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Nauja arabų valstybių federacija 
Del vadų nutarimo pasisakys 

referendumas

Meras Lindsay visokiais at
žvilgiais nugyveno New Yorko 
miestą ir galop prislinko prie 
finansinės katastrofos. Jis la
bai gabus svetimų intencijų 
kraipytojas ir savųjų maskuo- 
tojas, todėl jam ikšiol pavyko 
neblogai verstis šypsniais ir 
pusiau melagingais tvirtinimais, 
•kad visų New Yorko finansi
nių bėdų kaltininkai yra Wa- 
sbingtonas ir Rockefelleris, nes 
negauna iš ten tiek pinigų, kiek 
prašo. Šį kartą New Yorke 
valstijos seimelis nepatenkinc 
nė vieno jo šantažais lydime 
prašymo ir patarė sutvarkyti 
savo biudžetą pradedant tar
nautojų mažinimu ir adminis
tracinio aparato surealinimu. 
Visi šokinėjimai į šalis ir grasi
nimai tikslo nepasiekė, todėl 
reikėjo pasižeminti ir pradėt: 
ieškot būdų administracijos iš
laidoms sumažinti.

Lindsay administracija ikšiol 
pasižymėjo visokiausiais pava
dinimais naujų įstaigų kūrimu, 
kad tik būtų galima suteikti 
tarnybas tiems, kurie patys ar 
jų globėjai vienaip ar kitaip 
yra prisidėję prie jo išrinkime 
New Yorko meru.

Negalima būtų priešintis, jei 
ugniagesių, sanitarijos ir polici' 
jos departamentams būtų dųo-f 
ta daugiau personalo, bet fak
tas lieka faktu, kad šitos svar
bios tarnybos Lindsay valdymo 
metu kaip tik mažiausiai tar
nautojų gavo. Visas dėmesys 
buvo nukreiptas į tokių įstaigų 
kūrimą, be kurių buvo galima 
apseiti be jokių nuostolių.

Vienas iš pinigų švaistyme 
pavyzdžių gali būti įsteigimas 
40 naujų įstaigų įvairiose 
miesto dalyse, kurios turėjo 
vaizduoti mero Įstaigą minia 
tiūroje. Jos buvo reklamuoja
mos kaip mero įstaigos priarti
nimas prie piliečių, kurie ga
lėtų ten kreiptis norimų infor
macijų gauti, patarimų papra
šyti ar pasiskųsti. Man šitoji 
idėja buvo įdomus administra-

— Izraelio vicepremjeras Yi- 
gal Allon atvyko Washingtonan 
tartis dėl Izraelio plano Suezo 
kanalui atidaryti. JAV slaptoji 
diplomatija tebespaudžia Egip
tą ir Izraeli tuo reikalu susitar
ti.

— Kanadon paskirtas Peki
no ambasadorius esąs toks svar
bus asmuo, kad tuojau pradėta 
spėlioti, jog jis bus tas asmuo, 
kuris ves pasitarimus su Wa- 
shingtonu dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo. Jo žinioje 
bus reikalų tvarkymas su J. 
Tautomis.

—Italijos kompartija sveiki
na pirmuosius JAV-Kinijos kon
taktus. Kompartijos oficialioji 
spauda jau paskelbė tuo reika
lu' išsamius komentarus. Kad 
nebūtų ir Maskva užmiršta jos 
sielvarte, italai linki ir Mask
vai su Pekinu susitarti.

— Kom. Kinijos stalo teniso 
komanda pakviesta atvykti A- 
merikon ir pakvietimą priėmė. 
Liko nesuartas tik kelionės lai
kas. JAV stalo teniso draugi
jos vadovas lankėsi pas prez. 
Nixoną to reikalo aptarti ir į- 
spūdžiais iš kelionės Kinijon pa
sidalinti.

— Kambodijos premjeras 
gen. Lon Nol pasitraukė iš pa
reigų, nes neatgavo, pilno dar
bingumo po paralyžiaus smū
gio. Buv. vicepremjeras Matak 
sudarinėja naują vyriausybę.

Išleista milijonai dol. Lindsay politikieriaus paveikslui gražinti
cinis reiškinys, todėl pamėgi
nau kelias tokias įstaigas ap
lankyti su jų veikla susipažinti. 
Mano klausimai tarnautojam 
nebuvo labai komplikuoti, bet 
jų bandymas man patarnauti 
išdavė visą to sumanymo ab
surdiškumą. Įstaigose rasti 
tarnautojai buvo visai nepa
ruošti pareigai atlikti, todėl ir 
jų tarnyba norimo tikslo nega
lėjo pasiekti. Vietoj patys da
vę atsakymus, jie sugebėjo nu
rodyti tik telefonų numerius 
kur aš galėčiau informacijų pa
bandyti gauti. .Visa įstaigos ap
linka buvo šiukšlynas ir “pa
vyzdinga” netvarka. Dabar me
ras Lindsay surado galop pro
gą visas tas įstaigas panaikinti 
ir tarnautojus paleisti naudin
gesnio ir jiems įkandamesnic 
darbo pasiieškoti. Joms išleista 
keliolika milijonų dol., bet 
miesto gyventojų aptarnavimas 
negalėjo pagerėti.

Kita nežmoniškai išpūsta tar
nyba yra Lindsay administraci
jos public relations aparatas. 
Dabar jo išlaikymas per me
tus kaštuoja 3.6 mil. dol., iš ku
rių 3 mil. dol. eina tik algom. 
Tarnautojų yra 234 asmens 
bet dabar jau sumažinta 3C 
proc.

Trudeau į Maskvą
Ottawa. — Kanados premje

ras Trudeau gegužės 11 prade
da kelionę į Sovietiją. Jis ten 
pirmą kartą yra 'buvęs 1952 
kaip jaunas ir gerokai padykęs 
profesorius, nes pateko į bėdą 
pradėjęs gatvėje su vaikais žais
ti sniego gniūžtėmis ir viena jo 
mesta gniūžtė pataikė tiesiai : 
Lenino statulą. Kanados atsto
vybė turėjo tada daug vargo, 
kol įtikino Sovietų saugumą, 
kad su vaikais susidėjęs sve
čias neturėjo pikto noro panie
kinti Lenina* 4.

Dubčekas dirba 
lentpiūvej

Bratislava. — Čekoslovakijos 
komunizmo reformatorius A. 
Dubčekas galop gavo darbą: 
pradėjo dirbti vienoje lentpjū
vėje netoli Bratislavos. Jo dar
bas —mechaninių pįūklų val
dymas.

Bet ir čia jis nėra paliktas ra
mybėje, nes jo draugai darbi
ninkai vis suranda visokių prie
monių ir progų jo darbo dieną 
palengvinti. Lentpiūvę nuolat 
lanko žmonės, norėdami Dub- 
čekui pasakyti, kad jis nėra pa
mirštas ir labai gerbiamas. Be 
to, žinios Šveicarijos spaudoje 
tvirtina, kad Dubčekas esąs li
gonis.

Pasaulio žmones 
šimtmečio gale

Jungt. Tauto*. — Paskuti
nis JT statistikos biuletenis 
skelbia moksliškai apskaičiuo
tus gyventojų skaičius apie 
2,000 metus. Jeigu iki *o laiko 
nebus atominiais ginklais ve
damų karų, tai 2,000 metais pa
saulyje bus apie 6 bilijonai 
494 milijonai gyventojų. Ūkiš
kai neišsivysčiusiuose kraštuo
se gyventojai didės 2.2 proc. 
per metus, ūkiškai turtinguose 
tik 1 proc. Po 30 metų Kini
joj ir Indijoj bus po vieną bili
joną žmonių. Didžiausias žmo
nių padidėjimas bus pietinėj ir 
rytinėj Azijoj — ten gyvens 
daugiau kaip pusė žmonijos.

Palyginus sd prieš Lindsay 
buvusios administracijos tam 
reikalui turėtu; personalu, da
bartinis yra 50 proc. didesnis, 
atlyginimai dukart didesni. Me
ro spaudos sekretoriaus meti
nė alga siekia 41,000 dol., biu
džetas 1966 m. buvo 1.2 mil. 
dol., dabar jau 3.6 mil. dol.

Ir kodėl taip? Mero pavaduo
tojas Aurelio duoda tokį atsa
kymą: “Jei aš rašyčiau knygą, 
tai bandyčiau nusakyti- rekla
mos reikšmę politikieriaus kar
jeroje. Man atrodo, kad paties 
politikieriaus reklamavimas 
veik visada atneša jam daug 
daugiau naudos, negu jo pada
rytas darbas”. Aiškiau pasa
kius, milijonai dolerių išlei
džiami reklamai reikalingi me
ro Lindsay politinei karjerai

Čia matoma įrengti baigiama 
buv. prez. Johnsono biblioteka. 
Biblioteka sudarys dalį Texas 
valstijos universiteto komplek
so, bet ji bus JAV Archyvų ad
ministracijos žinioje. Pastatas 
yra 9 aukštų kubas, be langų ir 
be jokių išorinių pagražinimų, 
bet viduje bus visos moderniš
kos priemonės temperatūrai ir

Lietuvė Antanina Binkins, fotografuojanti ir Darbininkui, sveikinasi su New Yorko policijos vadu Patrick V. 
Murphy. Vidury stovi senatorius William J. Giordano. Jis buvo naujai specialiai įtrinktas vietoj mirusio W. 
Ferrall. Nuotr. C. Binkins

stiprinti. Gerai, kad kas nors 
išdrįso aiškiau apie reikalą kal
bėti.
Kitę miestų išlaidos

Bostonas public relations rei
kalam teišleidžia tik 255,0 0 0 
dol., Los Angeles 623,842 dol.. 
Atlanta 12,600 dol., Pittsbur- 
ghas 15,900 dol.

Spaudos atstovams New Yor
ko miesto aukštesnieji tarnau 
tojai veik neprieinami, nes vi
sus ryšius su spauda nori tvar
kyti pats meras. Wagnerio val
dymo metu spaudai buvo visi 
prieinami — ir pats meras ir 
kiti pareigūnai..

Savęs reklamavimui Lindsay 
laiko ir miesto ^radijo stotį. Da
bar personalas sumažintas 5C 
proc. ir stoties išlaikymo išlai
dos tokiu būdu sumažės.

drėgmei kontroliuoti, čia bus 
ne tik prez. Johnsono doku - 
mentų saugykla, bet ir visa 
kita, ko reikia atvykstantiems 
tų dokumentų studijuoti. Ten 
sukaupto turto apimtis: 31 mi
lijonas puslapių dokumentų, 
500,000 fotografijų ir tūkstan
čiai Johnsoną ir jo veiklą pri
menančių daiktų.

Kad sumažintų besibaigian
čių ir naujų biudžetinių metų 
milžiniškus deficitus, nuo lie
pos 1 atleidžiama iš tarnybos 
800 pilną laiką dirbančių tar
nautojų ir 2,000 nepilnai ar lai
kinai dirbančių bei sulaikytas 
naujų tarnautojų samdymas 
Bus sutaupyta daugiau kaip 
10 mil. dol. per metus.

Senatoriaus mįsle
Washingtonas. — Sen. Ful

bright pasižymi greitu minčių 
formulavimu ir nesivaržo jomis 
apsišaudyti, ypač jei jį kuris 
nors klausimas suintriguoja.

Prieš kelias dienas jis buve 
paklaustas, ar yra galimybių 
moteriai būti išrinktai JAV pre
zidentu. Jis atšovė štai kokiu ka
lambūru: “Moterų krašte dau
giau negu vyrų. Jos turi dau
giau pinigų negu vyrai. Jos pa
tvaresnės, gyvena ilgiau už vy
rus. Jos gražesnės už vyrus ir 
bendrai imant, jos išmintinges 
nės. Kai tik atsiras tinkama 
kandidatė, ji bus išrinkta JAV 
prezidentu”.

Tokia jo nuomonė ar tik pa
sišaipymas? Niekas negalėtų tik 
rai pasakyti. Tik gyvenime 
praktika tegalės šią mįslę iš 
spręsti. x

' Sodiety lekinvar- 
Ceil one

Colombo. — Civilinis karas 
Ceilone, atrodo, yra apvaldy
tas, bet dar yra vietų, kurių 
vyriausybė nevaldo. Dalis suki
lėlių persigrupuoja naujam ban
dymui ka nors kitur laimėti.

Sudarytas komitetas iš vy- 
riausvbės nariu civilinei val
džiai sugrąžinti tose vietose, 
kuriose sukilėliai ją panaiki-" 
no. Taip pat ir padėti vieti
niams organams atstatyti ūki- 

. nę tvarką bei “reabilituoti” sa
vanoriškai pasidavusius ar ne
laisvėn paimtus sukilėlius.

Kas tie sukilėliai, kas jų va
dai, iš kur atėjo paskata pra
dėti pasipriešinimą ir kokios
priežastys prie to privedė, vy
riausybė savo žiniomis dar su 
visuomene nesidalina. Padėtis, 
matyt, buvo gana pavojinga, 
kad paprašė iš Maskvos lėktu
vų su rusiškomis įgulomis. Jei 
toji žinia pasitvirtins, tai Ceilo- 
nas bus pirmoji nekomunisti
nė valstybė, kur Maskva turės 
karine baze. 4. 4.

Egipto, Libijos ir Sirijos su
sitarimas sueiti į vieną valsty
bę, kurios vardas bus Arabų 
Respublikų Federacija, prana
šauja naują panarabizmo karin
gumo pasireiškimą. Aštuonius 
mėnesius trukusi politinė taika 
su Izraeliu gali pasibaigti jei ne 
karu, tai bent mažesnio pobū
džio susikirtimais.

Paskelbtoji deklaracija Izrae
liui nežada nieko gero, nes ten 
skelbiama, kad “pirmasis naujo
sios federacijos tikslas yra oku 
puotų žemių išlaisvinimas”. 
Prisiekiama su Izraeliu neside- 
rėti, jo kaip valstybės niekad 
nepripažinti, neatiduoti nė vie
no colio žemės ir išreikalauti 
pilną atlyginimą vadinamiems 
Palestinos arabų pabėgėliams. 
Tai maždaug ta pati programa 
kurią buvo priėmę arabų vadai 
Sudane 1967 m. tuojau po 
katastrofiškai pralaimėto Šešių 
Dienų karo.

Po Nasserio mirties naujasis 
Egipto prez. Sadatas nuo tos 
kietosios programos buvo pasi
traukęs, nes sutiko pradėti su 
Izraeliu pasitarimus, likviduoti 
ginčus ne karu, bet politiniu su
sitarimu ir taikos sutartimi. Da
bar išeitų, kad nuo tos linijos 
vėl atsisakoma. Sirija niekad 
Sadato politikai nepritarė, to
dėl sudarius uniją su Egiptu

Vietnamo žodis apie vietnamizaciją 
Saigonas gavęs tik moterims 

skraidyti lėktuvą
Saigonas. — Kietas žodis pa

sigirdo iš P. Vietnamo Ameri
kos pusėn. Viceprez. Ngųyen 

_ Cao Ky pasikvietė spaudos at
stovus ir išaiškino, kas “vittna- 
mizacija” dabar yra ir kaip jis 
ją supranta.

Jis pareiškė, kad vietnamiza- 
cijos programa yra jo planas 
ir kad jis sutikęs principe su 
prez. Nixonu, kad atitinkamo
mis sąlygomis vietnamiečiai 
gali patys vieni apsigynimo ka
rą vesti.

Bet kas gi yra vietnamizaci- 
ja? Jeigu ji reiškia, kad reikia 
padaryti P. Vietnamą stiprų ka
riškai, kad galėtų pats vienas 
apsiginti, tai tam darbui at
likti reikia nuo 15 iki 20 metų.

- Bet jeigu vietnamizacija reiš
kia tik tiek, kad amerikiečiai 
galėtų iš P. Vietnamo pasi
trauki, tai tokios vietnamiza- 
cijos planas gali būti įvykdy
tas ateinančiais metais.

Pilna vietnamizacija reiškia 
ne tik amerikiečių išjungimą 
kariškai, bet ir daugybę darbų 
socialinėje, politinėje ir ūkinė
je srityje. Tokiai vietnamizaci- 
jai reikia 15-20 metų.

Anot jo, Amerikos sausumos 
kariuomenė jau gali išeiti iš 
Vietnamo, bet aviacijos* para
ma dar bus ilgai reikalinga. 
Kiek ilgai, priklausys nuo to, 
kaip greit amerikiečiai padės P. 
Vietnamui suorganizuoti savo 
aviaciją. Su dabar Vietnamui 
duotu lėktuvu negalima pasiro
dyti prieš S. Vietnamo turi
mus MIG-21. Gi P. Vietnamas 
iš Amerikos yra gavęs tik A-37, 
kuris tinkamas tik moterim pa
skraidyti. Tai nėra kovos lėktu
vas, kuris galėtų padėti įvyk
dyti karinę vietnamizacija.

Ilgesnis Amerikos sausumos 
kariuomenės pasilikimas Viet
name nėra reikalingas, jos 
ištraukimas dabartiniu tempu 
esąs priimtinas, bet su sąlyga, 
kad P. Vietnamas gautų tin
kamų kovos lėktuvų. Prez. 
Nixonas ir paskutinį kartą kal
bėdamas yra pasakęs, kad JAV 
aviacija pasiliks Vietname tol,

— 50,000 nauju imigrantu 
Izraelis laukia 1971 metais. 
Jiems įkurdinti ir gyvenimo 
pradžiai padaryti reikia 224, 
285,715 dol.

reikštų, kad prie senojo nusi
statymo turėtų ir Egiptas su
grįžti.

Izraelio vyriausybė panikos 
ženklų nerodo, nes ji greičiau
siai linkusi manyti, kad unijos 
sudarymas yra tik politinis ma
nevravimas ir sudarymas juridi
nio pagrindo visų trijų valsty
bių karinių planų suderinimui 
Kadangi Sadatas yra davęs raš
tišką pažadą JT tarpininkui Jar- 
ringui pasirašyti ssu Izraeliu tai
ką, tai pirmas Izraelio žingsnis 
turėtų būt išsiaiškinimas, ar tas 
Egipto įsipareigojimas tebega
lioja.

Pačios federacijos gimimo 
metriką rašys visose trijose 
valstybėse pravestas referen
dumas, kuris numatytas rugsė
jo 1. Kadangi visos trys valsty
bės yra labai grynos diktatū
ros, tai balsavimo duomenys iš 
anksto žinomi.

Nežiūrint visų tų demonstra
cijų, slaptoji JAV diplomatija 
tebebando pasiekti tarp Egipte 
ir Izraelio laikini susitarimą 
nors Suezo kanalo. atidarymo 
reikalu. Tuo klausimu tartis 
Washingtonan atvyko Izraelio 
premjerės pavaduotojas Yigal 
Allon, gi Jordano karalius 
tramdo ginklu teroristus ir vėl 
tyliai ieško naujų ginklų siun
tų Amerikoje ir Europoje.

kol ji bus P. Vietnamo apsigyni
mui reikalinga. Reiškia, kad 
abi šalys kalba susitarusios.

Bonna. — Kovo 31 prasidė
ję V. Vokietijos ir Čekoslovaki
jos pasitarimai nutraukti pra
nešimu, kad diskusijos bus to
liau tęsiamos* Šis buvo pirmasis 
susitikimas, -kurio ir dar kitų 
susitikimų tikslas tuo tarpu yra 
tik ieškojimas medžiagos disku
sijoms ir. jei galima, susitari
mams.

Posėdžiai vyko Pragoję, kal
bėjosi viceministerių rango už
sienio reikalų ministerijų parei
gūnai. Bonnos-Pragos pasitari
mų kompleksą sudaro garsusis 
1938 Miuncheno susitarimas, 
atidaręs Hitleriui kelią pasi
grobti Čekoslovakiją. V. Vokie
tijos pozicija tuo reikalu yra to
kia, kad ji laiko tą susitarimą 
negaliojančiu. Panaši nuomonė 
yra ir Pragos, bet tarptautinės 
teisės atžvilgiu tas susitarimas 
turi visą kompleksą juridinių 
painiavų. Viena, pavyzdžiui, kad 
ir faktas, jog susitarimo sudary
mo metu nebuvo nė tokios rū
šies Vokietijos, kokia dabar yra 
V. Vokietija, nė Čekoslovakijos 
To komplekso išpainiojimas da
bar ir sudaro pasitarimų ob
jektą.

V. Vokietijos viceministeris Paul 
Frank, pradėjęs pasitarimus su 
Čekoslovakija dėl santykių sunor- 
malinimo.



DARBININKAS 1971 m., balandžio 23, no. 29

New Yorke nužudė 100.000
Amerikos katalikų spaudoje 

šalia kalbų apie kunigų celiba
tą kitas daugiausia kalbamas

BAŽNYČIA IR ŠALIA JOS dėlės paramos prezidento Nlxo- 
no pasisakyme. Prezidento pa* 
reiškimu, “abortai yra nepriim-

reikalas yra abortai. New Yor- 
kas yra tų kalbų prieky, nes 
čia gub. Rockefelleris pasirašė 
abortam palankiausią visoje 
Amerikoje įstatymą, ir New 
Yorkas kai kur spaudoje vadi
namas abortų sostine.

Į New Yorką keliauja norin
čios abortų iš kitų valstijų. 
New Yorko miesto sveikatos 
tarnybos administratorius pra
nešimu, per 8 mėnesius, nuo 
1970 liepos 1 iki 1971 vasario 
28, legalių abortų padaryta 
92,881. Iš jų 52 proc. ne iš New 
Yorko.

New Yorke kilo ir stipriau
sias sąjūdis prieš abortus. Są
jūdis siekia atsukti įstatymo ra
tą atgal. New Yorko provinci
jos vyskupų sugestija, šimtai 
tūkstančių parašų surinkta po 
peticija New Yorko valstijos le
gislature!. Kovo 29 Albany bu
vo surengta demonstracija. Ba
landžio 25 visoje valstijoje pra
dedama savaitė už “teisę gy
venti” (Right to Life).

Senatorius Donovan ir a- 
samblejos atstovas Crawford 
pasiūlė projektus esančiam 
abortų įstatymui suvaržyti. Do-

novanas tvirtino, kad gub. 
Rockefelleris, norėdamas laimė
ti respublikonų balsus jo siūlo
mam biudžetui, pasižadėjęs su
spenduoti 90 dienų mokėjimus 
už abortus tom moterim, ku
rios šiaip naudojasi valstybinės 
labdaros parama.
Kova eina ir visos Amerikos 
plotu

Yra veikiančių prieš abortus, 
bet yra veikiančių ir už abor
tus. Pastarieji rodės net geriau 
organizuoti. Ir “America” žur
nalas (kovo 6) rašė, kad rim
tai organizuoto pasipriešinime 
abortam nesą. “Jokios strategi
jos. Jokios programos. Jokie 
vadovavimo. Jokios akcijos”. 
Bet magazinas “Science” (vas. 
12) skelbė anketos duomenis, 
kad 80 proc. gyventojų pasi
sakę prieš abortus.

Abortus organizuotai parė
mė “Planned Parenthood Fede
ration”, parūpindama lėšų a- 
bortam apmokėti. Vien Wash - 
ingtono D.C. skyriaus biudžete 
tam reikalui buvo 312,000 dol.

“National Association of So
cial Workers” pritarė abortų

politikai. Bet po šio pritari
mo susilaukė viešų laiškų iš sa
vo narių, reikalaujančių, kad 
gintų jų teisę atsisakyti nuo da
lyvavimo abortų operacijoje bei 
patarnavime.

Visur aiškiai pasisakė prieš 
vyskupai. The Tablet ir kiti 
laikraščiai sveikino ir rado di- ""Tautų”.

tina priemonė gyventojų prie
auglio kontrolei. Aš negaliu 
suderinti abortų su savo asme
nine pažiūra į šventumą žmo
gaus gyvybės — įskaitant ir ne
gimusių gyvybę”. “Negimęs tu
ri teises, pripažintas įstatyme 
kebu, pripažintas net ir princi
puose, paskelbtuose Jungtinių

Prasidėjęs visu plotu sąjūdis 
prieš abortus neapsiėjo be vi
daus trynimosi tarp pačių ka
talikų ir net Bažnyčios pareigū
nų. Paskutiniame “Triumph” 
(konservatyviųjų) nr. skelbia - 
ma dokumentinė medžiaga, 
kaip propagandinei kovai už 
“Gyvybės teisę” buvo rengia
mas kongresas Washingtone 
kovo pabaigoje. Iniciatyvos 
ėmėsi organizacija “The So
ciety for Christian Common
wealth”. Kongresas turėjo pa
remti vyskupų konferencijos

SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, įv. 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.

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. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest Pway 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.

Premijos laikraštininkui ir mokslininkui
Lietuviu Kataliku Mokslo A- 

kademija steigia nuolatinę 
kasmetinę premiją, 500 dole
riu, lietuviui laikraštininkui tais 
metais periodikoje labiausiai pa
sitarnavusiam lietuvių krikščio
niškai kultūrai. Premijos inicia
torius ir mecenatas yra kun. 
dr. Juozas Prunskis; jis pasi
rūpins atitinkamu Įnašu, iš ku
rio palūkanų bus kasmet tei
kiama premija laikraštininkui. 
Pagrindinis Įnašas bus L- K.M. 
Akademijos nuosavybė.

L.K.M. Akademijos centre 
valdyba jau yra priėmusi pre
mijų fondo reguliaminą ir pre
mijų teikimo nuostatus-

Premijai skirti kasmet vis ki
toje lietuvių kolonijoje bus su
daroma jury komisija. Komisi
jos bus sudaromos ne tik JAV, 
bet kai kuriais metais ir Kana
doje, Pietų Amerikoje, Europo
je, Australijoje. Premijai kandi
datus motyvuotu raštu galės 
siūlyti visi. Jury komisija iš pa
siūlytų ar. visai naujų pa
rinks laikraštininką. kuriam 
tais metais bus skiriama pre
mija. Premija bus teikiama la
biausiai kūrybingumu savo žur
nalistiniame darbe pasižymėju
siam laikraštininkui, bet taip 
pat bus atsižvelgiama ir į są- 
-lygas, kuriose jam tenka dirb-

Kun. dr. J. Prunskis

Akademija, nustatydama, kur ir 
kada premija bus įteikta-

Ateinančiais, 1972, metais L.

Kiek ir kur lietuviai studijuoja

ti, ir į parodomą pasiaukojimą 
lietuviškai periodikai.

Jury komisija bus sudaryta 
dar šią vasarą, ir ji iki metų 
pabaigos parinks premijuotiną 
laikraštininką, kuriam premijos 
paskyrimą paskelbs L. K. M.

K. M. Aakademija paskelbs ir 
premiją už mokslo darbą. Ir ši 
premija bus duodama kas
met, po 1000 dolerių. Ir šios 
premijos iniciatorius bei me
cenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Kiek okupuotoj Lietuvoj stu
dentų, ką jie studijuoja ir kur 
mokosi, kokia jų buitis —apie 
tai žinių suteikė aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo 
režiminis ministeris H. Zabulis. 
Jis vilniškės Eltos atstovui pa
sakojo (“Tiesa”, 268 nr.), kad 
šiuo metu Lietuvoje esama 57. 
000 studentų. Tik trečdalis yra 
darbininkai ir darbininkų vai
kai. 29 proc. yra atvykę iš kol
chozų. Jaunimas pasirenka vie
ną iš 130 specialybių. Studen
tai atlieka praktiką kitose vals
tybėse, tiksliau, vad. socialis
tiniuose kraštuose- Pernai ir 
šiemet 150 studentų praktiką 
atliko svetur. Šiuo metu lietu
vių jaunimas studijuoja Bulga
rijoje, Lenkijoje, Rumunijoje. 
Vengrijoje ir Rytų Vokieti
joje.

Nors specialybių aukštosiose 
mokyklose netrūksta, tačiau tos 
mokyklos, teigia Zabulis, 
dar nesugeba paruošti visos ei
lės specialistų. Nepaprastai
trūksta statybininkų, matemati
kų, per mažai paruošiama ener
getikų, mašinų gamybos specia
listų, be to. labai trūksta fizi
kos ir matematikos mokvtoju. 
■ U- —-

VERSTINĖ LITERATŪRA
Vilniuje sausio pradžioje Ra

šytojų sąjungos plenume Just. 
Marcinkevičius pateikė duome
nų apie vertimus (“Tiesa”, sau
sio 9. Per pastaruosius penke
rius metus išleisto5 688 versti
nės knygos. Iš šio skaičiaus ru
sų klasikai, sovietų literatūrai 
teko 224 knygos, o kitų so
vietų režime esančių tautų lite
ratūrai — 102 leidiniai, be to. 
128 knygos tai vertimai iš vad. 
socialistinių šalių klasikos bei 
nūdienos. Visi tie leidiniai su
daro du trečdalius vertimų. Tuo 
tarpu iš Vakaru pasaulio litera
tūros vertimų — 234, taigi treč
dalis-

Lietuvių literatūra verčiama 
į 32 Sovietų Sąjungos valdomų 
kraštų kalbas. Lietuvių kūryba 
gausiai verčiama į latvių, estų 
ir ukrainiečių kalbas, bet ... 
nusiskundžiama ryšiais su gu
dais. Gausiausiai lietuvių rašy
tojų knygos leidžiamos Rytų 
Vokietijoje (pernai išleistos še
šios knygos), norima, kad dau
giau knygų pasirodytų Lenkijo
je. (Elta)

Vilniaus universitetui pakvie
tus studijuoti lietuvius, gyve
nančius užsieny, jau esą gauti 
pareiškimai iš JAV, Vakarų Vo
kietijos, Argentinos ir Lenki
jos lietuvių. Vieni jų pageidau
ja atvykti tik tobulintis, kiti 
nori studijuoti lietuvių kalbą ir 
literatūrą, teisę, mediciną, žur
nalistiką. (Elta)

Politechnikos institute Kau
ne technikos mokslų daktaro 
laipsnio disertaciją apgynė Da
nielius Eidukas. Jo tema— 
apie puslaidininkių prietaisus. 
Tai pirmas šios srities techni
kos mokslų daktaras Lietuvoje. 
(Elta)

JAV-se viešėjo prof. dr. Vy
tautas Statulevičius, Fizikos ir 
matematikos instituto direkto
rius. Jis buvo pakviestas pa
skaitų universitetuose JAV Tau
tinės mokslų akademijos. Lan
kėsi Chicagos, New Yorko, Ka
lifornijos ir kt. universitetuose 
Prieš penkerius metus panašią 
kelionę turėjo Vilniaus univer
siteto rektorius prof. J. Kubi
lius. (E)
. Vilnietė baleto artistė Geno
vaitė Sabaliauskaitė aštuonis 
mėnesius yiifbo, baletineistere 
Čilėje, Santiago miestd. Grįžu
si į Vilnių, eilės meno veikė
jų kviečiama' ji ir vėl išvyko Į 
P. Amerikos kraštą. Ten ji 
paruošia klasikinius baletus, ti
kisi pastatyti fragmentus iš lie
tuvių baletų . “Ant marių kran
to”, “Jūratės ir Kastyčio”. Sa
baliauskaitė anksčiau yra šoku
si Prancūzijoje, Belgijoje, Suo
mijoje, Turkijoje ir Azijoje— 
Burmoje, Ceilone, Kambodžo
je ir Tailande. (Elta)

Lietuvos styginis kvartetas 
vasario mėn. vieną savaitę kon
certavo Vengrijoje, Djor ir So- 
pron miestuose. Šalia Brahm- 
so ir Haydno kvartetų, lietu
viai supažindino vengrus su J 
Juzeliūno Trečiuoju kvartetu.

Dainininkas V. Noreika va
sario antrojoje pusėje dainavę 
Rytų Vokietijos Berlyno ir kitų 
miestų operų teatruose, su žmo
na pasirodė solo koncertuose ir 
Berlyno televizijoje. Būdinga 
kad Noreikos į netolimą Vokie
tiją vyko ne tiesiu keliu, — 
bet... per Maskvą. (E)

Vengrijos leidykla “Europa” 
numato išleisti Juozo Grušo ap
sakymų rinktinę vengrų kalba.

bendrą pareiškimą, kad abor
tus reikia laikyti žmogžudyste. 
Bet kongresas neįvyko, ar bent 
atidėtas. Sukliudė kun. James 
McHugh, Amerikos “Katalikų 
konferencijos direktorius šei
mos reikalam”, kuris išsiunti
nėjo laiškus vyskupam, siūlyda
mas kongreso neremti. Iš laiš
kų atrodo, kad jam labiausiai 
nepatiko, jog tarp kongreso 
iniciatorių buvo “Triumph” re
daktorius Bozell (kuris buvo or
ganizavęs piketus prieš abor - 
tus dariusią ligoninę ir Įsiver
žęs jėga į vidų — už tai buve 
nuteistas).
Kovos rezultatai kitur

Jei po New Yorko abortam 
palankiausio įstatymo visoje A- 
merikoje prasidėjo iniciatyva 
pasekti New Yorko pavyzdžiu, 
tai lygiai eina ir pastangos ne
prileisti prie to, kas padaryta 
New Yorke. Marylande nebu
vo leista abortų ratui pasisukti 
pirmyn — kovo 24 asamblėja 
77:60 balsais abortų pasiūlytą 
įstatymą atmetė. Georgia abor
tų “laisves” taip ipat atmetė. 
New Jersey buvo pasiūlyta abor
tų liberalizacijos projektas. Bet 
opinijos spaudžiamas siūlytojas 
savo projektą atsiėmė.

Kova už ir prieš nebaigta.

Lietuviai krepšininkai
Vilniuje kovo mėli, vykusio

se Sovietų • Sąjungos'; krepšinio 
pirmenybėse Lietuvos krepši
ninkai ir vėl pasižymėjo. Kau
no Žalgiriečiai ir Vilniaus “Ki
birkšties” sportininkės — mo-

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

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

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas 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 kainą.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.___________________________ ______ _________
SAG 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 liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.________________________
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AT. 4-R319- Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės. 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
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, N.J. 0707p. . .
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. * 

terys, abi geriausios komandos 
Lietuvoje, iškovojo bronzos me
dalius. Kitais metais pirmeny
bėse dalyvaus jau keturios lie
tuvių komandos. Geriausias lie
tuvių krepšininkas vis tebėra

M. Paulauskas.
Šiuo metu lietuviai krepšinin

kai yra vieni geriausių Sovietų 
Sąjungoje, bet 1938 ir 193S 
krepšinio srity laisvoji Lietuva 
yra buvusi visos Europos nuga

lėtoja. (Elta)
Lietuvos Mokslų akademijos 

paminėta 30 metų veiklos su
kaktis — Akademija įsteigta 
1941 sausio 16. Šios Įstaigos 
vadovo pareigas einąs, jau 
25 metai, prof. dr. Juozas Ma
tulis “Tiesos” bendradarbei 
(nr. 13) aiškino , kad 1971 me
tais Lietuvoje esama apie 8,500

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 SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.___________________________________ ■
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Dr. P. Daužvardis, Lietuvos gen. konsulas Chicagoje. apžiūri Pedagoginio Lituanistikos Instituto koridorinę 
biblioteką. Nuotr. V. Noreikos

Į ją įeis apsakymai iš knygų 
“Sunki ranka” ir “Rūstybės 
šviesa”. Anksčiau minėta lei
dykla buvo išleidusi to paties 
Grušo apsakymą “Anupras nu
krito Iš dangaus”, A. Bieliaus
ko “Kauno romaną” ir kitus 
lietuvių rašytojų kūrinius. (E)

Dainininko Jono Byros 80 
metų amžiaus sukaktis viešai 
paminėta. Byra yra mokęsis 
Vienoje, New Yorke ir Pary
žiuje. Valst. teatro operoje iki 
1940 metų yra dainavęs dau
giau kaip 30 partijų. Jau bū
damas pensininku, Byra iki 
1957 dirbo pedagogu — repe
titorium operos-baleto teatre
Vilniuje. (E)

A. Sniečkus šių metų pra
džioje vadovavo penkių asme
nų Sovietų Sąjungos delegaci
jai, devynias dienas lankiusiai 
Kongo respubliką Afrikoje. (E)

Vilniuje veikią telefono au
tomatai kas metai duoda vidu
tiniškai ligi 250.000 rublių pel

no. (E)

mokslininkų, tarp jų 200 moks- 
lo daktarų ir arti 3,000 moksle, 
kandidatų.

J- Matulis pažymėjo, kad šiuc 
metu Lietuvoje yra 79 moksle 
įstaigos, iš jų — 13 aukštųjų 
mokyklų, 32 mokslinio tyrime 

institutai ir kt. (E.)
Kaunietis boksininkas Juozas 

Juocevičius kovo mėn- Kazanė
je vykusiose Sovietų Sąjungos 
bokso pirmenybėse laimėje
aukso medalį. Kiti laimėtojai, 
laimėję sidabro ir bronzos me
dalius, taip pat kauniečiai, J 
Kolyčevas ir V. Bingelis. (E)

Tautosakos rinkimas. “Litera
tūros ir Meno” savaitraštyje va
sario mėn- (nr. 7) Alė Počhilpai- 
tė sako, kad Vilniuje, Lietu
vių kalbos ir literatūros institu- 
tesaugoma apie 70,000 tautosa
kos vienetų, kasmet užrašoma 
10-20 tūkstančių vienetų.

Tačiau... tautosakos rinki
mo sektoriuje, institute, dirba 
vos apie 10 žmonių, gi tauto
sakos rinkimo planas sudarytas 
net 25 metams. Kas tą darbą 
paskubins? — klausia autorė %

lilaista raiyt, Juozo Paukite 
lio knyga “Apyniai kvepėjo”— 
tiražas 15,000 egz. Sudėti apsa
kymai nuo pačių pirmųjų, rašy
tų 1922. (E) -

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

X

DAINŲ ŠVENTE 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



1971 m., balandžio 23, no. 29 DARBININKAS

DARBININKAS
BROOKLYN, N. Y. 11M1 
910 WILLOUGHBY AVE. Lietuvos pranciškonų laimėj imas

Editorial Office GL 5-7281 • Business Office GL 2-2923
THE WORKER by Franciscan fathers

Eina nuo 1915 metų.
1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ Ir LIET. 21NIAS 

Prenumeratos kaina $8 00 —- Subscription per year $8.00
Second-clBM portage paid at Brooklyn Port Office

Puoilehed •eml-weekly except holiday weeks and July and First week laa August 
when published weekly.

Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti strsipsnral 
saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
Mrellk’s redakcijos nuomone. Už skelbimu turini Ir kalba redakcija neatsako.

Būkim optimistai
Šių dienų politinio gyvenimo 

įtampa žmonijai kelia pagrįstą 
nerimą ir baimę. Skriaudžiamie
ji neberanda draugų. Nėra žo
džio nei rašto tesėjimų. Vieną 
dieną pasižadama, net pasirašo
ma, kitą — griaunama. Prekia
vimas svetimu kailiu virsta pa
sauliniu dėsniu. Smurtas ima 
viršų prieš teisę.

To akivaizdoje kai kurie 
mokslininkai pradeda kelti 
klausimą, ar verta skelbti moks
linius išradimus. Išradimai esą 
panaudojami ne žmonių gero
vei kelti, bet jiem žudyti. Spau
da išmarginta šiurpiomis ant
raštėmis. Netikras rytojus ke
lia apatiją pozityviai veiklai. 
Kam dirbti ir kurti, jei vis
kas bus dūmais paleista?

Ar mes, lietuviai, tokiam pe
simizmui turime pasiduoti?

Tiesa, svetur gyvenantieji 
esame atskirti nuo savo tautos 
kamieno. Bet ne amžinai. Juk 
darome pastangas Lietuvai iš
laisvinti ir tikime tų pastangų 
vaisiais. Nelaimė būtų, jei ne
tektume to tikėjimo.

Įsitikinimas ne tik daug ža
da, bet ir gali. Žmogaus min
ties galybė dar nepasverta. Li
gotas žmogus, ištikus pavojui, 
kartais daugiau padaro už svei
kuosius. čia ne kūnas bei rau
menys pasveiksta, tik dvasios į- 
takai pasiduodama. Tai sugesti
jos galybė. • ‘ .

Pasakymas, kad “Įkalbėjo 
sveikam ligą” nėra tik juoko 
vertas. Ateitis, apie kurią tiek 
kartais prisvajojam, būna to
kia, kokios norime, kokia tiki
me. Taigi neužsidėkime tamsių 
akinių, kad atrodytų viskas 
juoda, tamsu ir beviltiška. Bau
bų, kurie mus gąsdina, yra vi
sokių. Tačiau didžiausias baubas 
tai neviltis. Ji stabdo mūsų 
veiksmus, nes atima drąsą.

Mes, lietuviai, kurie iš pra
eities semiamės stiprybės, tu
rime žiūrėti į dar skaidresnę 
ateitį. Turime savyje ugdyti op
timizmą. Ne likimas mus teval
do, bet mes jį! Būkime ryžtingi 
ir kovingi. Mūsų tautinė ir kul
tūrinė veikla tegu įtikina pa
saulį, kad Lietuvos okupavimo 
byloje įsisenėjimo teisės nėra 
ir nebus. Tuo mes patys pir
miausia turime tikėti, ir tą mū
sų tikėjimą turi nuolat jausti 
mūsų tėvynės okupantas. Gali
ma paimti pavyzdį iš Biblijos. 
Ten pasakyta, kad Izraelio vai
kai, būdami vergijoje, ilgėjosi 
tėvynės, sakydami: “Tegu nu- 
džiūsta mano dešinė, jei aš už
mirški tave, Jeruzale, ir tegu 
mano liežuvis prilimpa prie go
murio, jei tavęs neminėsiu.” 
Tie žodžiai tinka ir mum.

Kiekvienam žmogui pasaulis 
atlygina tuo pačiu, kuo žmogus 
jam: jei nusišypsosi, jis tau nu
sišypso; jei surauksi kaktą, ir 
jis niauriai pažiūrės į tave; 
jei dainuosi, tave priims links
ma draugija; jei mąstysi, tave 
užkalbins mąstytojai; jei myli 
pasaulį ir rimtai ieškai jame 
gero, būsi apsuptas malonios 
draugystės, ir gamta papils tau 
pasaulio lobių. — sako Zimmer. 
manas.

★

Viskas kreiptina valios kon
centravimo linkme, būtent: 
“Aš galiu, aš noriu”. Toks pa
siryžimas ne tik kariuomenėm, 
bet ir atskiriem žmonėm padė
jo laimėti ne vieną žygį, nors 
buvo didžiausių kliūčių, pasto
jusių kelią. Tad neveltui yra 
sakoma, kad pasiryžimas nuga
lėti yra pusė kovos, o galvoti 
apie pralaimėjimą reiškia, kad 
jau yra pusiau pralaimėta, nors 
kova dar ir neprasidėjo.

Jonas Miškinis

Pranciškonų ordinas yra su
skirstytas į savarankius tauti
nius vienetus, kurie vadinami 
provincijomis. Pagal ordino į- 
status, provincijai vadovauja 
provincjjolas, viceprovincijolas 
ir bent keturi patarėjai. Pro
vincijolą ir kitus vadovybės 
asmenis renka visi provincijos 
nariai demokratiniu keliu. Gi 
vienuolynų viršininkus, įstaigų 
vedėjus ir kitus vienuolius, at
sižvelgiant į jų talentus ir spe
cialybę, skirsto provincijos va
dovybė. Norint tapti provinci
ja su minėtomis teisėmis, reikia 
turėti bent 150 vienuolių, pa
dariusių įžadus. Šios rūšies pro
vincija vadinama pilna provin
cija, arba didžiąja.

Didžioji Lietuvos 
pranciškonų provincija

Pranciškonai Lietuvoje di
džiąją Švento Kazimiero provin
ciją turėjo per šimtmečius. Gra
žiausias jos klestėjimo laikotar
pis buvo 18-to šimtmečio vi
duryje, kai jos jurisdikcijoje bu
vo 52 vienuolynai ir didelis 
skaičius vienuolių. Nuo pat 
krikščionybės pradžios Lietuvo
je iki paskutinio šimtmečio vi
durio pranciškonų veikla ir į- 
taka buvo plačiai jaučiama vi
same krašte. Per tą visą laiko
tarpį jie dirbo ne tik religinį, 
bet ir tautinį bei mokslinį 
darbą. Tik 1864 carinė Rusija 
pranciškonus Lietuvoje sunai - 
kino. Buvo uždaryti visi vienuo
lynai, paliekant tiktai Kretin
gos, kuriame senesnieji vienuo
liai turėjo išmirti, o naujų ne
buvo leista priimti.

Mažosios pranciškonų 
provincijos

Be 'šių didžiųjų provincijų, 
ordino įstatai pramato ir ma
žesnius savistovius pranciško • 
nų vienetus, kurie buvo vadina
mi komisariatais, kustodijomis 
ir kitokiais vardais, šiom ma- 
žesniosiom provincijom nėra 
nustatytas vienuolynų nei vie
nuolių skaičius, tačiau jų teisės 
yra kiek susiaurintos. Provinci
jolas turi tas pačias teises 
kaip ir didžiųjų provincijų, ta
čiau jis ir jo patarėjai yra ren
kami Romoje. Šis provincijolas 
neturi sau viceprovincijolo, jis 
neturi teisės dalyvauti ordine 
generaliniuose suvažiavimuose 
ir negali rinkti ordino genera
linio viršininko.

Mažoji Lietuvos 
pranciškonų provincija

Lietuvai atgavus laisvę ir ne 
priklausomybę, pranciškonai 
pradėjo ten naujai kurtis ir 
plėstis. Jau 1931 pranciškonų 
Lietuvoje buvo toks skaičius, 
kad buvo leista įsteigti savaran
kę mažąją Lietuvos Švento Ka
zimiero provinciją, kurios cent
ras buvo Kretingoje. Kretingo
je pranciškonai caro buvo galu
tinai sunaikinti, Kretingoje pri
sikėlė naujam savistoviam gy
venimui. Šiemet yra 40 metų 
nuo jų mažosios provincijos i- 
steigimo.

Gražios ir sėkmingos buve 
jaunos provincijos dienos. Vie
nuolynų tinklas plėtėsi, narių 
skaičius didėjo, veikla šakojosi. 
Ypatingai pakilo vienuolių skai
čius, kai 1932 buvo įsteigta Šv 
Antano gimnazija. 1937 pran
ciškonai jau turėjo per 40 klie
rikų ir didelį skaičių brolių. 
Artėjo laikas mažajai provinci
jai tapti vėl didžiąja, ir prie 
to jau buvo ruošiamasi. Deja 
ir šį kartą priešas iš rytų viską 
sunaikino. 1940 žiaurusis Lietu

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, Lietuvos pranciškonu provincijolas

vos okupantas tuojau uždarė 
vienuolynus, o vienuolius iš
blaškė, įkalino arba ištrėmė 
Sibirą.

Mažoji provincija Amerikoje
Nors komunistai Lietuvoje 

viską sunaikino, tačiau jie 
negalėjo pasiekti tų, kurie buvo 
už Lietuvos ribų. Išblaškyti po 
platųjį pasaulį, Lietuvos pran
ciškonai rinkosi į Jungtines A- 
merikos Valstybes ir jau 1946 
galėjo įsteigti čia savo nepri 
klausomą mažają provinciją 
kurios 25 metų jubiliejų šie
met minime. Per 25 metus ši 
Šv. Kazimiero provincija buve 
laisva ir lietuviška, už tai savo 
tautine ir religine veikla ji sie
kė visame laisvame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius.

Vidurio provincijos
1967 pranciškonu ordino ge

neralinė kapitula Romoje nu
sprendė, kad, be didžiųjų ir 
mažųjų provincijų, būtų dar sa
varankis vidurio vienetas, kurio 
teisės jau su labai mažomis 
išimtimis prilygtų didžiųjų pro
vincijų teisėm. Šios viduric 
provincijos privalo turėti bent 

60 įžadus padariusių vienuolių 
ir tris kanoniškai įsteigtus vie
nuolynus. Dar svarbi sąlyga 
yra, kad tokios provincijos te
gali būti steigiamos tik savoje 
tautinėje teritorijoje. Tokių 
provincijų provincijolui jau 
duodamas viceprovincijolas ir 
keturi patarėjai, kuriuos išsi
renka pati provincija. Provin
cijolas gali dalyvauti visuose 
ordino suvažiavimuose ir ren
ka ordino generalinį viršinin
ką. Savo jurisdikcija jis lygus 
didžiųjų provincijų provincijo
lam.

įsteigta nauja provincija
Nuo pernai rudens lietuvia: 

pranciškonai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse pradėjo rūpin
tis, kad jų turimoji mažoji šv. 
Kazimiero provincija būtų pa
kelta į aukštesnį nepriklauso
mą ir tautinį vienetą — į vi
durio provinciją. Vienuolynų ir 
asmenų skaičius tokiai provin
cijai turėti buvo pakankamas, 
bet problemą sudarė teritori
ja. Reikėjo Romą įtikinti, kad 
leistų Amerikos teritorijoje tu
rėti Lietuvos provinciją. Tam 
reikalui provincijolas patvar
kė, kad paskiri vienuolynai pa
sakytų savo nuomones ir argu
mentus. Kovo mėnesi buvo su
šauktas tuo reikalu visuotinis 
lietuvių pranciškonų susirinki
mas Kennebunkporte; paskui 
vyko provincijos vadovybės 
posėdžiai. Visose trijose instan
cijose buvo vieningai pasisaky
ta, jog mes norime daugiau 
laisvės, daugiau teisių —nori
me Amerikos teritorijoje turė
ti savo tautinę, nepriklauso
mą ir didesnę Lietuvos šv. Ka
zimiero provinciją.
Surinkus visus argumentus ir 

galutinai paruošus Įtikinamą 
tekstą, prašymas į Romą buvo 
pasiųstas š.m. kovo 9. Prasidė
jo laukimas, bet jis nebuvo il
gas. Velykom jau buvo gautas 
iš Romos pranešimas, jog ,nau- 

-ja Lietuvos pranciškonų previn- 
cija yra įkurta ir tuojau bus pa
siųstas steigimo dekretas. Ba
landžio 14 atėjo pats dekretas 
kuriame pasakyta, jog pranciš
konų prašymas yra išklausytas 
ir 1971 balandžio 1 įsteigta Lie
tuvos Švento Kazimiero viduric 
provincija su centru Kenne- 
bunkport,

Lietuves pranciškonu ateitis
Gavę aukštesnio rango tau

tinę provinciją, pranciškonai 
tai laiko dideliu laimėjimu. Tu
rėti savarankę provinciją sve
timoje teritorijoje Įgalina lie
tuvius pranciškonus ir toliau 
pašvęsti visas savo jėgas lietu
viškam darbui. Tai labai mali
nus pačios Romos įpareigoji 
mas. Kiekvienas pranciškonų 
vienuolynas dabar čia Ameri
koje ir Kanadoje bus lyg maža 
lietuviška salelė, Į kurią sveti
miesiem nevalia Įžengti.

Šis laimėjimas skatina dar 
labiau rūpintis naujų jėgų pro- 
vincijon telkimu, kad būtų ga
lima ne tik čia pradėtus dar
bus tęsti, bet taip pat ruoš
tis, atėjus tinkamam laikui, at
statyti sunaikintus vienuoly - 
nūs Kretingoje, Kaune ir Vil
niuje, kur per šimtmečius gyva
vo garsi ir didinga Lietuvos 
Šv. Kazimiero provincija.

T. Jurgis Gailiušis, O.F.M.

LIETUVOJE
Rašt/tojų sąjungos valdybos 

plenume Vilniuje rašyt. M. 
Sluckis skundėsi, kad UNESCO 
išleido leidinį apie armėnų lite
ratūra, tačiau lietuviams, nors 
jie ir norėtų pasinaudoti šiuo 
kanalu, supažindinant pasauli 
su lietuvių literatūra — nesą 
lengva, nes UNESCO reika
lauja tekstų vertimų į didžią
sias kalbas, tuo tarpu, pasak 
Sluckio, lietuviai jų beveik ne
turi, išskyrus vertimus į rusų 
ir iš dalies į vokiečių kalbas.

Pernai 210 tonų acetatinio 
šilko i Kuba išsiuntė Kaune vei
kianti dirbtinio pluošto ga
mykla. (E)

Vilniuje veikia 50,000 tele
fonu ir 1,000 telefonu automa
tų. (E)

"Aufbau" leidykla rytų Ber
lyne šiais metais išleis vokie- 

Ičių kalba Borutos ir Žemaitės 
Iknygų vertimus. (E.)

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS
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(19)
Basanavičius ra

šo nuoširdų, turtingą mintimis 
įžanginį straipsnį “Aušrai”, ža
dindamas lietuvius kelti iš mie
go ir ragindamas prie darbo 
Ant viršelio drąsiai, stambio
mis raidėmis užrašo “leidžia
mas Jono Basanavičiaus” ir 
tucm užkopia ant Lietuvos 
didvyrio sosto.

Pasklido pirmas “Aušros” nu
meris po visą lietuvių svietą 
po Rusiją, Sibirą, Ameriką ir 
visur, elektrizuodamas galvotes- 
nius lietuvius. Vincas Kudirka 
tarnavęs iki tol lenkų literatū
rai, įsiverkė į valias, įsikniau
pęs į pagalvę, atsisakė nuo len
kystės, prisiekė ir susižiedavo 
su lietuvių kalba ir raštu. Ki
tas čiulpte- iščiulpęs visą knyge
lę ir kiekvieną jos žodį- Kny
gelė, vaikščiodama per rankas, 
susidėvėjo, nuplyšo, pavirto 
į vos besilaikantį daiktą skudu- 
riuką.

Ypač stebėjomės, gavę drau
džiamąjį dalyką per paštą. Visa 
ta naujenybė, sukrėtusi lietu
vių sielas, buvo surišta su Jo
no Basanavičiaus vardu. 

Žadinama Lietuva pakirdo, sto
jo į kovą su savo dvasios en
gėjais dėl savo vardo ir tiesų. 
Kovoje klumpa atskiri as - 
mens, klumpa ištisos organizuo
tos eilės, į jų vietą stoja nauji 
karžygiai naujos eilės, kova ei
na savaime, gaivališkai, be va
do. Basanavičiaus vaidmuo šio
je kovoje prilygsta padegimui 
degtuku sukrauto sauso laužo. 
Tas degtukas — tai Basanavi
čiaus straipsnis pirmame “Auš
ros” numeryje ir jo parašas; 
tuo vienu straipsniu ir vienu 
parašu jis teprisidėjo , kituo
se “Aušros” NN nėra Basana
vičiaus parašo ir nemenu, kad 
būtų ten kas jo rašyta. Ištisus 
dvidešimt metų tęsiasi kova, c 
Basanavičius, davęs pirmąjį šū
kį į kovą, sėdi sau ramiai Lom- 
Palankoj, Bulgarijoj, rusų val
džios palaikomas. Jo globėja 
deivė Laimė taip surėdė, kad 
kova vyksta gerai be jo paties 
Galų gale kova laimėta — 
kas žuvo pražuvo, kas liko, iš
liko. Spauda atgauta, o Basana
vičius grįžta į Lietuvą ir veikia 
atvirai. Lietuvoje Basanavičius 
pasitinkamas kaip laimėtos ko

vos generolas, visur jam pirma 
vieta. Didžiajame Vilniaus sei
me du tūkstančiai suvažiavusių 
lietuvių, “Aušros” ir kitų jos 
gimdytų laikraščių platintojų 
ir skaitytojų, sustoję minutės 
tyla pagerbia čia pat esantį Ba
sanavičių. Iki šiol kam kaip, c 
Basanavičiui vien ’garbė, nei 
plaukas nuo galvos nenukrito.

Į vietas parvykusius Vilniaus 
seimo dalyvius valdžios agen
tai tardė, ieškojo būdų pagrieb
ti ir sudaryti bylą, nors tiesio
giai bausti negalėjo, mat, sei
mas buvo legalus įvykis. Basa
navičiui, Seimo pirmininkui, už 
tai nieko, jis su valdžios didi
kais Vilniuje vaikšto pečiais su- 
rėmęs. Karės laike Basanavi
čius pirmininkauja derybose su 
vokiečiais dėl Lietuvos likimo 
ateityje. Karei praūžus, Basana
vičius pirmas pasirašo peticiją 
dėl pripažinimo Lietu
vos, kaipo nepriklausomos vals
tybės- Basanavičius per ketu
riasdešimt metų buvo veikė
ju ir stebėtoju ir niekada ne
išėjo iš legalės pėdos. Jam po
draug su nedaugeliu laimingų 
teko būti stebėtoju, kaip iš ver
gijos, sunykimo ir beistorinės 
buities per septyniasdešimtme- 
tinę kovą Lietuva išsisuko iš 
gresiančios jai mirties ir tape 
nepriklausoma valstybė. Idėji
niam žmogui, tėvūnainiui ir pa
triotui Basanavičiui tas buvo ra
mybė, atvanga ir paguoda. Ir 
tas dovanas suteikė jam jo glo
bėja deivė Laimė.

Dirbus dirbus, atėjo laikas ir 
gana pasakyti. Sutvėręs nepri
klausoma Lietuva, Basanavi
čius jos valdyme nedalyvauja, 
užsidaro okupuotame Vilniu
je ir dar dešimt metų liekti Lie
tuvos pensionieriumi, gėrisi dar
bo vaisiais, mato jam išdirbtus 
biustus, atvaizdus, girdi iš vi
sos Lietuvos teikiamus jam pa
dėkos ir pagarbos žodžius.

Jo globėja tinkamai aprūpi
no jam mirtį. Šiaipjau žmogus 
miršta tokioje padėtyje, kad vi
si gyvasties organai dar tinka 
gyventi, bet vienas jų atsisako 
ir dėl jo visi kiti organai veikt: 
negali, žmogus miršta, ne visai 
susigyvenęs. Gaila jam baltos 
dienos, sužinojus apie atėjimą 
čia pat mirties—“dvi stambios 
ašaros nurieda per skruostus” 
Bemaž visiems žmonėms taip 
esti, tik ne Basanavičiui — Lai
mės pataikūnui.

Keletas metų pirm mirties iš 
atvaizdų matėme, kad ši žvaigž
delė jau ant laidos: veidas ne
paprastai rimtas, nuotaika ne 
ta, kuri į gyvenimą žiūri, visi 
organai veikia, bet visi prie 
galo. Negirdėjome Basanavi
čiaus sergant mirties liga, tik 
išgirdome mirusį. Visos gyvas
ties funkcijos sykiu susigyveno 
ir nustojo veikti; gailėtis gyve
nimo nėra kam, negi oda ir 
kaulai, vieni palikti, pareikš- 
norą gyventi — jie atlaikai ir 

prašosi į karstą. Žinovai, fizio

logai, sako, kad šitokia mirtis 
saldi, tada per vaizduotę per
eina viso gyvenimo žavėjantie- 
ji vaizdai. Žmogus nenori nuo 
jų nusitraukti, nori juose būti, 
nenori grįžti į gyvenimo tikro
vę- Tokioje laimėje širdis pas
kutinį sykį plastelėja, tai tikra 
prigimties mirtis, natūrali mir
tis. Indusai žino priemonę nu
mirti dalinai: jie moka mirti, 
pasigėrėti mirimo laime ir vėl 
atsigauti ir gyventi. Šią miri
mo padėtį jie vadina Nirvana 
ir laiko ją gyvenimo tikslu. Ba
sanavičius mirdamas suvokė 
Nirvaną, Laimė pasitraukė nuc 
jo tada, kai netinkančius gyve
nimui palaikus — odą ir 
kaulus — sudėjo į karstą ir už
darė.

Begu yra kitas kuris žmogus, 
begu buvo istorijoje toks žmo
gus, kuriam neginčytinos gar
bės būtų tekę tiek daug ir to
kiu lengvu būdu; jaunystė Ba
sanavičiui ėjo be rūpesčio, o vy
riškas amžius , pradedant nuc 
1883 metų, nuo “Aušros” išėji 
mo, iki mirčiai — tai garbės 
gėlėmis išbarstytas kelias. Je: 
graikų karžygys Akylis buve 
grūdinamas ugnyje, kad potam 
jo neėmė nei kalavijas, ne; 
vylyčia, nei ragotinė, tai visg: 
dar liko vieta neužgrūdinta, bū 
tent kulnų sausgysliai, už ku
rių nusitvėrusi jo globėja deivė 
Palada Atėna laikė jį ugnyje.

(Bus daugiau)
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, skaito evangeliją per jaunimo mišias balandžio
4 d. Nuotr. A. Norvilos
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kaip išlaikyti valandėlę
Lietuvos atsiminimy radijo valandėlei 30 mėty (3)

Šiais metais padarytas dar 
vienas praplėtimas, šeštadienio 
programa įrašoma į garso juos
ta ir sekmadienį nuo 3 vai. iki 
4 vai. kartojama FM bangomis.

Talkininkai
J. Stukas panaudojo savo or

ganizacinį talentą ir bendradar
biam surasti. Jis labai draugiš
kas, lankstus, su visais randa 
kalbą, nieko neužgauna. Prie
šingai, jis moka visus prie sa
vęs pritraukti.

Kai pradėjo važiuoti vadina
mieji dypukai, Jokūbas neiška
sė griovio tarp savęs ir jų. Prie
šingai, jis tuoj pas juos nuėjo 
ir į savo radijo valandėlę atsi
vedė geriausias pajėgas. Savo 
asistentu vienu laiku buvo pa
daręs dr. K. Račkauską, pra
nešėju pakvietė Alfą Petrutį— 
prityrusį tos rūšies specialistą, 
nes jis ilgą laiką pranešėju bu
vo Kauno radiofone. Petrutis 
dirbo iki 1954 metų.

Toliau ateina kiti talkininkai. 
Padėjo žinias ir informacijas 
skaityti Jonas Valaitis, pats 
turėjęs radijo valandėlę. Ilgą lai
ką atsidėjęs talkina Algirdas Ka
čanauskas. Kai J. Stukas kur iš
vyksta, jis vadovauja visai pro
gramai.

Paskutiniais metais įsijun
gė Irena Veblaitienė, kurią pa
žįstame iš daugelio vakarų kaip 
dailiojo žodžio menininkę. Ji 
skaito pranešimus, referatėlius, 
apybraižas, deklamuoja eiles. 
Dabar paprastai tie trys—L Veb
laitienė, pats J. Stukas ir A. 
Kačanauskas — ir praveda pro
gramą.

Kai 1949 metais J. Stukas 
vyko studijuoti į Oxforda, jį pa-

Rūtos ansamblis dainuoja WEVD radijo stotyje. Dirig uoja Algirdas Kačanauskas.

Dabartinis Lietuvos atsiminimų štabas. Iš k.'j d. prof. dr. J. Stukas — programos vedėjas ir organizatorius, 
toliau — pranešėjai: Irena Veblaitienė ir Algirdas Kačanauskas. Nuotr. V. Maželio

ir jo

įvai-

vadavo Jonas Giraitis 
brolis Augustinas Stukas.

Valandėlėje ilgą laiką 
riom temom kalbėjo žurnalistė
Emilija Čekienė. Religinėm te
mom kalbėjo kun. dr. Stasys 
Valiušaitis, miręs per šias Ve
lykas. Buvo ir humoristinė pro
grama “Iš dėdės Anupro skie
po”. Programai vadovavo akto
rius Vitalis Žukauskas.

Šalutinės programos
Radiofonija pasidarė lyg ko

kia antroji J. Stuko specialybė. 
Jis buvo pakviestas kitur orga
nizuoti propagandos ir infor
macijos, bet ir pats tokią pro
pagandą ir informaciją apie 
Lietuvą organizavo. Štai nuo 
1948 spalio 28 iki 1949 gegu
žės 29 iš stoties WGYN-FM jis 
kiekvieną trečiadienį turėjo ki
tą programą — greta lietuviš
kos transliacijos davė pusva
landį anglų kalba kultūrinę pro
gramą apie Lietuvą.

1956 metais buvo suorganiza-

J. Stukas radijo stotyje kalbasi su kino artiste Rūta Lee-Kilmonyte.

vęs televizijos programą per 13 
kanalą. Kas trys mėnesiai pasi
rodė vis su įdomia ir patrauk
lia programa, pritaikyta momen
tui.

Nuo 1964 metų jis vadovau
ja lietuviškai kultūrinei progra
mai, kuri duodama kiekvieną 
pirmadienį nuo 8 v.v. iki 9 v.v. 
iš Seton Hall universiteto radi
jo stoties WS0U-FM banga 
89.5. Programa ypatingai ver
ta dėmesio. Ji skiriama angliš
kai kalbantiem, informuoja 
apie Lietuvą, be skelbimų, pa
grindą sudaro muzika. Progra
ma gerai tvarkoma ir yra gere 
lygio!

Kartą pasigavau jį po progra
mos pasikalbėti. Jis, pasiėmęs 
Algirdą Kačanauską, nusivedė 
į egzotišką Argentinos restora
ną pavakarieniauti. Kamputyje 
susėdę šnekėjomės, prisiminda
mi praeitį ir iškeldami dabar
ties rūpesčius.

— Kokia programa buvo pa
ti liūdniausia? — paklausiau.

Jis truputį pagalvojo ir atsa
kė — tai toji kuri skelbė apie 
jo tėvelių mirtį. Jiem ir buvo 
skirta visa programa.

— Kuri linksmiausia?
— Kada radiofone viešėje 

aktorė Rūta Lee-Kilmonytė. Tai 
buvo tais metais, kai pasaulinė
je parodoje buvo lietuvių die
na. Visų nuotaika buvo paki
lus.

Kaip išlaikyti?
Nuo pat programos pradžios 

jis turi suorganizavęs rėmėjų 
klubą. Jie 
tį. Paskui 
skelbimų, 
piknikų.

Didelis
yra Carteret taupymo 
iš Kearny, kuris pastoviai, me
tai iš metų, programą remia.

Dabar visos programos išlai
dos trigubai pakilo. Tą dieną, 
kai mes šnekėjomės, jo pro
grama pareikalavo 350 
laidų, o pajamų buvo 
dol.

J. Stukas prisiminė
išlaikymo sunkumus. Ir praše 
štai ko: dažniau skelbtis per jc 
valandėlę. Didžiosios krautu 
•vės, kitos bendrovės galėtų 
duoti bent vieną skelbimą kas 
mėnesį. Švenčių metu galėtų 
pasveikinti savo pažįstamus, 
pvz. kad ir tokie daktarai. Jiem 
nesudarytų sunkumų programą 
paremti.

Radijo paskirtis
Tokios radijo valandėlės pir

moji paskirtis yra informuoti: 
kas šią savaitę nutiko. Paskui 
supažindinti su kitų laimėji
mais. Tai atlieka daromos įvy
kių ir darbų apžvalgos. Valan
dėlė ir padrąsina ir paguodžia 
primena lietuviškas šventes, 
pratęsia Lietuvos prisiminimus. 
Ji tuo pačiu yra gyva lietu
viškos nuotaikos palaikytoja.

Ar daug ją girdi? Reikia ma
nyti, kad daug. Ji siekia ne Maciūnas.

tik New Yorko miestą, bet ir 
Connecticut©, Pennsylvanijos. 
New Jersey valstybes. O žie
mos metu galima girdėti net ir 
Montrealyje. Dabar, pradėjus 
transliuoti FM bangomis, girdi
ma dar toliau.

Paklaustas, kas jį nuteikė 
lietuviškam darbui, jis tuoj at
sakė — pranciškietės, kurios 
mokytojavo Newarke. Jos vai
kus kėlė ant scenos, liepė jiem 
vaidinti lietuviškai, lietuviškas 
eiles sakyti. Ir vaikam darė į- 
spūdį, kad susirinkusieji juos 
taip nuoširdžiai priima ir pa
ploja. Tas ir palenkė jauną 
berniuką eiti tėvų keliu ir dirb
ti savo tautai.

Jis yra profesorius ir moks . 
lo daktaras, Seton Hall univer
sitete net vadovauja prekybos 
mokslų skyriui. Galėtų gyventi 1 
užsidaręs gražiame name, kaip 
ir kiti profesoriai. Bet jis ir sa
vo namus ir savo aplinką sulie
tuvino. Savo sodyboje pasista
tė lietuvišką kryžių.

Likusį laiką nuo tiesioginic 
darbo jis paskyrė lietuviškiem 
reikalam. Atsiliepia visur, kur 
tik jį šaukia ir kviečia, štai 
jau kuris laikas sėkmingai va
dovauja Lietuvos vyčiam, yra 
šios didelės organizacijos cent
ro valdybos pirmininkas.

Birbynės berniukai. Birbynės ansamblis gegužės 1 atvažiuoja gastrolėm i New Yorką.
Toronto j Nuotr. St. Dabkaus

Vincui Kasaičiui
mirus, užuojautą reiškiu jo žmonai Lidijai ir sūnui 
Dr. Edmundui su šeima.

ANTANAS MAČ1ON1S

Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
netikėtai mirus, reiškiame užuojautą Valiušaičių ir Liogių 
šeimoms ir giminėms okupuotoje Lietuvoje.

Juozas ir Aldona LIŪTAI

.Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
mirus, jo brolį, mūsų mielą bičiulį, Juozą Valiušaitį su 
šeima ir kitus gimines ir artimuosius širdingai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

A. Ramanauskas, A. ir V. Gruzdžiai, 
S. ir A. Lipčiai ir J. ir E. Sauliai

moka metinį mokes- 
ateina pajamos iš 
kitų parengimų —

programos rėmėjas
bankas

dol. iš
tik 25C

ir tuos

šeštadienį, balandžio 24, su
kaktuvinis koncertas rengia
mas Laisvės salėje Elizabethe 
Programą atlieka pasižymėję 
dainininkai. Sekmadienį banke
tas Newarko lietuvių parapijos 
salėje. Banketas bus tuoj pc 
pamaldų.

Baigdami aprašymėlį apie š; 
judrų ir mielą žmogų, linkime 
ir toliau kalbėti į visus radijc 
bangomis, organizuoti lietu
viškas programas. įtraukti dau
giau jaunų ateinančių žmonių. 
Su tokia praktika, patirtimi 
lengvai nugalėsite visas kliūtis 
ir “Lietuvos atsiminimų” va
landėlę kuo ilgiausiai išlaikysi
te. Ad multos annos! (p.j.)

— Lituanistikos Instituto ko
respondentiniu keliu pravesta
me balsavime naujais institute 
nariais išrinkti šie asmenys: 
Jurgis Blekaitis, Anatolijus Ma
tulis, Genovaitė Židonytė-Veb 
rienė, Antanas Tamošaitis, Čes
lovas Grincevičius, Julius Sla
vėnas, Konstantinas Račkauskas. 
Julius Šmulkštys, Gražina Kri- 
vickienė, Ilona Gražytė, Henri
kas Nagys, Antanas Rūkštelė, 
Juozas Žilevičius, Rapolas 
Krasauskas, Benediktas Mačiui- 
ka, Leonas Sabaliūnas ir Vy
tautas Vardys. Iš 53 instituto 
narių balsavo 44. Į balsų skai
čiavimo komisiją įėjo L. Dam- 
briūnas, dr. K. Jurgėla ir Biru
tė Saldukienė. Lituanistikos In
stituto pirmininkas yra dr. V.
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_ o n W i Ii MlMMImbni I
Toronto BIRBYNĖS vadovė muzikė D. Viskontienė

TORONTO
BIRBYNE
NEW YORKE

KADA? — š.m. gegužės mėn. 1 d. 6 v.v.
KUR? — Richmond Hill gimnazijos auditorijoje, 89-30 114th Street (1 blo

kas į pietus nuo Jamaica Ave.). QJ traukinio 111 St. stotis.
KUO “Birbynė” skiriasi nuo kitu lietuviškų ansamblių? — Vienintelis pa

saulyje, kurio pagrindinį repertuarą sudaro gryna LIETUVIŠKA 
TAUTOSAKA — SENOVĖS LIETUVIŲ SUTARTINES, palydimos 
skudučių, birbynių ir kanklių.

KAS sudaro “Birbynės” ansamblį ? — 86 Kanadoje gimę ankstesnės ir nau
josios emigracijos tėvų gimnazistai ir studentai, 14-20 m. amžiaus 
jaunimas.

KAS “Birbynei” vadovauja? — Lietuvoje gimusi, bet svetimoje žemėje 
išaugusi muzikė DALIA SKRINSKAITE-VISKONTIENE.

KAS “Birbynę” kviečia? — Kultūros Židinio Statybos fondo penktadienio 
popiečių komitetas.

KUR galima įsigyti bilietus? — Pas Birutę Labutienę, telef. VI 7-5550; 
Danutę Binitienę, TA 7-8231; Marytę šalinskienę, 296-2244; Anta
ną Reventą, 441-9725; “Litas” klionių biure, 847-5522 ir Darbininko 
administracijoje, GL 2-2923 ir prie įėjimo.
Bilietų kainos: jaunimui $2.00; suaugusiems $4.00; garbės vietos $5.00.

PELNAS — KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI

SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI 9 v.v. Maspetho lietuvių parapijos salėje — 
64-14 56th Road >
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HAMILTONO CHORO KONCERTAS IR KRIKŠTAS
Gražią kovo 14 popietę žmo

nės gausiai rinkosi į Scott Park 
gimnazijos auditoriją. Lietuviš
koj Hamiltono kolonijoj tai 
buvo ypatinga diena: pirmą 
kartą koncertavo Hamiltono 
mergaičių choras.

Koncerto meninė programa 
buvo sudaryta iš dviejų dalių. 
Dalyvavo mergaičių choras Ai
das, diriguojamas sol- V. Veri- 
kaičio, Toronto tautinių šokių 
grupė Gintaras, vad. R. J. Ka- 
rasiejų, ir pats solistas V. Veri- 
kaltis.

Mergaitės, pasipuošusios bal
tomis suknelėmis, su dideliu 
pasitikėjimu pradėjo koncerte 
programą, padainuodamos Do
na nobis pacem, J. Sibeliaus — 
Ant marių kranto, J. Indros— 
Aš anyta ir A. Raudonikio— 
Nerūpestinga dainelė-

Torcnto tautinių šokių gru
pė Gintaras pašoko Pas močiu
tę augau ir Malūną. Po šokių 
sol. V. Verikaitis padainavo J. 
Galvos — Kur tas šaltinėlis, A. 
Kačanausko — Ten, kur Nemu
nas banguoja ir J. Tallat-Kelp- 
šcs — Mano kavalierius. •

Vėl choras atliko L. Povilai
čio — Kas subatėlę, J. Navike 
— Gintarėlis, J. Bašinsko — 
Palik tik daina man ir B. Bud- 
riūno — Verpėjos daina (su 
solistu V. Verikaičiu).

Antroje koncerto dalyje mer
gaičių choras atliko St. Gaile- 
vičiaus — Laukiu vis, T. Maka- 
čino — Kur tas kelelis, D. And

SIBIRAS VERGŲ KRAŠTAS
ROCHESTER, N.Y.

Balandžio 1 d. vakarą prie 
Eastman teatro durų ir gatvė
je vietos lietuvių jaunimo pa
stangomis buvo suruoštos pro
testo demonstracijos, kai teat
re vyko Sibiro šokėjų koncer
tas. Demonstracijose su plaka
tais gausiai: dalyvavo lietuviai, 
latviai, ukrainiečiai, estai, žy
dai ir vengrai. Daug buvo išda
lyta lietuvių, ukrainiečių, žydų 
ir vengrų atsišaukimų lapelių 
amerikiečių visuomenei. Lape
liuose buvo aiškinama, kas iš 
tikrųjų yra Sibiras Rusijos ir 
pavergtų kraštų žmonėm, de
maskuojamas Maskvos dvivei
diškumas ir t.t.

Prie teatro Įėjimo durų prieš 
pusvalandi, kada tik pradėję 
rinktis žmonės teatran, pasiro
dė ir Rochesterio miesto meras 
Stephen May, kuris užtruko 
apie valandą laiko ir dalino lie
tuvių ir žydų atsišaukimus. Apie 
8:30 v.v. atsisveikinęs su de
monstracijų rengėjais, išvykę 
namo.

Rochesteryje, kai ten gastroliavo Sibiro šokėjų ansam blis, buvo surengtos demonstracijos prie Eastman te
atro. Demonstracijose dalyvavo bent kelios tautybės.

rulio — Oi dariau, dariau lys
veles ir St. Gailevičiaus —Pa
vasaris.

Grakštieji Gintaro šokėjai 
leisdami atsikvėpti chorui, pa
sirodė su visai nauju šokiu Ta
balas ir Suk suk ratelį Po jud
rių šokių vėl scenoje pasirodė 
solistas V. Verikaitis, padai
nuodamas iš G. Verdi operos 
“Simonas Juodaburnis” —Su
diev tau paskutinis, V. Klovos 
— Rudens arimuos ir St. Šim
kaus — Tinginė boba.

Pabaigai mergaičių choras 
padainavo F. Strolios — Ra 
munėlė, S. Foster — Mane 
kaimas (su solistu V. Verikai
čiu), F. Strolios — Partizane 
mirtis ir Jaunystės daina-

Chorui ir solistui akompona- 
vo jauna pianistė M. Klevaitė. 
o tautiniam šokiam grojo akor
deonistai Algis Dimskis ir Edie 
Norkus.

Mergaičių choras šiame pir
mame savo koncerte pasirodė 
labai gražiai. Dainos skambėję 
darniai,, žodžiai buvo tariami 
aiškiai. Publika nepagailėjo plo
jimų, ypač po Nerūpestingos 
dainelės ir Partizano mirties, 
prašydami jas pakartoti. Bend
ras šio koncerto įspūdis buvo 
labai puikus. Tai chorvedžio V. 
Verikaičio gabumas ne tik va
dovauti chorui, bet ir mokėti 
parinkti tinkamas dainas. Šis 
darnus meno vienetas drąsiai 
gali vykti koncertuoti ir į ki-. 
tas lietuviškas kolonijas.

Žydų atsišaukimas buvo pats 
išradingiausias: 4 puslapių, ne
didelio formato, panašus Į teat
ro programas, ant pirmojo pus
lapio grupė Sibiro šokėjų su 
Įrašu žemiau, kad tai Sibiro šo
kėjų koncertas, Eastman teat
re ir t.t. Prie pat durų stovis 
jaunas vyras su sibiriška kepu
re, mandagiai pasisveikinęs su 
kiekvienu teatran atvykstan
čiu, pasiūlo programą. Bet at
skleidęs “programos ’ vidurį, 
skaitai, kad tai Rochesterio žy
dų bendruomenės skundas dėl 
Įvykių Rusijoj su ten gyvenan
čiais žydais, kur jie yra per
sekiojami, kad jų bendruome
nė naikinama, religija ir kul
tūra draudžiama ir kad nelei
džiama jiem išvykti Į senąją 
tėvynę ir t.t.

Dar tą patį vakarą vėliau TV 
dvi stotys perdavė vaizdus iš 
įvykusių demonstracijų, o taip 
pat paminėjo ir vietos ameri
kiečių laikraštis savo rytinėje 
laidoje. sb.-

Po meninės dalies įvyko cho
ro krikštas- Šiai daliai vadova
vo choro organizatorius J. Plei- 
nys. Į sceną buvo iškviesti 
krikštatėviai: M. Kvedarienė,
D. Enskaitienė, A. Liaukus ir 
dr. V. Kvedaras. Garbės sve
čiais buvo pakviesti: Aušros 
Vartų parapijos klebonas kųn. 
J- Tadarauskas, Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. J. Žmui- 
džinas, Kanados LB krašto val
dybos pirm. dr. S. Čepas ir cho 
ro vadovas sol. V. Verikaitis. 
Krikšto aktą perskaitė A- Liau
kus. Chorą sveikino prel. dr. J: 
Tadarauskas, dr. J. Žmuidzinas 
dr. S. Čepas, krikštatėvių var
du — M. Kvedarienė; Hamilto
no apylinkės valdybos vardu 
žodi tarė K. Mikšys, Aukuro—
E. Kudabienė, Gyvataro — O. 
Elvikytė; Aušros Vartų parapi-

, jos choro vardu sveikino F. Ur- 
baitis; taip pat ir kitos orga
nizacijos sveikino chorą ir lin
kėjo jam ištvermės; Londono 
apylinkės vardu sveikinimo žo
dį tarė E. Daniliūnas, kviesda
mas chorą dainuoti ne vien lie
tuviam, bet ir kitataučiam. 
Raštu sveikino Baltijos ansam
blis iš Londono. Ta proga cho
ro vadovas ir choras buvo ap
dovanoti gėlėmis ir piniginėm 
dovanomis. Muzikas St. Gailevi- 
čius, pats negalėdamas dalyvau
ti koncerte, atsiuntė specialiai 
chorui dedikuotą kompoziciją 
“Risčiau akmenėlį”-

Po iškilmių chorisčių vardu 
visiem padėkojo tėvų komiteto 
pirm. V. Sakas ir pakvietė vi
sus i Jaunimo Centrą vaišių.

•
Vaišių metu buvo pagerbtas 

sol. V. Verikaitis, švenčiąs 25 
metų muzikinės veiklos sukak
ti. Ta proga sveikinimo kalbas 
pasakė prel. dr- J. Tadarauskas, 
Tėviškės Žiburių redaktorius 
kun. dr. P. Gaida, šeštadieninės 
mokyklos vedėjas J. Mikšys, lie
tuviškos radijo valandėlės ve 
dėjasAJ. R. Simariavičius. Aide 
choras visų vardu savo vadovui 
Įteikė dovaną — albumą. Su
kaktuvininkas gražiu žodžiu vi
siem padėkojo už ši prisimini
ma-

Skirstydamiesi namo, hamil- 
toniečiai džiaugėsi vėl turį stip
rų jaunimo meno vienetą — 
chorą. Šis choras jau gavo ke
letą kvietimų koncertam; jų 
tarpe yra kvietimas ir Į Chica- 
gą (birželio 13).

Visais choro reiklais kreiptis 
šiuo adresu: Hamiltono Lietu
vių Jaunimo Choras Aidas, 137 
Gladstone Ave., Hamilton 22, 
Ont, Canada.

P. Lietus

Hamiltono mergaičių choras Aidas su savo vadovu solistu V. Verikaičiu pirmojo koncerto metu.

Aušros Vartų parapijos klebonas prel. dr. J. Tadarauskas sveikina Hamiltono mergaičių chorą Aidą pirmojo 
koncerto proga. Nuotr. A. Juraičio

Lietuvių Foto Archyvo 1971 m. 
fotografijos konkursas

Lietuvių Foto Archyvas skel
bia 1971 m. nuotraukų ir skai
driu konkursą, v v

Premijos: už geriausius kū
rinius bus paskirstytos taip:

I premija 100 dol. už pati 
geriausią kūrinį: juoda-balta 
nuotrauką arba skaidrę. Mece
natas — Chicagos Savings and 
Loan Assn.

II premija už spalvotą skaid
rę: 50 dol. vertės paskolos lakš
tą (Savings Bond) skiria Mid
land Savings and Loan Assn.

Philadelphia, Pa.
"Kultūros Židinio" pobūvis

Philadelphijos lietuviai ba
landžio 25, sekmadieni, 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
madieni 10:30 vai. pranciško
nai koncelebruos mišias. Pa
mokslą sakys tėv. dr. Leonar
das Andriekus, OFM, Brookly- 
no pranciškonų viršininkas. Pa
kvietimus i pobūvi reikia iš 
anksto Įsigyti Šv. 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 ii 
New Jersey pas p. Žilinskie
ne. Pobūvio metu Kultūros Ži
dinio statybos vedėjas tėv. Pau
lius 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 yra atvykęs 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.

III premija už spalvotą skaid
re: 25 dol. vertės daiktu skiria 
Furniture Center, Inc. p- Lie 
ponis.

II premija už juoda-balta 
nuotrauką: 50 dol. vertės pa
skolos lakštą (Savings Bond 
skiria Holsum Bakery, p. L. 
Kutchins.

III premija už juoda-balta 
nuotrauka: 25 dol. vertės daik
tų skiria Norman Burstein 
Furs-

Trys paminėtini kūriniai abie
jose grupėse bus taip pat ap
dovanoti.

Skaidrių grupėje: pirma — 
20 gal. benzino iš Rockwell 
Standard Station, antra — pie
tūs dviem Sharko’s restorane 
trečia — butelis konjako iš 
Knights Inn.

Juoda-balta nuotraukų grupė
je: pirma — kelionės žadintu 
vas, dovanotas Evans Funeral 
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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. Tud 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.

Home, antra — pietūs dviem 
Sharko’s restorane, trečia —pie
tūs dviem Diamond Head ręsto) 
rane.

Konkurse gali dalyvauti vis? 
lietuviu kilmės asmenvs. > v

Platesnės informacijas ir kon 
kurso taisykles galima gauti pas 
konkurso vedėją: John G. 
Evans, Jr., 6845 S. Western 
Avenue, Chicago, Ill. 60636 
RE 7-8600.

— Toronto Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvo 1971 
m. pirmojo ketvirčio balansas 
kovo 31 — 3,210.439 dol. In 
dėlių bendra suma 3,060,499 
dol. Paskolų ir investacijų 
bendra suma—3,128,276 dol 
Kooperatyvas turėjo pajamų 
57,719 dol. ir išlaidų 11,899 
dol. Pelno—45,820 dol., ir kurie 
bus mokamos palūkanos už in
dėlius. Bendra trijų mėnesių 
apyvarta buvo 4.440,168 dol 
Kooperatyve dirba trys nuola
tiniai tarnautojai.

— LB Įstatų komisijos an
ketą apylinkėm pirmoji atsakė 
Auroros apyl. pirmininkė Do
micėlė Vizgirdienė. Komisija 
laukia, kad ir kiti LB vienetų 
pirmininkai netrukus atsilieptų. 
Jei dėl adresų pasikeitimo ku
ri apylinkė Įstatų anketos dar 
negavo, prašoma kreiptis į LB 
Įstatų komisiją adresu: 16349 
Addison, Southfield Mich. 48C 
75.

— Vasario 16 gimnazijoj re
liginio susikaupimo dienas ka
talikam moksleiviam kovo 19- 
20 pravedė kun. prof. dr. J. 
Jūraitis iš Šveicarijos. Evange
likam mokiniam dvasinį susi
kaupimą tuo pat laiku prave
dė kun. J. Urdzė. Velykų atos
togos gimnazijoj vyko balan
džio 3-19.

—Kanados Lietuvių Bendruo
menės naujos krašto tarybos 
rinkimai bus balandžio 25, sek
madieni, visose apylinkėse. Rin
kimai vyks pagal naujas tai
sykles. Pagrindinė naujovė: 
kiekviena apylinkė turės save 
atskirus kandidatų sąrašus ir 
tik už juos balsuos.

— Petro Klimo, Jr., ir Žibos 
Dobaitės vestuvės Įvyks balan
džio 24 Paryžiuje, Lietuvių ka
talikų misijos patalpose.

— Ričardas Bačkis, Unilever 
koncerno aukštųjų kadrų parei
gūnas, šalia savo tiesioginic 
darbo yra pakviestas profeso
riauti i Institut Superieur du 
Marketing Paryžiuj. Paskaitas 
pradėjo skaityti nuo vasario 1.

— Pedagogas P. Maldeikis, re 
daguojąs “Švietimo Gaires” bei 
rašąs knygas pedagoginiais 
klausimais, iš Chicagos išsike
lia gyventi į Phoenix, Arizona.

— Kun. N. Saldokas, nese 
niai grįžęs iš JAV, kur gilino li
teratūros ir anglų kalbos studi
jas Miami universitete, tęsia 
Medellino saleziečių provinci
jos ekonomo pareigas ir daly
vauja lietuvių veikloj. Jo per
nai paduotas pareiškimas Ko-, 
lumbijos užsienio reikalų mi- 
riisteriui turėjo didelės reikš
mės Lietuvos konsulato Įteisini
me. Rusų ambasados pareigū
nai visaip stengėsi konsulatui 
pakenkti ir net ji uždaryti.

— "Antrasis Kaimas", Chi
cagos humoro ir satyros kolek
tyvas, su nauja programa Chi- 
cagoj, Playhouse salėj, pasi • 
rodo su 6 spektakliais: balan
džio 17, 18. 23. 24 ir 25.

— Studentų Ateitininkų Są
jungos kursai įvyks Dainavoj 
gegužės 29-31. Kursų tema: 
Laisvė. Kursuose gali dalyvau
ti tik SAS nario mokesti užsimo
kėję nariai ir SAS kviesti sve
čiai. Registracija — 5 dol. Re
gistruotis adresu: Jonas Vai
nius, 80-29 87th Rd., Woodha
ven, N.’Y. 11421.

WASHINGTON, D.C. 
AKADEMIJA PROF.

SKARDŽIUS
Kalbininko prof. Prano Skar

džiaus naujos knygos “Anksty
vesnė ir dabartinė lietuviu 
bendrinės kalbos .. vartosena” 
pristatymo akademiją balan
džio 25, sekmadienį, 2:30 v. 
popiet rengia Washingtono Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė. 
Paskaitą apie prof. Skardžiaus 
kalbinius darbus ir jo nužengtą 
garbingo amžiaus sukakties ke
lią skaitys PLB valdybos pirmi
ninkas, lituanistas Stasys Barz- 
dukas, specialiai atvykstąs iš 
Clevelando. Taip pat apie savo 
paskiausiąjį veikalą kalbės 
pats autorius.

Prof. Skardžius neseniai už
baigė tarnybą JAV Kongreso 
Bibliotekoje ir išėjo į pensiją.

Akademija įvyks 'Marylan
do Universiteto suaugusiųjų 
studijų centre (Adult Education 
Center), University Boulevard 
(Rt. 193), Adelphi Road ir Cam
pus Drive sankryžoje. Washing
tono ir Baltimorės lietuvių vi
suomenė maloniai kviečiama 
šioje akademijoje dalyvauti.

ab
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Brolis Antanas rašo
Kun. Antanas Saulaitis, SJ. 

jau beveik metai gyvena Bra
zilijoje. iš ten jis dalijasi Įspū
džiais su čia esančiais skau
tais.

Nespėjęs dėl parapijos dar
bų parašyti nei vieno kalėdinio 
sveikinimo, imu rašyti nors ši 
laiškelį, kad mūsų ryšiai, nežiū
rint didelio atstumo, nenutrūk
tų. Tokiais žodžiais brolis An
tanas pradeda savo laišką. To-: 
liau jo kelionės ir gyvenime 
Brazilijoje įspūdžiai.

Gegužės 24 prasidėjo ke
lionė iš Bostono, kuriame nuo
širdžiai paskutinį vakarą pralep 
dome su skautų-čių vadovais, c 
išlydėjo tėveliai, sesutė ir bū
rys jėzuitų studentų, su kuriais 
gyvenau ištisus metus Bostone 
centre.

Pirma sustojau Jamaikoje, 
labai gražioje saloje, pamačiau, 
ką ir kaip dirba jėzuitai ten, į- 
skaitant lietuvį iš Bostono kun. 
Jakimavičių. Tada dvi savaitės 
Kolumbijoje, jau antrą kartą, 
pas naujus ir. senus pažįstamus. 
Daug kartų susitikome įvairiuo
se namuose, apžiūrėjome įdo
mias vietas (druskos katedra 1 
km kalne po žeme, kur viskas 
padaryta iš druskos akmens, is
torinius miestelius, tipišką gy
vulių ūkį). Maloniausia, aišku

HARTFORDO SESĖS DŽIAU
GIASI PASISEKUSIA 

KAZIUKO MUGE

Nors mugės diena buvo niūri 
ir lijo, tačiau “Šatrijos” sesių 
džiaugsmui lankytojų netrūko. 
Išpirko visus pyragus, išpirko 
darbelius, ištuštino virtuvės 
sandėlius, o vaikai “ištraukė” 
visą loteriją. Po pietų, sesėms 
padainavus keliolika dainų 
visi patenkinti išsiskirstė.

Pavasaris jau čia. Sporto va
dovės susirūpino treniruotėm 
Negi atiduosi taip sunkiai iško
votą taurę, kuri jau pora me
tų vieši Šatrijos pastogėje. Vyr. 
skautės kandidatės ruošiasi eg
zaminam — mat, rūpi, gauti 
mėlynas kaklaraištis stovykloj.

Labai visas vilioja stovykla 
Europoje. Kelios tam tikslu: 
jau uždarbiauja nuo rudens. Jei 
tėveliai parems gal ir pasiseks 
kam ten nuvykti. Gaila, netu
rim milijonierių rėmėjų ...

Vyr. skautės planuoja ypa
tinga sezono užbaigimą. Lauk
sime! ...Se

Hartfordo Kaziuko mugėje vilkiukai bando laimę.

Per skautybę — lietuvybei!

iš tolimos Brazilijos 
pabūti su lietuviais, susipažinti 
ir pasikalbėti su vaikais ir jau
nimu.

Tada Venecueloje dvi sa
vaitės, vėl lietuvių globoje. Pa 
vadavau kun. Perkumą sekma
dienio mišiose keliuose miestuo
se, o paskui visi sulaukėme 
“Grandinėlės”, kuri nepapras
tai sužavėjo lietuvius ir vene- 
cueliečius. Tai buvo tikrai ne
paprastas įvykis. Gražius apra
šymus ir nuotraukas įdėjo “Ve- 
necuelos Lietuvis”.

Brazilijoje buvau jau birže
lio 25, pirma pas draugus Sal
vador, Bahia, kuris yra pirmoji 
Brazilijos sostinė ir ypatin
gai gražus miestas — seni pa
statai, bažnyčios, pajūriai. Ta
da savaitę Rio de Janeiro ir 
apylinkės miestuose, kuriuose 
ne tiek daug lietuvių, bet ir 
tie pažįstami iš ankstyvesnės 
kelionės. Pagaliau liepos 9 jau 
atsiradau Sao Paulyje, save 
naujuose namuose.

Jėzuitai čia yra jau nuc 
1963, neskaitant ankstyvesnių 
misijų. Dabar esame 4: T. Jo
nas Bružikas, mūsų klebonas 
kuris ištisai lanko šeimas (jų 
turime apie 3000), T. Jonas Ki
dykas. kuris redaguoja 6 pusią 
pių savaitraštį “Mūsų Lietuva” 
ir vadovauja “Aušros” chorui. 
T. Petras Daugintis, kuris rūpi
nasi namais. Gyvename rytinė
je 8 milijonų mįesto dalyje ant 
kalniuko, iš kurio matosi be
veik visas miestas su dangorai
žiais ir fabrikais bei parkais.

Mūsų tautiečiai išsisklaidę pc 
visą miestą, tad sekmadieniais 
mišios laikomos čia namie, kop
lytėlėje. ir dar trijose vietose, 
kas sekmadienį kitose (12 per 
mėnesį). Susirenka tarp 20 ir 
50 lietuvių kiekvienoje. Šalia 
to, kaip kiekvienoje parapijoje 
(mūsų yra asmeninė lietu
viams). yra vestuvės, krikštai 
laidotuvės ir t.t.

Prieš Kalėdas kelis mėne
sius lankėme šeimas “kalėdoda
mi”, kartais po 30 per dieną 
vidurvasario karštyje. Nelengva, 
bet svarbu ir malonu susipa
žinti su pačiais parapiečiais, į- 
pmsti “Mūsų Lietuvą”, rinkti 
prenumeratas, vaikus stovyklai 
ir lituanistinei mokyklai. Iš 
apie 400-500 šeimų tik 8 atsi
sakė kalėdaičių — plotkelių, o 
visi kiti laikosi mūsų papročių 
(ir dar apie 8 brazilų šeimas 
pamokė Kūčių papročio).

Svečiuose pas Washingtono seses
Kovo 27-28 Washingtono Pu

šyno d-vės sesės dūzgė, kaip 
darbščios bitelės avilyje, nes 
kovo 28 buvo skirta jų trečia
jai mugei. Pušyno d-vė vienas 
iš jauniausių skaučių vienetų 
Atlanto rajone, tačiau savo veik
la, išvystyta per 3 metus, gali 
lygintis su didesniaisiais.

Šios šventės proga washingto- 
nietes aplankė Liet. Skaučių Se
serijos Vyriausia Skautininke 
s. L. Milukienė. Ta pačia proga 
ir man teko būti jų viešnia.

Vyriausios Skautininkės apsi
lankymo proga Washingtone 
A. Petrutis, kuris dirba Ameri
kos Balse, pakvietė Vyr. Skau
tininke trumpam pasikalbėjii 
mui. Pasikalbėjimas buvo įrašy
tas į juostą ir kitą dieną per 
duotas Lietuvon. S. Milukien’ 
apibūdino LSS Seserijos veiklą 
laisvajame pasaulyje, pabrėžda
ma didelį jaunųjų narių prie
auglį, kuris padeda išlaikyti vis 
didėjantį organizacijos narių 
skaičių. Užsiminė apie stovyk
lų reikšme ir bendra veikime 
būdą. Man teko apibūdinti At
lanto rajono Seserijos veiklą.

Ta pačia apsilankymo proga 
Washingtone Vyriausioji Skau
tininke aplankė ir mūsų atsto
vybę. Atstovas J. Kajeckas la
bai maloniai mus priėmė ir ap
rodė atstovybę su mūsų liau
dies meno išdirbiniais, puošian
čiais ją: rinkinius audeklų, gin
taro, vestuvinę lėlių palydą, dė
vinčią atskirų Lietuvos vieto
vių tautiniais rūbais ir kt. s. 
Milukienė atstovybei padovano
jo porą skautiškos veiklos vaiz
dų albumų.

To paties šeštadienio vakarą 
ps. Lukienės namuose įvyko va
dovių pasitarimas su Vyriausia 
Skautininke, o sekmadienio ry
tą Washingtono darbščiosios 
bitelės skubėjo paskutiniesiem 
mugės apsitvarkymam.

Diena buvo graži; žadėdama 
daugiau ir gal retesnių svečių. 
Lankytojų tarpe matėsi O. 'Ka 
jeckienė. Atlanto Rajono Bro
lijos Vadeiva ps. G. Surdėnas 
iš Philadelphijos, eilė Baltimo- 
rės apylinkės gyventojų.

Po sveikinimų išsirikiavu
siai Pušyno d-vei VS s. L. Mi
lukienė atidarė mugę perkirp- 
dama kaspiną. Lauktasis mo
mentas atėjo ir kiekvienas galė
jo eiti ir. pirkti, kas jam pati
ko.

Parduodamieji dirbiniai pasi
žymėjo įvairumu. Čia matėsi vi
sa eilė kruopščiai, • tautiniais 
raštais išdegintų medžio lėkš-

Mūsų mokyklėlėje yra apie 
30 vaikų ir 4 mokytojai, 2 va
landos šeštadieniais popiet. Is
toriją ir geografiją mokome por
tugalų kalba, dainas, ratelius 
darbelius ir lietuvių kalbą — 
lietuviškai. Visi beveik trečio
sios kartos (tėvai čia gimę). Yra 
ir antra mokyklėlė Vila Zelino- 
je, kitoje (teritorinėje) parapi
joje-

(Bus daugiau)

Nuotr. Aif. Dziko naktim “Hotel zur Hirschen”, nuoširdžią padėką.

DARBININKAS

čių, padėklų, paveikslų, grakš
čios lėlytės, papuoštos marga: 
spalviais kaišytais rūbais, vilio
jo pirkėjo akį. Visa virtinė įvai
riais būdais pagamintų gėlių 
derinių užėmė visą stalą. Skau
čių stalus dengė labai tvarkingi 
maži rankdarbėliai. Paukštytės 
gi kaip skruzdėlytės darbavos: 
prie savo loterijos. Lėlių teat
ras, negalėdamas visų paten
kinti iš karto, turėjo kartoti 
programą. Darbščios mamos 
talkino prie pietų ir kavinėje.

Washingtono skaučių vado
vės amerikiečių tarpe turi bi
čiulių, kurie buvo atsilankę mu
gėje. Jų tarpe vieno apylinkės 
laikraščio korespondentė (Phyl
lis O’Neil) užsirašinėjo pasta • 
bas, fotografavo ir rinko me
džiagą savo laikraščiui. Sužino
jusi apie Vyr. Skautininkės da
lyvavimą mugėje, pareiškė pa
geidavimą pasikalbėti su ja. s 
Milukienė trumpai apibūdinę 
LSS-gos veiklą ir uždavinius.

Washingtono Pušyno d-ve: 
vadovauja sesė Regina Petru- 
tienė, talkinant Aldonai Bačkai- 
tienei, Aldonai Kindurienei, 
Daliai Lukienei ir Meilei Mickie
nei.

Gražių skautavimo dienų Pu
šyno d-vei Atlanto rajono sesių 
tarpe!

s. D. Siemaškienė
P.S. Vyr. Skautininke ir Ra

jono Vadeivė dėkoja Bačkaičiu 
šeimai už globą joms, lan
kantis Washingtone.

Dar apie skautų
Žinant, kad kiekvienam Eu

ropos jubiliejinėn stovyklon 
vykstančiam skautui-ei yra ne 
tik įdomu, bet ir svarbu žino
ti kiek galima daugiau apie šią 
kelionę, talpiname kelionės 
tvarkaraštį. (Red.)

Liepos 9 d., 7 vai. vak. iš- 
skrendama iš Toronto į Londo
ną, kur lėktuvas atvyks liepos 
10 iš ryto. Londone bus apsi- 
stojama “Salisbury Court Ho
tel” dviem naktim. Diena lais
va. Taip pat laisvas ir liepos 11 
rytas. Popiet autobusu kelionė 
po Londoną.

Liepos 12 d., 10:30 vai. iš 
ryto, traukiniu važiuojama 
Doverį. Keliamasi laivu per ka
nalą į Calais (maždaug 1 vai 
15 min. kelionė). Toliau va
žiuojama traukiniu į Paryžių 
kuris pasiekiamas 5:20 vai. po
piet. Apsistojamą “Hotel De 
L’Ocean”. Vakaras laisvas. Iš 
ryto (liepos 13 d.) autobusu ke
lionė po Paryžių, popietis lais
vas.

Liepos 14 iš ryto. 8:17 trau
kiniu išvažiuojama į Ženevą, ku
ri pasiekiama 3:05 vai. popiet 
ir apsistojama “Hotel de la Plai
ne”.

Liepos 15. Iš ryto trumpa 
ekskursija apžiūrėti Ževevą. 
Trumpai prieš pietus išplaukia
ma laivu per Temano ežerą į 
Montreux. Montreux miestely
je. prie prieplaukos, pasitiks au
tobusai ir kelionės vadovai, ku
rie pasiliks prie grupės ik: 
liepos 21. Autobusai perveš 
grupę į “Grand Territet Hotel”

Liepos 16 rytą iš Montreux 
išvažiuojama per St. Bernardi
no Pass į Turiną, kuris trumpai 
apžiūrimas. Toliau važiuojama 
autostrada į Milaną, kur bus 
apsistota vienai nakčiai “Hotel 
Cristallo”.

Liepos 17. Iš ryto Milane 
apžiūrėjimas autobusais. Pietūs 
valgomi Veronoje, kuri taip 
pat trumpai apžiūrima. Vakare 
pasiekiame Veneciją. Visa gru
pė laivais perkeliama į “Ca 
valetto Hotel” dviem naktim

Liepos 18. Pusė dienos skiria
ma organizuotai kelionei laivu 
Venecijai apžiūrėti. Kitas pus 
dienis laisvas.

Liepos 19. Laivu pasiekiam: 
autobusai ir toliau važiuojama 
per Cortino ir Lienz į Salzbur- 
gą. Salzburge atsirandama vė
lai vakare ir apsistojama dviem
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N.Y. židinietės kovo 13-14 Kultūros židiny buvo surengusios Prano Baltuonio skulptūros parodą. Iš parodos 
gauto pelno 100 dol. paaukojo Kultūros židinio statybai. Nuotraukoje iš k. į d. R. česnavičienė, Jadvyga Bal- 
tuonienė, Pranas Baltuonis, Gražina Simukonienė ir Živilė Jūrienė. Nuotr. R. Kisieliaus

EGLE ŽALČIŲ KARALIENE KAZIUKO MUG.EJE
Elizabetho ir apylinkių visuo

menė vėl turėjo progą aplan 
kyti Elizabetho skaučių ir skau
tų tradicinę Kaziuko mugę, pa
sidžiaugti jų rankdarbiais, ska
niai papietauti bei pamatyti pa
čių skaučių-tų suvaidintą “Eglė 
Žalčių Karalienė”.

Kovo 14 Laisvės salėje po 11

kelionę Europon
Liepos 20 iš ryto organizuotai 
apžiūrime Salzburgą. Popietis 
laisvas.

Liepos 21. Iš Salzburgo per 
Muencheną ir Stuttgartą va
žiuojama į Heidelbergą, kuria
me apsistos nestovyklaujantie 
ji. Stovyklaujantieji važiuoja 
toliau į stovyklavietę, apie 13 
kilometrų i vakarus nuo Heidel
bergo prie Schwetzingepo kai
melio.

Liepos 22-30 jubiliejinė sto
vykla prie Schwetzingeno.

Liepos 30 anksti iš ryto iš
važiuojama autobusais iš stovyk 
los į Luxemburga. Tos pačios 
dienos popietę lėktuvu išskren- 
dama atgal į Toronto, kuris pa
siekiamas tos pačios dienos po
pietiniu (Toronto) laiku.

Tolimesnės informacijos apie 
šia kelionę bus pateiktos vėliau

NAUJAS LEIDINYS

Lietuvių Skautų Brolija išlei
do labai naudingą knygelę skau
tų vadovams. Tai 1971 m. veik
los planas. Joje apstu pasiūly
mų įvykdyti tokį planą, taip pat 
nurodyta, kur rasti reikalingos 
medžiagos (visa eilė skautiškų 
leidinių).

Planas suskirstytas mėne
siais, turint galvoje mėnesio 
mintį, apie kurią išvystomi to 
mėnesio darbai.

Pakankamai vietos pasta
bom ir užrašam. Nepamaino 
mas leidinys kiekvienam skau
tu vadovui.

Paruošė LSB Vadovų Lavini
mo Skyrius. Gaunama LSB 
Tikimo Skyriuje, rašant R. 
Karaliūnui, 1426 McDonald 
Dr., Lockport, Ill. 60441.

NAUJI BROLIJOS RĖMĖJAI

Per Jamboree Fondą L. S. 
Broliją parėmė šie aukotojai:

100 dol. Julius Bagdonas 
Rego Park, N. Y., 50 dol. Rima 
ir Juozas Bružai, Brooklyn, N. 
Y., 8 dol., kaip Geras Darbelis, 
gautas iš Hartfordo V-jcs, 5 
dol. A. Bružėnas, Elizabeth, N 
J.

Iš Bostono per s.v. B. Banai
tį aukas prisiuntė: po 5 dol.: 
M. Subatis Č. Kiliulis, V. Izbic- 
kas, A. Bačiulis ir Eug. Klei
nas, 5 dol. iš smulkesniu au 
kų.

Jamboree Fondas visiems au
kotojams Brolijos vardu reiškia

KAZIUKO MUGĖ ELIZABETHE

vai. mišių, dalyvaujant gausiam 
skaičiui svečiu, ivvko iškilmin
ga sueiga. Sueigoje dalyvavę 
Seserijos VS s. L. Milukienė ir 
s. R. česnavičienė. Įnešus vė
liavas ir perskaičius įsakymus 
s. L. Milukienė prisegė p. Mil
dai Kvedarienei, ilgametei skau
čių rėmėjai ir talkininkei, ordi 
na už nuopelnus su rėmėjo kas
pinu. “Palangos" vietininkijo 
je Įvyko pakėlimų bei pasikei
timų. Vyr. sk. si. Aldona Mei
lutė pakelta i vyr. skiltininkės 
laipsnį, vyr. sk. kand. psl. Aud
rė Karašaitė į skiltininkės 
laipsni ir skautė Dana Kiaušai- 
tė į paskiltininkės laipsni. Iš 
paukštyčių draugovės draugi- 
ninkės pareigų pasitraukusios 
vyr. sk. v. si. A. Meilutės pa
reigas perėmė skautė Vita Kve- 
daraitė. Sesė Aldona šį rudeni 
išvyks studijuoti, bet tuo tar
pu vadovaus vyr. skautėms 
kandidatėms. Sesė Rūta Eitma- 
naitė pasipuošė raudonu kakla 
raiščiu.

Nuo kovo 14 Elizabetho Vil
kiukų d-vės pasivadino anks- 
čia veikusio vieneto vardu. — 
būtent DLK Šarūno Draugovė. 
Brolis Remigijus Plicplys, išlai
kęs III pat. egzaminus, davė vil
kiuko įžodį. Daugelis draugovės 
narių pasipuošė naujai įgytais 
patyrimo laipsniais bei įgyto
mis specialybėmis Vilkiuku II 
patyrimo laipsnį įgijo: Algis 
Alinskas, Vytas Rubonis, Li
nas Eitmanas, Petras Audėnas 
ir Jonas Didžbalis. Vilkiukų spe
cialybes įsigijo sekantieji bro
liai: fotografo — Linas Eitma
nas, Petras Audėnas ir Algis 
Alinskas, keliarodžio —Pet

Sueiga Elizabetho Kaziuko mugėje

Pasirengia Kaziuko mugei Elizabethe

ras Audėnas, virėjo — Petras 
Audėnas, dviratininko — Re
migijus Plioplys, geografo . — 
Petras Audėnas ir modelisto— 
Petras Audėnas. Į draugovę į 
stojo du nauji nariai: vilk, 
kand. Antanas Matonis ir sk 
kand. Antanas Johnson.

Iškilmingai daliai pasibaigus 
ir išnešus vėliavas, tradicini 
kaspiną perkirpo Seserijos VS 
s. L. Milukienė, tuo atidaryda
ma mugę. Kaip ir visuomet, 
draugovių stalai lūžte lūžo nuc 
visokių gėrybių. Vyr. skaučių 
stalą puošė meniškos juostos, 
puošnūs medžio ir plastikos iš
dirbiniai, pagalvės ir t.t. Skau
čių stalas pasižymėjo iš džio
vintų lapu ir žiedų suklijuotais 
paveikslais, kimštais žaislais, į- 
vairiai išmargintais dirbtiniais 
kiaušiniais ir kitokiomis praš
matnybėmis. Paukštyčių žaislai 
dekoruoti buteliai, gėlės bei 
žaidimai traukė mažesniuosius 
mugės lankytojus. Darbštūs 
vilkiukai šiemet prigamino į- 
vairiai išmargintų inkilėlių, iš 
pagaliukų lipdytų bankų su ter
mometrais ir kalendoriais, lėkš
čių, koplytėlių bei kitokių 
smulkmenų. Taip pat vilkiukai 
pardavinėjo skautiškų vaizdų 
albumus, skautiškų dainų plokš
teles bei įvairių dydžių dirbti 
nių gėlių. Atrodo, niekam ne
trūko pirkėjų, nes po skanių 
pietų, belaukiant vaidinimo 
daugelis stalų pasidarė apytuš 
čiai.

Maždaug 3 vai. popiet salė 
aprimo, šviesos prigeso ir pra
sivėrė mažu aukso žuvvčiu Iv- 
dima uždanga. Prasidėjo visų 
laukta, skautu ir skaučių vai
dinta “Eglė — Žalčių Karalie- 

(nukelta į 7 psl.)
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Prof. Vytautas Marijošius kalba apie Lietuvos operos 50 metų sukaktį Liet. 
Motery Klubų Federacijos New Yorko klubo surengtoje Atvelykio popietėje 
balandžio 18 Kultūros židinyje. Nuotr. V. Maželio

MOTERŲ ATVELYKIO POPIETE
LMK Federacijos New Yorke 

klubas jau eilę metų rengia At
velykio popietes su gražiomis 
vaišėmis — Velykų stalu. Prie 
tokių vaišių prideda ir kultūri
nę programą, kad būtų gražiau 
Įprasminta pati popietė.

Tokias . popietes yra rengu - 
sios Manhattane Carnegie En
dowment salėj, Woodhavene 
bent keliose salėse. Salių nuo
mai pabrangus, šiemet pasikel
ta Į kalnelį, į Kultūros Židinį.

Baimės ir rūpesčio buvę 
daug, nes čia nėra vienos ben
dros salės, kur iš anksto gali 
surikiuoti stalus. Čia yra ištai
gios vilos ar dvariuko kamba
riai su plačiais laiptais, viso-

Mugė Elizabethc
(atkelta iš 6 psl.)

nė”. Šį veikalą pritaikė ir reži
savo daugumoje jaunesniems 
vaidintojams, paruošė dekoraci
jas ir bendrai daugiausiai dir
bo ir sielos įdėjo “Palangos” v- 
jos vietininkė ps. Audronė 
Bartytė. Mūsų vaidintojai: Eg 
lė — Audrė Karašaitė, Žilvinas 
— Danutė Audėnaitė, Sesės — 
Dana Kiaušaitė ir Vita Kveda- 
raitė, Žalčių piršlys — Petras 
Audėnas, Tėvas — Dana Kiau
šaitė, Gegutė — Astra Kveda- 
raitė, Broliai — Audrė Pociūtė 
Lina Normantaitė ir Vita Kve- 
daraitė, Bangos — Debbie Didž- 
balytė. Kristina Dovydaus • 
kaitė, Klaudia Stankaitytė h 
Alė Kvedaraitė. Raganos — Rū
ta Raudytė, Rūta Didžbalytė. 
Onytė Karašaitė ir Laima Pra- 
puolenytė, Ruonis — Jonas 
Didžbalis, žalčiai — Algis A- 
linskas, Linas Bražėnas ir Ka
zys Prapuolenis, Vaikai — Vy
tas Rubonis, Linas Eitmanas ir 
Regina Jokubaitytė, Aukso 
žuvytės — Rūta Kvedaraitė ir 
Rūta Eitmanaitė ir pagaliau— 
Karieta — Vincas Prapuolenis 
ir Ričardas Jokūbaitis.

Vaidinimui pasibaigus, sve
čiai dar kiek paviešėjo ir, apsi- 
pirkę bei pasivaišinę, pradėję 
skirstytis. Beliko tik vadovams 
ir pietų šeimininkėm aptvar
kyti salę. Dėka daugelio skautų- 
čių tėvelių bei rėmėjų pagal 
bos, reikia tik džiaugtis dar 
viena labai pasisekusia muge.

K. 

kiais išlenkimais. Prie to reikė
jo prisitaikyti, reikėjo papuoš
ti visus kambarius, kad jie turė
tų šventiškos nuotaikos.

Prie stalų susėsti pradžioj 
nebuvo galima. Tai kairiniuose 
kambariuose buvo išdėstytos 
kėdės, papuoštas stalas prele
gentui.

Publika truputį vėlinosi, tad 
rengėjos buvo priverstos irgi 
vėlintis. Žmonių prisirinko per 
120.

New Yorko Moterų Klube 
pirmininkė yra Pajauta Iva- 
šauskienė. Jai ir jos talkinin
kėm — vaidybai teko visa pa
rengimo našta ir visa tvarka 
Pirmininkė trumpu žodžiu pri
statė šios dienos garbingą sve
čią — prof. Vytautą Marijošiy. 
visiem gerai žinomą dirigentą.

Jo kalba buvo skirta Lietu
vos operos 50 metų sukakčiai 
atžymėti. Kalbėjo gana patrauk
liai ir nenuobodžiai, įpindamas 
bendrų žinių apie operą, ryš 
kindamas kai kurias Kauno ope
ros savybes. Ypatingai įvertino 
operos chorą, kuriuo galėję pa
sigėrėti visi, iškėlė operos gerą 
lygį. Baigė provokuodamas 
kad publika ko nors klaustų 
bet klausimų nebuvo. Tada pir
mininkė padėkojo svečiui už pa
skaitą ir visus pakvietė prie 
vaišių stalo.

Kol kituose kambariuose ap
sižvalgė, kol susirado lėkštę ir 
iš gausaus švediško stalo pasi
rinko valgių, tuo metu jau kai
riniuose kambariuose, kur bu
vo paskaita, viskas buvo pa
rengta vaišėm. Buvo pastatyti 
apskriti stalai su gėlėmis.

Vaišių stalas buvo gražus, bu
vo daug margučių,, visokiausių 
kepsnių, užkandų, pyragų, py
ragaičių. Visi galėjo valgyti ir 
valgyti. Kava buvo atnešame 
prie stalų. Žmonės mielai šne
kučiavosi ir prie stalų ir pas
kui koridoriuj. Pradėjo skirsty 
tis tik apie 8 v.v.

Koridoriuj buvo baras, kur 
kiekvienas galėjo pasivaišinti į- 
vairiais gėrimais.

Loterijon buvo leidžiamas 
dail. Česlovo Janušo paveiks
las. Bilietus traukė bene jau
niausias to pobūvio dalyvis Li
nas Vytuvis. Pagal jo ranka iš
trauktą numerį paveikslas atite
ko E. Skobeikai.

(nukelta j 8 psl.)

Parengimai New Yorke
Balandžio 24, šeštadienį — Pava

sario balius šv. Aloyzo par. salėje, 
Great Neck, N.Y. Rengia skautams 
remti komitetas.

Gegužės 1, šeštadienį — Toronto 
jaunimo ansamblio “Birbynės” kon
certas Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos (HS) salėje. Rengia Kul
tūros židinio statybos penktadienių 
darbuotojų grupė.

Gegužės 1-2, šeštadienį — New 
Yorko Ateitininkų metinė šventė, 
šeštadienį 12 vai. registracija Kul
tūros židinio patalpose, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y.

sekmadienį — 11 vai. Maspetho 
parapijos bažnyčioje mišios. 1 vai. 
p.p. Kultūros židinio patalpose vai
šės ir iškilmingas posėdis.

Gegužės 8, šeštadienį — BATUNo 
5-ji metinė konferencija New Yorker 
Hotel Washington Room salėj, 34th 
Street prie 8th Ave., New Yorke. 
Viešas posėdis ir Batuno 5 metų su
kakties minėjimas 4:30 vai. popiet.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ......... Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų .............. — Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 - 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ........... 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ................    6.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ........... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ....................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai . ................. 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ........................... 5.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota.......  5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai _____ 3.50
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ...............  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ______ __ _______ 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos.... ...........Stereo $7.00 6.00

-Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .... ................... 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 baud, dainų ___ 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių___  6.00
Pavergtos Tėvynės, muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių............  2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ..........  6.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras............ ■ ..............  5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 lieL dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ...........   3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid...... Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) . ................. 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ----- .................... 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių .......... —................... 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų .......  Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ....... 2.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ....... 5.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys....................... 5.00
A. šabaniausko. 12 šokių muzika Nr. 26 ................................... 5.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ....................................... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ........................... 5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............... 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ....................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ........................... 5.00
Skamba ir aidi daina, Vilniaus choro įdainuota ....................... 5.00
Sodauto, 8 Vilniaus choro dainis ...................................  5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės ......................................._... 5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos ....................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių Stereo. 4.50 2.00
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens choro giesmės ir dainos ........... 5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos .............  5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ....... 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ____ ______________ ______ 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ..............     10.00
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų .................................... (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikosdainų ...............   5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt, stereo 6.00
Operų Arijos. Sol. St. Baro------------------------------ Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ................ Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių._________ Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės._______ Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; į Kanadą $1.00)

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

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

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

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

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

Gegužės 8, šeštadienį — Prof. Vy
tauto Kavolio paskaita apie “Revi- 
zionizmų šiandien”. Rengia Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų sąjungos New Yorko skyrius dr. 
J. Bilėno namuose, Dix Hills, L.I., 
N.Y.

Gegužės 8, šeštadienį — skautai 
vyčiai rengia pavasario šokius Kul
tūros židinio patalpose.

Gegužės 9, sekmadienį — Lietuvių 
Bendruomenės Queens apylinkės 
metinis susirinkimas pas J. Šlepetį. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Gegužės 15, šeštadienį — Pava
sario šokių vakaras Knights of Co
lumbus salėje, 600 Jamaica Ave., 
Brooklyn, 8 v.vak. Rengia Moterų 
Vienybė.

Gegužės 15, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo darbuotojų suvažiavimas ir 
banketas International viešbutyje, 
prie Kennedy aerodromo.

Gegužės 16, sekmadienį — 4 vai. 
popiet Kolumbo vyčių salėje, 86-22 
85th Street, Emilijos čekienės kny
gos “Kad ji būtų gyva” pristatymas. 
Rengia ALT S;gos 11 skyrius.

SPORTAS
SEKMADIENI FUTBOLAS
Pirmenybių sezonui baigian

tis, prasideda taurės varžybos. 
Mūsų lyga paskyrė mūsiškius 
žaisti New Yorko Knickerbock
er taurės varžybose, kur pir
muoju priešininku yra Hemps
tead SC iš Long Island lygos. 
Rungtynės įvyksta mūsų aikš
tėje, t.y. Kissena Corridor Flu
shing, L.I., 2 vai. Beje, Knick
erbocker taurę mūsiškiai yra 
laimėję 1964 metais. Iš tuome 
tinės komandos dabar beli
kę tik Vainius II, Klivečka, Bu- 
dreckas —aikštėje, ir Reme- 
za, dabar jau komandos vado
vas.

Jauniams šį savaitgalį rung
tynių nepaskirta. Mažučiai N. 
Y. State Cup varžybose žaidžia 
prieš Mt. Loretto, Rungtynės į- 
vyksta šeštadienį 3 vai. Mt. Lo
retto Field, Staten Island. C 
kur tai yra, teiraukitės pas jau
nųjų vadovus.

Pereitą savaitgalį žaidė tik 
mūsų jauniai, kurie pralaimėję 
White Plains 1:2.

PRIEŠ 20 METŲ
Prieš 20 metų tarpe eilės, 

rungtynių pasekmių matome ir 
New Yorko State Cup varžy
bose — Eintracht: Lithuanians 
5:2. Mūsiškiai išvakarėse buve 
atšventę A klasės meisterystę. 
nepralaimėję nei vienų rungty
nių.

Atletas

Kas norėtu skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY.
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
-------- - Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

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

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

MALE - FEMALE.

KNITTERS—EXP. ONLY for work 
on Raschel machines plenty of over
time!! Norwood Knitting Mills — 
500 Livingston St. Norwood, N.J.

Operators, exp sleeve setter zipper 
setter on dresses steady, union shop 
Kinney Dress Co. 701 McCarter hwy 
Newark, N.J. Top floor apply in prs.

SERVICE

TRAVEL AGENCIES 
QUINONES INSURANCE 
BROCKAGE & TRAVEL

All Travel Arrangements 
Tickets and reservations for 

TOURS - CRUISES 
HOTELS - RESORTS.

Trips to all parts of the world.

514 East 183rd Street
CALL: 

933-8454 
933-1307

SERVICE

Ventury Construction we do every
thing in contracting field finished 
basements and attics kitchens. All 
work guaranteed Call 961-1353

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

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

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

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

Home Fire Chain Ladders, all alum
inum light w-eight, 7 pounds 15 ft.— 
$18; 25 ft.—$28.

call 987-7249 or 987-8325

— GRAND OPENING — 
7185 FOOD MARKET 

Greek-American products of all 
kinds: cheeses, olives, breads, olive 
oils for cooking, fruits & vegetables, 
greeting cards and newspapers also 
available. Open 7 days a week Mon. 
thru Sat. 8 AM - 9 PM; Sundays — 
9 AM - 5 PM. Call 833-1307. Prop. 
Georges Zervoulakos, 7815 5th Ave. 
Brooklyn, N.Y.

ATHEN’S CUSTOM TAILORS — 
men’s and women’s designer altera
tions and french cleaners. Excellent 
service — open 6 days. Call 757-5240 
business / 726-0429 residence, ask 
for Mr. Dennis 811 9th Ave. N.Y.C.

General Trucking pick up & deliver 
in Metropolitan New York & Brook
lyn to local and any Department 
stores. Call anytime 342-3793

LANDSCAPING 
CONTRACTOR

LAWN MAINTENANCE

Cement and Brick Work 
Call 699-5023

MR. JOHN D’AMELLIO

Your affair can only be as good as 
your band—call Best Bands Service 
and discuss it with us first. Special 
package deals— Steel Bands. Music 
for all occasions Cotillions specialty 
dances — Call Bill Curtis 525-8829 
or stop by—187-32 Linden Blvd. St. 
Albans, New York 11412

PAPER HANGER 
Guaranteed Work 

Call — 
914-237-4716 or 212-547-4882

ROBERT CAMP 
ASPHALT WORK 

SEALING and SODDING 
All Work Guaranteed 

300 Ward Street 
New Brunswick N.J. 
Call 201—846-2489

FRAGOSO & SONS
TEXACO SERVICE STATION 

Open 7 days a week general auto 
repairs expert mechanics — road & 
towing service, tires, batteries and 
accessories. 110 Park Avenue Pater
son, N.J. Call 201-274-9577

We do General Contracting & roof
ing light moving and hauling in any 
Borough, low rates — Call 443-3534 
day or night

James Simpson 
& Sons 

MOVING and HAULING

Attic - Basement - Yard 
CLEANING

“No job too big or too small” 
201-824-1679 
201-248-2553

336 Peshine Avenue 
Newark, N.J.

POP’S BODY & FENDER WORKS 
for fast and effective service see 
“Pop”. Open 6 days till 9 PM. For
eign car specialists—all makes. Pop 
also speaks Spanish. Call (914) NE 
6 9354 ask for “Pop” or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, N.Y.

N.Y. Television Service Co. 4901 - 
43rd Ave. Woodside Bklyn, N.Y. re
pairs, color - black & white T.V.S & 
unit components all boros. 476-3197

TYPING • MAILING 
and LIGHT BOOKKEEPING done 

Call 789-2100

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

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

TO PLACE

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Tel: GL2-2923

DISPLAY

BUTCHER—must be experienced 
Very good salary, steady work 

(East 90’s) 
HOLLAND COURT MARKET 

1291 Madison Ave. New York 
212 —AT 9-8491

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

TONY DA CANECA 
Tavern and Restaurant

Open 7 days a week good food and 
excellent service for weddings, par
ties, communions and confirmations. 
72 Elm Road Newark N.J. Call — 

201-589-0376 - 201-344-9771

Free Vacation for Two Miami Beach
- Las Vegas Beach front and on the 
Strip: 4 days, 3 nights $7.50; 5 days, 
4 nights $12.50; 7 days. 6 nights $30
— Inquire: N. SILVER 382 C.P.W. 
New York 10025

(Comm. Salesmen Wanted)

CONNOLLY’S DRIVING 
SCHOOL

4869 Broadway New York City N.Y.
212-942-1896

RESTAURANT in the sky at the 
Holiday Inn Motel spectacular view 
of the thruway. Weddings, banquets 
community breakfast 125 Tuckahoe 
Rd. Yonkers exit 6, N.Y. Thruway 
open 7 days — (914) YO 3-8778

DISPLAY

KAROL FASHIONS furs also cock
tail wear formal wear - evening pants 
- gowns formal pants suits proms & 
bridesmaid dresses to make the lady 
beautiful new furs we repair and re
model furs Garden State Plaza Par
amus N.J. 201-843-2700

ASTORIA CONTRACTORS
Does your roof leak? Then call us 
for all types of roofing, siding, storm- 
windows, painting, decorating kitchen 
cabinets. Home improvements of all 
kinds. Call (212) 726-0805

WINSTON ENTERPRISES 
209-21 Jamaica Avenue 

Jamaica, Queens
Blank cassette tapes 3 tapes in any 
album C-60 for $1.89 Order by phone 

464-6608

CHAMBERS 
MOVING AND STORAGE

Local and Long Distance 
Licensed and Bonded 

25' Van and (2) men $18.00 hour
Call 467-8747

Card Walk Inc. Greeting cards and 
unique gifts. 836 Flatbush Ave. nr. 
Caton Ave. Tel. 693-0190; 1088 Flat
bush Avenue near Cortelyou Road 
Tel. 693-9255

A. B. SMILEY 
CORP.

583 Courtland Avenue 
Bronx

MOVING & STORAGE
Local and Long Distance 

Licensed and Bonded 
Call — 665-7750

4 ALL BRANDS HI-FI
Components, compacts, speaker sys
tems — Factory prices to you always 
— Quotations by phone. Shipments 
prepaid .Before you buy—call us— 

914-793-4200

H. W. MALE

Traffic midnight supervisor large 
volume inbound operation needs 
person with knowledge of all boros. 
Excellent pay. — 212—388-6008

SALES TRAINEES 
MGMT. TRAINEES 

to work in 
BROOKLYN

6 mo. training program, $600 mo., 
draw versus comm, to those who 
qualify — International publisher 
needs 4 men to learn promotional 
sales that lead to management. Car 
necessary. Call (212) 442-5618

H. W. FEMALE

Exp Operators Singer machine spe
cial & blind stitch machines. Section 
& complete steady work. Mary Lou 
Sportswear 774 Van Nest Bronx NY
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N. Y. skautų tėvų komiteto 
pavasario baliaus salė pasiekia
ma Long Island Expressway, 33 
išėjimas, sukti šiaurėn Great 
Neck kryptimi, po 3 mylių kai
rėje St. Aloysius R. K. baž
nyčia, ten sukti kairėn į Breu
er Ave., kur tuoj už bažnyčios 
mokyklos salė, aikštė mašinom 
pastatyti.

Sudaromas bendras komite
tas paminėti 30 metų sukakčiai 
nuo sukilimo prieš komunisti
nę okupaciją. Tuo pačiu bus pa
minėta ir laikinoji vyriausybė, 
kurios veiklą sustabdė vokie
čių okupacija. Visos organiza
cijos prašomos atsiųsti savo at
stovus šį penktadienį, balan
džio 23, 7:30 v.v. į Kultūros 
Židinį, kur bus supažindinta 
su padarytais žygiais ir bus su
darytas minėjimui bendras 
komitetas.

LB Woodhaveno apylinkės 
apylinkės susirinkimas bus ge
gužės 9 pas J. Šlepetį.

Grafikos paroda Kultūros Ži-’ 
dinyje atidaroma balandžio 24 
šeštadienį, 7 vai. vak. Atidary
me kalbės dail. Albinas Elskus 
po to kavutė ir parodos apžiū
rėjimas. Parodą galima lankyti 
šeštadieni ir sekmadieni nuo 1 
vai. iki 9 vai. vak.

Dešimt dailininkų išstatys sa
vo darbus grafikos parodoje ba
landžio 24-25 Kultūros Židiny
je: Vytautas Ignas, Vida Krišto- 
laitytė, Pranas Lapė, Nijolė Pa- 
lubinskienė, Vaclovas Ratas. 
Juozas Sodaitis, Magdalena 
Stankūnienė, Anastazija Tamo
šaitienė, Telesforas Valius ir 
Romas Viesulas. Bus išstatyta 
60 darbų. Parodos lankymo va
landos abi dienas 1-9 vai. vak

Maironio mokyklos mokiniai apsilankę Darbininko redakcijoje, 
l-je eilėje mokytoja Jadvyga Kregždienė, Aura Cšlapaitė, Dalia 
Jasaitytė; ll-je eilėje Jonas Galinis, Liucijus Strazdis, Rytas 
Vilgalys, Paulius Šilbajoris, Raimundas Balsys.

—
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Balandžio 24-25
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— SS
— Kultūros Židinyje
*—Į 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

ZZZ3 GRAFIKOS
PARODA SS
Dalyvauja šie dailininkai:

•■■■M VYTAUTAS IGNAS
— 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. —
HM Parodos atidarymas ir kavute ■■■

—r

— šeštadienį, balandžio 24
2^3 7 v. v.
— Visus maloniai kviečia atsilankyti

LEIDYKLA GABIJA

lll
lll

lll
ll

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuvė _______  GL 2-6916
Redakcija _______  GL 5-7281
Administracija ___  GL 2-2923
Kultūros Židinys ..... 827-9865

Home Reporter and Sunset 
News, Brooklyn© lokalinis sa
vaitraštis, kaip ir daugelis kitų 
JAV laikraščių, patalpino Rus
sell Kirk sindikuotą straipsnį 
“Will There Be A Free Lith
uania Again”. Straipsny gina
mi lietuvių ir kitų baltiečių rei
kalai, minint Kudirkos —Si- 
mokaičių —Bražinskų —Kaz
lausko įvykius. Tiek straipsnic 
autorius, tiek minėto laikraščio 
redakcija nusipelno lietuvių 
skaitytojų padėkos. Geriausiai 
tai išreiškiama trumpu laiškeliu 
autoriui ir redaktoriui: 230 — 
69th St., Brooklyn, N. Y. 11220.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas Town Hall bus gegu
žės I d. 5:30 v. popiet. Progra
moje: Faure — Tema ir varia
cijos, opus 73, Beethoveno — 
Sonata in C Major, opus 53. 
Chopino—Dvylika etiudų, opus 
25. Koncertą rengia Norman J. 
Seaman.

Dail. V, K. Jonyno apžvalgi
nė paroda rengiama paskutinę 
gegužės savaitę. Paroda bus ati
darą du savaitgalius. Paroda 
skiriama jo 40 metų kūrybinei 
sukakčiai paminėti. Bus išstaty
ta ankstyvoji grafika, knygų 
iliustracijos, grafiniai portre
tai, akvarelė, skulptūra, archi
tektūros nuotraukos, tapyba, li
tografija. JParoda užims Kultū
ros Židinio du aukštus. Rengia 
ir globoja skautam remti komi
tetas.

Keletas Maironio mokyklos 
mokiniu, vadovaujami mokyto
jos ; Jadvygos Kregždienės, ba
landžio 15 lankėsi Darbininke 
redakcijoj, apžiūrėjo spaustu
vę, susipažino su spausdinime 
būdais.

ŽIBUOKLIŲ SEKSTETAS
Lietuvių ir kitataučių tarpe 

populiarus moterų sekstetas 
Žibuoklės pirmą kartą pasirodė 
1966 New Yorke įvykusiame 
Lietuvos Atsiminimų radijo 25 
metų sukakties minėjime. Da
bar šios žibuoklės vėl pasiro
dys balandžio 25 dieną New- 
arke, kai bus minima Lietuvos 
Atsiminimų radijo veiklos 3C 
metų sukaktis.

Žibuoklių moterų sekstetą su
organizavo ir jam sėkmingai va
dovauja muzikas Liudas Stu-. 
kas. Sekstetą sudaro šios dai
nai pasišventusios balsingos 
moterys: E. Mackevičiūtė, Ge
novaitė Mazurienė, Aldona Pit- 
kunigienė, Ona Skurvydienė, 
loretta - Stukienė ir Bronė 
Venckienė.

Per trumpą 5 metų laikotar
pį sekstetas yra išleidęs keletą 
populiarių ir mėgiamų plokšte
lių.

Žibuoklės dainuoja Jokūbo 
Stuko Lietuvos Atsiminimų ra-, 
dijo programos 30 metų su
kakties minėjimo iškilmingame 
bankete balandžio 25 dieną 1 
vai. popiet švč. Trejybės lietu
vių parapijos salėj, Adams St.
ir New York Avenue kampas, 
Newark, N. J.

Lietuvos atsiminimų radijc 
valandėlės 30 metų sukaktis mi
nima šį savaitgalį, šeštadienį, 
balandžio 24, koncertas bus 
Laisvės salėje Elizabethe, gi 
sekmadienį, balandžio 25, 1 v. 
bus iškilmingas banketas Švč. 
Trejybės parapijos salėje, New- 
arke.

LB Woodhaveno apylinkės 
susirinkimas buvo balandžio 17, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. Į 
naują valdybą išrinkti: G. Ri
dikas, V. Gintautas, A. Daukan
tas, G. Nutautaitė, E. Vaičiu
lis, B. Bobelis, A. Balsys. Rei
kia pasidžiaugti, kad daugumą 
sudaro visai jauni žmonės, stu
dentai. Pirmieji du jau buvo ir 
praeitoje valdyboje. Revizijos 
komisijon išrinkta S. Nutautas 
ir K. Bačauskas. Po susirinki
mo visi buvo pavaišinti koktei
liais ir užkandžiais.

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.

Kvietimas New Yorko 
organizacijoms

Balandžio 28, trečiadienį, 7 
vai. vak. Balfo New Yorko 
skyriaus valdyba kviečia visuo
tinį narių susirinkimą, kuris į- 
vyks Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Į susirinkimą kviečiami ne 
tik pastovūs Balfo nariai (me
tinis nario mokestis 1 dol.), bet 
šį kartą kviečiamos ir visos lie
tuviškos New Yorko organiza
cijos. Kiekviena organizacija 
prašoma susirinkiman atsiųsti 
savo atstovą ir tuo pačiu įsira
šyti į Balfo narių tarpą. Orga 
nizacijas-narius numato Balfc 
statutas (Art. IV, Sect. 7). Orga
nizacijų, įstojusių į Balfą na 
riais, Balfo veiklos pradžioje 
buvo daug, tik besikeičiant 
organizacijų valdybom, narys
tę Balfe daugumas organizaci
jų pamiršo. Organizacijos —na
rio metinis mokestis, pagal Bal
fo statutą, yra tik 5 dol. Or
ganizacijos atstovas turi pilnas 
ir visas nario teises.

Balfo šalpos veikla negali 
sėkmingai vystytis be visų lie
tuvių tiek medžiaginės, tiek ir 
moralinės pagalbos. Tad pra
šome visų New Yorke esančių 
organizacijų vadovybes atsiųsti 
į susirinkimą savo atstovus, tuc 
būdu įstojant į Balfą nariais. 
Tuo morališkai bus labai parem
tas ir lietuvių šalpos darbas ir 
organizacija.

Balfo New Yorko Skyriaus 
Valdyba

žibuoklių sekstetas. Kairėje vadovas Liudas Stukas, pi rmoje eilėje — Aldona Pitkunigienė, Ona Skurvydienė, 
Genovaitė Mazurkienė; antroje eilėje — Bronė Venckienė, Edna Mackevičiūtė, Loreta Stukienė.

Lietuvių Bendruomenės Mas- 
petho apylinkės metinis susirin
kimas šaukiamas balandžio 25, 
sekmadienį, 12 vai., po 11 vai 
mišių V. Atsimainymo bažny
čios salėje. Susirinkimas bus 
įdomus ir trumpas. Po susirin
kimo kavutė, bus ir įvairiausių 
gėrimų nemokamai. Valdyba 
kviečia lietuviška visuomene 
kuo gausiausiai dalyvauti.

Atvelykio popietė
(atkelta iš 7 psl.)

Tokios pramogos tikslas yra 
prisiminti Velykas, palaikyti se
nus papročius, pabendrauti sa
vo tarpe. Ir tai buvo atlikta. 
Kambariai ir stalai buvo pa
puošti gėlėm, ir buvo visai jau
ku. Apsieita ir be svetimų sa
lių. (P-i-)

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
dėmesio!. Gauta keletas su Vy
tautu ir Vyties ženklais 1936 
metų laidos sidabrinių pinigų 
— 10 litų. Kaina su persiunti
mu 22 dol. Kas norėtų įsigyti, 
kreiptis į Darbininko administ
raciją, 910 Willoughby Ave.. 
Brooklyn, N. Y. 11221. Tel. GL 
2-2923.

Ieškomas butas (apartment) 
iš 4-5 kambarių dviem suaugu- 
gusiem Cranford. Linden ar 
Elizabeth. N. J., arba tų vieto
vių apylinkėse. Kas žinotų ar 
turėtų tokį butą, skambinti tel. 
(201) 679-8665 arba rašyti Dar
bininko administracijai.

Stasys Citvaras, laikrodinin
kas, kaip buvom rašę, birželio 
gale išvyksta į Braziliją. Laik
rodžius taisyti priims dar visą 
mėnesį, gi laikrodukus pirkti 
bus galima iki birželio mėne
sio. Skambinti tel. 846-3648.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
8 vai. vakarais tel- 782-3347.

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

Cypress Hills sekcijoj 2 šei
mų name išnuomojamas butas 
iŠ 6 kambarių. Butas patogus 
ir šviesus bei artį Jamaica trau
kinėlio. Skambinti tel. TY 7-63 
55.

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 MT-7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

KULTŪROS ŽIDINYS-
Ar nėra pavojaus, kad jis teks į nelietuvių 
rankas? Ar bus organizuojama Kultūros Židi
nio korporacija ir kokia jos prasmė?

Kultūros Židiny gyvenimas ei
na. Kiekvieną savaitę čia posė
džiai, pobūviai. Naudojasi juo 
ne viena organizacija. Supran
tamas tad susirūpinimas ne tik 
tuo, kad Židinys išaugtų, bet ir 
kad nepatektų kada nors į ne
lietuvių rankas, kaip nutiko ne 
su viena lietuvių statyta bažny
čia. Atsakymo dėl to rūpesčio 
buvo paklaustas Tėvas Paulius 
Baltakis, Židinio statybos vyk
dytojas.

Klausimas. Kovo 28 susirinki
me užsiminėte, kad tiriamos ga
limybės Įsteigti Kultūros Židi
nio korporaciją. Ar tai rimtas 
planas, ar tik nuotaikai pakelti, 
— taip sakant, propaganda?

Atsakymas. Korporacijos rei
kalas buvo svarstytas lietuvių 
pranciškonų vadovybės posėdy 
š. m. kovo 3-5. Visų pritarta. 
Kovo 28 išrinktasis Kultūros 
Židinio komitetas pavedė teisi
nių reikalų sekcijos pirminin
kui adv. A. Šavelskiui ir V. Ve- 
beliūnui korporacijos įsteigime 
reikalą ištirti ir paruošti statu
tą. Tiriama, kokia korporacijos 
forma būtų praktiškiausia, pri
imtiniausia aukotojam ir tė
vam pranciškonam (pvz. kad 
būtų išvengta nuosavybės mo
kesčių).

Kl. Ar tai korporacijos žinio
je būtų ir vienuolynas?

Ats. Visos visuomeniniam 
reikalam skirtos patalpos (pvz. 
salė, kavinė, mokyklos — or
ganizacijų būstinės, biblioteka; 
būtų korporacijos žinioje.

KL Nuogąstaujama, kad -pc 
keliolikos metų Kultūros Židi
nys gali atsidurti ..nelietuvių 
rankose, pvz. vyskupijos. Ar 
korporacija apsaugotų nuo tos 
galimybės?

Ats. Vyskupija neturi jokių 
teisių į vienuolijų — ordinų, tur
tą nei į jų administravimą. At
skiri ordinų vienuolynai pri
klauso tautinėm ar teritorinėm 
provincijom, ir jos tvarkosi ne
priklausomai nuo vyskupijų ar 
kitų provincijų. Visi lietuvių 
pranciškonų vienuolynai ir To
ronto Prisikėlimo parapijos nua 
savybė priklauso Lietuvos §v 
Kazimiero provincijai, kuri ru
sam okupavus Lietuvą yra ofi 
cialiai perkelta į Jungtines Vals
tybes. Ji yra valdoma pačių 
lietuvių pranciškonų išrinktos 
vadovybės.

šia proga malonu pasakyti 
kad š.m. balandžio 1 vyriausioji 
pranciškonų ordino vadovybė 
sulygino lietuvių šv. Kazimiere 
provinciją su kitom didžiosiom 
Amerikos provincijom ir šutei 
kė visas nepriklausomos provin

cijos teises. Nuo šiol mūsų pro- 
vinciolas turės teisę dalyvauti 
visuose ordino sprendžiamuose 
suvažiavimuose. Tai svarbus į- 
vykis ne tik pačiai vienuolijai, 
bet, gal būt, ir politiniu atžvil
giu.

Kl. Kas tad paskatino pran
ciškonus imtis korporacijos idė- 
os?

Ats. Korporacijos sudarymas 
turi kitos prasmės — padaryti 
pačią visuomenę nuosavybės 
dalininkais. Kultūros Židinys 
yra statomas ne pranciškonam, 
bet New Yorko lietuviam. To
dėl visai logiška, kad lietuvių 
suaukoti pinigai būtų investuo
ti ir tvarkomi taip, kaip patys 
lietuviai nori. Kai eilė lietuvių, 
ypačiai inteligentų, pareiškė 
norą, kad būtu sudaryta kor
poracija, kuri užtikrintų Kul
tūros Židinio ateitį, tai pran
ciškonų vadovybė galvoja, kad 
tie jų norai turėtų būti paten
kinti ir kad visi lietuviai be par
tinių ar religinių skirtumų ga
lėtų pilnai įsijungti į statybą 
bei paskiau administravimą.

Kultūros Židinys, mūsų nuo
mone, geriausiai ir sėkmingiau
siai prisidės prie lietuvių su
jungimo ir lietuvybės išlaiky
mo. Kultūros Židinys yra prak
tiškiausias fondas — fondas, 
kuriuo naudosis ne tik ateinan
čios kartos, bet visų pirma jau

SKRISKIME VISI KARTU 
Į IV DAINŲ ŠVENTŲ 

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

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

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

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

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

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

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

Whist Party bus balandžio 
24, šeštadienį, 8 v.v. parapijos 
salėj East Seventh Street. Pir
mininkauja Valerija Averkienė. 
Visas pelnas skiriamas parapi
jai.

Lietuvos vyčiai savo pusme
tinį seimą šaukia gegužės 1-2 
Brockton, Mass. Seimą apsiėmė 
globoti kun. Petras Šakalys 
ir vietinės vyčiu 1-sios kuopos 
nariai. Seimas prasidės gegu
žės 1, šeštadienį, susipažinime 
šokiai garsiame Romuvos par
ke Brocktone. Pradžia 8 v. v. 
Sekmadienį seimo posėdis bus 
2 vai. popiet Šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj. Naujosios 
Anglijos apskričio pirmininkas 
Laurynas švelnis kviečia jauni
mą atsilankyti. Šv. valandą pra
veš kun. Albinas' Janiūnas, šv. 
Petro lietuvių parapijos vyriau
sias vikaras ir apskrities dva
sios vadas. Vyčiai vėl rengias 
dalyvauti mišiose už Lietuvą 
per Bostono televizijos stotį.

Bostono Lietuvos vyčių 17- 
toji Algirdo kuopa savo ket
virta metine vakariene su šo
kiais rengia gegužės 8 d. 7:30 
v.v. Lietuvių piliečių draugijos 
salėje. Visas pelnas skiriamas 
dviem stipendijom. Viena sti
pendija skirta Šv. Petro lie
tuvių mokyklos gabiausiam mo
kiniui.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus motinos dieną 
gegužės 9 po 9-tos valandos 
mišių. Pusryčiai bus pobažnyti- 
nėj salėj.

Kun. Simonas Saulėnas, 'Cam
bridge lietuvių parapijos, kle
bonas, gavo iš Bostono arkivys
kupo Humberto Medeiros leidi
mą statyti naują kleboniją.

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

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

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

dabar augantis mūsų pačių jau
nimas. Tai gyvybinis šios die 
nos ir šios vietos reikalas.




