurios, keliaudamos

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

rims

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo • 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas. 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą; Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221 

pulkais, sugraužia namų stul
pus, suėda batus ir žmonių dra
bužius. Ten veisiasi žiogai, ku 
rie yra žvirblio dydžio, o vo
rai. kaip baisioji tarantula, yra 
delno didumo.

Musių ir uodų spiečiai labai 
skausmingai kanda, netgi ir 
pro drabužius, ir palieka leng
vai užteršiamas žaizdas.

Amazonės srities bitės netu
ri geluonie; jos negelia nei 
žmogaus, nei gyvulio. Bet jų 
spiečiai mėgsta prakaituotą 
žmogaus odą ir gleivines. Šim
tai jų prilenda į nosį, ausis, gal
vą. barzdą ir į kitas plaukuotą
sias kūno dalis. Tokios baisy
bės apsėstas, nuo bičių ūžime 
ir niežėjimo žmogus gali išeiti 
iš proto.

Amazonės plotai yra garsūs 
gumos medžiais, riešutais ir 
ypatinga medžių rūšimi, iš ku
rios daromi geriausi ir bran
giausi pasaulyje baldai.

BRAZILIJOS LIETUVIAI
KUNIGAI POSĖDŽIAUJA

Gegužės 4-5 Brazilijos lietu
viai kunigai susirinko i savo 
pirmąją bendrą konferenciją. 
Posėdžiai vyko pirmą dieną Vi
la Zelinos klebonijoj, antrą die
ną — Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose.

Peržvelgę po Vatikano II su
sirinkimo Bažnyčioj susidariu
sią padėtį bei naujus potvar
kius (prel. Z. Ignatavičiaus re
feratas), panagrinėję pašauki
mų klausimą Bažnyčioj ir lie
tuvių pasauly (kun. Pr. Gavė
nas), apžvelgę lietuvių pastora
cijos padėtį Brazilijoj (tėvas J. 
Bružikas. S. J., ir prel. P. Ra- 
gažinskas) bei lietuvių spaudos 
problemas (tėvas J. Kidykas. 
S.J.). konferencijos dalyviai pri
ėjo prie svarbių nutarimų: į- 
steigė Brazilijos Lietuvių Kuni
gų S-gą, buvo nutarta kreip
tis į atitinkamus organus gauti 
lietuvį vyskupą Pietų Ameri
kos lietuvių Bažnyčiai, tikėji
mo ir lietuvybės tęstinumui lai
duoti iškeltas gyvas reikalas 
daugiau rūpintis pašaukimų 
klausimu ir studijuoti galimy
bę steigti paruošiamąją semi
nariją; pasiryžta dėti daugiau 
pastangų lietuviškam reikalui 
kelti vietinėj spaudoj (itin at
gaivinant Eltos leidimą portu
galų kalba), gyviau organizuo
ti lietuvišką šalpą, tampriau 
jungtis tarpusavy ir skatinti pa
sauliečius katalikus religinei 
tautinei veiklai.

Konferencijos darbuose da
lyvavo ir seselių pranciškiečių 
atstovės — sesuo Kristina ir se
suo Joteikaitė.

Nutarta konferencijos aktus 
bei rezoliucijas pateikti ir kitų 
P. Amerikos kraštų lietuviam 
kunigam bei lietuvių spaudai.

Pr. Gavėnas

Amazonės indėnai
Ypatingiausi Amazonės sri 

ties gyventojai yra indėnai, ku
rių gentys yra nuolatiniam ka
ro stovyje vienes su kitomis. 
Jų svarbiausias ginklas yra ie
tis ir strėlė, išmirkyta •“cura
re” nuoduose ir išpučiama iš 
didelio bambuko vamzdžio. Šis 
ju ginklas yra labai efektin
gas. Pakanka mažiausio Įbrėži
mo odeje. kad žmogus ar - gy
vulys mirtų keliu minučių lai
kotarpyje dėl kvėpavimo cent
ro paralyžiaus.

••Curare” augalas yra pa
plitęs Amazonės srityje; Brazi
lija yra pagrindinis jo tiekė
jas mediciniškajam pasauliui.

Amazonės indėnai yra savi
ti tuo, kad jie moka sumažinti 
žmonių galvas iki kumščio di
dumo; jos nukertamos nuo nu
galėtų priešų. Man teko maty
ti tokias mažas galvas, kurios 
yra labai gražiai išsilaikiusios; 
jos turi visus būdingus žmo
gaus veido bruožus ir ilgus 
plaukus; bet šiurpu i jas žiū
rėti!

Kelią per džiungles 
reikia skintis peiliu

Amazonės sritis yra pilna 
gražiausių gėlių. Didžiulės or
chidėjos ten žydi visur ir bet 
kuriuo metų laiku.

Brazilijos džiunglėse kiekvie
nam žingsniui kelią reikia skin
tis ilgu peiliu, kuri vietiniai ne
šiojasi tam tikslui be makščių.

WORCESTER, MASS.
Kultūrinė popietė

LB apylinkės valdybos ini
ciatyva gegužės 17 Aušros Var
tų parapijos salėje buvo su
ruošta kultūrinė popietė. -Pro
gramą atliko vietiniai meno mė
gėjai.

Parengimų vadovas P. Račių- 
kaitis pasveikino visus susirin
kusius. Programai vadovauti pa
kvietė šeštadieninės mokyklos 
mokytoją stud. E. Pauliukony- 
tę.

R. * Pauliukonytė padeklama 
vo St. Prapuolenytės eilėraštį 
“Laukų daina”.

Visiem gerai pažįstamas rašy
tojas A. Giedrius paskaitė pa
saką “Voveraitė ir šuniukas” ir 
tris pasakėčias — “Katinas”. 
“Malūnininkas ir užtvanka” ir 
“Lokys ir žmogus”.

T. Miliauskaitė paskambino 
pianinu “Krinta lapai".

Poetas M. Venclauskas pa
skaitė Vasario 16-tcsios gimna
zijos rūmų legendą (apie Rhein- 
hofo pilį).

G. Valiuškytė pašoko baletą 
“Mergaitė su paukšteliu”.

V. Dabrila paskaitė ištrauką 
iš a.a. P. Andriušio raštu.

P. Račiukaitis, būdamas sce
nos žmogus, giliu Įsijautimu 
išreiškė savo kūrinį “Prisimi
nimai — mano duktė”.

Humoristas L. Jakubauskas 
paskaitė feljetoną, skirtą vy

už diržų. Nenuostabu, kad to
kiais metriniais peiliais apsi
ginklavę taikūs Brazilijos ūki
ninkai “kabokliai” turistui at
rodo tikri galvažudžiai.

Be tų čia pažymėtų ypatingų 
ir savitų dalykų, Amazonės sri
tyje viešpatauja dizenterija 
geltonasis drugys ir ypatingai 
malarija. Tuberkulozė, sifilis 
trachoma ir raupsai yra labai 
paplitę tarp indėnų, taip pat ir 
tarp visų kitų Pietų Amerikos 
gyventojų. Aukšta drėgmė ii 
temperatūra, siekianti be per- 
stojimo 80-95 F, yra įvairių o- 
dos ir gleivinių (akių) ligų prie
žastimi. Gastroenteritai ir žar
nų parazitizmas yra priežasti
mi ankstyvos mirties, kuri pa
liečia didelę masę Pietų Ameri
kos gyventojų. Išbadėjimas ii 
endeminis skydinės liaukos su
trikimas yra plačiai užtinka
mas Pietų Amerikoje.

Vaikų mirtingumas
Dėl maisto, higienos ir medi

ciniškos priežiūros stokos vai
kų mirtingumas iki vienerių 
metų amžiaus yra labai didelis 
Ryšium su tuo Pietų Ameriko
je šeimos yra daugiausia dau-. 
giavaikės, turinčios 6-8 vaikus . 
4-5 vaikam mirus, dar 3 ar 4 
vaikai pasiekia suaugusio žmo
gaus amžių. Statistikoje yra pa
stebėta, kad 40 proc. visų Pie
tų Amerikos gyventojų yra jau
nesni, kaip 15 metų amžiaus.

Kadangi didesnioji gyvento
jų dalis gyvena ne miestuose, 
neraštingumas svyruoja nuo 1C 
iki 56 proc. tarp gyventojų, tu
rinčių virš 15 metų amžiaus

(Bus daugiau)

rui ir žmonai. Čia publika turė
jo progą atsigaivinti linksmu 
juoku.

Šeštadieninė mokykla, vado
vaujama Aušros Vartų parapi
jos vargonininko muz. V. Bur
dulio, padainavo: Mūsų žemė 
Lietuva, Ant ežerėlio rymojau. 
Tėvynė šaukia, Šėrėm žirgus 
Gardine, Tėvelių kraštas, Par
tizano mirtis, Su mokslu į ry
tojų.

LB tautinių šokių grupė, va
dovaujama stud. R. Padolsky- 
tės, pašoko Rugučius, Lenciū
gėlį ir Gyvatarą.

Pabaigoje P. Račiukaitis pa
dėkojo visiem už atsilankymą.

Gautas pelnas paskirtas šeš
tadieninės mokyklos mokinių 
kelionei i dainų šventę Chica
goje. Tėvų komitetas LB val
dybai už tai reiškia gilią padė
ką. Taip pat dėkoja visiem, ku
rie auka prisideda prie kelio
nės išlaidų sumažinimo. Tiki - 
me. kad bendromis jėgomis pa
jėgsime nugalėti finansinius 
sunkumus.

Autobuse, važiuosiančiame i 
Chicagą. dar yra laisvų vietų 
Paskubėkite jas užpildyti. In
formacijas tuo reikalu teikia 
šeštadieninės mokyklos vedėja 
E. Pauliukonienė, taip pat ir tė
vų komitetas — J. Miliauskienė 
ir A. šarkauskas.

Kančios ir sukilimo minėjimas
Birželio 13, sekmadienį. LB 

apylinkės valdyba rengia tris
dešimties metų kančios ir suki
limo prieš bolševikus minėji
mą.

10 vai. ryto bus iškilmingos 
mišios šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Giedos parapijos 
choras, -vadovaujamas muz. A. 
Mateikos.

Kviečiamos dalyvauti visos 
organizacijos su vėliavomis. Žu 
vusių garbei jaunimas padės 
gyvų gėlių vainiką prie alto 
riaus.

3 vai. šv. Kazimiero parapi
jos salėje bus pagrindinis mi
nėjimas su menine dalimi. Kal
bės dr. B. Matulionis.

Palikime visas puotas ir pa
silinksminimus. Birželio 13-to 
ji mūsų kolonijoj tebūna gedu
lo diena. Dalyvaukime visi mi
šiose ir minėjime, prisiminda
mi savo žuvusius ir kenčiančius 
brolius, ištremtuosius į Sibirą 
ir tuos, kurie praėjusiais me- 
tais veržėsi į laisvę. J.M.
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Po paskaitos S. Balzeko kultūros muziejuj. Iš k.: Donald Preiser — Chicagos vieš, bibliotekų tarybos pirm.,. 
John Pakel, Jr. — Chicago Savings & Loan Ass. tarnautojas, Patrick L. OMalley — mokslininkas, dauge
lio Chicagos mokslo, prekybos ir visuomeninių organizacijų pirm, ir veikėjas, Konstantinas Petrauskas — 
Balzeko L. K. muziejaus kuratorius. Nuotr. Jurgio Kasakaičio

Amerikietis apie Chicagą ir lietuvius
Balzeko kultūros muziejuj 

Chicagoj balandžio 22 buvo su
rengta įdomi paskaita apie Chi
cagos miesto praeitį, dabartį ir 
ateitį. Prelegentu buvo pakvies
tas M. Patrick L. O’Malley, ku
ris yra kilęs iš So. Bostono, au
gęs “Darbininko” laikraščio kai- 
minystėje, gerai pažįstąs lietu
vius.

Jį plačiau pristatė to muzie
jaus istorijos komiteto narys, 
žurnalistas A. R. Madsen, bu
vęs Chicagos Tribune foto de
partamento direktorius, dabar 
visur populiarinąs lietuvių kul
tūrą bei heroizmą. Jis supažin
dino su prelegento darbais.

Prelegentas yra baigęs Not
re Dame universitetą, gilinęs 
mokslus užsieniuose, plataus 
masto mokslininkas, mokslo į- 
staigų ir studentų organizaci
jų rėmėjas, Chicagos prekybi
ninkų sąjungos ir konvencijų 
bei pasaulinio turizmo biuro 
prezidentas.

Pradžioje svečias negailėjo 
šiltų žodžių lietuviam, kad jis 
visada su lietuviais mielai drau
gauja, džiaugiasi jų darbštumu, 
jų vieningumu, kokį parodė Si
mo Kudirkos atvejų.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
8 dol.: Fr. Gerulskis, Isling

ton, Mass.
Po 7 dol.: S. Ruginis, Brook

lyn, N. Y.; A. Ustjanauskas, 
Hartford, Conn.; J. Jankaus
kas, Mountainside, N.J.; J. Kor- 
kutis, Dorchester, Mass.

6 dol.: S. Jasalavich, Nashua 
N. H.

Po 5 dol.: K. Krušinskas, 
Stratford, Conn.; L. Natkus, St. 
Petersburg — Gulfport, Fla., J. 
Urbonas, Brooklyn, N. Y.

Po 4 del.: V. Meiliūnas, A. 
Mickevičius, Brooklyn, N. Y.; 
J. Kairys, Bridgeport, Conn. : 
E. M. Senkus, Lake Worth, Fla.

3 dol.: A. Sedgwick, Strat
ford, Conn.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: J. 
Geneitis, A. Jurgėla, F. Kau
pas, V. A. Strazdis, M. Vedeg- 
lis, U. Kraus, Woodhaven, S. 
Kazakauskas, J. Lukošius, A 
Bagdonas, Richmond Hill; A. 
Klashius, Maspeth, E. Remeza 
Jamaica, E. Shumbris, Bayside. 
J. Waitelis, E. Monticello, I. 
Staškevičius, Bronx, K. Vitkus. 
Lake Ronkonkoma, K. Baltuš
ka, Amsterdam, A. Sližys, N. 
Massapequa, J. Bastys, Peeks
kill, F. Dimas, Ridgewood, dr. 
J. Valiūnas, New Rochelle.

Iš N. J. valst.: S. L. Everlin, 
Avenel; M. Gentlesk, Haddon
field, V. Gružas, Clifton, M. Ka
tilius, Kearny, J. Tamašauskas, 
Paterson, B. Vyžas, Jersey Ci
ty, A. Diskenas, Maywood.

Iš Mass valst.: A. Girnius 
Boston, T. Bakšys, A. Ketura
kis, V. Montvila, So. Boston, A.

Apžvelgęs Chicagos miesto 
praeitį ir dabartį, miestui pra
našavo šviesias ir geras dienas. 
Chicaga yra vienas iš Amerikos 
vadovaujančių miestų, kuris tu
ri labai geras patalpas konven
cijom, didelėm parodom, susi
rinkimam. Jis tiki, kad 1972 de
mokratų ir respublikonų kon
vencijos bus Chicagoje. O to
kios konvencijos pagyvina 
miestą ir miestui palieka dide
lius pinigus.

Chicaga turi , daug mokslo įs
taigų, muziejų, daug įmonių. 
Visa tai garantuoja jos ateitį.

Baigdamas paskaitą, sveiki
no Stanley Balzeką, kad jis į- 
kūrė tokį vertingą muziejų, 
sveikino ir lietuvius, remian
čius tą muziejų, ir lietuvišką 
spaudą taip pat prisiminė. Vi
siem lietuviam linkėjo kuo 
greičiau išsivaduoti iš bolševi
kų jungo ir atstatyti nepriklau
somą Lietuvos valstybę.

Paskaitoje dalyvavo apie 80 
žmonių. Po paskaitos jis nusi
fotografavo su vadovaujančiais 
asmenim ir pasiliko vaišėm.

Prelegentui išvykus, buvo at
švęsta Stanley Balzeko, Sr., 78 
metų gimtadienis su šampanu 
ir užkandžiais.

Molis, Worcester, A. Mantau- 
tas, Brockton, K. Simanavičius, 
Dorchester, V. Izbickas, West
wood.

Iš Conn, valst.: Pr. Leven- 
dauskas. Naugatuck; VI. Barius 
Bridgeport, P. Kauklys, E. Hart 
ford, A. Lugauskas, Plainfield.

Mišrūs: J. Janušaitis, A. Pa
nūstas, Chicago, Ill., dr. S. An- 
kudas. K. Jankevičius, Baltimo
re. Md., A: Balsys, Kensington, 
Md.; B. Graužinis, Los Angeles 
Calif., J. Žukas, Hawthorne, 
Calif., M. Lembertienė, Santa 
Monica, Calif., P. Lėlys, Cleve
land, O., P. Jakaitis, Phila, Pa. 
J. B. Šaliūnas, Kingston Pa., P. 
J. Bernotas, Nashua, N. H., S. 
Garliauskas, Detroit, Mich.

1.50 dol.: M. Jcsinskas-, 
Woodhaven, N. Y.

Po 1 dol.: Iš N. Y. valst.: 
A. Markevičiūtė, Brooklyn, A. 
Bender, Amityville, M. Dirman
tas, Glen Cove. N. Žukauskas. 
Yonkers, Z. Jurys, Richmond 
Hill.
Mišrūs: J. Baskauskas, P. Šau

lys, P. Braška, Brockton, A.W. 
Dėdinas, Greenfield, Mass., K. 
Sidlauskas. So. Boston, Mass., 
S. Durickas, Newton, Mass., S. 
G. Zikas. Rolling Meadows, 
Ill., M. Kvedaras, Iselin, .N. J., 
A. Giedraitis, Granada Hills, 
Calif., J. Birgiolas, Toronto, Ka
nada, V. Baronas, Calabozo, Ve- 
necuela.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidi) 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir i’’ neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO
Administracija

LABAI NUPIGINTOS 
KNYGOS

Art Collection, Pranciškonų 
meno kūriniai, albumas, tik 3 
dol.

Serafiškuoju Keliu, mąsty
mai, I tomas, 670 psl., 3 dol.

Serafiškuoju Keliu, II tomas, 
616 pusi.., 3 dol.

Naujas Testamentas, vers
ta arkivysk- J. Skvirecko, 1.50 
dol.

Naujasi Testamentas, §v. Po
vilo laiškai su komentarais, 2 
dol.

Didžioji Padėjėja (Mari
jos gyvenimas), Dr. A. Macei
na, 234 pusi., 2 dol.

Saulės Giesmė (Šv. Pranciš
kaus gyvenimas), Dr. A. Macei
na, 454 pusi-, 3 dol.

$v. Antanas Paduvietis, Nel- 
lo Vain, vertė A. Vaičiulaitis, 1 
dol..

Šv. Pranciškaus gyvenimas, 
T. Damazas, 175 pusi., 1 dol.

Didysis Ramybės Šaltinis, 
maldaknygė, 2 dol.

Prie Vilties Kryžiaus, J.
Prunskis, 1 dol.

šventieji akmenys (eilėraš
čiai), F. Kirša, 1-50 dol.

Mistiniame Sode, kan. Myko
las Vaitkus (prisiminimai), 1 
dol.

Algimantas, V. Pietaris, 1 
dol.

Vai lėkite, dainos (liaudies 
dainos), 1 dol.

Pranašystės apie pasaulio pa
baigą, kun. P. Juras, 1 dol.

Šv, Kazimieras, T. Viktoras 
Gidžiūnas, 50 et-

K. V. Banaitis, liaudies dai
nos mišriam chorui, 50 et.

Mišios Marijos garbei, J. Ka
činskas, 50 et.

Marijos Apsireiškimas Liur- 
de, vysk. P. Bučys, 489 pusi., 1 
dol.

Vytis ir Erelis, J. Kmitas, 
574 psl., 1 dol-

Kvieslys Į laisvę, J. Kmitas 
(eilėraščiai), 50 et.

Ateitininkę ideologija, prof.
St. Šalkauskis, 2 dol.

Pavasario Balsai, Maironis, 
2 dol.

Užsakymus siųsti: Francis
can Fathers, Kennebunkport, 
Maine 04046.

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS
PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Franciscan Fathers 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

Lietuvos gener. konsulato 
N. Yorke ieškomi asmenys

Baleckaitė, Irena Veronika
Baleckienė-Balandytė, Stefa

nija,. gim. 1913 Amerikoje 
1922 viešėjusi Lietuvoje, 1933 
grįžusi į JAV-bes.

Liaukevičius, Juozas, s. Ado
mo, gyvenęs New Britain 
Conn.

Makūnas, Kostas, turimomis 
žiniomis gyvenąs Australijoje.

Miškinis, Jonas, s. Pranciš 
kaus, apie 47 m. a., gim. Juk
nėnų km., Daugėlų, vi., Utenos 
aps.

Ramanauskas, Feliksas, gim 
Beižonių km., Semeliškės vi., 
Trakų ap.

Ramanauskas, Jonas, gim. Be 
žonių km., Semeliškės vi., Tra
kų ap.

Ramanauskas, Juozas, gim 
Beižonių km., Semeliškės vi.. 
Trakų ap., turimomis žiniomis 
gyvenąs Australijoje.

Ramanauskas, Stasys, gim. 
Beižonių km., Semeliškės vi., 
Trakų ap.

Sangaila, Mykolas, s. Petro 
gyvenantis Chicagoje ir jo bro
liai: Jokūbas, Jonas, Juozapas, 
Petras, Stanislovas ir Zigman
tas, gimę Dzinkų km., Šiaulių 
ap. į JAV-bes išvykę 1935-40.

Ieškomieji arba apie juos ži 
ną maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 
41 West 82 Street, New York 
N. Y. 10024.

Parengimai New Yorke
Birželio 12, šeštadienį — Baisiojo 

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

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

Birželio 27, sekmadienį — Long 
Islando lietuvių metinis piknikas — 
gegtt2ifiė*7T«hgS!T5fr' 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.

Rugsėjo 4-5, Darbo dienos savait
galį — Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
s-gos ir Amerikos Liet. Gydytojų 
s-ąos aštuntasis suvažiavimas Hotel 
Pierre, New Yorke.

Rugsėjo 25-26, šeštadienį - sekma
dienį — Dailininko Česlovo Janušo 
kūrinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų Klubų 
Federacija.

Spalio 17, sekmadeinį — Jurgio 
Ambroziejaus Pabrėžos 200 m. gi
mimo sukakties minėjimas. Rengia 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos New Yorko židinys.

Spalio 24, sekmadienį — Rytinio 
pakraščio mažoji dainų šventė įvyks 
4 vai. popiet Lietuvių Laisvės salėje, 
Elizabeth, N.J. šventėj dalyvauja 
Connecticut, New Jersey, New Yor
ko ir Philadelphijos chorai.

Spalio 30-31, šeštadienį-sekmadie- 
nį — Dail. Onos Paškevičienės kū
rinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų klubų 
federacija.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

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

Kas norelę skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai' progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. šaba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt. atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo mokyklos cho
ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at
lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, Ill. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000.000.

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

--------  All Accounts Compounded Daily --------
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; Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės New Jersey
; Atlanto pakraščio gražiame kurorte

I OCEAN CITY
t
I
I

: mūsų vasarnamyje. Kambariai su šiltu ir šaltu tekančiu 
vandeniu kainuoja tarp $45.00 ir $55.00 savaitei dviem 
asmenim. Atdari nuo Memorial Dienos iki pirmo spalio.

EUGENIJA ir JONAS JASINSKAI
t

: Hotel Croft Hall
I
I

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

I
I
I
I
L-------------------------------- -----------------------------------=-------- -----------------

PASKUTINE VASAROS
EKSKURSIJA Į LIETUVI

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

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

SERVICE

Tony Saraiva auto body & fender 
shop open 5 days a week collision 
experts appraisal service 37 Wilson 
Avenue Newark, N.J. 201—344-6606 1

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

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

and used furniture 
VICTOR. Proprietor

137 8 Avenue New York. N.Y.

FURS BY KAROL
Specializing better-furs coats suits 
—one of the finest stores of its kind 
on the East Coast — Better formal 

.wear. Also renowned mother of the 
bride & groom formal gowns and 
pants-suits. Bridesmaids dresses — 
cocktail length as well as prom and 
formal apparel. Coats, suits, Brides
maid dresses. Complete storage fa
cilities. Remodeling. Most scientific 
vaults on premises. Garden State 
Plaza Paramus, N.J. 201—843-2700

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastas!, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DET .TVER
Michigan 2-4130

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

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

(315) 472-7073

WELDERS 
MIG/ARC

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

225 Marcus Blvd. Deer Park, L.I.
(516) 585-2514

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

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

DISPLAY

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

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

Little Flower Montessori School — 
Summer day camp program — ages 
21,2-9, % or full day. session, 4 or 8 
weeks, swimming, horseback riding, 
foreign language, Montessori educa
tional exercises, special preparation 
for reading and number work, field 
trips. Woodbury 516—692-4300

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

L & L Luncheonette open 7 days a 
week breakfast & lunch good food 
at reasonable prices we serve the 
best cup of coffee — 201—249-9623

HOMEOWNERS — 
Before you make alterations 

and improvements in your home 
or building, 

let us give you an estimate 
Concrete masonry, 

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

ARTID CONSTRUCTION 
CORP.

Ask for Mr. Arfuso 
260-3450 - 56 

between 8:30 - 5:30

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

Best buys St. Albans 2 fam., 9 rms, 
6 down 3 up. modern bath, mod. kit. 
with table top stove and wall oven. 
Wood burning fire place, large plot, 
garage, many extras. Asking $29.500 
Many other good buys in one & two 
fam. Call us and let us know what 
you’re loking for — LA 8-2180

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

OUTSTANDING BUY 
STEAM LAUNDRY

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

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

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---------
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Religinis minėjimas už ko
munistų ištremtas baisiojo bir
želio aukas rengiamas birželio 
11, penktadienį, 9 v.v. Maspe
tho lietuvių bažnyčioje tokia 
tvarka: 9 v. įspūdinga eisena su 
žvakėmis per gatves, po eise
nos mišios, po mišių — budė
jimas prie įstatyto Švč. Sakra
mento per naktį. Mišios 5 vai. 
r. šeštadienį. Tuo baigiamas mi
nėjimas. Budintieji per naktį 
galės laikas nuo laiko nueiti į 
parapijos salę ir ten jie bus 
pavaišinti kava, pyragaičiais, 
kuriuos paruoš Marijos Legio
no narės. Kas negalėtų būti bu
dėjime, kviečiamas dalyvauti 
bent eisenoje ir, mišiose. (K.V.)

Alfonsas Maželis, 82 metų, 
gyvenęs 17-22 Grove Street, 
Ridgewoode, mirė birželio 7 ry
tą. Pašarvotas Seneca Chapels. 
Laidotuvėmis rūpinasi Baltrū
nas. Laidojamas ketvirtadienį, 
birželio 10, iš Šv. Jurgio baž
nyčios St. Charles kapinėse. 
Velionis buvo fotografo Vytau
to Maželio giminė, į Ameriką 
buvo atvykęs 1910 m. Kurį lai
ką gyveno Waterbury, Conn.

N. Y. ateitininku — moks
leivių studentų ir sendraugiu— 
iškyla vyksta birželio 13, sek
madienį, į Mohansec Parką. 
Transporto ir oro spėjimo rei
kalais skambint K. Norvilai, tel. 
827-2629. New Yorko apylinkės 
ateitininkai ir svečiai kviečia
mi šioje tradicinėje iškyloje da
lyvauti. (Ateitininkų valdybos)

Stasys Žadvydas, 58 m. am
žiaus, mirė birželio 6. Palike 
liūdinčią žmoną Ona ir vaikus: 
Stasį, Joną, Kęsti, Marie, Sitko 
Irena Yrr.au ir Terrv Rios ir 
9 proanūkus bei kitus gimines. 
Mišios bus Apreiškimo parapi
jos bažnyčioj, birželio 10 d.. 9v. 
Laidojamas Šv. Karolio kapb 
n.ėse. Laidotuvėm rūpinasi Mor
ton Funeral Home, 580 Onder- 
donk Ave. Ridgewoode. Lanky
mo valandos 2-5 ir 7-10 vak. 
Informacijai tel. VA 1-1368.

Antanas Sabalis iš New Yor
ko vienas dalyvavo Litetuvių 
Fondo narių suvažiavime, ku
ris buvo birželio 5 Chicago- 
je. '

Lietuvos 41 metų sukilimo 
minėjimas bus birželio 20, sek
madienį, 5 v. popiet Šv. Tome 
salėje. Rengia spefialus iš įvai
rių draugijų sudarytas komite
tas. Bus dr. A. Damušio, vieno 
iš sukilimo organizatorių ir vy
riausybės nario, paskaita, bus 
pristatyti šioje apylinkėje gy
veną laikinosios vyriausybės na
riai, prisiminti ir pagerbti žu
vę. Antroje programos dalyje 
pasirodys šios apylinkės jung
tinis choras ir padainuos kele
tą patriotinių dainų. New Yor
ko tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Matulaitie
nės. pašoks keletą šokių, dai
nuos solistas Stasys Citvaras. 
Tai bus jo paskutinis pasirody
mas New Yorko- visuomenei, 
nes birželio gale dviračiais su 
savo žmona išvažiuoja į Brazi
liją. Į programą įtraukta ir 
jaunimo atstovų, kurie padek
lamuos eilėraščių.

šimtas mėty nuo kun. Anta
no Miluko gimimo sueina bir
želio 13. Tą dieną Maspetho lie
tuvių parapijos bažnyčioje bus 
pamaldos U vai. Pamokslą pa
sakys prel. J. Balkūnas. Kun. 
A. Milukas buvo ankstesnės lie
tuvių kartos žymus veikėjas, 
švietėjas, laikraščių redaktorius, 
knygų leidėjas. Jis buvo Mas
petho lietuvių parapijos klebo
nu, mirė 1943 kovo 19.

Jurgis Kcšys, ilgametis Lietu
vos pedagogas, pavasari sulau
kęs 80 metų, gyvenęs Canar- 
sie, pardavė savo namus ir 
birželio 4 išskrido apsigyventi 
į Chicagą.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mas buvo birželio 5. Tą dieną 
baigtos pamokos klasėse, moki
niam išdalyti pažymėjimai, gi 
vakare Kultūros Židinyje buvo 
tos mokyklos abiturientų išleis
tuvės. Šiemet buvo 17-toji lai
da, mokyklą baigė 12 abitu
rientų. Pažymėjimus išdalijo 
Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, Įteikta įvairių dovanų. 
Baigiančiųjų tėvai paskui suren
gė gražias vaišes. (Plačiau ki
tam numery).

Lietuvos vyčiu 41 kuopos 
tautinių šokių 
jama Birutės 
dalyvauja Bay 
niame vasaros
ris bus birželio 17 d. 7:30 v.v. 
Leif Ericson Park, 67 Street ir 
5 Avė. Brooklyne. Be jų dar 
programoje dalyvauja vikingų 
orkestras, skandinavų ir Izrae
lio šokėjai. Įėjimas nemoka
mas. Visi kviečiami atsilanky
ti.

Lietuvių tarmių popietė ren
giama ‘šį sekmadienį, birželio 
13, 4:30 v. popiet Kultūros Ži
dinyje, 361 Highland Blvd. Apie 
tarmes kalbės Leonardas Dam- 
briūnas iš Washingtono. Tar- 
mėn pailiustruoti pakviesta- 
Ona ir Bronius Balčiūnai, Kot
ryna Grigaitytė, Paulius Jur
kus, Leonardas Žitkevičius, Ma
rija Žukauskienė. Jie paskaitys 
tekstus savo tarme. Pabaigo
je bus kavutė. Popietę rengia 
New Yorko Lietuviu Moterų 
Klubų Federacijos valdyba.

!♦<***•**--

Maironio lituanistinėje mokykloje birželio 5 baigti mokslo metai. Mokiniai, susirinkę i salę, klausosi mokyklos 
vedėjos kalbos. Nuotr. Darbininko

■I
ŽINIOS__

TARMIŲ
POPIET

su

rengiama birželio 13. sekmadieni,
Kultūros Židinyje

- 361 Highland Blvd., Brooklyne.
♦

Kalbininkas 
LEONARDAS DAMBRIŪNAS, 
iš Washingtono, D.C., 
supažindins su visomis tarmėmis —
žemaičiais, aukštaičiais, dzūkais, suval
kiečiais. Tarmės bus pailiustruotos, bus 
paskaityti tekstai tarmiškai.

Popietė baigiama 
kavute ir vaišėmis.

Pradžia 4:30 v. popiet. •
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

Lietuviii Moterų, Klubu Federacijos 
Valdyba

k

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO 
New Yorko skyriaus rengiamas

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS
Įvyks š. m.
birželio 12 d., šeštadienį
7 vai. vakaro
Christ Congregation Church salėje, 
kampas 85 Rd. ir 91 Street 
Woodhaven, N. Y.
Programoje:
Dailininko Jurgio Juodžio paveikslo

■ “LAISVĖS AUKA” atidengimas.
Paveikslą atidengs Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis.
Tema:
“SIMO KUDIRKOS TESTAMENTAS” 
kalbės Vilius Bražėnas.
Programą praves Irena Veblaitienė.
Salė bus išpuošta Laisvės Kovą paveikslais, 
tapytais dail. J. Juodžio.
Po minėjimo — vaišės.
Rengėjai kviečia patriotinę visuomenę 
gausiai dalyvauti.
Prie įėjimo — auka išlaidoms padengti.

PRIEŠ 100 METŲ...
1871 birželio .13 Lietuvoje 

(šeštokų kaime) gimė plataus 
masto lietuviškų knygų ir žur
nalų leidėjas kun. A. Milukas.grupė, vadovau-

Radzivanienės.' Jau iš anksto apsisprendęs tap- 
Ridge tarptauti-
festivalyje, ku-

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
New Yorko syriaus ruošiama
me baisiojo birželio minėjime 
kuris ivvks birželio 12, 7 vai. 
vak., kalbės Vilius Bražėnas te
ma: “Simo Kudirkos testamen
tas’’. Minėjimas įvyks Christ 
Congregation Church salėje, 
kampas 85 Rd. ir 91 St. Wood
haven, N.Y.

ti kunigu, pabaigęs Marijampo
lės gimnazijos 7 klases, 1889 į- 
stojo į Seinų kunigų seminari
ją, bet jos baigti nepavyko, nes 
kitais metais ji iš ten išbloškė 
įsigalėjusi rusifikacijos banga. 
Taigi savo pašaukimo siekti 
jam teko tik po 2 metų, laisvą
jį Amerikos kraštą pasiekus.

Baigęs Philadelphijos kuni
gų seminarijos mokslus, 1896 
jis gavo kunigystės šventimus 
ir pradėjo pastoracijos darbą 
įvairiose Pennsylvanijos lietu
vių parapijose. Prieš pat I pa
saulinį karą (1914) jis gavo nau
ja paskyrimą Brooklyne diece
zijoje, Maspetho 
kur išbuvo iki 1933.

Kun. A. Milukas 
kovo 19 Brooklyne

kapuose 
sekcija

parapijoje.

mirė 1943 
ir palaido

tum A.
5, kapas

N. J., 
užbaigimo aktas

parapi-

tas Šv. Jono 
Kodžio kape, 
50).

- Elizabetho, 
nės mokyklos
bus birželio 13 d. 1 v. popiet. 
Parapijos piknikas bus birželio 
27 parapijos aikštėje. Parapie- 
čiai kviečiami atsilankyti su 
šeimomis.

Brccklyno chorai birželio 11 
d. 8 v.v. renkasi bendrai repe
ticijai į White Horse restorane 
svetainę — Woodhavene.

DVEJI METAI BE A. A.

ANTANO BENDORIAUS
Už mano brangaus vyro vėlę birželio 12 d. 10 vai. ryto bus au

kojamos mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje, North 5 Street, 
Brooklyne. Po mišių — paminklo šventinimas Cypress Hills kapi
nėse. Velionies buvę draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti pa
maldose, ar prisiminti jj maldose.

Antanina BENDORIENĖ ir šeima

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO 
I-ji KOMANDA, 

prieš išvažiuodama į Chicagą, 
kur dalyvaus varžybose, 

birželio 12, 
šį šeštadienį

Kultūros Židinyje
rengia

ŠOKIUS
Tą patį vakarą bus-loterija.

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

Šokių pradžia 7:30 v. v.
Įeinant aukojama 2 dol.

. Solistas Stasys Citvaras bir
želio 26 dviračiu išvažiuoja ? 
Braziliją. Birželio 19, šeštadie
nį, Kultūros Židinyje, jam ren- atlaikytos mišios pranciškonų' 
giamos išleistuvės. Pradžia 9 v. 
v. Rengia Vyrų choras ir apy
linkės muzikai. Gi birželio 2C 
jis dalyvauja 1941 metų sukili
mo minėjimo programoje ir pa
dainuos keletą dainų. Tai bus 
paskutinis jo viešas pasirody
mas New Yorko lietuviam.

Dail. Adomo Galdiko antka
pinis paminklas pašventintas 
birželio 5. Ta proga už velionį

Liet. Šauliu Sąjungos kuo
pos steigiamasis susirinkimas 
šaukiamas birželio 19, šeštadie
ni, 7 v.v. Kultūros Židinio pa
talpose. Iniciatoriai turi ir Įdo
mią programą, bus parodytas 
filmas iš šaulių veiklos Lietu
voje, J. Kiaunės susuktas fil
mas iš lietuvių dienos pasauli
nėje parodoje. Visi buvę šau
liai ir ypač jaunimas kviečia
mas dalyvauti.

Julijana Čepukienė, gyv. 
Middle Village, N. Y., prane
ša, kad Lietuvoje, Anykščiuo
se balandžio 20 mirė jos my
limas brolis Bronius Pačinskas. 
57 metų amžiaus, ilgai sirgęs 
širdies liga. Mišios už jo vėlę 
bus atlaikytos Maspetho lietu 
vių parapijos bažnyčioje. Nu
liūdime liko Lietuvoje 2 sese
rys, du broliai ir viena sesuo 
Amerikoje.

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

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

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

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.

koplyčioje. Į mišias susirinko 
apie 50 asmenų — A. Galdiko 
bičiulių bei gerbėjų. Jie visi 
dalyvavo ir paminklo pašventi
nime Cypress Hills kapinėse. 
Paminklo projektą padarė dail. 
B. Gedvilienė, į juoda granitą 
įjungdama pilką liet. koplyt
stulpį su Kristaus siluetu ir ele
gantiškai stilizuotomis Įrašo rai
dėmis. Graviūros -darbas atlik
tas tiksliai. Mišias atlaikė, pa
minklą pašventino ir prie ka
po žodį tarė T. Leonardas And- 
riekus, OFM. Po religinių apei
gų Magdalena Galdikienė visus 
pakvietė į savo namus .vaišėm, 
kurių metu pasigėrėta dail. A. 
Galdiko iškabintais paveikslais 
ir pasidalyta atsiminimais. Vai
šių metu M. Galdikienė dėkojo 
visiem, išreiškusiem jos miru
siam vyrui pagarbą, ypatingai 
prisimindama dail. B. Gedvilie
nę, suprojektavusią paminklą, 
kunigą, atlikusį pamaldas ir dr. 
Goeldnerienę bei O. Kubilienę, 
paruošusias vaišes.

Lietuves 1941 metu sukilime 
minėjime, kuris rengiamas bir
želio 20 Šv. Tomo salėje, daly
vauja šie apylinkės chorai: An
gelų Karalienės parapijos cho
ras, vadovaujamas. M. Liubers- 
kio, Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas A. Kačanaus- 
ko, Operetės choras, vadovau
jamas M. Cibo, Rūtos ansamb
lis, vadovaujamas J. Stankūno.' 
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
parapijos, vadovaujamas V. 
Mamaičio. Viso yra penki cho
rai. Jie visi sudarys vieną jung
tinį chorą. Visi chorai tą dieną 
birželio 20. 3 v. popiet, renka
si į Šv. Tomo salę Woodhave
ne, kur bus bendra repeticija. 
Moterys su tautiniais drabu
žiais, vyrai — baltais marški
niais ir tautiniu kaklaraiščiu.

Birželio išvežimų 30 metų su
kakties minėjimas rengiamas 
birželio 12. Sv. Petro bažnyčio
je tą dieną 7 v. vakaro bus mi
šios, kurias aukos prel. V. Bal
čiūnas. Po mišių salėje po baž
nyčia bus ir akademinė dalis. 
Kalbės tas pats prel. V. Bal
čiūnas, o meninę programos 
dalį atliks Šv. Petr.o parapijos 
choras. Minėjimą rengia ir vi
sus atsilankyti kviečia L. B. 
Bostono apylinkė.

Bostono lietuvių mokytojų 
draugija paskyrė 75 dol. jaunai 
lituanistinės mokyklos moky
tojai Aldonai Dabrilaitei, kad 
ji vasaros metu lankytų litua
nistikos kursus Fordhamo uni
versitete.

Antanas Vileniškis buvo su
sirgęs širdies liga ir buvo pa
guldytas ligoninėn. D i - 
dysis pavojus jau esąs praėjęs, 
bet šiuo tarpu jis dar tebėra li
goninėje.

Prieš miesto majorą Kevin 
White žurnalistas David Tay
lor Boston Globe dienraštyje 
parašė aštrų straipsni, nurody
damas, kaip jis eikvoja miesto 
pinigus. Bostone turbūt yra 
brangiausi nuosavybės mokes
čiai, nes miesto valdyba nemo
ka taupyti, bet moka pinigus 
tik išleisti.

L. B. Kultūros Klubo susi
rinkime svečiavosi rašytojas 
Jurgis Jankus iš Rochesterio 
N. Y. Jis vienas pats atliko vi
są programą. Pradžioje papa
sakojo. kaip jam gimsta idėjos 
parašyti romaną, novelę, kaip 
ilgai nešioja tą idėją, kol pra
deda rašyti. Toliau jis paskai
tė tris dalykėlius. Du iš jų bu
vo spausdinti. Viename pasako
jo apie graborių, kaip jo biz
nis nulemia visas jo gyvenime 
savybes. Jis net laukia drauge 
mirties. Kitoje novelėje palietė 
linksmą plaukų nuotyki. Ne
spausdinta novelė vaizdavo sto
vyklinį gyvenimą Vokietijoje 
Paskaitė jis gana efektyviai, ir 
visiem buvo malonu klausyti 
Išrinkta ir nauja klubo valdy
ba. Pirmininkas Jurgis Balčiū
nas, vicepirm. Izbickienė ir 
Žiaugrienė, sekret. Regina Pet- 
rikonytė ir ižd. J. Štuopis. Se
nąją valdybą sudarė pirm. V. 
Kubilius, vicepirm. Baltienė ir 
Izbickienė, sekr. špakevičius ir 
ižd. A. Lapšys. Senoji valdyba 
perdavė pareigas ir kasą su 9C 
dol.

vietos. Siūlyti nuo 6 ik: 
vakarais tel. (212) 782-

Rockaway, netoli jūros.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės 
8 vai. 
3347.

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

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

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
M^ar.-yra geriausia proga I LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS BET KOKIAM ORUI ESANT! 

siorausti. z
Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637. |
Direktorius Bronius Bobelis.

JAV Lietuvių Bendruomenes
l

New Jersey apygarda
1971 m.

birželio 20, sekmadienį
LITHUANIAN LIBERTY HALL 

340 MITCHELL AVE. 
LINDEN, N.J. 

rengia

NEW JERSEY
LIETUVIŲ DIEN4

• Programą atliks mokyklinis jaunimas
• Šokiams gros J. Stankaičio orkestras
• Veiks bufetas ir baras
• Įėjimo auka $1.50, jaunimui — 50č
• Pradžia 1 vai. p.p.; šokiai nuo 6 vai. vak.




