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Prez. Nixonas apie Vietnamą, Pekiną ir Hooverį
Washingtonas. — Pereitą sa

vaitę Washingtone vyko JAV 
laikraščių redaktorių-leidėjų 
suvažiavimas, kurio bankete da
lyvavo ir prez. Nixonas. Ta pro
ga įvyko šešių reporterių su 
juo pravestas pasikalbėjimas, 
štai trumpa prez. Nixono atsa
kymų santrauka.
Vietnamo karas

JAV aviacija bus naudoja
ma prieš Š. Vietnamą ir jo ka
rines pajėgas tol, kol nors vie
nas Amerikos karys bus laiko
mas Hanojaus nelaisvėje. Da
bar jų ten gali būti apie 1,600 
vyrų. Ir tam tikras Amerikos 
karių skaičius pasiliks Vietna
me tol, kol P. Vietnamas dar 
nebus pajėgus pats vienas nuc 
priešo apsiginti. Apie skaičius 
dabar nekalbama, nes viską 
lems momento sąlygos. Lap
kričio mėn. bus pranešta apie 
naujo Amerikos karių kontin
gento ištraukimą iš Vietnamo; 
Kaip jau pranešta, iki gruo
džio 1 bus išvežta 100,000 ka
rių, liks apie 184,000 vyrų. Iš 
Vietnamo bus visai pasitraukta., 
bet datos ir dabar prez. Nixo
nas nenorėjo pasakyti. Jei Š. 
Vietnamas panorėtų derėtis ir 
susitarti, viskas galėtų susi
tvarkyti labai greit. Preziden
tas mano, kad Hanojus turėtų 
paskubėti su derybomis, jeigu 
nenori pasilikti įpats vienas; 
akis į akį su P/ Vietnamo vy
riausybe. Iš jo kalbos suprasta. 
kad Hanojui geriau derėtis ir 
susitarti Amerikai dalyvaujant 
negu pasilikti reikalo tvarkyt: 
su viena Saigono vyriausybe.
Pekino staigmena

Pirmasis reporterių klausi
mas lietė santykių užmezgimo 
galimybę su kom. Kinija. Tada 
prezidentas sugrįžo į 1968, ka-

Vokiečių radikalai bando naujų taktiką
Berlynas. — Riaušėmis nepa

jėgusi patraukusi V. Vokietijos 
studentų savo pusėn, radikalių
jų studentų grupė V. Berlyne 
laisvajame universitete pradė
jo bandyti naują taktiką: pa
kreipti studentų galvoseną so
cializmo link ramiu propagandi
niu būdu. Tam tikslui kuriamos 
raudonosios grupės, kur moko
masi socializmo-leninizmo ir ko
munistų politinės ekonomijos. 
V. Berlyne esą 18grupių,visoj 
V. Vokietijoj 15. Visos bazuo
jasi universitetais.

Viena nuo kitos tos grupės 
nepriklauso, tai yra nėra vie
nijančio ir diriguojančio cent
ro, bet jas jungia specialiai 
tvirtų komunistų sudaryta gru
pė, kurios uždavinys įkurti V. 
Vokietijoj gryną bolševikišką 
kompartiją: proletariato dikta
tūrą nuo pradžios iki galo, ši
tos studentų grupės labai pei-

— N. Y. valstijos teisėjai į- 
pareigoti lankyti kalėjimus ke
turis kartus per metus, kad su
sipažintų su kaltinamųjų sąly
gomis, išklausytų jų skundus ir 
prašymus. Tuo būdu tikimasi 
pagreitinti kriminalinių bylų 
sprendimus.

— P. Vietname planuojama 
nauja ekskursija į Laosą tš Vie
nos tarpukalnės, per kurią ko
munistai sueina į P. Vietnamą.

— Newarko mokytojų strei
kas, trukęs veik keturius mė
nesius, baigtas šiaip taip su- 
lipdžius naują darbo sutartį. To
kio ilgo streiko buvimas rodo 
miesto administracijos trūku
mus tvarkant miesto reikalus.

Apie santykių su Pekinu tvarkymą kalbėjo atsargiai
da jis viename straipsnyje tuc 
klausimu buvo pasakęs, kad Ki
nija negali būti amžinai atsi
skyrusi nuo pasaulio. Procesas 
nuo izoliacijos pradžios iki šie 
momento buvo ilgas, ir joks 
JAV prezidentas negalėjo tuc 
klausimu nesidomėti. Problema 
turi susitvarkyti dviem eta
pais: pirma, santykių sunorma- 
linimas tarp Pekino ir Washing* 
tono, antra, Pekino įsijungi-

Penkmečio plane 
atsirado pataisų

Maskva. — Palyginus pir
miau paskelbtąjį penkmečio pla
ną su kompartijos suvažiavi
mui “tvirtinti” pristatytuoju, 
pastebėti dėmesio verti skirtu
mai.

Taip antai atsisakyta dviejų 
didelių elektros jėgainių staty
bos ant Volgos ir Karnos upių, 
uosto statymo prie Obės upės 
(ten atrastai naftai
nukentėjo ir telefoninio susi
siekimo tarp Maskvos ir didžių
jų Rusijos miestų sumoderni- 
nimas (atidėtas darbas keliais 
metais vėliau), yra planų atidė
jimo atomo tyrimo srityje. Vie
toj to atsirado naujo skalbime 
mašinų fabriko statyba, prekių 
įpakavimo problemos išsprendi-. 
mas ir visa eilė darbų, reikalin
gų žmonių gyvenimui pagerinti 
ir palengvinti.

Akių dūmimas ar nuoširdžios 
pastangos? Ir vienas ir kitas: 
nes toje sistemoje valdžia dir
ba be visuomenės kontrolės: 
Pagrindinis faktas liko kaip bu
vęs: didžiausi kapitalo investa
vimai skirti sunkiajai pramonei.

kia Marcuse “teorijas”, nes jis 
negailestingai sužalojęs mark
sizmą. Jiem nepatinka nė Ul- 
brichto kompartija R. Vokie
tijoje, net nė Rusijos kompar
tija. Jie nori būti arčiau anar
chistų.

V. Berlyne jie žinomi uni
versiteto sienose, bet labai ne- 
sireklamuoja. Studijinius posė 
džius dažniausiai daro priva
čiuose namuose. Suprantama, 
kad R. Vokietijos universitetai 
tai grupei neprieinami —UI- 
brichtui jie yra tik paklydę 
buržujai, nė skatiko neverti. 

SALFASS ryty sporto apygardos žiemos žaidynių atidarymas balandžio 17 Franklin K. Lane mokyklos salėj. Kairėj Lietuvos gen. konsulas
A. Simutis ir New Yorko apygardos pirm. A. Vakselis. Nuotr. V. Maželio

mas į tarptautinę bendruome
nę. Tai nėra staiga pasiekiam: 
tikslai. Dabar jis dar negalįs 
kalbėti apie Kinijos pripažini
mą ar jos priėmimą į J. Tau
tas. Bet ikšiol JAV darė viską, 
kad prie to tikslo artėtų. Pe
kino vyriausybei į JAV susiar
tinimo pastangas atsiliepus 
jau galima bus pradėti keistis 
žmonėmis ir prekėmis. Bet ik
šiol tai buvo tik JAV mostai. 
Šiandien laikas Kinijos vyriausy
bei savo žodį pasakyti. Jei jie 
nori prekiauti, prekiausim. Jei 
nori Amerikon atvykti, lauksim 
ir priimsim. Bet ir mūsų žmo
nėms turi būti leidžiama ten 
nuvykti. Mes padarėm daug ge
ros valios mostų, jie padarė 
vieną. Bet reikia dviejų partne
rių, kad būtų draugystė.
FBI ir Hoover

Šiuo metu puolamas FBI di
rektorius Hoover, prikišant. 
kad jo žmonės seka kongreso 
narių telefonus. Reikalaujama

išvežti): jį pašalinti. Prezidentas atsakė.

Čilėje suiro 
darbo drausmė

Santiago. — Čilės darbinin
kai po . socialistifckomunistų į- 
sikūrim4 valdžioje p retojo blo
giau dirbti ir darbo dienas ap- 
leidinėti. Per pirmąjį 1970 pus 
meti (iki prezidento rinkimų' 
pramonės gamyba, palyginus 
su 1969, padidėjo 4.6 proc., gi 
per antrą pusmetį 4 proc. nu
krito.

Nors atlyginimai neseniai pa
kelti. bet darbo disciplina la
bai smuko—darbo dienų apleidi- 
nėjimas vietomis krito nuo 25 
iki 40 proc. Tokių darboviečių 
tarpe.yra uostai ir vario kasyk
los. Prez. Allende kasdien sako 
prakalbas ir prašo sąžiningai 
dirbti, nereikalauti atlyginimų 
pakėlimo ir nestreikuoti, nes 
taip darydami darbininkai ker
tą šaką, ant kurios patys sėdi. 
Bet darbininkai labai gerai pri
simena, kad panašioms aplin
kybėms esant tas pats Allen
de, kitai partijai valdant, kal
bėjo visai 'priešingai — ragine 
streikais kovoti už atlyginimų 
pakėlimą.

Darbo discipliną sugriovė pa
ti vyriausybė, nes darbininke 
dabar nebegalima pabausti nė 
už simuliavimą, nė už dažną die 
nų praleidinėjimą. 

kad visas reikalas yra išpūstas, 
faktai iškraipyti partinės poli
tikos sumetimais. Kaltinimai ne
turi pagrindo, todėl jis nebus 
pašalintas, nebent tik pats no
rėtų pasitrauktu.

Pažymėtina, kad visa pekla 
užvirė ryšium su vieno kong- 
resmano demokrato byla, ku

Dvi Korėjos 
ir rinkimai

Seoulas. — P. Korėja balan 
džio 27 renka prezidentą. Kan
didatuoja trečiam terminui pre
zidentas Chung Hee Park, de
mokratų partijos kandidatas 
Svarbiausia kampanijos tema 
— valdžioje įsiveisus! korupci
ja. Prezidentas pripažįsta jos 
buvimą, bet įrodinėja, kad ji 
jau palaužta ir baigiama išgy
vendinti. Jo gi konkurentas 
tvirtina priešingai — korupcija 
bus tol. kol valdžioje bus Park.

I reikalą bando įsikišti ir 
komunistai iš šiaurės. Kalbėda
mas parlamento pareigas einan
čio organo susirinkime, Š. Ko
rėjos užsienio reikalų ministe- 
ris Ho Tan palankiai pažiūrėję 
į pietiečių užuominą pasikeis
ti abiejų Korėjos dalių sporti- 
nink4is> ir Tik jis
norėtų vienos sąlygos — kad 
reikalas būtų tvarkomas rimtai, 
kad jis vestų prie įsitempimų 
mažinimo ir suskaldytos Korė
jos sujungimo. Skamba pana
šiai, kaip paskutinės gaidos iš- 
Pekino.

— Egipto, Sirijos ir Libijos 
prezidentai paskelbė sudarą vie
ną valstybę federacijos pagrin
dais. Sudanas pasitarimuose., 
dalyvavo, bet nuo prisidėjimo 
dar susilaikė. Rudeni bus re
ferendumai susitarimui atmesti 
ar priimti. Federacijos pusiau 
atvirai skelbiamas tikslas —pa
šalinti Izraelio valstybę iš ara
bu tarpo.

— Pakistano sukilėliai paskel
bė nepriklausomybę ir ieško 
valstybės, kuri juos pripažintu. 
Visa tik bėda, kad jie nekontro
liuoja savo valstybės teritori
jos.

— Vengrijos užsienio reikalų 
ministeris Janos Peter lankėsi 
pas Paulių VI ilgam pasitari
mui. Pokalbio temos — Rytų- 
Vakarų problemos ir katalikų 
Bažnyčios padėtis Vengrijoje, 

rioje jis kaltinamas kyšių ėmi
mu. Pirmoj instancijoj jis by
lą jau pralaimėjo, dabar nori
ma jam kaip nors padėti išsi
sukti bandant įrodyti, kad jo te
lefoniniai pasikalbėjimai buvę 
neteisėtai sekami.

Surado būdą 
paremti vargšus

Briuselis. — Norėdami, kad 
ūkiškai neišsivystę kraštai ga
lėtų parduoti savo gaminių 
užsieniuose ir tokiu būdu pasi
rinkti užsieninės valiutos, Euro
pos Ūkio Bendruomenės užsie
nio reikalų ministerial nutarė 
kad tų kraštų pramoninės pre
kės ir pusfabrikačiai nuo liepos 
1 bus įleidžiami i B. Rinkos 
kraštus be muito. Šį kartą 
Europa pirmą kartą po karo pra 
lenkė Ameriką pagalbos davi
mo reikale.

Pasiaiškinkim nutarimą pa- 
vvzdžiu. Jei, sakvsim, Morokas 
dabar iveža limonado bonka 
į Prancūziją, tai turi mokėti 
muito 8 proc. nuo pardavime 
kainos. Po liepos 1 tas limona
das galės būti įvežtas be jokie 
muito-

Apskaičiuota, kad tik per vie 
nerius metus, muito nemokė
dami, neturtingieji kraštai už
dirbu apie 100 mil.’dol.

I • -t ■ *

Vėl demonstruos
Washingtonas. — Balandžio 

24 Washingtone vėl turi įvykti 
protesto demonstracija prieš 
Vietnamo karą. Norima sutrauk
ti iš viso krašto pusę milijono 
demonstrantu.

Vyksta derybos dėl leidimo 
gavimo, demonstracijos kelio 
nustatymo ir vietų, kur vyktų 
prakalbos. Viena kalbų vieta nu
matyta prie kongreso rūmų, ki
ta — Washingtono paminklo 
aplinkoje.

Oficialiu organizatorium skel
biasi National Peace Action 
Coalition, bet neoficialių rėmė
jų, sakoma, turima visur — 
kongreso nariai, darbininkų or
ganizacijos, “išlaisvintos mote- 
rys”,susimaišę “teologai” ir ki
tos įvairenybės. Skelbiama, kad 
demonstracija turi būti be 
riaušių, bet jų nebus išvengta, 
jei leidimą demonstruoti tuo 
pat metu1 gaus ir kita grupė, 
kurios pagrindinis tikslas yra 
policijos išprovokavimas. Ji sa
vo darbą bandys atlikti ir ta
da, jei leidimo negaus.

Hong Kongas. — Amerikos 
stalo teniso komanda su paly
dovais baigė istorišką viešnagę 
kom. Kinijoj ir sugrįžo namo 
Jie pralaimėjo kinams abejas 
rungtynes (jos buvo vadinamos 
draugiškomis), 'pamatė garsiąją 
kinų sieną, pabuvojo Pekine. 
Kantone ir Šanchajuje (didžiau 
si Kinijos miestai) ir mūsų po
litiškai nenormalių laikų istori
jon įsirašė Kinijos-Amerikos il
gai nutrauktų santykių sumez
gimo simboliu.

Kaip greit ir kokiomis for
momis tie santykiai vystysis 
kokių naujų įvykių priežastimi 
bus, pasimatys gal ir netolimo 
je ateityje. Šiandien aišku tik 
tiek, kad staigmenos iniciatyva 
priklauso Kinijai. Kartu su 
amerikiečiais buvo pakviestos 
atvykti ir Kanados. Anglijos bei 
Kolumbijos komandos, -bet kai 
premjeras Chou En-lai atėjo į 
svečiams surengtą priėmimą, jis 
tuojau atsirado prie Amerikos 
komandos palydovo ir rūpestin
gai bene tris kartus pakartojo? 
kad su šiuo įvykiu prasideda 
Kinijos-Amerikos santykių nau
ja gadynė. Kitų svečių valsty
bių nė karto nesuminėjo, viso.? 
jo mintys ir žodžiai sukosi tik 
apie Ameriką . Lyg tie kiti trys 
pakviestieji būtų buvę tik fy- 
gos lapai Pekino susidomėjimui 
Amerika pridengti.

Kartu su sportininkais var
tai atidaryti ir žurnalistams. Pir
mieji trys buvo Įsileisti tik ko
mandos viešėjimo metui, bet 
vienas tuojau gavo leidimo pra
tęsimą būti ilgiau, gi NYT ko
respondentas, atskubėjęs iš 
Burmos, tuojau gavo leidimą 
vienam mėnesiui pabūti. Jis yra 
senas Kinijos stebėtojas, daž
nas Hong Kongo lankytojas ir 
Kinijos radijo transliacijų se
kėjas. ‘ ’ ■ . I

Kiek keistokai atrodo faktas 
kad Pekino vyriausybė jau turi 
Pan Am oro linijos prašymą 
leisti jai atidaryti orinį susisie
kimą tarp Kinijos ir Amerikos. 
Neoficialiai jau atidarytas ir te
lefoninis susisiekimas per se
nuosius kabelius. Šie ir kiti 
reiškiniai įtaigoja įtarimą, kad 
sportininkų kelionė į Pekiną

Žydų-arabų bylą sunkina Maskva 
Ji suinteresuota nesantaiką pratęsti
Žydų-arabų žaidimuose be

siekiant taikos, Maskva visada 
įkiša savo elementą kaip tik ta
da, kada atsiranda susitarime 
viltis. Dažniausiai tai yra nau
jų sovietinių ginklų Egipte pa
sirodymas, kurį visada lydi 
Egipto vadų naujos kalbos apie 
karo neišvengiamumą Izrae
lio užsispyrimui palaužti.

Nelinkstama manyti, kad 
naujos siuntos ginklų pasirody
mo tikslas būtų arabų skatini
mas karą atnaujinti. Greičiau
siai tai vra arabu skatinimas 
dabartinę padėtį galimai ii 
giau pratęsti, kad Maskvai lik
tų daugiau laiko savo pozicijas 
arabų gyvenamoje erdvėje dar 
labiau sutvirtinti. Tokią takti
ką praktikuodama, Maskva ir 
nenorėdama gali betgi karą 
prie Suezo kanalo suorganizuo
ti- -

Šiuo metu derybų stabdžiu 
parinktas Suezo kanalo atidary
mas laivybai tokiomis sąlygo
mis, kurių Izraelis negali pri
imti. Tik jai vienai žinomų 
tikslų siekdama, Maskva kaip 
tik šiuo momentu pradėjo vež
ti į Egiptą naujausius savo ko
vos lėktuvus, kurie tariamai jau 
esą geresni ir už amerikietiškus 
F-4, kuriais ginkluota Izraelio 
aviacija. Šitie oru atskraidinti, 
gi laivais atvežtas kai kuris 
kiekis ir senųjų Migų, ir dar 
blogesnių. Turėjo ta proga at
sirasti ir daugiau sovietų lakū
nų, nes su tais lėktuvais Egip
to lakūnai dar negali susitvar
kyti. Atvežta neseniai Egiptan 
dar sovietinių priešlėktuvinių 

nebuvo atsitiktinė staigmena, 
bet abiejų šalių ambasadorių ku
rioje nors svetimoje valstybė
je (Varšuvoje?) aptarta ir su
režisuota. Staigmena galėtų bū
ti nebent tai, kad Amerikoje 
buvo pajėgta taip ilgai paslaptį 
išlaikyti.

Amerikos pekinologai kiek 
susijaudinę, kad žinia juos už
klupo netikėtai, todėl jie ban
do ją menkinti: girdi atmosfe
ra pasikeitė, bet iš esmės nieke 
naujo neįvyko. Ir ta proga jie 
kasa iš archvvu visokiu kliū
čių sąrašus, pamiršę, kad va
kar dienos kliūtis šiandien jau 
gali būti lieptas į naują krantą 
išlipti. Gal taip kartais ir rei
kia, bet nereiktų slėpti fakto, 
kad Pekino vyriausybė skriptą 
vaidina entuziastingai: kiek 
prez. Nixonas pereito penkta
dienio vakare buvo santūrus, 
tiek televizijoje per satelitą pa
rodytas Chou En-lai pokalby) 
su amerikiečiais neslėpė pasi
tenkinimo dėl naujos gady
nės pradžios.

Aišku, kad Chiang kai-shek 
vyriausybė Taiwane įvykius la
bai apgailestauja. Ir ji, matyt, 
viską iš anksto žinojo, nes jau 
gerokai senstelėjusį užsienio 
reikalų ministerį pakeitė jau
nesniu ir judresniu, paskyrė 
naują ambasadorių i Washing- 
toną, nežymiai keičia užsienio 
politikos vedimo taktiką, pritai
kė naujai padėčiai ir kitą žo
dyną, rengiasi J. Tautų gen. 
asamblėjos metinei sesijai, kur 
dviejų Kinijų problema šį kar
tą bus sesijos sensacija. Tik at
rodo, kad ją tvarkys patys Pe
kino kinai tokia pat lankščia 
formule, kuri buvo panaudota 
diplomatiniams santykiams su 
Kanada ir Italija užmegzti 
Chiang Kai-sheko Kinijos nepa
liečiam. Gal ir Washingtonui su 
Maskva toje byloje nebus ką 
veikti.

Susirūpinęs ir Hanojus, bet 
skelbia, kad Pekinas teiks 
jam pagalbą ir tuo atveju, jei 
pradės bendradarbiauti su Wa- 
shingtonu. Šis gi tikisi, kad Pe
kinas padės jam likviduoti In- 
dokinijos karą visiems priimti
na formule.

raketų ir priešlėktuvinės arti
lerijos.

Dabar jau sužinota, kad so
vietų technikai, pernai aptarna
vę raketų sistemas prie Suezc 
kanalo, nebuvo pakeisti egip
tiečiais, kaip tai buvo manyta 
Izraelio-Egipto taikos derybas 
atnaujinus 1970 besibaigiant, 
žodžiu, kalbama apie taiką, bet 
anoje pusėje verčiamasi tik me
lu ir šantažu. Dabartinis Egip
to prezidentas moka labai ga
biai viską gražioje šviesoje pa
rodyti. Šioje, srityje jis gali lai
mėti varžybas net Maskvos 
agitpropo “akademijoje”.

Švietimo Tarybai 
valstijos kontrole

New Yorko miesto Švietimo 
Tarybos biudžeto vykdymas ir 
atskaitomybė neseniai buvo ras
ti esantys didžiausioje netvar
koje. Nė vienas narys nieke 
nenusimanė apie tuos reikalus, 
gi miesto vyresnybė pamiršo 
tais dalykais pasidomėti. Dabar 
jau į reikalą įsikišo valstijos 
Švietimo komisionierius, pra- 
vesdamas per valstijos seimelį 
atitinkamą įstatymą priežiūrai 
sustiprinti.

’ N. Y. Švietimo Taryba dabar 
įpareigota kasmet įteikti komi- 
sionieriui biudžetą ir kartu pa
sibaigusių metų biudžeto vykdy 
mo apyskaitą, gi kas mėnesį 
pranešti N. Y. miesto mokyk
lų kancleriui, kiek ir kur dir
ba mokomojo personalo. Šito
kiu būdu manoma pašalinti ras 
ta netvarka * *
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Laisves reikalui jis atidavė savo duoklę SPARTA — Rąžomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, |v. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Detroite balandžio 8 palaido
tas prof. dr. Pranas Padalis — 
po ketvertų metų skausmingos, 
rūpestingai gydytos, bet nepa
gydomos ligos.

Sielvarte palikusiom žmonai 
Danai ir sūnui Daniui dabar 
tik viena paguoda — žinoji
mas, kad jų mylimas vyras ir 
tėvas jau nebekenčia.

Kitiem jį išlydėjusiem į ne- 
sugrįžimą lieka noras išlaikyti 
atmintyje velionies vaizdą, ko
kį jis sukūrė savo gyvenimo ir 
darbų amžiuje.

•
Velionies amžius — tik pra

dėti šešiasdešimtieji metai (gi
męs 1911 gruodžio 7). To am
žiaus trejopi tarpai, arba, tik
riau sakant, trejopos sritys, ku
riose jį regėjom-

Pirmas — mokslai. Būdamas 
18 metų, baigė Raseinių gim
naziją. Būdamas 22 metų, bai
gė Kauno universitete teisių fa
kulteto ekonomikos skyrių 
(1933). Paskui dveji metai Zue- 
richo ir Sorbonos universite
tuose. Grįžęs, būdamas 24 me
tų, pakviestas į tą patį ekono
mikos skyrių asistentu, o 1938 
gavo daktaro laipsnį. Moksli
nė karjera nenutrūko ir Sovie
tam, paskiau Vokiečiam Lietu-; 
va okupavus. Tik dr. Pr. Pada
lis tada atsidūrė Vilniaus uni-; 
versitete ir jame išbuvo iki 
1944 docento titulu, dėstyda
mas Lietuvos ūkio istoriją, eko
nominę politiką, prekybos poli
tiką-

•

Dr. Padalis nebuvo grynai 
knyginis žmogus. Jis neturėjo 
kada nė knygų rašyti dėl antro 
savo charakterio bruožo, ku
ris jo vaizde itin ryškus —vi
suomeninės veiklos bruožo. Vei
kė ne tik ateitininkuose, spor
tininkuose. Lietuvos 'okupacija 
jį, praktinės veiklos žmogų, 
vertė įsijungti į rezistenciją.

Kongreso komisijos apklausi
nėjimuose 1953 jis liudijo, ko
kiu nepaprastu būdu jis buvo i- 
trauktas į rezistenciją pirmos 
Sovietų okupacijos metu. Tos 
rezistencijos iniciatoriai jį ste
bėjo, sekė, ar jis tinkamas re
zistencinei diskrecijai, iki galu
tinai apsisprendė jį traukti, kai 
pamatė anais okupacijos lai
kais jį priimant Komuniją.

Įtrauktas į tinklą, gavo virs
ti politiniu ryšininku prie gink
luotosios rezistencijos, kuri ren
gėsi sukilimui. Jam teko ke
liauti ir į Kauną komplektuo
jant politinę vadovybę —busi
mąją po sukilimo vyriausybę- Ir 
kai su pirmąja karo diena su
kilimas prasidėjo, dr. Padalis 
buvo Kaune. Jam teko prisiim
ti laikinojoj vyriausybėj preky
bos viceministerio pareigas.

Tada jam dar nebuvo suėję 
30 metų.

Iš rezistencinės veiklos pas
kiau nebebuvo galima ištrūkti: 
rezistencijoje prieš nacinę o- 
kupaciją; 1944-5 Vliko delega- 
tūros narys Berlyne; 1945 Vil
ką atkūrus Wuerzburge Lietu
vių Fronto atstovas Vlike.

čia jis buvo pirmasis, ku
riam iš Vliko pasisekė atsidur
ti Paryžiuje. Iš ten vėl vienas 
pirmųjų, nes jau 1946 metais, 
atsidūrė Amerikoje. Ir čia pir
moje eilėje jis reiškėsi kaip 
veiklos, kovos už Lietuvos lais 
vę žmogus.

Kaip Vliko įgaliotinis jis su
sisiekė su Amerikoje veikiam 
čiom lietuvių srovėm. Jis ture

Dr. Praną Padalį palydėjus į Detroito kapines

jo uždavinį — paveikti Ameri
kos lietuvius veikėjus, kad at
statytų vienybę- Džentelmenas, 
taktingas, lankstus, mokąs pa
gerbti svetimą mintį, dr. Pada
lis rado palankaus atgarsio ir 
geros valios lietuvių srovėse; 
Amerikos Lietuvių Tarybos vie
nybė buvo atstatyta — į ją grį-> 
žo anksčiau pasitraukusioji tau
tininkų srovė.

Padalis Amerikoje buvo taip 
pat pirmasis iš tų atvykėlių, 
kurie čia prakalbo amerikie
čiam apie pavergtą Lietuvą.* 
Apie 250 prakalbų, paskaitų 
buvo jo duoklė.

Kai 1953 Kersteno komitetas 
pradėjo investigacijas apie Bal
tijos valstybių užgrobimą ir ge
nocidą, dr. Padalis liudijo vėl 
ne tik apie tautos kančias, pa
tirtas iš pavergėjo; jis vieninte 
lis liudijo visu platumu ir apie 
tautos pasipriešinimą, rezisten
cinę kovą. Ir jo liudijimas buve 
konkretus, nes įvykiai buvo jo 
paties išgyventi. Jis pateikė, ir 
į dokumentaciją buvo įtraukti 
sovietiniai raportai apie suėmi
mus. deportacijas, apie rengia-

Prof. dr. Pranas Padalis

mą sukilimą, apie išvogtus gink
lus ir t.t.

Šią pareigą laisvės kovai at
likdamas, dirbo jau vėl ir moks
le — profesoriavo Detroito uni
versitete- Bet universitetą pali
ko, kai vėl buvo reikalingas

žmogus ten, kur tiesiogiai vyke 
kova dėl Lietuvos reikalo — 
1954-58 Padalis Amerikos Bal
so redaktorius, o paskiau ir ve
dėjas Muenchene.

Tai buvo kaip tik laikai, ka
da tos Amerikos Balso translia
cijos iš Muencheno buvo la
biausiai išpopuliarėjusios Lietui 
voje.

Nuo 1959 grįžo į akademinį 
darbą — profesoriavo Arizo
nos universitete Phoenixe. 
Bet dar Muenchene jo sveika
ta buvo pradėjusi lūžti. Pa
ėmęs iš Phoenixo metus atos
togų, į jį nebegrįžo. Stiprėjo 
ženklai to trečio trumpo skaus
mingo laikotarpio — ligos.

Jos betgi nepaisydamas, ne
norėjo visai atitrūkti nuo vi
suomeninės veiklos ir iki pas
kutinių metų dalyvavo Lietu
vių Fronto Bičiulių vyriausioje 
taryboje.

Buvo prasminga, kad balan
džio 7 paskutiniam pasimaty
mui su a. a. Padaliu, rezisten
cijos, sukilimo, laikinosios vy

riausybės dalyviu, vadovavo 
tos pačios rezistencijos, sukili
mo ir laikinosios vyriausybės 
narys, buvęs nacių kalinys dr 
A. Damušis.

Buvo prasminga, kad jo pa
gerbti buvo atvykę iš Washing
ton© Amerikos Balso žmonės 
iš New Yorko, New Jersey re
zistencijos bičiuliai. Buvo jaudi
nantis gestas, kai New Jersey 
atstovė į velionies karstą įdėje 
urnelę su žeme iš Rasų kapų, 
iš Vilniaus, kuriame daugiau
sia reiškėsi velionies mokslinė 
ir kovos dėl laisvės veikla.

Paliekant a.a. dr. Praną Pa
dalį amžinybės globoje, atmin
tyje kilo žodžiai, kuriais dr. Pa
dalį įvertino Kongreso komite
to pirmininkas Kerstenas. Jis 
kalbėjo: “Aš manau, dr- Padali 
kad jūs dabartinėje savo padė
tyje kaip Detroito universiteto 
profesorius, ir kaip Amerikos 
pilietis, ir kaip lietuvis, buvęs 
Lietuvos pilietis, aš manau, jūs 
padarėte realų indėlį laisvės 
reikalui” (Baltic States Investi
gation. I, 332-353 p.).

Taip, veikla laisvės reikalui 
yra pagrindinis bruožas pali - 
kusiame dr. Prano Padalio vaiz
de.

Lietuviu Fronto Bičiulių Taryba 1953 metais posėdžiavusi New Yorke. Iš k. i d. I. Malėnas, J. Šlepetys, J. Brazaitis, A. 
Pocius, VI. Palubinskas, dr. P. Padalis, J. Dambriūnas, .L Kazickas, A. Damušis ir V. Palubinskas. Nuotr. V. Maželio

KOMPARTIJOS KONGRESAS APIE RELIGIJĄ TYLĖJO

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. 8H ALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 JamaicA Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 66^ 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

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

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUŠ1O Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
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. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.________________________________ ______________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders speciaT price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišyto.s, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus J 
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
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 

’ Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379. .___________________ _____
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932. ______________________________________________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM S5.7 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

Vasario mėnesį paminėtos 
Fausto Kiršos 80-sios ir Balio 
Sruogos 75-sios gimimo meti
nės (E)

Vilniaus dramos teatre kove 
21 įvyko Just Marcinkevičiaus 
dramos “Katedros” premjera. 
Prieš tai Vilniaus ir Klaipėdos 
dramos teatrai su nepaprasta 
sėkme buvo vaidinę to paties 
Marcinkevičiaus “Mindaugą”. 
Naująją dramą taip pat režisa

vo Henrikas Vancevičius. (E)

Maskvinio komunistų suva
žiavimo vienas būdingųjų bruo
žų buvo tai, kad nei Brežnevas 
nei kiti nepuolė religijos, kaip 
sovietinio režimo priešo. Rū
pesčio dėl religijos ar jos iš
pažinėjų Maskvoje neiškėlė net 
ir okup. Lietuvos “gauleiteris” 
A. Sniečkus.

Bet, kad Sovietijos gy
ventojai seka įvykius, religijos 
persekiojimą Lietuvoje, liudija 
slaptojo leidinio “Samizdat” ar
ba “Paskutinių įvykių kroni
kos 16-ji laida.

“Kronikos” 16-je laidoje, pa
vyzdžiui, plačiai paliesta 1970 
m. liepos mėn. Lietuvoje įvy
kusi Dubingių klebono kun. 
Antano Šeškevičiaus byla. Jis 
bolševikų teismo buvo nuteis
tas vieneriems metams kalėji
mo. Jis buvo apkaltintas “ne
legaliai” mokęs vaikus poterių. 
Vakaruose patirta, kad kun. 
Šeškevičius save labai suma
niai gynė, pasinaudojęs ir so
vietine konstitucija ir žmogaus 
teisių deklaracija. Kaip dien
rašty “The Christian Science 
Monitor” paskelbė Paul Wohl, 
kun Šeškevičiaus nuteisimas 
bei gynimasis dabar jau pate
ko į sovietų pogrindžio spaudą/

Paskelbti Šeškevičiaus žo
džiai apie fai, kad “istorija liu
dija, jog tiesa laimės, nes ji— 
amžina ir jūs turite paklust: 
amžinai tiesai” ... Ten rašo
ma ir apie kitų tautybių gy
ventojų Sovietijoje nubaudi
mus dėl religijos.

Tas pats pogrindžio leidinys 
“Paskutinių įvykių kronika”, 
16 nr., paskelbė, šalia kun. Šeš
kevičiaus bylos okup. Lietuvo
je aprašymo, dar kitus dėl re
ligijos nukentėjusių pavyzdžius.

. Praėjusių metų gruodžio mė
nesį Kijeve buvo suimta bap
tisto, kovojusio už tikėjimo lais
vę, žmona Lidija Vins- Jis teisi 
mo nuosprendžiu atlieka baus
mę priverčiamo darbo stovyklo
je. Kovingieji baptistai atsisa
ko tarnauti krašto kariuomenė
je.

Kiti religijos persekiojime 
pavyzdžiai, pagal pogrindžio lei
dinį, buvo taip pat Ukraino 
je, be to, Kazachstane ir kito
se respublikose. Suvažiavimas 
Maskvoje visa tai nutylėjo.

Tačiau kongreso dalyviai ne
galėjo nepastebėti žurnalo 
“Nauka i religija” 1970 gruo
džio laidos. Joje paskelbtas 
skaitytojo M. A. Lebedovo, Pen- 
zos gyventojo, laiškas. Jis sa
ko: “Tikėjimas Dievu — Kū
rėju geriau, kaip ateizmas, at
sako į žmogaus proto kelia
mus klausimus”. Redakcija pri
pažino, kad panašių laiškų ji 
gavusi ir daugiau ir, palyginti, 
švelniai atsakė į savo skaityto
jų keliamus klausimus.

Kun. A. Šeškevičiaus, 1970 
liepos mėn. okup. Lietuvoj 
nuteisto, gynimosi kalbą Kata
likų misija Prancūzijoje išver
tė į prancūzų kalbą, padauginę 
ir ją platina. (Elta)

Lietuviai šokėjai ir sportininkai
Lietuvos šokėjų pora, Jūratė 

ir Česlovas Norvaišos, dalyva
vę daugelį kartų tarptautinėse 
pramoginių šokių varžybose, va
sario mėn. dalyvavo Miunche
ne, Vak. Vokietijoj, įvykusiose 
Europos taurės pramoginių šo
kių varžybose, čia lietuviai, at
stovavę Sovietų Sąjungai, už
ėmė šeštą-septintą vietas, gi 
Garmish Partenkirchene, Alpių 
taurės varžybose buvo šešti. 
Miuncheno varžybose dalyvavo 
20 porų, atstovavusių 14 vals
tybių Dalyvavo ir Australijos 
čempionai. Norvaišos Europos 
varžybose dalyvavo ketvirtą

kartą, pradžioje buvo laimėję 
vos dvyliktą vietą.

Sportininkas, šuolio į aukštį 
meistras Lietuvoje, Kęstutis 
šapka vasario mėn. dalyvavęs 
sporto varžybose JAV — Los 
Angeles, Oakland ir New Yor
ko miestuose keliais atvejais, 
rungtyniaudamas su olimpi
niais sportininkais, laimėjo ant
ra ir trečia vieta. Vėliau šap
ka dalyvavo Sovietų S-gos leng
vosios atletikos žiemos pirme 
nybėse Maskvoj ir tikėjosi pa 
tekti į sovietų rinktinę, kuri 
dalyvaus Europos pirmenybė
se Sofijoj. (Elta)

PARTIJOS PAKARTOTAS 
ĮSAKYMAS RAŠYTOJAM

Dėl Lietuvos rašytojų, daili
ninkų ir kt. kūrėjų, komunistų 
suvažiavimas paskelbė tokį kal
tinimą: jų, ypač jaunų, kūryba 
ne visada “glaudžiai susijusi su 
dabartimi, kartais pasireikšda
vo klasinių pozicijų netvirtu
mas, nekritiškas susižavėjimas 
su turiniu nesusijusiais, kūry
biškai nepateisintais eksperi
mentais formos srity”. Partija 
pareikalavo idėjiškai ir me
niškai brandžių kūrinių arba to
kių, kuriuose turi atsispindėti 
vadinama komunistinė statyba. 
Tai reiškia, kad ir kultūros sri
ty laukiama žvarbesnių vėjų, 
jau buvusių stalininiu laikme
čiu. (Elta)

Lietuvos gamtininkai prisi
minė Žemaičių ir Lietuvos bo
taniko, S. Daukanto amžinin
ko, kun. Jurgio Pabrėžos, OFM. 
gimimo 200 metų sukaktį. Doc. 
č- Kudaba “Tiesoje” teigia, kad 
Pabrėža buvęs ir liaudies gydy
toju, farmakologu, per savo gy
venimą parašęs apie 50 gam
tos mokslo ir kitų kūrinių. Ku
daba priminė, kad katalikų Baž 
nyčia yra pastačiusi Kretingos 
kapinėse Pabrėžai puošnų pa 
minklą. Pasiūlyta, ypač botani
kų draugijai, išleisti J. Pabrė
žos raštų rinkinį. (E)

Išleistas Vytauto Sirijos Gi
ros apsakymų ir apysakų rin
kinys “Susitikimas su Brunhil- 
da”. Autorius liečia nacių oku
pacijos laikmetį, be to. pasa
koja apie šių dienų lietuvių me
dikų bei jūreivių gyvenimą (E.)

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 vaL p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone — g
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

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

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

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

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

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421 
Tel. (212) 847-5522
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Pavasaris žygiuoja Odenwal- 
do kalnų šlaitais, kuriuose jau 
žydi migdolai, persikai, vyšnios 
ir slyvos. Pavasaris ir Vasario 
16 gimnazijos parke: šimtame
tis gluosnis verkėjas papuošė
savo ištįsusias šakas gležnais

mą, ir iš šimtametės pilies, ku
ri jau atitarnavo, mergaitės 
persikels į modernias erdvias 
patalpas.

Pavasario saulutei meiliai 
šypsantis, parke beveik kas-

Vasario 16 gimnazijoj, kaip 
ir vokiečių gimnazijose, yra 9 
klasės. Mokiniai iš J- Ameri
kos Valstybių ir Kanados į I 
klasę priimami po 4 pradi
nės mokyklos ( e 1 ementary

atostogas pasiliekantiem Eu
ropoje (negalintiem ar neno- 
rintiem keliauti, ypač jaunes
niesiem) stengiamasi surasti 
lietuvių šeimas, kur jie galėtų 
atostogas praleisti-

iki devintosios, kurią baigia 
jaunuoliai, — 19 ir 20 metų. 
Viso per savaitę yra 44 lietuvių 
kalbos pamokos: I kl. 7 savai
tinės pamokos, II kl. taip pat 7. 
III kl. 6, IV-IX kl. po 4. Tokiu

dien su žemesniųjų klasių mo- school) .skyrių. Stojant gimna-

Taisyklės geros, jei ne tos išimtys
Kongreso investigacijoje apie 

Kudirką buvo ištisai pakartoti 
Amerikos Balso visos savaitės 
aiškinimai pavergtiem žmo
nėm, kad Įvykusi klaida; kad 
Amerikos politika dėl azylio 
liekasi ir toliau nepakitusi; kad 
išdavimai nepasikartos.

Amerika tikrai yra išgarsėju
si azylio suteikimu. Ir teisingai 
ji tuo didžiuojasi. Bet kongres- 
manas Fultonas apklausinėji
me atskleidė ir antrą, prieš tai 
neišgarsintą pusę: kad azylio 
suteikimo taisyklėse esama iš
imčių. Suminėjo — nuo azylio 
susilaikoma, jei jo siekiama 
vykstant derybom; azylis nesu
teikiamas, jei jo siekiama at
stovybėse, konsulatuose (išsky
rus du atvejus — kard. Mindsz- 
enty ir Stalino dukters.)

Tegul dėl tokių “išimčių” A- 
merikos aureolė ir mažiau spin
dėtų, bet apie jas reikia in
formuoti, kad laisvės siekian
tieji nebūtų gundomi, klaidina
mi ir pražudomi, kaip tai pada
rė išgarsintoji Atlanto charta.

★

“Išimčių” esama ir tarp kitų 
išgarsintų principų- Vienas jų 
yra tautę apsisprendimo teisė. 
D. Lawrence atvirai prikišo, 
kad didžiosios valstybės apsi
sprendimo principą vieniem 
taiko, kitiem ne.

Kas nulemia tą dvejopą ma
tą? Tai atskleidžia kitas šių die
nų Įvykis ... Amerikos kroatų 
grupė balandžio 10 rengė sa
vo nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimą. Prašė Clevelan- 
do miesto majorą Stokes pa
skelbti proklamaciją ir leisti vė
liavą iškelti. Stokes atsakė nei
giamai, vykdydamas valstybės 
departamento nurodymą .

Clevelando “Tėvynės garsų” 
radijo dėka mus pasiekė tas 
valstybės departamento Euro
pos skyriaus nurodymas, kuria
me pareigūnas Richard F- Da
vies kovo 19 rašė: “Kai kurios 
kroatų etninės grupės šiame 
krašte švenčia balandžio ' 10 
kaip ‘Kroatijos nepriklausomy 
bės dieną’ Deja, ši data sutam

pa su 1941 metais nacių iš- 
kamšinio režimo sudarymu 
Kroatijoje..

Kroatijos nepriklausomybės 
idėja nepriimtina Jugoslavijai. 
O “kaip jums žinoma, — sa
koma aname rašte — mes turi
me pastovius ir draugiškus san
tykius su Jugoslavija ir savo 
valstybinės politikos sumeti
mais remiame jos suverenumą 
ir nepriklausomybę”..

“Jugoslavijos vyriausybė, su
prantama, yra labai jautri, 
kad tos sukakties šventė nebū
tų paremta Jungt. Valstybių 
oficialių pareigūnų dalyvavi
mu .. •”

“Praeity keletas gubernato
rių ir majorų buvo paskelbę 
proklamacijas ir kitu būdu vie
šai siejęsi su balandžio 10 me
tinėm. Aš būčiau dėkingas, jei 
jūs .pamėginsite išaiškinti vals
tijų bei lokaliniam pareigūnam, 
kad tokis dalyvavimas neigia
mai atsiliepia valstybės intere
sam”.

Amerika išpažįsta apsi
sprendimo principą. Bet prie jo 
vykdymo prisideda tik tada, 
kai jis nekenkia valstybės de
partamento minimam “valsty
bės interesui”.

“Interesas”, arba vadinama 
pragmatinė politika, turi lemti 
konkrečius Amerikos politinius 
veiksmus. Prieš tuos “intere
sus” turi nusilenkti kiti princu 
pai, nors ir kokie autoritetai 
juos būtų skelbę-

★

“Interesas“ ir yra ta slap
toji jėga, dėl kurios Amerika 
gali pripažinti apsisprendimą 
vykdytiną Afrikoje, bet apie jo 
vykdymą Europoje — tylėti; 
gali boikotuoti Rodeziją, kuri 
vykdo rasinę diskriminaciją, 
bet neboikotuos Sovietu, kurie 
vykdo tautinę, ideologinę, ręli- 
ginę diskriminaciją.

Kas yra Amerikos “intere
sas”, kas ne — sprendžia vai
ruotojai. Ar jų sprendimai tik
rai patarnauja Amerikai —at
skiras klausimas. Mum čia svar
bi kita išvada; girdint pareiš-

“kačiukais”, didžiules žiedų tau
res atvėrė išdidi magnolija 
krūmai apsidengė minkštučiu
kais lapeliais: kas rytą koncer
tuoja paukščiai, liuoksi vovery
tės iš medžio į medį, o neto
limose pievose jau seniai šūkau
ja pempės, sveikindamos Ro
muvos gyventojus “gyvi, gyi 
vi”.

Pavasaris ir mokinių širdy
se: linksmai šnekučiuodamiesi 
jie traukia į parką pasivaikščio
ti, pasišildyti saulėje. Jie links
mi ne tik kad pavasaris šau
niai išpuošė parką, bet ir dėl 
to, kad šių metų pavasaris jiem 
atnešė nepaprastą dovaną — 
naują bendrabutį- Nuo balan
džio vidurio parkas prigužės vi
sokių mašinų. Amerikiečių ka
riuomenės žemsemė pati pirmo
ji išraus pamatam griovius, ir 
pamažu kils naujas triaukštis 
pastatas. Mergaičių bendrabutis 
bus baigtas jau šių metų žie-

kimus apie laisvę, apsisprendi
mą, žmoniškumą ir kitus 'švie 
sius principus, tenka apsidairy
ti, ar nėra kokių “interesų”, 
kurie sulaikys nuo anų pareiš
kimų vykdymo ir šviesioje tai
syklėje padarys tamsią išimti.

kiniais žaidžia stud. Aldona Ry> 
gėlytė iš New Yorko. Ji talkina 
gimnazijai jau nuo pereito ru
dens. Be jos, gimnazija turi ir 
tris mokinius iš Amerikos: Bi
rutę Motiejūnaitę (II kl.) iš Los 
Angeles, Gediminą Mažeiką 
(IV kl.) iš Washingtono ir Algi 
Avižienj (VI ‘kl.) iš Chicagos
Ateinančiais mokslo metais, ku
rie prasideda rugsėjo 5, moki
niu iš Amerikos bus žymiai 
daugiau. Jau dabar yra pasi
skardenusių per 10 tėvų, žadan
čių savo vaikus leisti į Vasario 
16-ąją. Tėveliai, kurie dar del
sia ar neapsisprendę, turėtų pa
skubėti, nes vietų, ypač ber
niukų bendrabutyje, nėra 
daug: jas gali užimti mokiniai 
iš Vokietijos.
High school mokslo programa

Nuo ateinančių mokslo me
tu Vasario 16 gimnazijos moks
lo programos pertvarkomos 
taip, kad jos beveik atitiks A- 
merikos high school programas. 
Anglų kalbos, pavyzdžiui, 
kys amerikietis mokytojas 
gal Amerikos high school 
kalavimus. Vokiečiu kalba
tys vokietė mokytoja, kalbanti 
angliškai. Kiti dalykai dėsto
mi lietuviškai.

mo- 
pa-: 
rei- 
dėsi

zijon, mokinio tėvai parašo pra
šymą, prideda mokinio išeito 
mokslo pažymėjimą, gimime 
metrikų nuorašą ir, jei turima 
skiepų knygelę. Iš aukštesnių 
pradinės mokyklos skyrių ar 
high school priimami į atitin
kamas klases (pvz., po aš- 
tuonerių metų pradinės mokyk
los — į IV ar V kl., pagal pa
žymius). Baigę 9 klases, užjū
rio mokiniai po brandos egza
minų gauna brandos atestatą, 
kuris juos Įgalina stoti Į Š. A- 
merikos ar Kanados universi
tetus, peršokant vad. junion 
college. Per brandos egzaminus 
egzaminuoja gimnazijos moky
tojai- (Norintieji studijuoti Vo
kietijoje brandos egzaminus lai
ko kitokia tvarka.)

Už pragyvenimą (maistą ir 
kambarį bendrabuty) reikia per 
mėnesį mokėti 20 dol., už spe
cialias vokiečių k. pamokas— 
dar 14 dol. mėnesiui.

Vasaros atostogų metu (nuc 
liepos 10 iki rugsėjo 8) bei per 
Kalėdų ir Velykų atostogas (pc 
2 savaites) vyresnieji mokiniai 
turi progos pažinti Europos 
kraštus, po juos keliaudami 
Šiaip per vasaros atostogas 
Įima grįžti ir pas tėvus.

Mokiniai iš užjūrio paprastai būdu gali būti sistemingai ei-

VASARIO 16 GIMNAZIJA

NAUJAI STATOMAS BENDRABUTIS

Vasario 16 gimnazijos statomo bendrabučio projektas.

ga-
Per

atskrenda lėktuvu j Frankfurt- 
Main aerodromą, iš kur jie 
gimnazijos autobusiuku perve
žami gimnazijom

Vienintelė galimybė gerai 
isisavinti lietuviu kalba 

ir literatūrą
Dvejų metų praktika su mo

kiniais iš Amerikos parodė, 
kad jie Vasario 16 gimnazijo
je lituanistinių žinių gauna dau
giau nei šeštadieninėse mokyk
lose. Tai viešai spaudoje pai 
tvirtino buvę jos mokiniai A- 
merikos lietuviukai (Vytautas 
Jurgaitis ir Mindaugas. Biels- 
kus, abu iš Chicagos). Tuo ne
norima nuvertinti lituanistinių 
mokyklų. Nėra abejonės, kad 
jos labai daug pasiekia: Bet 
jos moko tik šeštadieniais ir 
tik vaikus iki tam tikro am
žiaus. Vasario 16 gimnazijoje 
lietuvių kalba yra dėstoma per 
9 metus: nuo pirmos klasės 
kuries mokiniai esti 10 metų.

narna ne tik lietuvių kalba, 
bet ir literatūra

Nėra pasigyrimas, kad trim 
lituanistam mokytojam kartais 
pavyksta išmokyti lietuvių k 
tiek, kiek jos būdavo išmoko
ma Lietuvos gimnazijose nepri
klausomybės laikais; išimtys, be 
abejo, bus tie mokiniai, kurie 
ateina gimnazijon ne daug lie
tuviškai mokėdami ar ir visai 
nemokėdami. Į šitą faktą rei
kėtų ypačiai atkreipti dėmesį 
tiem tėvam, kurie nori, kad jų 
vaikai ne tik išmoktų .lietuviš
kai kalbėti ir šiek tiek rašyti, 
bet ir iš esmės pažintų lietu
viu literatūra, Lietuvos istori
ją bei geografiją. (Siu pastarų
jų dalykų irgi intensyviai mo
koma).

Mokiniai registruojami pas 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rių V. Natkevičių. M- A., 
Lampertheim-H,?e!‘enfeld, 
tauisches Gymnasium, W. 
many (tel. 06256-322).

Į TALK) BRAŽINSKAM
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Prime Minister, Ankara. Tur
key.

His Excellency Sadi Kocas 
Assistant of the Prime Minis 
ter, Ankara, Turkey.

His Excellency
Foreign Minister, 
key.

His Excellency
Justice Minister, 
key.

Telegramos ar laiško 
tas galėtų būti toks: “We

Po to, kai Turkijos vyriau
sias teismas panaikino žemes
niųjų teismų nutarimą dėl Bra
žinskų padėties, galutinis jų by
los sprendimas atiteko Turki
jos vyriausybei. Susidarius nau
jai Turkijos vyriausybei, tas 
sprendimas gali netrukus įvyk
ti.

Ką tik iš Ankaros gautomis 
Vlike žiniomis Bražinskų by- • 
loję daug lemia laiškai -ir tele
gramos, siunčiamos Turkijos 
vyriausybei. Todėl labai y^a jy as^ yOU not to extradite the

Lithuanian refugees Pranas 
and, Algirdas Bražinskas who 
escaped from Soviet enslave
ment. Extradition would be 
equal to the death sentence for 
both Bražinskas.”

Į laiškų ir telegramų siunti
mą tikslinga Įtraukti jaunimą:, 
studentus, šeštadienines mo- 
kimias, vyčius, ateitininkus, 
neolituanus-. skautus ir visus 
kitus, kad ir neorganizuotus.

(Elta)

Osman 
Ankara,

Ismail 
Ankara

tikslinga laisvojo pasaulio lietu
viam telegramomis ir laiškais

“ nedelsiant ^apeliuoti i Turkijos - ■ 
naująją vyriausybę, kad Algir
das ir Pranas Bražinskai nebū
tų atiduoti sovietam, nes tai 
reikštų jų atidavimą mirčiai. 
Telegramas ar laiškus atskirų 
asmenų ar grupių geriausiai ad
resuoti šiem Turkijos vyriausy
bės nariam ar nors kuriam vie
nam iš jų:

His Excellency Nihat Erim
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IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

piai prirašytus sąsiuvinius susi
gulėjusios išvaizdos, tai esanti 
jo rašyta Lietuvos istorija Ne- 
spėjant nieko, apie to rašinic 
vertę, imant domėn laiką, rei
kalingą jam prirašyti, ir jo su- 
sigulėjimą, maniau, kad šis dar
bas pradėtas, rasik, ir baigtas 
dar gimnazijoje besant. Vadi
nasi, jaunuoliu būdamas, Ba 
sanavičius jau didžiu ėjo. Į są-

(18)
Dabar vadiname Basanavi

čių didvyriu, patriarchu, Lietu
vos atgimimo tėvu ir gretina
me su Vytautu Didžiuoju. Bet 
kas įdomu, jog jis, Basanavi
čius, studentu būdamas, jau dė
josi didžiu esąs: jis apie menk
niekius neturėjo kalbos, jis 
šnekėjo apie tai, kas po dvi
dešimties metų teks jam veikt’
ir nuveikti, jis šnekėjo apie ne- siuvinį žiūrėdamas, pamaniau: 
priklausomą Lietuvą. Norėda
mas žadinti lietuvius iš letarge 
miego, Basanavičius ketino ap
sigyventi Prūsuose, netoli sie
nos, ir iŠ ten raštais veikti Lie
tuvą (a-pie nepriklausomą Lietu 
va pranašavo tais laikais dar Jo 
nas šliupas, sakė, Lietuva bū 
sianti tvirtove Vokietijos nuc 
Rusijos).

Basanavičius kritikavo lietu
vių tautos istoriografiją, neigė Į- 
sisenėjusi istorijoje pavadini 
mą “žnič”, skiriamą šventai ug
niai, besikūrenančiai ant auku> 
ro Vilniuje, kritikavo Narbutą
Jo istorija esanti lyg ant siūk rub. į mėn- 
suvarstytas žinių rinkinys apie Reikia žinoti, kad Rusijoj 
įvykius, be kritikos ir suderi- veikė labai turtinga draugija, 
nimo. Jis rodė man kelis tai- vardu “Slavianskij Komitet”,

“Tokia čia ji tau istorija”, nors 
iš mandagumo to nepasakiau 
Basanavičius rodė sąsiuvinį jc 
pririnktų dainų, paskiau jos pa 
sirodė atspausdintos ir užvar
dintos “Ožkabalių dainos”.

2. Basanavičius — laimės pa 
taikūnas. Laimė sergėjo Basa
navičių nuo pat jaunystės iki 
gilios senatvės, iki karsto, pa 
tiekdama jam garbės.ir sergė
dama nuo blogų prietykių 
1873-iais metais Basanavičius 
atvažiavo į Maskvą stoti į me 
dicinos fakultetą ir atsivežė tei 
sės gauti stipendiją nuo 30

jos tikslas, be kito, buvo davi
nėti stipendijas visiems šian- 
dykštės Jugoslavijos jauniems 
žmonėms, einantiems aukštus 
mokslus Rusijoj, ir ne tik Ju
goslavijos, bet ir Lenkijos, tik 
pastariesiems reikėjo mokintis 
būtinai Maskvoje — ne kitur.

Suvalkų gubernijos lietuviai 
moksleiviai nebuvo išskirti nuo 
lenkų ir taip pat buvo globo
jami Slaviansko Komiteto. To
kiu būdu Maskvoje buvo daug 
lenkų studentų, jie gyveno be 
vargo, gaivino lenkišką dvasią 
ir laikėsi būrio. Valdžia žiūrėjo 
į juos atlaidžiai: rusams studen
tams nevalia buvo rinktis Į 
daiktą daugiau kaip septy
niems; lenkai, kūčias keldami, 
rinkosi neribotu skaičiumi ir be 
baimės. Buvo žinoma, kad ku
riam studentui lenkui pasakęs 
oficialus valdžios asmuo: jūs 
galite susiėję atstatinėti save 
Lenkiją, tik ne socializmą, to 
jums nevalia nei prisiminti. 
Lenkijos studentai prieš rusų 
studentus atrodė aristokratais, 
o kad laikėsi būrio, savo būdu 
visur balsiai šnekėjo lenkiškai 
nors, tarp rusų būdami, neįsi
gijo tų pastarųjų simpatijos.
Lietuvis Basanavičius tarp ki

tų lietuvių studentų buvo išim
tinai geroje padėtyje: jam ne
rūpėjo pragyvenimas. Būdama 
laisva nuo tų rūpesčių, galva 
galėjo bet ko prasimanyti, be 
medicinos dalykų, buvo dar lai
ko pasvajoti. Taigi ir svajojo 
apie savo tautos praeitį ir atei

tį, apie nepriklausomybę ir ki
ta, statė rūmus ant ledo, re
gėjo save karžygiu, mokslin
čium ir politiku, buvo laimin
gas.

Pabaigus mokslą, kaip manė, 
taip jam dėjosi; jis nuo seniau 
manė apsigyventi užsienyje, 
Prūsų pusėje, netoli Lietuvos 
sienos. Valdžia apgyvendino jį 
užsienyje, tik jau nuo Lietuvos 
toli — Bulgarijoje, o tas jo sie
kiams dar geriau tiko: nes da
bar “toli” nėra, visur arti, net 
antrame pusrutuly, o gyventi 
valstybinėje įstaigoje, imant al
gą, yra lengviau, negu gyventi 
gydytojo praktika svetimame 
krašte, sakant Prūsų Lietuvoje.

Jau Bulgarijoj Basanavičius 
dirba, jau vykdo savo užma
nymą. aukštą, didvyrišką, kar
žygišką, velkasi šarvais, daro tą. 
kas reikalinga, keliant tautą iš 
letargo miego: ieško talkininkų 
leisti pirmutinį didžiajai Lietu
vai laikraštį. Ir tas jam sekasi. 
Pasirodo, kad ne vienas Basa
navičius yra prįeaušryje pakir
dęs, kad yra ir daugiau tuom 
besirūpinančių ir nemažesniu 
entuziazmu užsimaniusių tą pa
tį. Atsiliepė broliai Vileišiai, 
dvarponis Silvestravičius, advo
katas Raila, Prūsų lietuviai Jan
kus, Mikšas ir daug slapyvar
džių. Atsiranda ir pinigų: varg 
šas Višteliauskas žymią dalį sa
vo turto, besipriešinant jo žmo
nai, atiduoda sumanytam tiks
lui, tūlas žemaitis, pasivadinęs 
Laurynu, duoda du tūkstančiu

rublių.
Buvo rašinėtasi, drumstasi, ga

lų gale susivėlė užuomazgoje 
pirmutinis lotyniškomis raidė
mis lietuvių kalboje laikraštis 
“Aušra”. Atsirado žmogus, su
tinkąs siuntinėti paštu po Ru
sijos valstybę; buvo tai Rygos 
policijos tarnautojas — “oko- 
lodočnas”, berods, menko tar
nybinio laipsnio, bet sektinos 
pilietinės drąsos žmogus, uo- 
zas Myliauskas, slapyvarde Mig
lovara.

Bus laikraštis, tik kas pasira
šinės jo redaktoriumi ir leidė
ju? Rusų padonas negali to da
ryti, nes tai būtų nusikalti
mas prieš Įstatymus, gresia 
teismas, kalėjimas ar ištrėmi
mas. Galėtų tą padaryti Prūsų 
lietuviai M. Jankus, Jurgis Mik
šas ar kitas bet kas; tik Basa
navičius pasišoko pirma jų. 
jiems tos vietos neužleido, pats 
ją užėmė.

Dėl Basanavičiaus rusų Įsta
tymai tyli, jis apėjo juos nesu- 
sižalojęs, jis turi valdininkuose 
diktus užtarėjus. Basanavičius 
geriausiai suprato šio laikraš
čio leidėjo svarbą, geriausiai su
prato, kad leidėjo vardas tuo- 
jaus ir garsiai suskambės pc 
visą Lietuvą ir tarp išsiblaš
kiusių po svietą lietuvių. Basa
navičius nuo pirmos jaunystės 
dienų svajojo apie didvyric 
garbę, dabar atėjo lemiamoji 
valanda, negi galima ją nie
kais praleisti. Kun. A. Kezio, s.J., nuotraukų parodoje, kuri buvo kovo 27 Maspetho lie

tuvių parapijos salėje. Iš k. j d. dail. V. Ignas, R. Bružienė, kun. A. Kezys,
(Bus daugiau) S.J., Vanda Galbuogytė. Nuotr. V. Maželio

Ocay
Tur-

Arar
Tur-

teks- 
kind-
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Lietuvos
(Tąsa iš praeito nr.)

Jaunas ir energingas Jokū
bas Stukas aną 1941 metų va
sarą labiausiai rūpinosi, kaip 
sutelkti lėšas radijo valandėlei. 
Tai buvo tik 15 minučių prog
rama, bet darbo pareikalavo la
bai daug. Reikėjo laimėti žmo 
nių pasitikėjimą. Tad reikėjo 
programą pritaikyti žmonėm., 
kad jos visi mielai klausytų ir 
net lauktų. Bet be skelbimų ne
išsiversi. Skelbimus reikėjo 
rinkti pačiam.

Tuo metu New Yorke vei
kusios Ginkaus ir Valaičio pro
gramos turėjo savo publiką ir 
savo vardą. Pro jas turėjo pra
eiti Jokūbas. Ir jis abi tas va
landėles toli toli aplenkė.

Tarp visuomenės
Radijo valandėlės vedėjas ir 

organizatorius yra atvestas tie
siai į žmonių tarpą — iš žmo
nių ima ir žmonėm atiduoda J. 
Stukas iš anksto suprato, kad 
reikia eiti į visuomenę, jungtis 
į jos veiklą. Tokiu būdu pažin
si daugiau žmonių, suprasi jų 
interesus, kartu ir draugų įsigy
si.

Tuo metu kaip tik buvo atva
žiavęs Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona. Jam buvo ren
giamas sutikimas. Ir jis įsijun
gė Į šį darbą. Susitiko naujus 
žmones, užmezgė naujas pa
žintis, kurios padėjo valandėlę

alsi inimų radijo valandėlei 30 mėty
Valandėle virsta į valandą ir laimi pasisekimą. Kai Jokūbas 
užsidėjo uniformą, “Rūtos” dainininkai ir šokėjai. Didieji 
------------------------- valandėlės piknikai. ------ -------------------

Vilniaus spauda minėjo mu
zikologo Juozo Gaudrimo, sau
sio 7 sulaukusio 60 metų, veik
lą. Gaudrimo svarbiausias dar
bas yra trijų tomų “Iš lietuvių 
muzikinės istorijos”- Dabar 
Gaudrimas baigia ruošti encik
lopedinio pobūdžio knygą apie 
šių dienų (jau sovietų okupaci
joje) Lietuvos kompozitorius ir 
muzikologus. (E)

išlaikyti. Palengvėjo skelbimų 
rinkimas, prasišvietė nauji ho
rizontai.

Prailginamas laikas
Pradžioje valandėlė buvo pa

vadinta Tėvynės Garsais, bet 
greit apsižiūrėjo, kad pavadini
mas lyg ir netinka. Lietuva 
okupuota, nebėra tiesioginio 
ryšio. Taip greit buvo pakeis
tas pavadinimas ir pavadinta 
“Lietuvos atsiminimų” radijo 
valandėlė.

Po keletos mėnesių iš 15 mi
nučių laikas buvo prailgintas 
iki pusės valandos. Gi už metų 
— jau 45 minutės.

Per metus laiko programa 
buvo prailginta net tris kartus. 
Tai rodo, kad Jokūbas jau bu
vo laimėjęs žmonių pritarimą.

Kario uniformoje
1941 gruodžio mėnuo Ame

rikai buvo lemtingas. Ją įtrau
kė į karą su Japonija ir su Vo
kietija. Gatvėse pasirodė pla
katai su Dėde Samu, kuris ro
do pirštą į kiekvieną. Apačio
je parašas: I need You!

Patriotai pirmieji skubėjo į 
kariškas uniformas. Vėliau val
džia leido potvarkius, ir uni
formose atsirado didelė milijo
ninė armija.

Jokūbas Stukas 1943 metais 
savanorių išėjo į kariuomenę. 
Bet tuo metu valandėlė nesu
stojo. Ji jau buvo Jokūbo iš
judinta, suorganizuota, įvesta 
tikra kelia- Ja tuo metu tvarkė 
Ona ir Stasys Pociai.

Persikelia į naują stotį
Bronxo stotis turėjo savo ne

patogumus, — reikėjo toli va
žiuoti. Ir jos galingumas bu
vo ribotas. Iš kariuomenės

anksčiau grįžęs . Stukas ieško
jo naujos stoties pačiame Man- 
hattane. Ir tokią surado. Tai 
buvo WEVD, toji pati stotis 
iš kurios transliuojamos dabar 
lietuviškos programos. Pirmoji 
programa iš tos stoties perduo
ta 1944 rugsėjo 16- Po tiek lai
ko lietuviška valandėlė jau tu
ri vyresniškumo teises ir nau
dojasi visokiom privilegijom.

Sąjūdis apie valandėlę
Jokūbas Stukas parodė dar 

ir kitur savo organizacinius su
gebėjimus. Į savo radijo valan
dėlę įsegė “Rūtą”.

Ir tai buvo labai sėkmingas 
jo organizacinis žygis. 1944 me
tais jis suorganizavo “Rūtos” 
moterų chorą, kuriam jis pats 
vadovavo. Toks choras traukė

jaunimą ir kartu padėjo radijc 
valandėlei. Tai buvo naujas rė
mėjų ir propagatorių būrys.

Choras greitai augo, iš mo
terų choro pasidarė mišrus. 
Vėliau šiam chorui vadovavo 
Liudas Stukas, Juozas Stankū
nas, Algirdas Kačanauskas (va
dovavo 19 metų), dabar vėl 
vadovauja Liudas Stukas. Cho
ras ne tik padėjo organizuoti 
jam radijo programas,' bet lei
do ir plokšteles, skleidė muzi
kinę kultūrą lietuvių tarpe-

šokėję grupė
Kad būtų pilnesnis Rūtos an

samblis buvo įsteigta ir šokėjų 
grupė. Toji grupė įsteigta 1945 
metais. Ir tai buvo tautinių šo
kių pionieriai. Dar nebuvo su
važiavę naujieji ateiviai su savo

ansambliais. Šoko čia gimęs ir 
augęs jaunimas. Daugelį me
tų grupei vadovavo Lilija Stil- 
sonaitė-Sateikienė, vėliau Vla
das Sarpalius. Aldona Cvirkai- 
tė-Pitkunigienė, Jadvyga Matu 
laitienė, Alytė Miskevičiūtė- 
Nakrošienė.

Didieji piknikai
Dainų ir šokių ansamblis 

daug padėjo kai radijo valan
dėlė rengė savo metinius pik
nikus. O piknikai tai buvo to
kie dideli, kad iš visų pusių su
važiuodavo tūkstančiai- Visi 
skubėjo aplankyti Jokūbą. Ir 
kas keisčiausia — Jokūbas at
simindavo beveik visų pavar
des, mokėdavo su kiekvienu ir 
pakalbėti, pajuokauti, įtraukti į 
savo radijo rėmėjų eiles.

Piknikai sudarė didelę paja
mų dalį, kuri padėjo valandėlę 
išlaikyti.

Bet Jokūbas nerimo — savo 
veiklą dar labiau plėtė. Bet apie 
tai — kitą kartą, (p.j.)

Rūtos radijo ansamblio moterų choras 1944 metais, viduryje vadovas Jokūbas Stukas.

Didelė religinio meno šventė Bostone
Kovo 28. sekmadienį, 3 vai 

popiet So. Bostono Šv. Petre 
lietuvių parapijos bažnyčioje į- 
vyko įspūdingas religinis kon
certas. Programoje dalyvavę 
apie 100 asmenų. Atlikėjai: Sv. 
Petro parapijos choras, Ar- 
lingtono, Mass., Filharmonijos 
choras ir orkestro nariai, Ber- 
klee muzikos kolegijos kameri
nis ansamblis; solistai: Daiva 
Mongirdaitė-Richardson, sopra
nas, vargonų virtuozas Zeno
nas Nomeika, Benediktas Povi- 
lavičius — bosas; dirigentas 
kompozitorius Jeronimas Ka- 

' činskas, koncertmeisteris E. J.
Carlson.

Pirmąją koncerto dali atliko 
žymiausias mūsų vargonų vir
tuozas Z- Nomeika. J. S. Bacho, 
vieno iš didžiausių ir įtakingiau
sių vokiečių kompozitorių, 
preliudą ir fugą A-minor jis pa
grojo santūriai ir klasiškai. C. 
Franko, prancūzų kompozi
torius, sujungęs klasinę for
mą ir romantinį turinį bei nuo
taiką, pirmąjį choralą ir E-ma- 
jor atlikdamas parodė ypatingą 
interpretaciją: neįprasti, bet lo
giški tempo kitiem atskleidė sa
vitą kompozitoriaus stilių.

Gražūs buvo du pirmieji kla
siniai dalykai, kuriais gėrėjo
mės, pasakytume, nesuintere
suotai, atitrauktai. O paskuti
nis vargonų dalykas — J. Ka
činsko Improvizacija — labiau 
išreiškė mūsų laikų žmogaus 
sielos verpetus. Ji praskambė
jo su ypatingu pakilimu. Z. No
meika į veikalą įdėjo visą save 
technišką pajėgumą. Kontras 
tuojančios veikalo impresijos 
žaibais plakėsi nuostabios akus
tikos bažnyčios erdvėse

Te Deum
Didysis čekų kompozitorius 

Antonin Dvoržakas panaudojo, 
tarp ko kita, savo kūryboje ir 
5 lietuvių liaudies dainas iš Rė
zos rinkinio. Jo didingoji orato
rija “Te Deum” priklauso prie

pačių stipriųjų jo kūrinių, kur 
autorius pasižymi nusistovėju
siu stiliumi ir pilnai atsklei
džia būdinguosius čekų muzikos 
elementus.

Šį veikalą solistai, choras ir 
orkestras, J. Kačinsko su užsi
degimu, bet kartu ir discipli
nuotai vadovaujami, atliko su 
ypatingu pakilimu. Savo parti
ją ypač puikiai atliko Daiva 
Mongirdaitė, vokaliai ir inter- 
pretatyviai labai išaugusi. Jos 
lygus ir gražaus tembro balsas 
iškildavo pro darnų orkestre 
akompanimentą. B. Povilavi • 
čius imponavo savo sodriu bąli 
su, atlikdamas solo partiją ant
roje oratorijos dalyje. Techniš
kai ir muzikaliai pajėgus or
kestras gera intonacija, labai 
išbalansuotai lydėjo solistus ir 
chorą, jų nenustelbdamas, o iš
keldamas.

Kleb- kun. A. Baltrušūnas, di
delis muzikos vertintojas, viso
keriopai rėmęs koncerto rengi
mą, nuoširdžiai programos daly
viams ir bažnyčią pripildžiu- 
siems klausytojams padėkojo.

Po koncerto pobažnytinėje 
salėje buvo programos dalyvių 
vaišės.

Visą koncertą suorganizavę 
ir parengė nenuilstamas kom
pozitorius J. Kačinskas, Berk- 
lee muzikos kolegijos profeso
rius, talkinamas lietuvių bičiu
lio prof. J. A. Bavicchi. Ištver
mingi mūsų choristai teisingai 
gali didžiuotis, kad jų ilgas dar
bas buvo apvainikuotas didžiu
liu pasisekimu.

Yra mūsų bendruomenėje 
dar daug gerų balsų asmenų, 
kuriuos toks iškilus muzikos 
žygis turėtų patraukti ir savo 
dalį įnešti į lietuviškos dainos- 
giesmės skambėjimą ir tarp 
mūsų, ir tarp amerikiečių.

Kleb. kun. Martinkus pakvie
tė Dvoržako “Te Deum” atlikti 
Providence lietuvių Sv. Kaži-

(nukelta j 8 psl.)

Šių metų balandžio 5 dieną Detroite, Michigan, mirė 
A.tA.

Profesorius Dr. Pranas Padalis
1940-1941 rezistencijos, sukilimo vadovybės ir Laikinosios 
Vyriausybės narys.
Velionio žmonai ir sūnui nuoširdžią užuojautą reiškia 
buvę Laikinosios Vyriausybės nariai:

Juozas Ambrazevičius

Adolfas Damušis

Mečys Mackevičius

Jonas Matulionis

Antanas Novickis

Juozas Pajaujis

Stasys Raštikis

Rapolas Skipitis

Kazys Škirpa

Jonas Šlepetys

Pranas Vainauskas
•r—

Balys Vitkus

A.fA.
VYTAUTUI KONČIUI j

mirus,
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Aldonai, 

tėvui prof. Ignui Končiui 
ir broliui Liudui su šeima.

O. VAITIEKAITIENĖ 
ir

DR. V. O. VAITIEKAITYTE-BERNIER

Af A

Kun. Dr.
STASIUI VALIUŠAIČIUI

mirus,
mamai, broliams ir seserims Lietuvoje, 

broliui Juozui, dukterėčiai Elvyrai 
ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškiam 

ir kartu liūdim. _ r.
f r * * i

Viktoras, Joana lt Steįčfiiiįk 
DREŠERIAI

A. f A.

Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
staiga mirus, velionies broliui Juozui, jo šeimai ir arti
miesiems reiškia širdingiausią užuojautą

Jonas K. KARYS ir žmona

Brangiam jaunų dienų draugui
A j- A

Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
mirus, jo broliui Juozui su šeima, brolio sūnui Algiui ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir drauge 
liūdime.

Felicijos ir Stasė PREKERIAl

Mieliems Juozui ir Janinai Valiušaičiams, jų mylimam 
broliui

A f A

Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
mirus, reiškiame širdingą užuojautą.

DEIKIA1 ir ŽEMAITAIČIAI

A t A

Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
mirus, broliui Juozui Valiušaičiui su šeima, dukterėčiai 
Elvinai Liogienei su šeima ir visai giminei reiškiu gilią 
užuojautą.

Petras PUSNIKAS
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DARBININKAI

Pabaltijo Moterų Taryba
Pirmoji pabaltiečių organizacija, įsikūrusi išeivijoje

Gyvenamo laikotarpio prob
lemos visada iššaukia reakciją 
bei pažadina organizuotam vei 
kimui. Pabaltijo Moterų Tary
ba buvo įkurta 1947 kovo 8 
Esslingene, V. Vokietijoje, iš
kilus gyvybinėm problemom.

Šitokiu metu pabaltietės — 
estės, latvės ir lietuvės — nu
tarė apsijungti, išeiti į pasaulį, 
ieškant teisingumo bei teisėtu
mo. Jos visu smarkumu pradė
jo apeliuoti į laisvojo pasaulio 
sąžines, kad sovietinis okupan
tas būtų išvytas iš Pabaltijo ir 
kad laisvė ir nepriklausomybė 
būtų sugrąžinta.

Sol. Violeta čižauskaitė-Balčiūnienė

HARTFORD, CONN.

Velykų stalas ir koncertas
Liet. Moterų Klubu Federaci

jos Hartfordo klubas balandžio 
25 d., 3 v- popiet Lietuvių pi
liečių klube, 227 Lawrence St., 
rengia Velykų stalą, kur bus 
visokiausių tradicinių valgių.’

Taip pat bus ir koncertinė 
dalis. Dainuoja Violeta Čižaus
kaitė-Balčiūnienė. Bus ir lote
rija.

Įėjimas suaugusiem — 5 dol.. 
moksleiviam — 2.50 dol,, vai
kai iki 7 metu įleidžiami ne
mokamai- Klubo vadovybė kvie
čia visus atsilankyti.

JAV ir Kanados Liet. Bendruomenes
IV DAINŲ ŠVENTE

įvyksta

š.m. liepos 4 d.
Amfiteatro saleje

CHICAGOJE.
Bilietai gaunami —

“MARGINIUOSE”
2511 W. 69th Street 
Chicago, Ill. 60629 
tel. 778-4585

•
Bilietų kainos: $3.00 - $4.00 - $5.00 - $6.00 - $7.00

•
Užsakant bilietus telefonu ar laiškais, nurodyti jų kainas 
ir kiek bilietų užsakoma. Užsakyti bilietai bus rezervuoti. 
Neatsiėmus užsakytus bilietus iki birželio 15 d., jie bus 
parduoti kitiems.
Kas norėtų, kad bilietai būtų pasiųsti paštu, tiems bilietai 
bus pasiųsti tik gavus už bilietus pinigus. Tuo atveju bi
lietų užsakytojas turi atsiųsti kartu su pinigais ir sau 
pačiam adresuotą voką su pašto ženklu. Siųsti čekius ar 
money orderius, užrašant: Pay to the order of Lithuanian 
Song Festival Committee, adresu: 2511 W. 69th Street, 
Chicago. Ill. 60629.

r

Ryšys su praeitimi
Būtina pabrėžti, kad PMT nė

ra nauja institucija. Ji yra tąsa 
bendro moterų pabaltiečių dar
bo, pradėto dar nepriklausomy
bės laikais, kai Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos moterys glau
džiai bendradarbiavo. Tada jų 
veikla reiškėsi daugiausia socia
linės gerovės srityje- Jos šaukė 
konferencijas, metinius suva
žiavimus, svarstė motinos ir vai
ko globos reikalus.

Peticija generolui
Per 24 mętų eilę PMT vado

vauja pakaitomis lietuvės, lat
vės, estės. Pirmąja pirmininke 
yra buvus dr. Marija Žilinskie
nė, kuri Pabaltijo moterų var
du yra pasirašiusi peticiją ge
nerolui L. D. Clay, kad apgim 
tų nuo sovietų agitatorių. į šią 
peticiją buvo atsižvelgta ir so
vietų agentams uždrausta lan
kytis pabaltiečių stovyklose.

Vėliau Tarybos pirmininka
vimą perėmė latvė Tekia Auz- 
krauklis, po jos Birutė Novic- 
kienė, kuri vedė platų susiraši
nėjimą su pasaulinėmis organi
zacijomis, iškeldama stovyklų 
negeroves, emigracijos proble 
mas, prašydama globos stovyk
lų gyventojams, negalintiems 
emigruoti į JAV ar kitur.

Bendras minėjimas
Ji yra suplanavusi pirmąjį pa

baltiečių tragiškojo birželio mi
nėjimą 1949 metais Scwaebish 
Gmuend stovykloj. Minėjimas 
praėjo labai Įspūdingai- Lietu
vių, latvių, estų, vokiečių ir 
anglų kalbomis nuskambėjo re
zoliucijos, kurios buvo išsiun
tinėtos Amerikos pareigūnams, 
įvairioms pasaulinėms organi
zacijoms, užsienio ir vietos 
spaudai.

Pirmininkaujančios
Ir taip kasmet pakaitomis 

Tarybai pirmininkavo dar estė 
Mail Jurma, latvė Eliją -Druva. 
Ligija Bieliukienė. latvė Helga 
Ozolins. Šiuo metu PM Tary

WATERBURIS LAUKIA 
GRANDINĖLĖS

Lietuvių Bendruomenės val
dybos pastangomis gegužės 8 
šeštadienį, Waterburyje įvyks 
senai planuotas Grandinėlės šo
kių spektaklis.

Iškilusis Cleveland© tautiniu 
šokiu ansamblis Grandinėlė, Liu- 
do Sagio vadovaujamas, pc 
triumfalinės gastrolės Pietų A- 
merikoje, su naujai įvestais šo
kiais ir perrežisuota programa, 
vėl pradeda gastroles po lietu
vių kolonijas.

bai sėkmingai pirmininkauja 
Galia Žilionienė, pasirinkusi šū
kiu “Teisingumas yra mūsų 
ginklas.”

Pasididžiuojant reikia pripa
žinti, kad PM Tarybai vadova
vo ir vadovauja rinktinės Pa 
balti jo tautų visuomenininkės 
kurių vyresnės amžiumi dar sa
vo nepriklausomuose kraštuose 
stipriai reiškėsi politiniame be: 
visuomeniniame gyvenime, ėjo 
atsakingas pareigas savo valsty
bėse. Jaunesnės — Ligija Bie
liukienė ir Galia Žilionienė — 
iškilusios čia Amerikoje, taipo
gi energingai vadovavo ir tebe
vadovauja PM Tarybai. Galia 
Žilionienė atranda vis naujos 
paramos lietuvių laisvės bylai 
kitataučių tarpe. GFWC suva
žiavimuose ji kalba apie sovie
tų smurtą Pabaltijo kraštuose 
ir reikalauja laisvės Lietuvai 
Latvijai ir Estijai. Sesės Latvės 
ir estės neatsilieka nuo mūsų 
savo kadencijos pirmininkavi
mo metu.

PMT yra n u v e i k u si 
labai daug. Jos politinė bei kul
tūrinė veikla labai plati- Tik ne
malonu pastebėti, kad š.m. ko
vo 27-28 pirmajame pabaltiečių 
informaciniame kongrese, vy
kusiame New Yorke, nei PMT 
pirmininkė, nei jos atstovė ne
galėjo dalyvauti, nes nebuvc 
pakviesta. Juk minėto kongre
so pirmame dienotvarkės punk* 
te yra sakoma: .. .“Baltic or
ganizations in the Free 
World”. Nejaugi kongreso ren
gėjai ar jo dalyviai nėra girdė
ję apie PMT — pirmąją ir se
niausiąją pabaltiečių organiza 
ciją išeivijoje? O juk daug nau
dingų minčių bei informacijos 
pirmajam pabaltiečių informa
ciniam kongresui būtų galėjus 
pateikti PMT pirmininkė-

Reikia tikėtis, kad šis neap
sižiūrėjimas įvyko per skubotu
mą ar neapdairumą, deja, pa* 
čių rengėjų nenaudai.

I. Banaitienė

Pirmąja išvyka pasirinko 
Waterburi, nes čia jų senai lau
kiama. Vietos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba išnuomojo 
modernią ir erdvią Kennedy 
auditoriją ir deda pastangas 
šiam spektakliui sutraukti ne 
tik vietos ir apylinkės lietu
vius, bet ir amerikiečius, nes 
yra nepaprastai daug besido
minčių. Vietos spauda deda la
bai palankias informacijas, c 
miesto valdžios atstovai ruošia
si gausiai dalyvauti, žada atvyk
ti Connecticut gubernatorius T. 
J. Meskill, kuris yra pažadėjęs 
savo globą spektakliui. Jis bus 
garbingiausias svečias.

J. F. Kennedy aukšt. mokyk
los salė yra Highland Ave.. 
Town Ploto rajone, su erd
via automobiliam aikšte. Tai 
gausiausiai lietuvių apgyventas 
rajonas, prie naujai pravestų di
džiųjų kelių.

Salė patogiai pasiekiama: at
vykstant iš pietų 8 N. keliu 
nuo New Haveno, Bridgeportc 
ir New Yorko pusės, pereinant 
į 84 W- (Danbury link), pirma 
sis išsukimas dešinėj, Exit 18
— Highland Ave. Privažiavus 
Highland Ave., sukti dešinėn ir 
pravažiavus pirmąją šviesą — 
dešinėj pusėj Kennedy mokyk 
la.

Atvykstant iš šiaurės 8 S. ke 
liu, pereiti į 84 W. (Danbury), 
pirmasis išsukimas, Exit 18.

Atvykstant iš rytų, nuo New 
Britaino, Hartfordo ir Bostone 
pusės, važiuoti 84 W. keliu iki 
Exit 18.

Atvykstant iš vakarų, nuo 
Danbury ir New Yorko pusės, 
važiuoti 84 E. keliu iki Exit 18
— Chase Pkwy Sukti kairėn ir 
važiuoti iki pirmos šviesos 
(Highland Ave.), sukti dešinėn 
ir čia pat Kennedy mokykla.

Pabaltijo Motery Taryba 1949 metais Schwaebisch Gm uendėje surengė tragiškojo birželio minėjimą. Iš k. j d. 
estė, Alina Grinienė, Irena Banaitienė, Bronė Mašalaitienė — lietuvės, Tekia Ardmanis-Aizkrauklis, M. Druva 
— latvė.

Politinių studijų savaitgalis Los Angeles mieste
Studijų savaitgalio metu bus 

nagrinėjamos aktualios lietu
vių politinio gyvenimo proble
mos. — Be vietinių pajėgų, da
lyvaus ir paskaitas skaitys dr. 
J. Kazickas, dr. V. Vardys ir 
V. Volertas. — Iškilmingos va
karienės metu bus pagerbtas 
Kalifornijos kolegijos preziden
tas dr. S. Horn ir svečiai pa
skaitininkai- —• —

Balandžio 24-25, šeštadienį ir 
sekmadienį, Kalifornijos lietu
viai turės politinių studijų sa
vaitgalį. Bus nagrinėjamos Lie
tuvos vadavimo ir lietuvių po
litinio gyvenimo problemos. 
Ta pačia proga bus pagerbtas 
Kalifornijos kolegijos (Long 
Beach) prezidentas dr. Stephen 
Horn, labai daug talkinęs pra
vedant H. Con. Res. 416 rezo
liuciją JAV-bių kongrese. Pa
skaitos, diskusijos ir iškilminga 
vakarienė vyks puošnia
me Los Angeles Hilton vieš
butyje.
Svečiai paskaitininkai iš kitur

Be vietinių paskaitininkų, 
bus žymių lietuvių visuomeni
nio, mokslinio, kultūrinio ir 
politinio gyvenimo darbuotojų 
iš kitur.

Dalyvaus ir paskaitą skaitys 
dr. Juozas Kazickas iš New 
Yorko, aktyviai pasireiškiąs lie
tuvių ir amerikiečių visuomeni
niame bei politiniame gyveni
me. Jis yra vienas iš nedauge
lio lietuvių, turįs puikių . ryšių 
su įtakingiausiais JAV politinio 
gyvenimo vairuotojais.

Bilietais prašoma pasirūpinti 
iš anksto. Kainos: 5, 4, 3 dol. 
Galima gauti: lietuvių knygyne 
Spauda, 10 John St., Jimmys 
Stationary, 12 Congress Ave., 
pas G. Baliulienę, 83 Fox 
St, ir pas kitus platintojus — 
Bendruomenės narius. vav

Clevelando Grandinėlė šoka. Gegužės 8 Grandinėlė gastroliuoja Waterbury, 
Conn.

Dr. Stephen Horn, Long Beach, 
Calif, kolegijos prezidentas, kuri 
lietuviai ir kiti pabaltiečiai pagerbs

Kalifornijos lietuviai pirmą 
karta sutiks dr. Vytautą Vardų 
Oklahomos (Norman, Oklaho
ma) valstybinio universiteto po
litinių mokslų profesorių ir te 
universiteto Muenchene (Vaka
rų Vokietijoje) skyriaus vedė 
ją. Jo paskaitos tema: Lie
tuva 1971 metais: padėtis kraš
te ir išeivija.

Kalifornijos lietuvius aplan
kys JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdybos pirminio • 
kas Vytautas Volertas (Delran 
N. J.), rašytojas, kultūrininkas, 
visuomenininkas, nevengiąs ir 
politinio darbo- Jis kalbės apie 
Lietuviu Bendruomenės dalv- 
vavima Lietuvos vadavimo dar
be.

Paskaitos ir diskusijos bus 
pradėtos balandžio 24, šeštadie
nį, 9 vai. 30 min. ryto ir tęsis 
(su 1 vai. pietų pertrauka) iki 
5 vai. po pietų. Sekmadienio 
(balandžio 25) programa prasi
dės 1 vai. po pietų. Savaitga
lio uždarymas įvyks apie 4 vai. 
po pietų-

Visos paskaitos (ir diskusi
jos) vyks Los Angeles Hilton 
viešbučio Assembly salėje. Ka
lifornijos ir aplinkinių valstijų 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
Be vidurinės kartos vietos pa
skaitininkų, dalyvaus ir jaunes
niosios kartos atstovai, šiuc 
metu aktyviai besireiškią LB 
veikloje.
Dr. Stephen Hern pagerbimas

Studijų savaitgalio metu ruo
šiama iškilminga vakarienė (šeš
tadienio vakarą. Golden State 
salėje), kurios metu bus pa
gerbtas dr. Stephen Horn, Ka
lifornijos kolegijos Long 
Beach mieste prezidentas. Si 
kolegija turi šiuo metu virš 
30,000 studentų (didžiausia vals
tybinė kolegija Kalifornijoje) 
Dr. Stephen Horn 1961-66 bu
vo senatoriaus Tom Kuchel pa
dėjėjas legislatūriniam reika
lam (legislative assistant). Jc 
talka garsiosios H- Con. Res. 
416 rezoliucijos JAV-bių kon
greso pravedime buvo milžiniš
ka. Jis buvo tikras rezoliucijom 
remti komiteto ambasadorius 
krašto sostinėje — Washingto
ne. Tai jaunesniosios amerikie
čių kartos atstovas (40 metų 
amžiaus), įsigijęs politinių 
mokslų doktoratą Stanfordo u- 
niversitete (Kalifornijoje) 1958.

Vakarienės metu bus pagerb
ti ir svečiai paskaitininkai: dr. 
J. Kazickas, dr. V. Vardys ir V 
Volertas. ’

Vėliau bus linksmoji dalis— 
šokiai, grojant pagarsėjusiam 
Larry Larson orkestrui-

•
Įėjimas į visas paskaitas (ir 

diskusijas) laisvas ir nemoka
mas. Bilietus į iškilmingą vaka
rienę galima užsisakyti pas 
šiuos Los Angeles ir apylinkės 
lietuvius: E. Arbas (394-1250) 
Ž. Brinkienė (665-4564), B. 
Graužinis (838-4510), J. Kojelis 
(473-3675), A. Kulnys (332-04 
47). IT

Philadelphia, Pa.
"Kultūros Židinio" pobūvis

Philadelphijos lietuviai ba
landžio 25, sekmadienį, Sv. An
driejaus parapijos salėj ruošia- 
pobūvį — pietus. Pelnas skiria
mas lietuvių pranciškonų Kul
tūros Židinio statybai. Pradžia 
12 vai., tuoj po sumos. Tą sek
madienį 10:30 vai. pranciško
nai koncelebruos mišias. Pa
mokslą sakys tėv. dr. Leonar
das Andriekus, OFM, Brookly- 
no pranciškonų viršininkas. Pa
kvietimus į pobūvį reikia iš 
anksto įsigyti Sv. Andriejaus pa
rapijos klebonijoje arba pas 
pp. Gečius, Lukus, Aušrą Zerr, 
Skladaičius. Muraškas, Čiko- 
tus, St. Jurskytę. Binkius. 
Maciūnus, Vasius, V. Norvai
šienę, Salius, Petrauskienę ir 
New Jersey pas p. Žilinskie
nę. Pobūvio metu Kultūros ži
dinio statybos vedėjas tėv. Pau-
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IŠ VISUR
— Scheinfeldo gimnazijos 

buvę mokiniai, mokytojai ir 
gyventojai, norį dalyvauti suva
žiavime, kuris numatytas lie
pos 3 Chicagoj, prašomi užsi
registruoti iki gegužės 15 pas 
Al. Andriušaitytę-Likanderienę. 
6556 So. Talman Ave., Chica
go, 111. 60629, arba pas J. Gu- 
daitytę-Kerelienę, 6904 So. Oak
ley Ave., Chicago, Ill. 60636. Re
gistracija liečia ir Chicagoj bei 
apylinkėse gyvenančius. Kartu 
su registracija prašoma atsiust: 
ir 5 dol. už kiekvieną dalyvau
jantį asmenį.

— Dr. Andrius Žemaitis, 63 
metų, mirė balandžio 13 Corn- 
well Heights, Pa. Medicinos 
mokslus buvo baigęs Dorpato u- 
niversitete, Lietuvoje ilgai va
dovavo Rokiškio ligoninei.

— Stasys Santvaras baigia 
spaudai paruošti poeto Fauste 
Kiršos pomirtinius raštus. Visą 
redagavimo bei perrašymo dar
bą tikisi atlikti gegužės mėne
sį. Fausto Kiršos raštų išleidi
mu rūpinasi Lietuvių Rašytojų 
Draugija. Spausdinimo išlai
das apmokėti tikimasi iš velio- 
nies kuklaus palikimo.

— Stasys Motuzas, medinių 
skulptūrėlių drožinėtojas, Vo
kietijoj išleido spalvotą atviru
ką, kuriame pavaizduotas lietu
vis, nešąs komunistinės vergi
jos priespaudą. Ant atviruko už
rašas: “Stop Genocide in Lith
uania”. Atviruką pagal S. Mo
tuzo drožinį padarė dail. Ant. 
Vaikšnoras. Už 1 dol. — 15 at
virukų. S. Motuzo adresas: 
3848 Vechta/Oldb. Landwehr 
strasse 1, West Germany.

— Violeta Nešukaitytė ir 
Elena Sabaliauskaitė atstevave 
Kanados moterų rinktinei bri
tų bendruomenės stalo tenise 
pirmenybėse, kurios įvyko Sin
gapūre. Lietuvaitės nugalėjo N. 
Zelandiją 3:0. tačiau pusbaig- 
mėj pralaimėjo Anglijai 2:3.

— Tėvas Jonas Bružikas, S. 
J., Sao Paulio lietuviu Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, ge
gužės mėnesį atvyks į JAV ir 
čia pasiliks keletą mėnesių. Ki
tais metais misijonierius švęs 
50 metų kunigystės jubiliejų.

— IV dainų šventėj visiem 
choram — suaugusių ir lituanis
tinių mokyklų — privaloma ap
ranga: merginos tautiniais dra
bužiais su karūnėle ant gal
vos, o vyrai baltais marškiniais 
su tautine juostele (kaklaraiš
čiu). Pusę kelionės išlaidų au
tobusais ar geležinkeliais į dai
nų šventę choristam numato ap
mokėti vykdomasis komitetas iš 
gauto šventės pelno.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
stovykla Dainavoje bus rugpjū
čio 8-15.

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos rytų apygarda, dėkoda
ma Darbininkui už talką spau
doje, laikraščio palaikymui at
siuntė 15 dol. auką. Adminis
tracija dėkoja.

— Ieškomi Elena, Danutė, 
Vincas ir Edvardas Stakniai. iš 
Palangos išvykę 1940 gruodžio 
28. Ieško Albina Padolskytė- 
Vilkaitienė. Pranešti Birutei 
Bendcraitienei adresu: 94-11 
86 Rd., Woodhaven, N. Y. 
11421.

liūs Baltakis, OFM, atsiveš ir 
paaiškins statybai ruošiamus 
planus.

Prieš porą metų Philadelphi- 
joj ir apylinkėj pradėtas Kub 
tūros Židinio statybai aukų rin
kimas tęsiamas. Tam tikslui 
vėl vra atvvkes tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM., Jis komiteto 
padedamas lankys iki šiol neap
lankytus šios kolonijos lietu
vius ir prašys minėtai statybai 
aukų. Jis taip pat prašo Phila 
delphijos ir artimųjų apylin
kių lietuvius dalyvauti mi
nėtame pobūvyje ir ta pačia 
proga įteikti savo auką, kad ne
reikėtų gaišinti brangaus laike 
lankantis namuose.
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šeštadieni, kovo 20. 2:30 vai. 
popiet Jaunimo Centre prasidė 
jo ateitininkų globėjų kursai 
Kursai buvo surengti jaunučių 
komisijos pirmininkės Elenos 
Gudinskienės, talkinant komi 
sijos narei Dainorai Juozapavi
čiūtei. Jais New Yorke rūpino
si N. Y. sendr. pirm. Kazys 
Vainius ir Antanas Sabalis

Globėjai susirinko iš ketu- 
riu vietovių: Hamiltono, New 
Ycrko, Philadelphijos ir Cleve- 
lando. Dalyvių skaičius buvc 
gan mažas, bet gal dėl to pa
skaitos ir diskusijos vyko lais
vai, ir buvo Įmanoma visiem 
pasireikšti, pagalvoti, pergalvo
ti ir sugalvoti naujų minčių, pa
siūlymų prašymų.

E. Gudinskienė šeštadieni 
kursus atidarė malda. Po jos 
trumpo pasveikinimo buvo glo
bėjų ir vadovų pranešimai. Pa
sirodė nauji metodai ir siūly
mai. kaip su senom problemom 
tvarkytis. Palietėm bendras be: 
atskirų vietovių veiklos kliūtis.

Gyvenimas — veiksmažodis
Pirmoji paskaita buvo kun 

Gedimine Kijausko parašyta: 
“Ideologijos perdavimas jau 
niams”. Ją pristatė D. Juozapa
vičiūtė. Kun. Kijausko paskai
ta lietė klausimus, kurie turėjo 
bendro su “susikalbėjimu su 
jauniais ir jaunučiais”.

Šio amžiaus jaunimui gyveni
mo dvasia ir prasmė yra leng
viausiai pristatoma žaidimais 
Programa, kuri yra jiem su
ruošta, turėtų juos asmeniškai 
paliesti- Susirinkimuose dar
bas ir žaidimai neturėtų būti 
skirstomi — jie turėtų vienas 
kitą papildyti. Vaikų pasakos; 
literatūra, užsiėmimai parenka
mi su ta mintimi, kad vaiko gy
venimas yra veiksmažodis, ku 
ris remiasi fantazija ir energi
ja. Veikla turėtų vengti per 
daug globėjo Įsiterpimo. Kitos 
mintys buvo: televizija sunki
na mūsų veikla; vietovės turė
tų tvarkytis pagal skaičių: yra 
būtina turėti “resource” žmo
gų arba “files”, i kuriuos galė
tumėm kreiptis.

Po paskaitos nužygiavom 
apačion pasivaišinti N. Y. tėvų 
komiteto suruošta vakariene 
Pasisotinę, pavalgę po pertrau
kos grįžom prie darbo.

Mokykimės mokyti
Gintarė Ivaškienė kalbėjo le

ma: “Vaiko moralinio vystyme 
stadijos ateitininkų organizaci 
joje"- G. Ivaškienė atkreipė dė
mėsi i vaiko visa laiką besi

Globėjų kursai kovo 20-21 New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo

GLOBĖJŲ KURSAI NEW YORKE
keičianti Dievo supratimą. Jc 
pažiūros Kristaus, Dievo ar 
aukštesnės būtybės atžvilgiu 
persimaino kartu su jo fiziniu 
vystymusi. Jis pergyvena Įvai
rias krizes šiuo klausimu; stebi 
ir tyrinėja skirtingus Dievo as
pektus.

Organizacija yra žingsnis iš 
namų ir mokyklos — ji duoda 
vaikui progą pastovėti ant sa
vo kojų. Ji parūpina mums der
lių, kuriame mes esame pajė
gūs skatinti dvasini augimą.

Diskusijos telkėsi apie šią 
minti: ateitininkų organizacija 
turi parūpinti dvasinio auklėji
mo programą: tokią, kuri turėi 
tu įtakos ir mažiausiem mūsų 
nariam. Mes turime “pagauti” i- 
vairias šias vystymosi stadijas 
ir jose dirbti: lavinti, mokyti ar 
ba skatinti mokytis. Taip pat 
sutikom, kad mum patiem rei
kėtų apsišviesti jaunuolio dva
sinio gyvenimo srityje.

Siūlymas: suruošti globėjam 
kursus, kurie duotų galimybę 
esantiem ir busimiem vadovam 
susipažinti bent su dalele jau
nuolio dvasinės ir bendros psi
chologijos.

Sekmadienis
Sekmadienio diena pradėjom 

pamaldom Maspetho V. Atsi - 
mainymo bažnyčioje. Po jų i- 
vyko pusryčiai, kuriuos N. Y. 
sendraugiai suruošė kartu su 
Katalikų Seimeliu.

Iš salės nukeliavom pas K. 
Vainius, kur vyko likusioji glo
bėjų kursų programa.

Suprasti ir Įprasti
Inž. A. Sabalis kalbėjo apie 

discipliną, kuri pati globėją 
turėtų valdyti, ir apie ta. kuri 
turėtų būti naudojama su vai
kais. Disciplina savo esme yra 
“palenkimas individo nusiteiki-

Studentu studijų
Kovo 19 vakarop per šaltą 

lietų ir mažais keliukais nusi- 
trenkėm i Putnamą. Tai bu
vo ne studentiško “bziko” iš
dava. bet sąmoningas ir apgal
votas veiksmas. Mat, tą pati 
vakarą Putname prasidėjo stu
dentų priešyelykinės studijų 
d.enos.

Prie lauželio truputi išsidžio
vinę ir pasigardžiavę bulku- 
tėm ir kava (nors per visą ke 
lionę rijom barankas ir lietu
višką sūri), prisėdom pradėti 
rimtų diskusijų. Pirmiausiai 
mus visus oficialiai pasveikino 
šio savaitgalio viršininkė, Nau- 

mu ir veiksmu moraliai ir so
cialiai priimta linkme ..tai 
savęs (globėjo) apvaldymas: 
kaip jis save tvarko, taip iš 
vvsto ir uždeda ta tvarka tiem, 
su kuriais jis dirba. Joje turi 
slypėti ištikimybė ideologijai 
reguliarumas ir noras pasiekti 
daugiau negu tik socialinių pra
mogų.

Disciplina vaikam gali būti 
pozityvi arba negatyvi. Ji gali 
remtis vaiko supratimo ir tik 
tada Įpratimo (Amerikoj nau
dojamu) principu, arba įprati
mo ir po to supratimo (Euro
poj naudojamu) principu. Jau
nuti ar jaunį yra vertingiau į- 
pratinti ir po to išaiškinti, ne
gu laukti, kol vaikas pats su
pras ir tik po to įpras, nes šis 
delsimas gali nemaža žalos pri
daryti.

Paminėta taip pat, kad šh 
disciplina remiasi autoritetu 
jėga ir kad gero elgesio disci
plina yra globėjo darbas.

Reikia noro ...
Po paskaitos dar truputi už- 

kandžiavom. Dainora Juozapavi
čiūtė bendrai apžvelgė globėją, 
jo darbą, charakte į, problemas 
jo darbą charakteri, problemas 
bruožus. Ji iškėlė minti, kad 
globėjui reikia entuziazmo ir 
noro dirbti su vaikais.

Kursai užbaigti ateitininkų 
himnu.

Savaitgalis buvo naudingas. 
Intensyviai klausėmės, diskuta- 
vom ir darėm sprendimus. 
Bandėm vienas kitam padėti 
spręsti vietos problemas. Bet 
svarbiausiai: “Sužinojom ne 
tik, kiek žinom, bet ir kiek ne
žinom” ... ir ką reikėtų apie 
visa tai padaryti.

Rasa Navickaitė

dienos Putname
josios Anglijos draugovės pir
mininkė Eglė Pauliukonytė. J? 
pristatė mūsų lektorių, kuris 
buvo tik prieš savaitę grįžęs iš 
Pietų Amerikos.

Protas, jausmai, sąžinė
Kun. Stasys Yla yra toks 

žmogus, kuris niekados neatsi
bosta. Nors aš pats esu girdė
jęs jį kalbant gal šimtą kartų 
iš jo svarių ir apgalvotų žo
džių vis randu naujų idėjų, nau
jos šviesos. Ir taip tą vakarą 
jis pradėjo mūsų klausinėti: 
kas yra religija, kam jos rei
kia. kuo skiriasi religijos ir 1.1., 
kol visi susiginčijom ir nuta

rėm eiti gulti, kad rytojaus die
ną geriau galėtume galvoti.

Kitą dieną po pusryčių kun. 
Yla paskaitė mums trumpą pa
skaitą apie modernaus žmoi 
gaus religiją. Paskaita buvc 
gana Įdomi, bet truputį giles
nė negu studentai galvojo. Nau
dodamas visą istorinį anti-Kris- 
taus išsivystymą ir galutinį Hė
gelio ir Freudo teorijų paneigi
mą, jis pristatė vieną modernių
jų laikų žmogaus religinį per
gyvenimą — jo susižavėjimą 
racionalizmu ir protiniu spren 
dimu, jo nukrypimą į empiriz- 
mą ir ieškojimą grynai jausmi
nių momentų, ir tada grįžimą Į 
religinį derinimą.

Diskusijų išvada buvo, kad 
modernus žmogus yra tas, ku
ris pajunta ir supranta visus 
šio momento įvykius istorinėje 
perspektyvoje, o modernioje 
žmogaus religija derina protą 
jausmus ir sąžinę.

Buvo daug diskusijų, kaip 
šios dienos technologija priside
da prie žmogaus religinės kri
zės.

Keturių valandų diskusijos
Po pietų iš Worcesterio at

važiavo Daiva Nauragytė pra
vesti diskusijų, naudojant dr. 
Romualdo Kriaučiūno pristaty 
tus klausimus apie religiją ir 
jos esmę kasdieniniame gyveni
me.

Klausimų buvo trylika, atsa
kymų 'šimtai. Diskusijos bu
vo vietomis labai gilios, vieto
mis ne. Įdomiausios diskusijos 
buvo apie organizuotos Bažny
čios reikalingumą ir apie situa
cinę etiką. Nukrypus diskusi
jom apie bažnyčių išpuošimą 
buvo pareikšta, kad pagaliau 
žmonės susiprato, kad bažny
čia yra Dievo namai, o Dievas 
nėra senis ir eina pagal nau
jausias madas. Vis dėlto per 
keturias valandas, palietėm 
gan daug žemės.

N.Y. moksleivių veiklos apžvalga
Vasario 6 įvyko .ketvirtas 

vvr. moksleiviu-’ susirinkimas. 
Dėl susidėjusių Įvairių priežas
čių susirinkimas nevykusiai 
praėjo. Tad po 10 minučių ei
namųjų reikalų susirinkimas bu
vo paverstas giesmių repetici
ja, nes artėjo jaunimo mišios.

Kita diena, vasario 7. Kultū
ros Židinio patalpose ir Įvyko 
pirmos jaunimo mišios, kurių 
paruošimu rūpinosi ateitinin
kai.

Vasario 13, nepaisant lie
taus lašų, nemažas būrelis 
moksleivių iškylautojų turėjo 
smagią 'šlapią pasičiuožinėji- 
mo valandą Prospect parke.

Vasario 14, moksleiviai orga
nizuotai dalyvavo mišiose Mas
petho V. Atsimainymo bažny
čioje ir Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime Franklin K. 
Lane salėje.

Ištisą vasario 20 vyko viso
kiausi susibūrimai. Pirmasis bu
vo rytinio pakraščio susirinki
mas pas K. Vainius. Svečias 
kalbėtojas buvo Almis Kuolas 
iš MAS -CV Toronte. Galima 
sakyti, kad susirinkimas praėjo 
triukšmingai. Buvo berniukų 
futbolo rungtynės. O 7 vai. va
karo — tradicinis užgavėnes 
kaukių balius. Savaitgalis baig
tas mišiom Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje.

Vasario 27 dalis moksleivių 
važiavo į Waterbury, Conn 
jaunimo ruošiamą lietuvišką sli 
dinėjimo savaitgalį”. Tą sek
madienį, vasario 28, įvyko ant
ros jaunimo mišios Kultūros Ži
dinyje. Tuo ir baigėsi vasario 
veikla.

Kovo mėnuo pradėtas vyr. 
moksleiviu susirinkimu. Šita su
sirinkimą pravedė SAS-CV pir- 
min. Jurgis Oniūnas įdomiu 
neįprastiniu būdu.

Kovo 13-14 savaitgalį vyko 
jaunimo susjbūrmas Philadel- 
phijoj. Šeštadienio popietė pra
dėta susirinkimu “paskaitinin- 
kaujant” Jurgiui Oniūnui. Jau
nimo vakarui paįvairint buvo 
suruošta programa kartu su šo
kiais ir užkandžiais. Sekmadie 
nio rytmetį po mišių vyko įvai-

Daiva Nauragytė praveda diskusijas studentų studijų dienose Putname. Nuotr. A. Norvilus

Po vakarienės žiūrėjom fil
mą, kaip žmonės daro išvadas, 
nežinodami visų faktų. Nema
nytume, kad buvo labai Įdomu. 
Aš sakyčiau, kad buvo gan juo
kinga, o diskusijos dar juokin- 
gesnės.

Vakare susėdom prie lauže
lio ir iki ankstvvaus rvto. kai- 
bėjemės, dalinomės įspūdžiais 
iš kolegijos gyvenimo, iš lietu
viškos veiklos, išdainavom lie
tuvišką dainorėli.

Kai truputi numigom, prisi
kėlėm eiti į mišias, o kai gale 
nuaidėjo “Kaip grįžtančius na
mo paukščius ...”, kaip šios 
kartos studentijai jau įprasta 
— žinojom, kad jau laikas iš
siskirstyti.

Visa paėmus, kursai neblo
gai pasisekė. Dalyvavo maž
daug 15 studentų, ir nors ta:» 
neatrodo perdaug, jie buvo gan 
gerai susipratę ir apsiskaitę 
žmonės.

rių valstijų komandų krepšinio 
rungtynės.

Kovo 19-20 vakarais vyko 
rekolekcijos Jaunimo Centre 
patalpose.

Kovo 20-21 buvo sušaukt 
globėjų kursai N. Y. Iš jaunu
čių komisijos, Hamilton, On
tario, buvo atvykusios p. Gu
dinskienė ir Dainora Juozapa
vičiūtė. Paskaitininkai buvo 
abidvi minėtos viešnios, G. 
Ivaškienė ir A. Sabalis. Nors 
labai mažas skaičius atsilankė, 
kursai buvo naudingi savo iš
keltom mintim ir sugestijom. 
Šių kursu metu Vanda Vebe-’ 
liūnienė sutiko eiti N. Y. moks
leivių koordinavimo pareigas.

Kovo 21 buvo priešvelyki- 
nis susikaupimas Apreiškime 
parapijos bažnyčioje. Pusryčių 
metu platintas antras Jaunys
tės Kelių numeris.

Tą patį sekmadienį, 7:30 v. 
v. Jaunimo Centre buvo su
šauktas įvairių organizacijų po
sėdis, kad būtų sudaryta jau
nimo komisija.

Kovo 22. pirmadienį, įvyko 
vyr. moksleivių susirinkimas 
su MAS-CV pirmininku Euge
nijų Girdausku. Į šį informaci
nį susirinkimą atsilankė daug 
narių.

Dabartinis SAS pirmininkas Jurgis Oniūnas ir buvęs pirmininkas Antanas 
Razgaitis susitinka studentų studijų dienose Putname. Nuotr. A. Noreikos

Pasikalbėjimas su N.Y. moksleivių at-kų 
koordinatore Vanda Vebeliūniene

N. Y. ateitininkai savo vei
kime yra pasigedę svarbaus 
koordinavimo elemento. Tas 
trūkumas ypač pastebimas jau
nesniųjų ateitininkų vadovų, 
tarpe. Iki šiol nebuvo asmens, 
kuris patartų, pritartų ar pa
skatintų jaunesniųjų vadovus 
kaip išradingai ir sąmoningai 
su jais dirbti. To asmens trū
kumas beveik ir buvo visos jau
nesniųjų ateitininkų veiklos 
pražūtis. Per praėjusius globė
jų k u r s au s, įvykusius 
kovo mėnesi New Yorke 
koordinavimo problema buvc 
išsiaiškinta ir surasta išeitis: 
Vanda Vebeliūniene.

Pasikalbėjimo, metu p. Vebe- 
liūnienė stebėjosi, kokiam ge
ram stovyje yra N. Y. moks
leiviai ir studentai, palyginus 
su nuskriaustais jauniais ir 
jaunučiais. Aiškiai reikėjo 
“naujo” veido. Susidarius 
palankiom asmeniškom sąly
gom (ponia turi 6 vaikus), su. 
entuziastišku nusiteikimu ji 
atėjo New Yorkui į talką.

V. Vebeliūniene teigia, kad 
organizacijos svarba, ypač lie
tuviam, nėra išmatuojama. 
Bendradarbiavimas yra būtinas 
dėl sveiko vaiko brendimo 
Bendrai nėra daug skirtumų 
tarp jaunučių organizacijų, nes 
pagrindinis tikslas yra tas 
pats: ugdyti lietuvišką susi
pratimą. Ners ideologiniai skir
tumai kartais pasireiškia tarp 
ateitininkų ir skautų, ponia 
mano, kad neturėtų būti orga
nizacinių susikirtimų. Ateityje 
reikėtų daugiau bendrauti su 
skautais, gal suruošiant bendra 
jaunimo šventę su sporto rung
tynėmis, laužais ir panašiai.

Dirbdama su ateitininkais po
nia neieško masės. Ji siekia su
daryti branduolį, kuris ne tik

Kovo 28 moksleiviai dalyva
vo posėdyje Kultūros židinio 
patalpose. Buvo kalbama apie 
Jaunimo Centro statybą.

Balandžio 4, Verbų sekma
dienį. buvo trečiosios jaunimo 
mišios, po kurių vyko “susipa< 
žinimas su ateitininkais’'.

Rita 

palaikytų veiklą, bet ir kartu 
pritrauktų atkritusius lietuvius

Bekalbant ji iškėlė naujų, i- 
domių idėjų. Pirmiausia ir gal 
svarbiausia — yra reikalinga 
turėti pastovią susirinkimo vie
tą. Antras — tai susirinkimų 
reguliarumas, pageidautina 
bent du kartus kas mėnesį.

Atsižvelgiant į vaikų skaičių 
būtų gera sudaryti Įvairius už
siėmimo būrelius, pvz. mergai
tes mokyti austi, o berniukus 
suorganizuoti i lietuvišką Lit
tle League”. Paįvairinimui bū
tų gera pakviesti į susirinki
mus nematytus paskaitininkus 
įdomiai pakalbėti jaunesniem. 
Ji sutinka, kad paprastoj for
moj reikia pradėti jaunučiam 
pristatyti ateitininkų principų 
pradus.

Reikia vėl atgaivinti radijc 
valandų programėles, ruošiant 
jas bent kartą per mėnesį.

Reikalinga suorganizuoti ir 
automobilius, kad būtų patogu 
nuvežti i susirinkimus. Mieloji 
globėja ir koordinatorė bandys 
Įjungti ir tėvų komitetą, nes 
nuo jų priklausys atsilankan
čių vaikų skaičius. Ji baigė po
kalbi: Į kalną, į viršūnes! Tik 
su darbu atkursim židinį!

Rita Čepulytė

Su aitvarais ir 
kiaušiniais
Rudas popieris sukarpytas į 

dvylika gabalų. Dvidešimtis il
gų pagaliukų surišti į vieną 
krūva. Dažai, teptukai ir van
dens puodukai pastatyti ant že
mės. Siūlai, šniūras ir virvė. 
Kambarys, pilnas šių įrankių, 
laukia svečių. Jie pradeda rink
tis. Vieni labai jauni, kiti vy
resni: matosi susiraukė, links
mi bei susirūpinę veidai. Tai 
New Ycrko Marijos Pečkauskai- 
tės kuopos jauniai ir jaunučiai 
susirinkę pirmam bendram su
sirinkimui. Yra balandžio 13, 1 
vai. popiet.

Vadovai R. čepulytė, R. Na
vickaitė ir J. Vainius su kuopos 
globėjos priežiūra praveda ait
varų darymą. Pirmiausia rei
kia popierį nudažyti. Piešinių 
temos įvairios: matosi medžiai 
juokdariai, gėlės, širdys, veida: 
ir abstraktus menas. Tuomet 
šonai aplenkiami, ir vaikai iš 
nekantrumo prilipina vadovų 
rankas prie aitvaro. Dar reiki? 
siūlus įverti ir pagaliukus pri
tvirtinti.

Iki šiol visi ramiai užsi- 
ėmėm: kreipėm dėmesį į dar 
bą. Dabar, aišku, reikia aitva
rus išbandyti. “Jie neskris”' 
“Nėra vėjo”. “Per sunkūs” 
“Reikėjo tvirtesnio siūlo”. Išei
nam į parką ir, susiradę po me
džio gabaliuką, ant jo užvynio
jau! siūlus.

Po kelių, o gal tiksliau pa
sakyti, daug, bandymų aitvaras 
pakilo ir pirmąsyk nenusileidc 
mataškuodamas į žemę. Viens 
po kito jie kilo medžių link

(nukelta į 7 psl.J
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Sol. Aušra Vedeckaitė -Riegle dainuoja balandžio 25 d. Jordan Hall Bostone

TRIJO KONCERTAS BOSTONE
Balandžio 25, sekmadieni, 3 

vai. popiet, Jordan Hall salėje 
Bostone, Mass., bus retas savo 
sąstatu koncertas. Solistė Auš
ra Vedeckaitė-Riegle, sopranas, 
talkinama smuikininko Izido
riaus Vasyliūno ir palydima pia
nisto Vytenio M. Vasyliūno. 
duoda savistovų rečitali, bene 
pirmą Bistone. Programoje vi
si dalykai parinkti trio — sop
ranui, smuikui ir fortepijonui. 
Čia Įeis trys Bacho arijos iš 
kantatų Nr. 58, 57 ir 36; dvi 
Mozarto arijos: “L’amero” iš 
operos “Il Re Pastore” ir kon
certinė arija “Jau šypsos pava
saris”; Benjamin Godardc 
“Lopšinė” iš operos “Joselyn”: 
Čaikovskio daina “Tiktai kas 
ilgesį pažįsta”; amerikiečic 
kompozitoriaus Arthur Foote 
“Airiu liaudies daina” iš Gil
bert Parker poemos “Pier
re and hiš people”. Iš lietuviš
kos kūrybos bus Juozo Žilevi
čiaus trio — liaudies daina 
“Močiute širdele”, Juozo Nau
jalio “Oi neverk, motušėle” Mai
ronio žodžiam ir specialiai

DAR PRIEŠ VELYKAS
Taip, balandžio 7 Balfo 10C 

skyriaus valdyba susirinko po- 
sėdin ir svarstė, kas jau dabar 
reikia atlikti, kad N. Y. lie
tuvių visuomenė neužmirštų, 
jog daug tebėra mūsų vargstan
čių tautiečių pasaulyje ir jų 
šalpai metai iš metų reikia telk
ti lėšas per Balfą-

Pereitais metais vajus Didžia
jame New Yorke jų šalpai at
nešė per 5000 dol., kelis šimtus 
dolerių suaukojo ištikimieji 
Balfo rėmėjai dar po vajaus mė
nesio. Taip 100 skyrius galėjo 
perduoti centro valdybai apva
lią 6000 dol. sumą.

New Yorko žinios
Antanina Cirkelienė, gyvenu

si Woodhavene ir sulaukusi 86 
m. amžiaus, mirė balandžio 
18. Laidojama balandžio 22 iš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios Švč. Trejybės kapinėse. Nu
liūdime paliko sūnų Bruno ir ki
tus gimines. Laidotuvėmis rūpi
nosi Shalins Funeral Home.

Jonas Ciplickas, gyvenęs Flu
shing, kur turėjo maisto krau
tuvę, sulaukęs 59 m. amžiaus 
mirė balandžio 17. Laidojamas 
balandžio 21 iš Sv. Andriejaus 
bažnyčios Flushing St. Mary's 
kapinėse. Nuliūdime liko sūnūs 
Algimantas ir Aukštuolis su 
šeimomis. Laidotuves globojo 
Salinskų šermeninė. 

šiam koncertui parašyta Ju - 
liaus Gaidelio penkių dalių sui- 
ta sopranui, smuikui ir fortepi
jonui “Klajūno maldos”, Leo
nardo Andriekaus žodžiam. Sui
ta parašyta 1969 rugsėjo 24—i 
lapkričio 17 laikotarpy.

Aušra Vedeckaitė-Riegle yra 
baigusi Julliard muzikos mo
kyklą New Yorke. Toliau tęsė 
balso studijas pas prof. New
man Leaghton, Memphis mies 
te, Tennessee. Po to nuvyko 
Vokietiją, kur įstojo Į Darth 
muth teatro operos mokyklą, c 
vasaros metu buvo priimta į 
Mozarteumą — operos teatre 
studiją Salzburge, Austrijoje. 
Būdama Vokietijoje, šalia balse 
studijų davė ir koncertų. Ame 
rikoje yra koncertavusi New 
Yorke, Bostone, -Worcestery 
Philadelphijoje, New Have - 
ne, Clevelande, Chicagoje, Ken- 
nebunkporte, Elizabethe, . Ten 
nessee.

Bostoniškė visuomenė turės 
progos išgirsti Aušrą Vedeckai- 
tę-Riegle pilnam rečitaly, pa
lydimą dviejų bostoniškių mu-

Pažymėtina, kad pereitais 
metais padidėjo aukotojų skai
čius. Tai rezultatas visą vasarą 
ir rudenį tyliai ir kantriai vyk
dyto “adresų vajaus”. Į sky
riaus turimą kartoteką buvo į- 
traukta arti 200 naujų rėmėjų 
iš Didžiojo New Yorko. Jų ne
maža dalis vajaus metu tikrai 
atsiuntė savo auką. Valdyba ir 
toliau didins rėmėjų kartote- 
ka-

Valdyba dėkoja
Šia proga skyriaus valdyba 

dar kartą labai dėkoja New 
Yorko moterų organizacijom ir 
jų atstovėm, kurios sudarė va
jaus komitetą, būtent: Liet.
Kat. Mot. Kultūros draugijai; 
Am. Liet. Kat. Mot. Sąjungos 
24, 29 ir 30 kuopom; Liet. Mot 
Klubų Federacijos N. Y. klu
bui; Moterų Vienybei; SLA 99 
Moterų kuopai; D. L. K. Biru
tės Karin, šeimų Moterų drau
gijai; Vyr. Skaučių Židiniui ir 
Skaučių “Neringos” tuntui-

Narių susirinkimas
Balandžio 28, trečiadienį, 7 

v. v. Kultūros Židinio patalpo
se (361 Highland Blvd., Brook
lyn) 1OO skyrius šaukia visuoti 
nį metinį susirinkimą, šia pro
ga skyriaus valdyba kviečia vi
sas New Yorko lietuvių orga
nizacijas įstoti į 100 skyrių na
riais ir į susirinkimą atsiųsti pc 
vieną atstovą. Tai numato ir 
Balfo įstatai,tai buvo plačiai ir 
praktikuojama pirmame Balfc 
veikimo dešimtmetyje. Dabar 
1OO skyrius numato atnaujinti 
šią gerą tradiciją. (jb'

RBINIRKAS

5ISVNU
tatai nu- sną yra mano pasku- 

su MAL- is į Jus, mielos Sesės 
la leista i Vadavai. šiandieną 
įO RAI- o atsisveikinimas su 
hko Vyr. LAUTTJA, su Vadovais, 
S) VEN- s man teko virš dvejų 
(šrašu iš rudžiai bendradarbiau- 
] iš Jūsų mane prisi-
R PLA- kaip skautiškų idėjų 
ORĖJAU »ją, antri — kaip drau- 
]ANOJAI kas nenuslėps ir pyk- 
ISISKAIS
ARUMU, karo Taryba, Vyr. 
1AI JA Į- ikai ir Jūs, Vadovai 
] NENU- reiškėte savo valią Į- 
1S K IMĄ 7 atgal į SKAUTŲ SĄ- 
r. DIENĄ kad mūsų dalis lietu- 
ŽJIO PA- mančių tremtyje VIE- 
IGALINE ilgiau galėtume savo 

i Jaunimui skiepyti ge- 
EDAMI rus principus, Tėvynės 

7MS PA- pagarbą savo Tautai— 
\GELBĖ- e teisingai, tik atei- 
"MS TO- įjos puslapiai galės nu- 
DOJANT Tačiau šiandieną visa 
JUT, PRA- iarome, darome ne Jū- 
$ MUMS tijai PAŽEMINTI, bet 
VERMES ELTI. Mes privalome 
KERAIS sios milžinais, kad sa- 

KELTI jgtųme nugalėti emoci-
1 MŪSŲ ą, ambicijas ir turimas 
i.” is pozicijas ant SKAU- 
  UGYVENIMO AUKU-
2 praėjęs 'yriškai priekyje ženg-
hio pasi- Skautų įstatais, ku- 
s 25, 3 j prieš daugiau negu 
visi klau- lėtų ir šiandieną DAR 
so. ad, kaip vos pražydusi
po 2.5C s palydėtų į naują Jū- 
iiužemin- Įjos gyvenimo lapą . . . 
1 prieina- drškime, kad to dra- 
i momento laukia mūsų

Diena
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. j i. ’ ;t-» New Y-k. liami BeachĮdėtas darbas, nem 23- 29 0 ir 31 _ l,ar"'e . •’ ’ u and on thekuriuos onyno par a Kultūros 5O; 5 davs

NEPose --- 3 Highland niįhts $30
Skaiyn’ N en-La Ne"382 C.R.W. 
OAdlms remti cmitetas.

40 LIETI PLOKŠTELĖS 
reo - Hi-inian Records 

iphens meias ----------Stereo 4.50
j choras, J_________  Stereo 5.00
tuanų 24 (2 pL) Stereo 8.50
.driūno ankalėd. giesmių 5.00
tuttgajrto s_____ ____ Stereo 6.00
> simf. mtoinsko. Stereo 6.00
įausko, Stoinskas. Stereo 6.00

' :etas (45 formato .........  2.00
4 lengvos rinėiių 5.00
mo kūrinis ‘ ’ 5.00
. Kardeliei......—............  6.00
iūtės vaiks • 5.00
am s pasai 5.00
itelių, V. B - 8.00
mgvos mis-šokiai ________ 6.00
į. šokių-das ------------------------- 5.00
ras, rašytoai -------------------- 5.00
profesional--------------  5.00
Šalnų, choi Įdainuota-------- 5.00
girnų gi e si Stereo 4.50 2.00 
itinimo ir Jmentai ------------ 3.50
jramoginė izika. — Stereo 5.00
šokių miu—____ Stereo 5.00

saikams, Jkštelienė, Nr. 3 5.00
lodis su Ri d. Stereo 4.50 2.00
sol. J. Vs.----------- —- 5.00

s 24 liet, di—— Stereo $7.00 6.00
itos an s amų. Stereo 4.50 2.00
■. 2, Rūtos L d. Stereo 4.50 2.00
c rytės, Kvs dainų. Stereo 4.50
^tės ir 2 ddainų. (Stereo) 4.50
ii, Stuttgaa ------------------------- 4.50
cūrinių, Vaškienei. St. 4.50 2.00
nušo jgrottriotinių maršų 6.00
ionio ansaud. dainų _____ 6.50
iirutė Tan muzikos šokių 6.00 
amošiūnieikos šokių _____ 6.00
ika Nr. 1, lų-šokių ------------ 2.00
os dainos >reika —............. — 6.00
Stasys Sar...................................... 5.00
10 šokių i Stereo $6.00 5.00

V. Stankumuzika solo .... 5.00
cus, 1O mu— Stereo $6.00 5.00
Dainavos rs. Stereo $6.00 5.00
avos ansart. dainų. St. $6 5.00
Bendžiūtėsuzika — stereo 5.00
telio, 14 liinų —.........   3.50
I liet, dainoperos (Stereo) 6.00 
Kazimiercchoras...... ........... 4.00

'autinio ori_  Stereo $4.50 2.00
lai AnthenM) -------------------- 1.00
erų seksteios. Stereo 4.50 
os muziko-;--------------------------- 5.00

12 l-c 6.00
shoro 16 Ii-— Stereo $2.00 2.00
IL. Dambrs liet, dainų ____ 2.00
i, J. Stukokių  .............. — 2.00
s, A. Brazr giesmės -------- 2.00
dainų-šokibumai po $5.00 10.00
5 muzikos inų Nr. 3 _____ 5.00
12 šokių-ds-------------------------------5.00
ų muzika ......  5.00
:ika, daino.........—.......................... 5.00
» dainos, l>rų. Stereo 4.50
ikos rinkli.---------------------------- 5.00
lodytės 16 iainų ................ - 5.00
įimai, sol. s...... ...................  5.00
aro mokyl............. .. .................... 5.00
llniaus cha ..........   5.00
>ro dainis___________________ 5.00
*čiokienės....... ...........    5.00
ineinės da----------------  5.00
. K. Daubiių Stereo. 4.50 2.00
New Yortto 17 d. Stereo 4.50

•hens chorr dainos ________ 5.00
A.. Stephemos...............  5.00
•ja, S. Bars, dainos ........... 5.00
trausko ____________________ 7.00

pL 28 da..................................... 10.00
I dainų ....... .......... (Stereo) 5.00
gvos muadL....... ............. ............ .. 5.00
» rečitalis ?r. Liszt, stereo 6.00
aro--------------- . Stereo $7.00
a 14 liet, i— Stereo 5.00 
liet, giesm—- Stereo 5.00 
bjlmo giesi— Stereo 5.00

4INKO A1CIJA 
iby Ave, i. Y. 11221

om prašon: i Kanadą. $1.00)

Mielas Jaunimas, Jų gerbiak.^; MoiiVArlro -----------------Tėveliai ir visa Lietuvių 'P131 NeVTOrKC 
ta, kuri TVIRTAI tiki, kad f4, šeštadi<į — pava-» 
dar ilgai pajėgsime 
savo stiprų lietuviškumą :as.
mielos tėvynės ribų. Nes ršeštadienj - PiantstėsLANGE 
nuoširdžiai tikime ___
Kunigaikščio Vytauto Šūkį: šeštadienj- Toronto 
VIENYBĖJE YRA TAUTOS kon'>nd Hill aištesmosios 

S) salėje, engia Kul-
Šioji valanda nėra šerm< statybos nktadienių 

Diena, kurioje mes palydrŲP^
Jūrų Skautiją į Istorijos pr^n^ų menė šventė. . 
tį, bet yra nauja PROSV/ vai. reghacija
TĘS diena, kai visi petys pa^ipo«e36i High- 
petį su savo Broliais Mir00 carket
Skautais tęsime užsibrėžtą Unycioje mios. 1 vain 
lą: atkurti LIETUVĄ KAIP židinio paipose vai---------------------
RINĘ VALSTYBĘ. Kai du ?gas P°sė<s- g e
— visados daugiau padarys!

Aš nuoširdžiai dėkoju gton Roorsalėj, 3411^^ N Y 
siems Vadovams, kurie h01 Ave., ew YorkeUaP{e 
gūdžiomis valandomis priekį^f^^aaT^oput’______________
tų vietoje siuntė paguodos ----------------
raminamus laiškus, kune akaras K^hts of Co-S 
ne tikino, kad ESU NE V, 600 Jaaica Ave.^t 
N AS kovoje UŽ mūsų jv.vak. Repą Moteruk Avė. 

Skauto gerovę ir geresnį sk šeštadien— Lietuviųering from 
tavimo būdą, UŽ garbingą otojų suvaavimas iraks, Chops, 
jungimą Į Skautų Sąjungą/ ernationalviešbutyjeg exc. Mon. 

šalia Inkaro Tarybos ir _ 4 vai£CA
Skautininkų stovi būrys Jbo vyčių iiėje, 86-22į”rant 
Skautu ir jų Vadovu tam, Emilijos Cxienes knyld food and 
mricii ristatymasidings, par-musų jaunesnis Brolis Iai-s-gos 11 .yrius. ifirrhations. 
galėtų savo Seserų ir Br^ sekmadi<j — PabaU.J. Call — 
tarpe SIEKTI GĖRIO ir išmfarybos minis paren344-9771 
BŪTI 
mano 
naktys ir pinigai 
nuoširdžiai paaukojau, 
EIS VELTUI ir kad 
mūsų atliktą darbą MOK£*sekmacjier— Tarmiijen Wanted) 
vertinti ir mokės mūsų apopiet Kuiros židinio 
komybės jausmą giliai suprĮ”^1 Lietati Moterį, 
ir būti mūsų pasekėjais ko\ sekmadij --- Long
UŽ Lietuvą kaip Jūrinę Valių metini.piknikas — 
be. Savo atsisveikinimą baidL^1*1?^ ^rty Ha* 
BIRUTĖS ir ALGIO RIMU Expresswr, exit 59) 
džiais, kurie man gūdžioje 
landoje pareiškė: 4 
LAIKAIS TURIME 
SVYRUOJANTYS 
TI PUOSELĖTOJE 
TAUTOS IR JOS IDĖJŲ

„TOS DIENOS, KADA 
GALĖSIME TVARKYTI 
LAIMĘ, SAVO ATEITĮ 
KAKLIAI IR LYGIAI 
TOMIS GARBINGOMIS 
TOMIS SUMINDŽIOTAI 
SUDOROTAI TAUTAI 
BE ŽODŽIO NEVALIA.

use oOd day 
hour any 

278-4188 -
New Yk. Rengis______________

MES ~ŠIltyr Amerbs Lietuvii,
____is. Pradžid. v. popiete do every- 

BUTI >ici finished
IR GR]21, šeštadnį ---- Antįįchens. All

1 festivalisr gegužinė61_i353 
L ^>Ą>je “Priedne", Routt

_ New Jery. Pradžis--------•-------------
Rengia BTUNas. :lon Repair 

ę, *-26, šeštaeni*- sekmament wheel 
^‘ liniuko Ceovo Janušdp & brake 

ia Kultūrc židinio pafayville, NJ 
gŲ pa Liet. Meru Klubi opp. State 

„ * VM - 5 PM
sekmadier— Rytinic & operated 
jžoji dainųventė jvykrou want to 

jyjjLietuvių Lsvės salėjeO9 465-5607
.J. Švent dalyvauja----------------------

New Jersc New Yor-, Pari miali- 
TREMTŲ LIETUVIU SKAIlphijos chai. į, we have:
JA TURI BŪTI ŽIDINYS, L šeštadie-sekmadiee for fast 
KURIO KILS NAUJOS LIE^”®®.^tgage mon- 
VIŲ TAUTOS KARTOS.”

Budėkime!
Lietuvių Jūrų Skautijos 

Vyr. Skautininkas -4496 
Mykolas Mancmaitis SHIPIY 

COMPAN
Combinatn 

md Doors 
Jalous Windows 

Aluminu Awnings 
DGEWOO AVE.Kaikurie ilgam, o kiti trumj|yn> N_ Y.1208 

laikui. Mes lėkėm, šūkavonen R. Shi?y 
leidom aitvarus į padanges.  

Jau popietė buvo gerai įs-
gėjus, kai juos sulankstėiUQ-g|^ PAK 
nusinešėm atgal į ^aunIARMA(f 
Centrą. Anastast,;. s

Bet tik prieš kelias dieMAiCA zenue 
buvo Velykos. Ir kaip gi maf- 77th str<> 
čius 
juos laukan į kiemą 
dėjo rungtynės.
stipresnė? Katras kiaušinis ZZZLZ3ZZZZ3LZL3ZZ 
ri storiausią lukštą? Katras r= _ femLE. ' '
liausiai risis? ______________l______

Kai laimėtoją apdovanO/FYKp ONV for worts. Excellent 
ir išsprendėm šiuos klausinachines pity of overall 757-5240 
nasimošėm keliaut namo Knittg Xfills >idence, askpasiruosem Keliaut namo, u st Norood< n.j. Avė. n.y.c. 
le leidosi. Kambarys tuše-----------------------——- --—
Vaikų veidai ramūs, paten ;p sieeve tter zippe^ 
ti, nudžiugę. “Taip giedrasses stead; union Shor2 
linksmai! Tiek šviečia vilties! S°- T?1 hw2_ Top floorpply m prs p j ViKOT- largo

tion needs 
------ - - - n of all boros.

Kulturosžidinio pa-ecialists on 
pa Liet. Merų klubv Estate Ex- 

1320 W. P. 
Tewark N. J.

king co.

Su aitvarais
(atkelta iš 6 psl.)

ire 
stor
ark, N.Y.

s, all alum- 
nds 15 ft.—

or 987-8325

... -*o~ t- aven, N.YJ1421 nepantmet? Issine^ ttftt.tw-
ir pMiigan 2-410

Kieno ra

:ts of all 
reads, olive 
vegetables, 
papers also 
week Mon. 
Sundays — 
1307. Prop. 
L5 5th Ave.

SOUTH BOSTCGS B NK
Inkor

460 Wect Broadway, issachusds 
"Kur tūkstančius’

£ES

šio banko direktorių taryboj* Grigalus-teikale 
su patarnautojais galima susti • TurtasAssets 
virš $213,000,000.

, $600 mo., 
those who

I publisher 
promotional 
cement. Car 
2-5618

• Special Notice a/c — 5% m Deposit - 6% 

-------------- All Account^ --------------
nes. Section 
. Mary Lou 
t Bronx NY
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Solistė Lionė Jodytė ir jos 
dukrelė Janina Mathews balan
džio 24, šeštadieni, 8 vai. vak. 
koncertuoja Molloy kolegi
jos Quealy salėj, 1000 Hemps- 
tead Ave., Rockville Center 
N. Y. Akomponuos maestre 
Koundoury.

Prcf. dr. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė gausiai susirinkusiem N. 
Y. Pace kolegijos profesoriam, 
administratoriam fr studentam 
balandžio 2 skaitė paskaitą te
ma: Trys prancūzų simbolistai: 
Verlainas, Rimbaud ir Mallar- 
me.

Už a.a. kun. dr. Stasio Valiu- 
šaičio vėlę vietoj gėlių vainike 
mišiom pranciškonų vienuoly
nui aukojo: A. Podresienė 25 
dol. ir J. P. Kunigėliai 30 dol.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje švč. Sakramento garbini
mo atlaidai bus balandžio 25 
Prasidės 11 vai. iškilmingomis 
mišiomis ir baigsis 5 v. popiet 
mišparais. Pamokslus sakys ku
nigas P. Geisčiūnas. Parapijos 
kunigai kviečia visus dalyvauti 
atlaiduose.

Emilija Čekienė išleidžia kny
gą “Kad ji būtų gyva”- Kny- 
gon sudėti jos gausios publicisti
kos rinktiniai straipsniai. Lei
džia Viltis Clevelande. Knyga 
turi 419 puslapių. Iliustravo P 
Jurkus. Knyga jau atspausdin
ta ir baigiama įrišti. Jos prista
tymas New Yorko visuomenei 
bus gegužės 16 Kolumbo vyčių 
salėj, Woodhavene.

Solistas Kazys R. Yakutis dainuoja Lietuvos atsiminimų radijo koncerte, 
kuris bus ši šeštadienj, balandžio 24, Laisvės salėje Elizabethe.

Kviečiame visuomenę atsilankyti į Lietuvos Atsiminimų, 
radijo 30 m. sukakties minėjimo iškilmes, kurias sudarys:

Didysis koncertas
1971 m. balandžio 24. šeštadienį 7 vai. vakare Lithuanian 
Liberty Hali salėje, 269 Second Street, Elizabeth, N.J.
Koncerte dalyvauja: sopranas Prudencija Bičkienė, mezzo- 
sopranas Ona Pliuškonienė, baritonas Robertas Jakutis ir 
tenoras Liudas Stukas. Solistams akompanuoja Mr. Wil
liam Sauerwine.
Šokiams gros Gutauskų orkestras. Veiks turtingas bufetas.

Pamaldos
1971 m. balandžio 25, sekmadienį 12 vai. dieną švč. Tre
jybės parapijos bažnyčioje, 207 Adams St., Newark, N.J.

Iškilmingas banketas
tą pačią dieną tuoj pat po pamaldų švč. Trejybės parapi
jos salėje. Banketo ihetu meninę programą atliks Žibuok
lių sekstetas, diriguojamas muziko Liudo Stuko, ir Links
mieji broliai.
Įėjimo auka į koncertą $4.00 ir $3.00; į banketą — $10.00

Lietuvos Atsiminimų 
radijo direktorius
Minėjimui ruošti komitetas

Vienuolynas ______ GL 5-7068
Spaustuvė ......_........ GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija ____ GL 2-2923

Liet. Bendruomenės Manhat- 
tano-Bronxo apylinkės metinis 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 25 d. 12 vai. Aušros Var
tų parapijos salėj, 32 Dominick 
St. Bus valdybos rinkimai.
Prašomi visi susirinkime daly
vauti.

KAAS 29 kuopos susirinkimas 
šaukiamas balandžio 25 d. 12 
vai. Apreiškimo parapijos salė
je Brooklyne. Narės visos kvie
čiamos dalyvauti.

Lietuvių Fondo tradicinis pa
vasario balius bus gegužės 15 
International viešbutyje prie 
Kennedy aerodromo. Tą dieną 
tame pačiame viešbutyje ren
giamas Lietuvių Fondo suvažia
vimas, kuriame bus svarstomi 
aktualieji fondo reikalai, gi va
kare. bus banketas. New Yor
ke visai Lietuvių Fondo šven
tei surengti yra sudarytas spe
cialus komitetas. Banketo rei
kalus tvarko A. Vakselis. Bilie
tus iš anksto galima užsisakyti 
pas Igną Gasiliūną, 177-06 Wex
ford Terr., Jamaica, N. Y. Tel.' 
523-2722.

BARITONAS ROBERTAS K. YAKUTIS
Gimė ir augo lietuviškoje sei

lėj atlieka koncertinę progra- 
Clark universitetą bakalaure 
laipsniu, dar kurį laiką tęsė me
no istorijos studijas New Yor
ko universitete. Muzikiniai ga
bumai pasireiškė gana anksti. 
Vos penkerių metų amžiaus

Už a.a. Charles Kraus vėlę 
antrųjų mirties metinių proga 
mišios bus aukojamos lietuvių 
pranciškonų koplyčioj gegužės 
8, šeštadienį, 10 vai. ryto. Nuo
širdžiai prašau gimines, drau - 
gus ir pažįstamus dalyvauti pa 
maldose ir prisiminti velionį. 
— Žmona Uršulė Kraus.

N. Y. skautai vyčiai gegužės 
8 d. 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židiny ruošia pavasario šokius 
Tai gal paskutinė proga prieš 
vasaros sezoną New Yorko jau
nimui susirinkti ir pasilinks 
minti. Iš anksto kviečiami visų 
studentų organizacijų nariai ir 
apylinkės jaunimas.

Keturios moterys dailininkės 
dalyvauja grafikos parodo
je, kurią ruošia Gabijos leidyk
la balandžio 24-25 Kultūros Ži
dinyje. Šios dailininkės jau yra 
gražiai užsirekomendavusios sa
vo kūryba eilėje parodų; tai 
yra Nijolė Vedegytė-Palubins- 
kienė iš Cleveland©, Vida Kris- 
tolaitytė iš New Yorko, Anas
tazija Tamošaitienė iš Kanados 
ir Magdalena Stankūnienė iš 
Chicagos. Bus įdomu pamatyti 
šių moterų dailininkių kūrvba 
šalia kitų “vyriškų” darbų.

Silver Bell Baking Co., lie 
tuviškos duonos kepykla, šio
mis dienomis išsikėlė i naują ir 
modernišką kepyklą. Naujas 
adresas: 43-04 Junction Blvd.. 
Corona, Queens, N. Y. 11368. 
Tel. 779-5156.

bandė sukurti daina apie gel
toną kanarėlę.

Muzikos studijas pradėjo pri
vačiai pas Gladys C. Miller 
(New England Conservatory). 
Vėliau jas tęsė New Yorke pas 
žinomą muzikę Eva L. Ross. 
San Francisco — pas Mabel 
Riegelman ir vėl New Yorke 
pas Sam S. Sakarian.

Atlikęs karinę prievolę, kaip 
stipendininkas, pakviestas : 
San Francisco Operos Merola 
Training Program. Po to vėl 
studijavo muziką Stanford uni
versitete pas Boris Goldovsky 
bei Manhattano Muzikos Mo
kykloje pas George Schick.

Kariuomenėje buvo išrinktas 
atstovauti JAV Armijai televi
zijos ir šiaip jau kariuomenės 
pasirodymuose.

Dainavo Goldovskio Operos 
Teatre, San Francisco Operos 
Guildoje, Seattle Operos Teat
re ir Amato Operoje N e w 
Y'orke.

Kaip solistas dainininkas yra 
koncertavęs po visą Ameriką 
ir paruošęs gausų operos vaid
menų repertuarą. Iš jų minė
tini šie: Figaro — Sevilijos kir
pėjas, Dr. Falke — Die Fleder- 
maus, Alfio — Cavalleria Rus- 
tieana, Count di Luna — II Tra 
vatore, Germont — La Travia
ta, Amonasro — Aida, Scarpia- 
— Tosca, Valentin — Faust ir 
kiti.

Solistas Yakutis dainuoja Jo
kūbo Stuko Lietuvos Atsimini
mų radijo programos 30 metų 
sukakties minėjimo didžiajame 
koncerte balandžio 24 dieną, 7 
vai. vakaro, Lietuvių Laisvės 
salėj, 269 Second Street, Eliza
beth, N. J.

I New Jorko Skautams remti komitetas
J balandžio 24 dieną

ST. ALOYSIUS SCHOOL AUDITORIUM 
592 Middle Neck Rd. Great Neck, N.Y.

rengia

PAVASARIO BALIŲ
Pradžia 7 v.v. • Šokiams gros Joe Thomas nuo 8 v.v.

Bus namuose gamintų valgių bufetas.
----- Įėjimas asmeniui $11.00.------

Stalai užsakomi ir bilietai gaunami pas komiteto narius:

A. Bulotienė 201-839-4468 • I. GaninkStienė 516 WE 8-7046
i D. Silbajorienė 212 VI 6-7636 • J. Vilgalys 516 HU 2-6684
I Paštu: Mrs. D. Šilbajoris, 85-00 107th St. Richmond Hill, N.Y. 11418

Bostone kovo 28 įvyko religinės muzikos koncertas. Nuotraukoje matosi dalis orkestro ir choristų, koncertą 
baigiant. Nuotr. P. Plikšnio

Publika bažnytiniame koncerte Bostone kovo 28 d. Nuotr. P. Plikšnio

Komitetas pasiskirstė pareigom ir pradėjo darbą
New Yorko organizacijų su

sirinkimo išrinktas Kultūros Ži
diniui statyti komitetas balan
džio 7 pasiskirstė pareigomis.

Komiteto pirmininku vienin
gai išrinktas Tėvas Paulius Bal
takis, OFM. Apsvarsčius veik
los sritis išrinkti 6 vicepirmi
ninkai: Antanas Reventas — 
piniginio vajaus reikalam; Aloy
zas Balsys — administracijos ir 
knygvedybos reikalam; inž. Al-

PAGERBTAS PREL. J. SCHARNUS
Balandžio 14 Kultūros Židi

ny buvo susirinkę beveik visi 
New Yorko ir New Jersey lie
tuviai kunigai pagerbti naujoje 
prelato kun. Jono Scharno. 
Svečiu buvo ir iš tolimesnių vie
tų: Putnamo, Philadelphijos1 
Daytcno, Ohio ir kt.

Pagerbimas susidėjo iš dvie
jų dalių — akademinės ir vai
šių. Akademinei daliai vadova
vo New Yorko apylinkės Kuni
gų Vienybės pirm. prel. Jonas 
Balkūnas. Jis tarė įžanginį žo
di, nušviesdamas naujojo pre 
lato asmenį bei veiklą.

Pagrindinę kalbą pasakė T. 
Leonardas Andriekus. O.F.M., 
iškeldamas kai kuriuos bendro 
kunigiško darbo atžvilgius 
ypač vieningumą bei solidaru
mą. Jokios tautybės dvasinin
kai Amerikoje nesą taip susior
ganizavę. kaip lietuviai. Net ir 
čia gimusių kunigų karta eina 
lietuvybės takais pagal savo 
sugebėjimus bet aplinkybes. 
Apie prel. Joną Scharną kalbė
tojas išsireiškė: “Jis lietuviškos 
dvasios žmogus, domisi lietuvių 
kultūra, veikia organizacijose, 
remia lietuvybę. Jis taikus, 
draugiškas visiems, mandagus, 
mokąs ištiesti pagalbos ranką.”

KULTŪROS ŽIDINIO REIKALAI

girdas Ošlapas — inžinerijos ir 
statybos priežiūros reikalam; Jo
nas Klivečka — darbo jėgos, 
remonto reikalam; adv. Anta
nas J. Šavelskis — teisiniam 
reikalam ir Aleksandras Vak
selis — garsinimų ir informaci
jos reikalam.

Jie vadovauja to paties pava
dinimo komisijom.

Apie prelatystę: “Ji paaukštini
mas kunigo už įvairius nuopel
nus: pastoracinius, mokslinius, 
labdarybinius, finansinius ir t. 
t. Prelatystė — kunigo įjungi
mas į artimiausių Šv. Tėvo na
miškių būrį. Prelatas,' jei ne
būtų dispensuotas gyventi ki
tur, turėtu būti prie popiežiaus. 
Prelatvstės amžius — 600 me
tų.”-

Kunigų Vienybės centro val
dybos vardu naująjį prelatą 
sveikino sekr. kun. Vytautas Za
karas. įteikus dovaną, lietuviš
ką medinę koplytėlę, sugiedo
ta Ilgiausių Metų. Padėkos žo 
dyje prel. Scharnus džiaugėsi 
lietuvių kunigų nuoširdumu, iš
reikštu jam prelatystės proga, 
ir pažadėjo savo titulą naudoti 
lietuvybei kelti bei ginti.

Po akademinės dalies vyke 
vaišės, kurias paruošė V. Ste- 
ponis, anksčiau turėjęs save 
restoraną New Yorke. Pagerbtu- 
vėse dalyvavo 40 lietuvių ku
nigų. Prie pagerbtuvių gėlėm 
ir tortu prisidėjo Marytė Šalins- 
kienė. K. R.

Padėka
Kovo .17 mirė mūsų myli

mas vyras ir tėvas
Povilas Osmolskis

Tokioje sunkioje valandoje 
nepajėgdami kiekvienam asme
niškai padėkoti už pareikštas 
užuojautas ir visokeriopą pa
galbą, dabar dėkojame per 
spaudą- Nuoširdžiai dėkojam vi
siem už užprašytas mišias, at
siųstas gėles prie karsto, pa
reikštas užuojautas spaudoje 
gautus laiškus, atvirukus

Dėkojame visiem, kurie daly
vavo šermenyse, laidotuvėse 
palydėjo į bažnyčią ir į kapi
nes. Dėkojame visiem, kurie su
teikė bet kokį patarnavimą ir 
mus guodė anose sunkiose die
nose.

Mes visada jus atsiminsime 
ir liksime jum dėkingi.

Nuliūdę: žmona Ona, sūnūs 
Povilas, Tadas ir Andrius

Komiteto sekretorė — dr. A. 
Radzivanienė, kartu ir kartote
kos vedėja piniginio vajaus ko
misijoj; komiteto iždininkas 
—Br. Bobelis, taip pat ir ad
ministracijos komisijoj; pinigi
nio vajaus komisijoje -— L. 
Vainienė, A. Mažeika, Sr.. 
J. Giedraitis; darbo jėgos, re
monto komisijoje — G. Ri
dikas; teisinių reikalų ko
misijoje — V. Vebeliūnas; gar
sinimų ir informacijos komisijo
je — J. Oniūnas.

Komisijos artimiausioje atei
tyje bus pralplėstos, kviečiant 
daugiau darbo rankų šiam be
ne didžiausiam New Yorke 
projektui įvykdyti.

Pagrindinis Kultūros Židiniui 
statyti komiteto (KŽSK) sieki
mas — kad Kultūros Židinys 
būtų visų New Yorko ir apylin
kių lietuvių centras.

Kad tai galėtų tikrai įvykti, 
reikia, kad visi New Yorko ir 
apylinkių lietuviai savo įnašu 
(pinigu ar darbu) prisidėtų prie 
šio lietuvybės Židinio statybos.

KŽSK informacijos komisija

Cypress Hills sekcijoj 2 šei
mų name išnuomojamas butas 
iš 6 kambarių. Butas' patogus 
ir šviesus bei arti Jamaica trau
kinėlio. Skambinti tel. TY 7-63 
55.
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= Balandžio 24-25 ||
Kultūros Židinyje =

= 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

| GRAFIKOS |
| PARODA |

Dalyvauja šie dailininkai:
VYTAUTAS IGNAS J
VIDA KRIŠTOLAITYTE ==
PRANAS LAPE =
NIJOLE PALUBINSKIENE =
VACLOVAS RATAS =

= JUOZAS SODAITIS =
MAGDALENA STANKŪNIENE =
ANASTAZIJA TAMOŠAITIENE =
TELESFORAS VALIUS =
ROMAS VIESULAS =

Parodos lankymas abi dienas 1-9 v.v. =
Parodos atidarymas ir kavute ==
šeštadieni, balandžio 24 =
7 v. v.
Visus maloniai kviečia atsilankyti . =

LEIDYKLA GABIJA
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Pref. dr. Vytenis M. Vasy- 
liūnas, kurį pažįstame daugiau 
kaip vargonų virtuozą ir akom
paniatorių, balandžio 12-16 da
lyvavo Amerikos mokslininkų 
suvažiavime Washingtone ir 
skaitė paskaitą. Vytenis M. Va- 
syliūnas yra fizikas.

LB Kultūros Klubo susirinki
me balandžio 24 d. 7:30 v.v
Tarptautinio Instituto patalpo
se, 287 Commonwealth Ave., 
kalbės skulptorė - Meila Balku
vienė tema “Žvilgsnis į moder
niąją skulptūrą”. Meila Balku
vienė -Kairiūkštytė baigė New 
York Art Students League, kur 
studijavo skulptūrą. Ji su sa
vo darbais dalyvavo eilėje gru
pinių parodų — Society of 
Young American Artists, River
side, New Yorko muziejuj lietu
vių surengtoj dailininkų paro
doj. Jos darbų yra Ward-Nas> 
sė galerijoj New Yorke.- Pasta
ruoju laiku ji gyvena Bostone 
ir turi savo darbų studiją.

Aušros Vedeckaitės koncer
tas bus balandžio 25, šį sek
madienį, 3 v. popiet Jordano sa 
lėj, Bostone.

Brocktcne Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choro koncertas 
bus balandžio 25 parapijos salėj 
Pradžia 3 v. Chorui vadovauja 
kompozitorius Julius Gaidelis. 
Taip pat dalyvauja solistė Sta
sė Daugėlienė.

Montrealio "Gintaro" ansam
blis atvyksta į Bostoną gegu
žės 23 ir tos dienos 3 v. po
piet Liet. Piliečių draugijos sa
lėj atlieka koncertinę progra
mą. Parengimą organizuoja Lie
tuvių B-nės Bostono apylinkė.

—•—
Koncertas Bostone

(atkelta iš 4 psl.)
miero parapijos bažnyčioje per 
Atvelykį, balandžio 18. O ge
gužės 23 “Te Deum” bus atlik
ta Arlingtono, Mass., Filharmo
nijos salėje, kur pastatymui di
riguos Filharmonijos choro ir 
orkestro dirigentas Berklee mu
zikos kolegijos profesorius J? 
A. Bavicchi. V-K.

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

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
Dabar yra geriausia proga ap

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




