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Ulbrichto pasitraukimas nesavanoriškas 
Buvo prieš Maskvos-Bonnos susitaikymą

Kam reikalingas ir ka it ne Suezo kanalo atidarymas
Izraeliui nereikalingas, bet naftai keliauti Europon labai reikalingas

Kai suaktualėjo nuo 1967 vi
durio užgriozdinto Suezo kana
lo atidarymo klausimas,. pasi- 
žiūrėtina į atidarymą skatinan
čius motyvus. Jei žymiai se
niau visi jo naudojimu buvo 
suinteresuoti, šiandien toji pa
dėtis pasikeitė dėl Įvairių prie
žasčių.

Egiptui kanalo atidarymas 
keleriopai svarbus. Pirmiausia 
ūkiškai, nes juo besinaudojan
tieji 1966 duodavo Egipto iž
dui apie 300 mil. dol. per me
tus svetimos valiutos. Dabar 
gautų daugiau, bet reikia ka

Venezuelos Lietuviu Bendruomenės delegacija, dalyvavusi 
Turkijos ambasadoje Caracas Bražinskų reikalu. Sėdi iš kai
rės: Jolanda Bieliukaitė, Jūratė S. Rosales, antroj eilėj: Sta
sys Jankauskas, inž. Vladas Venckus ir Petras Kriščiūnas.

Gera kryptim suka 
parama stotims

Washingtonas. — Radio 
Free Europe ir Radio Liberty 
kontrolei bei finansavimui ad
ministruoti numatyta Įkurti 
American Council for Private 
International Communica
tions — pusiau vieša, pusiau 
privati korporacija su 36 mil. 
dol. metams operacijoms finan
suoti. Kongresas turi tam su
manymui pritarti ir kasmet pi
nigų paskirti. Korporaciją tvar
kytų 15 asmenų taryba, prezi
dento paskirta su kongreso pri
tarimu.

Ikšiol tų stočių finansavi
mas buvo vykdomas per ČIA. 
bet N. Jersey sen. Clifford 
Case neseniai garsiai išplepė
jo visas seniai tyliai žinomas 
tų stočių išlaikymo “paslaptis’’ 
kongrese pasakytoje ilgoje kal
boje. Ir ta proga reikalavo, 
kad prie pinigų tam reikalui 
skyrimo ir kontrolės būtų pri
leistas ir kongresas. Politinė 
priežiūra turėtų priklausyt vals
tybės departamentui.

Sen. Case jau įteikė reika
lingus Įstatymų projektus, lei
džiančius tiesioginį stočių fi
nansavimą be ČIA kontrolės 
Sakytos korporacijos įkūrimo 
projektas dar nėra kongreso pa 
siekęs. Atrodo, kad dauguma 
yra už tai, kad be Voice of 
America dar reikalingos ir 
anos dvi stotys.

pitalinių pataisymų.
• Psichologiškai svarbus kele
riopai. Nors ir nebūtų forma
lios taikos su Izraeliu, Egipte 
žmonės vistiek pajustų, kad ga
lima pradėti normaliau gyven
ti. Prie kanalo i senas gyven
vietes galėtų sugrįžti evakuo
tieji, kurių yra keli šimtai tūks
tančių. Dabar jie gyvena kaip 
sugrįžimo laiko belaukia pabė
gėliai, jų išlaikymas labai daug 
kaštuoja, bet jų produktyvu
mas menkas, jų gyvenimas ne
normalus. Bet yra ir psicholo
ginis minusas: galėtų išaugti ir

— Kap. Gravely, rimtas ir 
tvarkingas negras, paaukštin
tas i JAV laivyno admirolo 
laipsni.

Mansfield grįžta 
tvarkos ardyti

Sen. Mansfield vėl atnaujinc 
akciją priversti prez. Nixona 
sumažinti iki pusės Europoje 
dar likusia Amerikos kariuome
nę. Išeitų, kad norima ištrauk 
ti iš ten apie 130,000 karių, 
tiek pat dar paliktų. Jeigu V t 
Vokietija labai protestuotų, 
tai ji turėtų didesne suma pri
sidėti prie jos išlaikymo.

Del Kongreso klaidy Lot. Amerika 
dabar ginklus perka Europoje

Lotynų Amerikos valstybės, 
kurios daugiau kaip 20 metų 
organizavo ir ginklavo savo ka
riuomenes Amerikos ginklais 
bei naudojosi jos instrukto - 
riais, šiandien perkasi kovos 
lėktuvus, tankus, karo laivus ir 
automotinius ginklus Vakarų 
Europoje. Taip atsitiko todėl 
kad prieš šešerius metus JAV 
kongresas uždraudė parduoti 
ar duoti Lotynų Amerikai bran
giųjų ir moderniųjų ginklų. 
Priežastis sugalvota labai jau 
šventa: tegul neleidžia pinigų 
apsiginklavimui, bet tegul juos 
naudoja ūkinei ir socialinei ge
rovei pakelti.

apsipratimas, kad nepilnas Iz
raelio pasitraukimas iš Sina ■ 
jaus, bet tik atsitraukimas kiek 
toliau nuo kanalo kranto ga
lėtų įteisinti ir naują Izraelio 
sieną. Bet šita baimė nepagrįs
ta, tik dirbtinai palaikoma, to
dėl šitas argumentas rėtyje 
vandens nesulaiko.

Izraeliui kanalas kaip ko
mercinis vandens kelias neturi 
jokios reikšmės. Bet atsitrauk
damas nuo kanalo kranto Izrae-

Kam tas melas 
reikalingas?

Visi didieji ir žymieji so
vietiniai žinių komentatoria’ 
Įjungti Į spaudą ir radiją la
bai sunkiam darbui — Įrodyti 
gyventojams, kad Pekino ir 
Washingtono bandymas susi
draugauti esąs nukreiptas pir
moj eilėj prieš Sovietų Sąjun
gą. Ir kad to sąmokslo pradi
ninkas yra pirmoj eilėj Wash- 
ingtonas, bet ne Pekinas. Tik 
Washingtonas menką įvyki su 
sportininkais išpūtęs iki di
džiausio diplomatinio laimėji
mo gaisro.

Šitas sustiprintai skleidžia
mas mfelas Maskvai yra kam 
nors reikalingas. Nejaugitai tu 
retų būti pasirinkta priežastimi 
nutraukti pasitarimus su Ame
rika dėl strateginių ginklų 
kontrolės? Tose derybose ka 
žin kas pradėjo kliūti, nes A- 
merikos delegacijos vadovas 
staiga sugrįžo pasitarimui : 
Washingtona.

Jury gali skirti 
mirties bausmę

šiuo metu Amerikoje 648 
asmenys yra nuteisti mirties 
bausme, bet per paskutinius 
metus niekas nebuvo pasodin
tas i elektros kėdę.

Mat, veik visi sprendimai 
yra atsidūrę Vyr. Teisme, dėl 
vienos ar kitos priežasties pra
šant sprendimą peržiūrėti. Vi
si skundai sutalpinami i dvi di
deles grupes.

Vyr. Teismas prieš kelias 
dienas išaiškino, kad grand ju
ry turi teisę mirties bausmę pa
skirti, bet pagrindinis klausi
mas dėl mirties bausmės prieš
taravimo ar neprieštaravimo 
konstitucijai liko nepaliestas. 
Jis turės kada nors būti iš
spręstas. bet dėl pirmojo klau
simo išsprendimo nesitikima 
greito kėdžių veikimo atnauji
nimo, nes teismuose dar yra 
daug bylų, kuriose apeliacijos 
paduotos dėl kitokių motyvų.

Kongreso nariai ta proga 
gražiai čiulbėjo ilgas kalbas sa
kydami, bet jų sprendimo vai
siai labai kartūs: niekas dėl to
kio sprendimo nesumažino nė 
kariuomenių, nė jų ginklavimo, 
visi susirado ginklų pirkime 
naujas vietas, iš L. Amerikos 
baigiami išvaryti visi Amen - 
kos kariniai atstovai. Tuo pa
sidžiaugė ir pasinaudojo tik 
viešai ir slaptai veikią komunis
tai, bet visos vidurio ir deši
nės partijos prarado pasitikė
jimą Amerika, nes sunkiai su
prantama, kad Arąerika taip 
lengvapėdiškai galėjo padaryti 
tokią didelę politinę klaidą. 

lis sumažina savo svori prie de
rybų stalo ir susilpnina Sina
jaus pusiasalyje paliekamos ka
riuomenės saugumą. Todėl jis 
argumentuoja, kad už jo sutiki
mą kiek atsitraukti nuo kran
to Egiptas turi padaryti visas 
kitas nuolaidas: neiškelti i pa
liktą krantą savo kariuomenės 
ir pasirūpinti Izraelio prašomo 
mis saugumo garantijomis iki 
taikos sutarimo.

Amerikai Suezo kanalo už
darymas ikšiol buvo labai nau
dingas, nes Indokinijos komu
nistams karinę pagalbą Mask
va turėjo vežti pro Afrikos pie
tini galą: kelionė ilgesnė ir iš
laidos didesnės. Bet baigiant 
ten karą, Amerikai tas klausi 
mas atkrinta, todėl ji ten su 
tokiu karščiu pradėjo veikti, 
kad Egipto pasiūlymas atida
ryti kanalą būtų Įvykdytas. 
Mat, veikiama tuo įsitikinimu, 
kad per kanalo atidarymo sky
lę atsiras ir Egipto-Izraelio tai
kos susitarimas.

Sovietų Sąjungai kanalo ati
darymas labiausiai pageidauja
mas, nes jis reikalingas ir jos

Doleris Europoje
Bonn a,. — ^^ro^os pinigų 

biržose antrąją dieną po jų ati
darymo Amerikos doleris ne 
blogai laikėsi.

Santykyje su franku Paryžiu
je doleris veik be pakitimų, pa 
kilo kiek Vokietijos Frankfur 
te ir Šveicarijos Ciuricho biržo
se, bet krito Belgijos Briusely

Vėl sustiprėjo kalbos dėl pi
niginio vieneto mato pakeiti
mo — atsirišti nuo dolerio ir 
pasiremti auksu. Amerikos va
lia ir sprendimu aukso uncijos 
kaina nustatyta 35 dol Laba’ 
aiški tendencija aukso kainą pa
kelti iki 40 dol. už unciją, nes 
tokia kaina dabar Įsitvirtino Eu
ropos kilniųjų metalų rinkose. 

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis sveikina naująjį Batuno prezidentą K. 
Miklą, išrinktą tom pareigom balandžio 8 Batuno konferencijoj New Yorke.

Nuotr. V. Maželio

karo laivynui stipriau įsikurti 
Indijos vandenyne, ir jos pre
kybos laivynui vežti ūkinę ir 
karinę pagalbą i rytinį Afrikos 
ir pietinį Azijos pakraščius bei 
Arabijos pusiasalio erdvę, kur 
daug ryšių jau sumegzta ir at
ramos taškų gauta. Todėl Mask
vai labai nejauku, kad visą ka
nalo atidarymo rūpesti turėje 
užleisti Washingtonui, nes Mas 
kvos kalbos su Izraeliu dabar 
nesimezga.

Vakarų Europai kanalo ati
darymas reiškia gazolino, in
dustrinio kuro ir tepalų atpi
gimą, nes tų dalykų atvežimas 
pro Afrikos galą yra žymiai 
brangesnis. Čia Įvelti milijonai 
naujų išlaidų pavidale. Kanalą 
uždarius. Libija, Alžyras bei 
Irakas už savo nafta pareikala
vo didesnių kainų, todėl ir šioj 
pozicijoj išlaidos padidėjo mi
lijonais. Bet Anglija šiandien 
kanalo neatidarytų, jei galėtų 
politiniais sumetimais, kadangi 
Maskva tyko jos paliekamos 
vietos erdvėje i rytus nuo Sue
zo kanalo.

Jakimovich gyvas
Savo laiku pagarsėjęs vienc 

Latvijos kolūkio pirm. Ivan Ja
kimovich, pradėjęs pirma pro
testuoti dėl. rašytojų persekio
jimo; paskui dėl čekoslovaki 
jos okupavimo, kuriam laikui 
buvo dingęs be žinios. Dabar 
išaiškėjo, kad jis gyvas ir net 
sveikas, ką tik išleistas iš osi- 
chatrinės ligoninės. -Visą lai 
ką buvo Latvijoje ir kalėje 
kaip “beprotis” visai netoli 
Rygos.

— Jeruzalės spauda skelbia, 
kad valstybės sekr. Rogers pa
žadėjęs Egiptui padėti padeng
ti išlaidas, kurios bus reikalin 
gos Suezo kanalui išvalyti ir 
laivybai parengti. Žinoma, su 
sąlyga, kad Egiptas sutiks ji 
atidaryti su Izraelio sutarto
mis sąlygomis.

NYT viešai abejoja, kad UI 
brichtas būtų pats savo inicia
tyva nuo valdžios pasitrau
kęs. Jis taip samprotauja:

“Daug istorijos metų liudi
ja, kad valstybę valdančios 
kompartijos galva savanoris - 
kai nepasitraukia, nežiūrint ką 
sako oficialūs komunikatai 
Chruščevas 1964, Novotny 
1968, Gomulka 1970 “techniš
kai” patys pasitraukė, bet iš tik 
rujų buvo priversti pasitrauk 
ti”.

“Chruščevo. Novotny ir Go 
mulkos išstūmimo priežastys 
buvo viduje atsiradusios kon
vulsijos. Būtų didelė staigme 
na. jei išryškėtų, kad Ulbrich 
tas tapo auka ikšiol dar neži
nomo R. Vokietijoj atsiradu
sio sąmyšio ar politbiure susi
formavusių viena kitai priešin
gų frakcijų kovos ... Ulbrichto 
nušalinimo priežasčių reikia 
ieškoti kontekste tų pasitari
mu, kurie dabar vvksta Euro
poje ir kuriuos paskatino da
bartinė V. Vokietijos vyriausy
bė. Yra vieša paslaptis, kad UI- 
brichtas bijojo ir priešinosi 
kaip įmanydamas Rusijos —V 
Vokietijos ir Lenkijos — V. 
Vokietijos nepuolimo sutar
tims. kurių tikslas buvo su- 
normalinti V. Vokietijos santy

Lenkijos delegacija lankėsi Vatikane 
Kard. Koenig užtruko Lenkijoje

Varšuva. — Lenkijos vyriau
sybės atsakingų pareigūnų ma
ža delegacija visai neseniai bu
vo Vatikane ir ilgokai kalbė
josi su arkv. Casaroli, kuris ši 
pavasari buvo ir Maskvoj. Ffer- 
oiią savaiię Lenkiją lankė-^ie
nos arkv. kardinolas Koenig, 
kuris dažnai eina ryšininko pa
reigas tarp Vatikano ir kai ku
rių komunistinių kraštų.

Kardinolas Koenig laikė mi
šias ir trumpai kalbėjo Varšu
vos ir W rodavo katedrose, bet 
nelietė valdžios padaryto pa
siūlymo pagerinti santykius 
tarp valstybės ir Bažnyčios.

Apie Koenig lankymosi tiks
lus tik spėliojama, nes kur ei
na Vatikanas, ten viešai reika
lų nesvarstoma. Kadangi jis 
daugiausiai laiko praleido važi
nėdamas po prie Lenkijos pri
jungtas vokiškas žemes ir 
Wroclavo (Breslau) katedroje 
padarytame pareiškime išgyrė 
lenkų patriotizmą, tai svarbiau
sias kelionės tikslas galėjo bū
ti nuomonių rinkimas dėl vys 
kupų paskyrimo, nes iš vokie 
čių perimtas vyskupijas ikšiol 
tebevaldo tik lenkai administ
ratoriai. Nebuvo ikšiol to rei
kalo tvarkyta, nes Lenkijos va
karinės sienos tebebuvo at
viras klausimas. Po V. Vokieti- 
jos-Lenkijos sutarties sudary-

Tito vargai su daugiataute valstybe
Belgradas. — šešios respub 

likos ir dvi autonominės pro
vincijos, kurios sudaro silpnai 
surištą Jugoslavijos federaciją 
vėl pradėjo skardentis su savo 
antagonistinėmis nuotaikomis. 
Kadangi serbai tame junginy 
sudaro didžiausią dalį ir turi ge 
riausią žemės gabalą, kitos ma
žesnės tautinės grupės nuo pat 
Jugoslavijos atsiradimo laikų 
niekad nebuvo patenkintos sa
vo dalimi, vis jautėsi skriau ■ 
džiamos. Ir tai buvo tiesa.

Po karo ilgai dirbta, kad šis 
reikalas pasikeistų gerojon pu
sėn. Neseniai pagrindinai per
tvarkyta konstitucija ir visiem 
duota vidaus autonomija fede
racijos ribose. Bet ir tai senojo 
nepasitikėjimo serbais nesunai
kino. Kai Tito pranešė apie su
manymą trauktis iš valstybės 
vadovybės, sukilo ginčai dėl 
prezidento posto. Po ilgo tam
pymosi sutarė, kad tą vietą už

kius su Rusija ir Lenkija. Yra 
daug pagrindo tvirtinti, kad LT- 
brichtas stengėsi susabotuo- 
ti ir dabar vykstančius JAV. 
Rusijos, Prancūzijos ir Angli
jos pasitarimus dėl Berlyne 
naujo statuso, nes tas susitari
mas yra sąlyga anom sutartim 
ratifikuoti.”

“Žinodamas, kad jo valdžia 
buvo paremta Sovietų durtu
vais, Ulbrichtas bijojo atoslū
gio atmosferos Europoje, nes 
jis pajėgė suprasti, kad ne tik 
R. Europos sąjungininkai (Var
šuvos pakto nariai), bet ir pati 
Maskva gali jo politines ambi
cijas R. Vokietijoj paaukoti te 
atoslūgio naudai. Ulbrichto Įpė
dinis Honecker nėra pajėgus 
veiksmingos kovos prieš atoslū
gį vesti”.

Antroji, geriau sakant, pa
pildomoji Ulbrichto kritime 
priežastis gali būti ir Kinijos 
netikėtas palinkimas Washing
tono link. Ulbrichto atsisakyti 
Maskvai nebuvo lengva, nes 
jis pats oriausias ir ištikimiau
sias jos tarnas R. Europoje. 
Bet šmėkla iš Kinijos verčia 
Maskvos konspiratorius susirū
pinti imperijos vakarinių sienų 
saugumu, čia jau nebeužtenka 
vieno Ulbrichto draugystės, bet 
reikia garbingų santykių su vi
sa Europa.

Kard. Koenig

mo atsirado šioks toks pagrin
das tarptautinės diplomatijos 
tradicijoms patenkinti.

Manomą, kad kard. Višins
kis savo draugui iš Vienos ne- 
rodęs pakankamai šilumos jc 
viešnagės metu. Ir šaltume 
priežastis galėjusi būti ta. kad 
Koenig turėjęs parinkti žinių 
ir apie tai, kas daroma Lenki
jos Katalikų Bažnyčioje ry
šium su Vaitikano Susirinki
mo reformomis. Faktas esąs 
visiems matomas, kad dar nie
ko nedaroma. Ir kaltininkas 
esąs kard. Višinskis, nes vis 
dar nesama tikrumo, ką tuo rei
kalu galima Lenkijoje daryti 
pavojingų audrų nesukėlus.

ims ne vienas asmuo, bet ko
lektyvas. Ta prasme jau pakeis 
ta ir konstitucija.

Ryšium su Tito pasitrauki
mu, visi subruzdo apsirūpinti 
taip, kad serbai vėl visų neuž- 
valdytų. Visi nori surasti būdą 
tai senai bėdai iš šaknų išrauti. 
Kovo-balandžio mėn. įsitempi 
mas padidėjo iki sprogimo. Ti
to viešai visus išbarė, pagrasi
no maištininkus iš partijos iš
mesti ir Įsakė visiems atvykt: 
Į uždarą konferenciją krizės 
likviduoti. Net grasino tol ne
išleisti, kol nesusitars.

Apie pasitarimų smulkmenas 
neskelbta, tik pasiraginta at
sižadėti nacionalizmo, išlaikyti 
federaciją ir tuo pačiu tvirtą ra
mią valstybę, ir parengti tin
kamą klimatą susitarimui pa
siekti. Tuo reikalu bus rengia
mi nauji programinio pobūdžio 
dokumentai ir sušaukta specia
li konferencija jiem priimti.
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Anomis 1940-41 okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA —- Rašomo* mašinėlė* iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr.'E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANOS DIENOS VILNIAUS 
UNIVERSITETE:

Jūs buvote vienas iš vyriau
sių pogrindžio vadų — ar jūs 
tada tebėjote dėstytojo parei
gas universitete? — teiravos 
komiteto apklausinėtojas.

— Kiekvienas Lietuvos išlais
vinimo komiteto narys stengė
si išsilaikyti legalioje padėtyje. 
Vadinas, būti sovietinės val
džios tarnautoju. Tai buvo vie
nintelė galimybė turėti ryšį su 
žmonėm ir organizuoti sąjūdį.
Sovietinant universitetus, dau

gelis profesorių buvo atleisti. 
Aš išlikau universitete, nes bu
vau jaunas, nebuvau aktyviai 
jokioj politikoj dalyvavęs prieš 
bolševikam ateinant. Buvau 
daugiau knygų trandis.

Buvo ir dėl manęs klaustu
kų, bet kadangi mano tėvas bu
vo neturtingas valstietis, vadi
nas, mano kilmė jiem buvo pri
imtina, tai jie tikėjosi mane 
perauklėsią, ir aš buvau palik
tas.

Buvo paskirtas prorektoi ■ 
rium partijos žmogus Bulovas. 
Buvo paskirtas dar tokis Kopy
lov — oficialus NKVD agentas 
universitete. Prorektorius galu
tinai sprendė programų dėsty
tojų, universiteto organizacijos 
reikalus. Rektorius pradžioje 
te.buvo titulinė viršūnė. Bet pas
kiau jis pasirodė visai atkaklus 
patriotas, atgavo daugiau val
džios ir gynė universitetą bei 
studentus.

Ar studentai jūsų nešnipinė- 
jo? — teiravosi apklausinėto
jas.

— Taip. NKVD paskyrė po 
du šnipus kiekvienai klasei — 
slaptus šnipus iš studentų tar
po. Žinojau, kad yra šnipų. Vi
si profesoriai tai žinojo, nes to
kia yra sovietinė sistema — tu-, 
rėti šnipus kiekvienoj įstaigoj, 
visur, kur tik yra žmonių gru
pė.

Aš dėsčiau planingą ūkį ir 
pradžioje nevengiau kritikos.
Tada vienas studentas mane į- 
spėjo: “Yra čia dar kitas toks, 
ir aš turiu duoti žinias, nes ki
tas, kurio aš nepažįstu, duos ži
nias apie jūsų paskaitas”.

Sykį aš pacitavau iš vadovė
lio, atsiųsto iš Maskvos — mes 
tegalėjom tik tokius vartoti, 
nes knygos, spausdintos nepri
klausomybės laikais Lietuvoje 
ar kituose Vakarų kraštuose, iš 
seminaro bibliotekos buvo išim
tos; studentai negalėjo jų gau
ti nė universiteto bibliotekoje. 
Taigi turėdamas aiškinti vado-
vėlio tekstą, pacitavau ištrauką 
iš Stalino pranešimo 1939 me
tų partijos kongrese. Stalinas 
buvo ten kalbėjęs, kad per pas
kutinį dešimtmetį, vadinas, 
nuo 1929 iki 1939, nes nuc 
1929 prasidėjo planavimas 
penkmečiais, — Sovietų ūkis 
pramoninė gamyba pažengė 
800 procentų, o tuo tarpu Jung
tinių Valstybių tik 30 procen
tu.

________________ DR. PRANAS

Sueiną 30 mėty nuo lietuvių 
tauto* sukilimo prieš sovietinę 
1940-41 metų okupaciją. L. 
Bendruomenės vadovybė ir Vii. 
kas paskatino sukilimo sukaktį 
kuo gausiau minėti, kad būtų 
parodyta, jog lietuvių tauta bu
vo ne tik kankinė — pavergi
mą, apiplėšimą, deportacijas 
pakėlusi, bet ir kovotoja — sa
vo nepriklausomybės siekianti

PADALIS >

ir kraujo aukas už ją dėjusi.
Ano meto kaleidoskopinius 

vaizdus čia paimame iš prof, 
dr. Prano Padalio ..liudijimo 
Kongreso komitetui 1953 m. 
gruodžio 8 dieną (Baltic States 
Investigation. I. 332-353 pusi.).

Liudijimo faktus sutraukiam 
ir sugrupuojam pagal istorišką 
įvykių eigą.

Aš tai pacitavau ir aiškinau: 
“Matote, jei jūs turėjote šuns 
būdą ir pasistatėte namelį šei
mai, tai jūs padarėte 1,000 pro 
centų pažangą; jei turėjote gy
venamąjį namą ir padidinote 
jo vertę, tai jūsų pagerinimas 
tesieks tik 50 procentų. Toks 
yra skirtumas tarp sovietinės 
ir Jungtinių Valstybių pramo 
nės pažangos”.

Po paskaitos buvau pakvies

tas pas prorektorių. Jis jau tu
rėjo savo rankose pranešimą 
ką aš buvau pasakęs. Jis ma
ne pažinojo, nes jis buvo tik 
prieš metus baigęs universite
tą. Jis tik įspėjo mane: “Jūs 
esate dar jaunas žmogus. Jūs 
žinote, kad aš turėčiau praneš
ti slaptajai policijai apie jus .. 
Jei jūs toliau kritikuosite, jūs 
tebebusite profesorius, bet 
dingsite..

Mes buvome instruktuoti 
švietimo komisariato iš Mask
vos, kuri kontroliavo visus uni
versitetus, kad mes turime kri
tikuoti kapitalistinį ūkį; turime 
pranašauti artėjant jam galą ir 
įtikinėti, kad tik planingoji eko
nomika yra tobula ūkio organi
zacijos sistema. Ir mes tai tu
rėjome daryti. Teko būti atsar
gesniem.

MKF New Yorko klubo Atvelykio popietėje susitiko bu vę Kauno operos darbuotojai, iš k. j d. Rožė Mainelytė, 
Juzė Augaitytė, prof. Vytautas Marijošius, Gražina M atulaitytė-Ranitienė, Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė.

Nuotr. V. Maželio

Vieną dalyką betgi galima 
būtų pažymėti — visos pastan
gos buvo nukreiptos ne tiek 
į ekonomiką, inžineriją, medici
ną, kiek į marksizmą bei leni
nizmą. Visi studentai turėję 
marksizmo-leninizmo išklausy
ti po 6 valandas savaitėje per 
du semestrus. Iš Maskvos bu
vo atsiųsti du profesoriai — 
Kuznecov ir Bulin. Abudu 
marksizmo-leninizmo profeso
riai. Prie jų buvo priskirti 8 
instruktoriai, kurie dėstė tik 
rusiškai. Studentai jų paskaitas 
sabotavo ir net rizikavo pasi
juokti iš Markso, Lenino ir net 
Stalino. Atsimenu, vieną rytą 
Kuznecov, atėjęs į klasę, pama
tė ant sienos tarp Stalino ir Le
nino paveikslų pakabintą kry
žių, o apačioj įrašas maždaug 
tokiais žodžiais: “O Viešpatie, 
turi dar sykį kaboti tarp dvie
jų piktadarių!”

Tuojau keletas studentų bu
vo suimti. Bet tai jau buvo bir
želio mėnuo. Visi laukė karo. 
Net komunistų vadai prasitar
davo, kad karas su Vokietija 
neišvengiamas.

(Bus daugiau)

Bražinskų advokato ir mūsų vi
sų pastangos siekia, kad jie ne
būtu išduoti sovietams.

Vliko pirmininkas tarybos 
narius painformavo apie New 
Yorke balandžio 24 įvykusį lie
tuvių veiksnių pasitarimą. Jis 
dar pranešė balandžio 1.1 pada
ręs pranešimą Miami, Florido
je, lietuviams apie Vliką bei jc 
veiklą ir taip pat kalbėjęs Cle- 
velando lietuviam balandžio 
26.

Vliko finansų tvarkytojas 
Jurgis Valaitis prašė tarybą pa
pildyti šių metų sąmatą 15,000 
d©l., ne kam kitam^ bet Bra- 
zinskų gelbėjimo bylai vesti. 
Taryba sąmatą papildė. Ji kvie
čia mūsų visuomenę tam reika
lui aukoti Tautos Fondo adre
su (64-14 56th Rd., Maspeth

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

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

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

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

8TEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07165; 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 Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS ir JUOZO BRU2Ų siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą.. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156._____________________ _______________ ___
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 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 price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vii n an ės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės. 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
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 SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VLIKO
Vyr. Lietuvos Išlaisvinime 

Komiteto tarybos posėdis, įvy
kęs New Yorke balandžio 30 
išklausė Vliko valdybos pirmi
ninko pranešimą, papildė 1971 
m. sąmatą ir apsvarstė kitus 
klausimus.

Valdybos pirm. dr. J. K. Va
liūnas painformavo apie pasta
rųjų dviejų mėnesių veiklą. Per 
tuos du mėnesius Vliko pirmi
ninkas penkias savaites lankė-

TARYBOS POSĖDYJE
Sovietams lą sutartį aiški

nant kitaip, mūsų budėjimas, 
sekant tolimesnę tų kraštų tar
pusavio politinę raidą, yra labai 
aktualus.

Romoje dr. Valiūnui viešint, 
kardinolas A. Samore Vliko pir
mininką buvo pakvietęs pietų 
ir čia, dalyvaujant ir prel. V. 
Mincevičiui, juos užtikrinęs, jog 
Vatikanas neturįs jokios slap
tos sutarties su Kremliumi ir

rašyta spaudoje. Jis tik atsakė ; 
jam tarybos narių pateiktus 
klausimus. Kai kovo 8 Turkijos 
vyriausiojo teismo taryba panai
kino žemesniųjų teismų spren
dimus, Bražinskų byla atsidū
rė Turkijos vyriausybės žinioje.

N. Y. 11378).
Tarybos posėdžiui pirminin

kavo Rima Cerkeliūnienė, so 
cialdemokratų atstovė, sekreto
riavo Juozas Pažemėnas, Vieny
bės Sąjūdžio atstovas. Posėdy, 
šalia Vliko Tarybos narių, da
lyvavo PLB ryšininkas Balys 
Raugas ir Tautos Fondo pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas. (E)

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS

Amerikos vyskupų atstovai į sinodą

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. Rail Univ, radijo stotį. 
Dir, prof, dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079._________________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.______________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

si Europoje. Būdamas Vokieti
joje, jis aiškinosi Vokietijos 
“Ostpolitik” kryptį, kiek ji ga 
Ii paliesti Lietuvos bei kitų Bal
tijos valstybių reikalus. Iš pati
kimų šaltinių jis patyręs, kad 
Fed. Vokietija laikanti Baltijos 
valstybes neteisėtai sovietų o- 
kapuotas, nors praėjusių metų 
rugpiūčio mėn. Vokietija ir pa
sirašė sutartį su Sovietų Sąjun
ga-

kad Vatikano politika Lietuvos 
atžvilgiu nesanti pakeista.

Būdamas Romoje ir Madride. 
Valiūnas radęs visai gerai tvar
komas lietuviškas transliacijas 
Lietuvai iš Madrido, Romos ir 
Vatikano stočių. Jis radijo ban
gomis tarė žodį pąvergtajai Lie
tuvai.

Apie savo viešėjimą Turkijo
je Valiūnas nedaug tekalbė
jo. nes jau apie tai buvo daug

Birbynės mergaitės dainuoja New Yorke gegužės 1 Ri chmond Hill mokyklos salėje. Ansamblis buvo atvykęs 
iš Toronto ir koncertavo vakare, kurį rengė Kultūros židinio penktadienių popiečių komitetas.

Nuotr. V. Maželio

Amerikos vyskupų konferen
cija balandžio 27-29 Detroite iš
rinko keturis savo atstovus j 
vyskupų sinodą Romoje: Detroi
to arkiv. kard. J. Dearden, Phi- 
ladelphijos1 ark. kard. J. Krol. 
St. Louis ark. kard. J. J. Car
berry, St. Paul —Minneapolis 
ark. koadjutorių L. C. Byrne, c 
taip pat du pavaduotojus: San 
Francisco arkiv. J. T. McGuc- 
ken ir Hartfordo ark. J. F. 
Wheatlen.

The Tablet (gegužės 6) pa
brėžė, kad išrinktieji “labai kon
servatyvūs”. Pabrėžė, kad tik 
kard. Dearden buvo išrinktas 
pirmu balsavimu; kiti daugumą 
gavę tik ketvirtame ar net sep
tintame balsavime. Apie pačią 
konferenciją laikraštis rašė: ji 
buvusi grynai “defenzyvinė”: 
ji aptemdžiusi viltis, kad Ame 
rika “konstruktyviai dalyvaus 
būsimam sinode sprendžiant 
kunigų klausimą”. Tuo tarpu 
laikraščio tikrasis ‘bosas’ Broo
klyn© vysk. Mugavero vertine 
kitaip: “Tai buvo konstrukty
vus susirinkimas, kuriame bu
vo visai aiškus vyskupų nuošir
dumas, kai jie sakė skirtingas 
pažiūras. Buvau tik nusivylęs, 
kad dėl trumpai trukusios kon
ferencijos nebuvo duota pakan 
karnai laiko pasaulio taikos bei 
teisingumo klausimui apsvars
tyti”.

N. Catholic Register aiškino 
kad išrinktieji yra griežti “orto
doksinės” doktrinos atstovai

ištikimi popiežiaus pažiūrom 
bei autoritetui ir griežtai pa
žangūs socialiniais klausimais.
The Wanderer (gegužės 6): iš

rinktieji atstovai “tvirtai remia 
kunigų celibatą”. O tas kunigų 
celibato ir gyvenimo klausimas 
buvo daugiausia svarstomas — 
dvi dienas. Buvo atmestas rapor
tas dėl kunigų gyvenimo bū
do, paruoštas komisijos, kuriai 
vadovavo Carl Armbruster, S. 
J. Chicago. Atmestas kaip ne
moksliškai paruoštas, pakišda
mas asmenines išvadas ir spė
liojimus, kurie logiškai neiš
plaukia rš faktų. Tos išvados 
buvo palankios “Amerikos ku
nigų federacijos nutarimam”.

• Vyskupų konferencija buve 
propagandiškai spaudžiama. Iš 
Chicagos buvo atvykusi jaunų 
kunigų grupė, kuri įsirengė prie 
vyskupų konferencijos priėmi
mo bei vaišių kambarį spau
dos atstovam, pasiskelbė esą už 
kunigų vedybas, bet išvyko nu
sivylę? nes neradę pakankama: 
dėmesio. Pagal N. Cath. Regis
ter, konservatyviųjų grupė bu
vo taip pat su savo propagan
da, reikšdama savo pažiūras 
daugiausia prieš vadovėlius, 
skirtus tikybos pamokom.

Triukšmingiausiai pasirodžiu
si “Kat. moterų liberalizacijos” 
grupė, demonstruodama, su
rengdama spaudos konferenci 
ją ir reikalaudama, kad mote-

(nukelta į 4 psl.)

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 SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.__________________ ____ ___________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
. 107-01 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

&

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
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Kam priklauso apsisprendimo teisė?

Kas jis per žmogus?

Daugelis, kas aukština Jung
tines Tautas kaip taikos bei 
teisingumo įranki tarptauti
niam santykiam, turi prieš akis 
idealą, surašytą tos institucijos 
chartoje bei deklaracijoje. Kas 
ima žiūrėti Į J. T. darbus, ne 
žodžius, po 25 metų veiklos vis 
daugiau ima priskirti šiai insti
tucijai veidmainiavimą, žmonių 
ir tautų suvedžiojimą.

Tokis balsas pasirodė ir N.Y. 
Times (gegužės 4) autoriaus 
Emery Reves laiške apie “Apsi
sprendimą ir JT”. .

★

“Kai tautų apsisprendimo tei
sė — rašo autorius — buvo pa
skelbta, visi suprato, kad kiek
viena tauta turi teisę turėti sa
vą valstybę, pasirinkti valdy- 
mosi formą, kokios ji nori, ir 
tapti nepriklausomu Jungtinių 
Tautų nariu, lygiu su kitais šio
je organizacijoje.

“Ketvirties šimtmečio Įvykiai 
rodo, jog reikia skubiai šį prin-. 
cipą išaiškinti. Jo supratimas 
paskatino daugelį ginkluotų su
kilimų ir kruvinų pilietinių ka
rų, kurių būtų išvengta, jei 
žmonės būtų aiškiai supratę, ką 
Jungtinės Tautos ir didžiosios 
valstybės turi mintyje, kalbė
damos apie tautų apsisprendi
mo idealą.

“Per pastaruosius 25 me
tus Jungtinės Tautos nuošir
džiai rėmė spalvotų tautų pa
stangas gauti nepriklausomybę 
nuo Vakarų baltųjų valdovų. 
Šis procesas, vadinamas dekolo
nizacija, sėkmingai jau įvykdy
tas* 95 proc. buvusių kolonijų 
teritorijose.

“Bet kai baltieji žmonės no
rėjo pasinaudoti apsisprendime . 
teise, Jungtinės Tautos ne tik 
neparodė pastangų tokiem są
jūdžiam padėti, bet moraliai ir 
politiškai visada parėmė paver
gėją. Tai gali pasakyti Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Lietuvos 
Latvijos, Estijos ir kai kurių 
kitų tautų istorijos.

“Paskutiniai ir dabartiniai į- 
vykiai taip pat rodo, kad tuc 

metu, kai Nigerijos gentys turi 
teisę būti nepriklausomos nuc 
Londono, Biafrų gentys netu
ri teisės būti nepriklausomos 
nuo Lagos. Kongo gentys turė
jo teisę būti nepriklausomos 
nuo Briuselio, bet Katangos 
gentys neturėjo teisės būti ne
priklausomos nuo Kinshasa.

“Šiandien vėl matom, kad 
musulmonai gyventojai Indijos 
pakontinentėj turėjo teisę ap
sispręsti ir būti nepriklausomi 
nuo Britų valdymo, bet septy
niasdešimt milijonų Bengalija 
neturi teisės būti nepriklauso
ma nuo Karachi, kuris yra per 
1,000 mylių atskirtas nuo jos. 
Sovietų Sąjunga žada Pakista- 
nui ginklus Bengalijai tramdy
ti, ir Jungtinės Valstybės pla
nuoja sustabdyti kviečių siun
tas, kad badu priverstų ją pa
klusti.

“O Jungtinės Tautos tyliai 
tam pritaria”.

Tokius reiškinius laikydamas 
hipc-krize, veidmainiavimu, žmo
nių ir tautų suvedžiojimu, au
torius siūlo (su ironija) Jung
tinėm Tautom savo 25 metų 
jubiliejaus proga tiesiai paaiš
kinti:

“— Tautų . apsisprendime 
principas taikomas išimtinai tik 
spalvotiem žmonėm, kurie no
ri būti nepriklausomi nuo bal
tųjų valdovų.

— Baltieji žmonės, kurie no
ri nepriklausomybės nuo baltų
jų valdovų, neturi teisės nau
dotis apsisprendimo principu.

— Spalvotos tautos, galėda
mos naudotis apsisprendime 
teise, jei jas valdo baltieji, 
neturi teisės būti nepriklauso
mos jei jas valdo spalvotieji.

“Taip išaiškintas apsisprendi
mo principas nekels iliuzijų, 
paskatins realistiškai vertinti 
pasaulį, kuriame gyvename, ir 
apsaugos nuo mirties, kankini
mo, badavimo milijonus žmo
nių Azijoje ir Afrikoje, o taip 
pat rytų bei vidurio Europoje. 
Svarbiausia apsaugos Jungti
nes Tautas nuo augančio kalti
nimo, kad jos veidmainės.”

Jis buvo toks pat, kaip kiti 
bet skirtingas. Ant daugelio vi 
šokių rūšių kryžių mirė dauge
lis žmonių, bet amžiais žavėta 
si tuo keistu galilėjiečiu, kuris 
Jeruzalės gatvėmis keliavo 
Golgotą, kaukolių kalvą.

“Štai žmogus”, pasakė Pilo
tas ir perdavė jį kariškių būriui 
nuplakti ir užmušti.

Jis buvo toks nepaprastas 
tarp žmonių, neįspėjamas, ma
lonus ir savyje tikras vyras 
Tačiau jame buvo ir neišsako
ma paslapties ypatybė, .. kuri 
traukė prie savęs ir jaudino 
žmones savo pasirodymu...

Kas tai per žmogus, jie klau
sinėjo. Pranašas .. .vargšas mo
kytojas .. .įstatymo griovėjas 
.. .revoliucinis perversminin 
kas ... išlaisvintojas? Apie j: 
sklido neįtikinami, laukiniški 
gandai: apie nuostabius pa
gydymus, apie jo sekėjų ištisą 
kaimiečių armiją, apie slaptus 
susirinkimus, apie mėginimus 
apšaukti jį karaliumi, apie keis
tus veiksmus Galilėjoje.

Kai kas sakė, kad jis vado
vauja “paklydusiem žmonėm” 

Nukryžiuotasis, lietuvių liaudies skulptūros detalė

kaip sakoma Raštuose. ‘Jis be
protis”. “Nedorėlis.” Kiti vėl— 
“Jis geras žmogus.” “Prana
šas”. “Jis eina prieš cezarį” 
“Tai jis yra Kristus.”

Iš Romos karių įgulos Anto 
nijos tvirtovės išėjo minia. Ten 
buvo pasmerktas Jėzus, žiau
riai sumuštas, su dviem pa
smerktais galvažudžiais; jis 
pradėjo žygiuoti į mirti, nešda
mas sunkų medžio kryžių.

“žmogaus sūnus”, kaip save 
dažnai vadindavo. Pryšaky ėjo 
romėnų šauklys, nešdamas Pi
loto mirties sprendimą; raitųjų 
dalinys lipo ant kulnų žydų 
“passoverių” gaujom, kurios 
vargiai tesutilpo siaurose gat
velėse. Žmonės žiūrėjo išplė
tę akis ir stebėjosi, moterys 
verkė. “Neverkite manęs”, jis 
pasakė joms.
Atrodo, kad jis žinojo, jog jam 

teks pakelti šį bandymą, daug 
iškentėti, tačiau jis nesistengė 
to išvengti. “Aš atidaviau save 
gyvastį...” jis daug anksčiau 
buvo pasakęs apie tai. “Niekas 
to nuo manęs nepaims, bet aš 
atidaviau tai savo sutikimu”.

GEORGE W, CORNELL

Kodėl? Kas sąmoningai vertė 
ji pasipriešinti pavydui, baimei 
įtarinėjimam ir skausmingiem 
žmonijos smūgiam, visam tam 
pačiam pasiduoti. Viso šito jis 
būtų galėjęs išvengti, nutrauk
ti savo skelbimą, pasilikti Gali
lėjoje. Bet skaudus nerimas ne
davė jam ramybės, ir jis są
moningai pasiėmė sau visas pa
sekmes.

“Niekad taip nekalbėjo žmo
gus, kaip ’šis”, kartą tarė Ro
mos valdininkas, neišpildęs įsa
kymo ji suimti. “Nieko pana
šaus neteko Izraely matvti. Kas 
davė jam toki autoritetą?”

Jis buvo pilnai subrendęs, sa
vim pasitikįs individas, kartu 
atviras, švelnus, nusižeminęs, 
jautrus palūžusiem. atstumtiem, 
ligoniam, alkstantiem, kalina- 
miem ir vienišiem. “Ką jūs pa
darėte vienam iš šių mano bro
liu. tai man padarėte”.
Visados būdavo sugretini; 

mas žmogaus su nelemtimi ir 
skausmu bei nepritekliumi, su 
visuotiniu pasaulio skausmu ir 

baime, o tuo tarpu jis buvo be 
galo pasitikįs pačiame šitame 
sūkury. Kas gi toks buvo šis 
žmogus? Koks gi buvo jo tiks
las? Koks aiškus jo artėjimas į 
kryžių ir koks skirtingas nuo 
kitų, kurie tuo keliu nuėjo!

“Milijonai žmonių buvo kan
kinami ir užmušti visose žmo 
nijos padermėse, bet tik Jėzaus 
Nazaretiečio nužudymas krikš
čionių ir daugelio nekrikščio
nių laikomas sprendžiamos 
reikšmės įvykiu”, sako žino
mas teologas J. Robert Nelson. 
“Kodėl? Pradinis atsakymas i 
tą klausimą yra Jėzuje, kas jis 
buvo”.

Jo būdas Evangelijose įvai
riai atpasakojamas. Kai kurie 
jį rodo paprastą, malonų, pilną 
užuojautos, susirūpinusį; kiti 
— kaip paslaptingą, nepastovų, 
o dar kiti — kaip užsidegantį 
aitriu pasipiktinimu arba žvil
gantį viltimi, draugingumu ir 
džiaugsmu.

Kai kada jis sako: “Pasiti
kėk”. “Kodėl jūs baiminatės? 
Nesibijokite dėl savo gyvas • 
ties . ..” Jis grąžindavo pasiti
kėjimo dvasią. “Palaiminti tie 
kurie liūdi, nes jie bus sura
minti. Palaiminti ramūs .. .tie 
kurie alksta ir trokšta teisybės 
.. .gailestingi, švarios ‘širdies.. 
taika darantys .. .Džiaukitės ir 
būkite linksmi. Jūs esate že
mės druska.”

Dėl savo draugystės su nu 
sidėjėliais, mokesčių rinkėjais, 
paleistuvėmis, jūrininkais ir vi
suomenės atmestaisiais jis su
silaukdavo priekaištų. Jis ne
paisė tikybinių nuostatų, plės
damas savo draugavimą, priim
damas nepriimtiną, tarnauda
mas pagrindiniam žmogaus rei
kalam; jis priešinosi tariamam 
dievotumui ir veidmainystei. 
"Jūs, akli vadai, isspiaunat uo
dą, prarydami kupranugari".

Jis mokė neįtikėtinai aukšta 
etika. “Mylėkite viens kitą”, į- 
skaitant ir priešus. Jei esi už
gautas, nešerk atgalios,-nes tai 
tik padidins neapykantą ir ne
santaiką. Atsilygink- geru už 
blogį. “Melskis už tucs, kurie 
tave persekioja”. Atleisk be ri 
bos. “Nepasmerk, kad pats ne
būtum pasmerktas.” Išsilaisvink 
iš tave naikinančių pančių. Jis 
sakė, kad žmogus privalo Die
va mvlėti visa savo širdimi, sie
la ir mintimis, o savo artimą 
kaip pats save.

Jis išgydė raišą, aklą ir ligo
nį, ir grąžino gyvybę, kai rodės 
jau buvo įvykus mirtis. “Pasi
tikėk, mano sūnau, tavo tikėji
mas pagydė tave.” Daugelis ši
tų pagijimų turi aiškų psichozo- 
matinį pagrindą. Kitus gal da
bartinio mokslo terminais būtų 
galima aiškinti kaip tikrus gam
tos stebuklus.

Tai visa buvo mažesnė pa
slapties dalis apie jį. Keistos 
buvo bandymų ypatybės, ku 
rios pasireiškė jo gyvenimo kri
tiškais momentais, kaip, pavyz
džiui, didieji gundymai prieš 
jo misijos pradžią.

Vaizdžiai parinktais žodžiais 
velnias skatina jį paversti ak
menis duona arba padaryti 
nuostabiausią žingsnį į garbę 
— apimti visą pasaulį ir užval
dyti tautas. Kiekvienas tų mos
tų sukelia egocentrinį geidimą 
įgyti asmeninę garbę ir galią.

“Eik šalin, šėtone”, pasakė 
Jėzus. Jis netarnaus .sau pa
čiam, bet tiktai Dievui. Tai bu
vo nepalyginamo žygio lemtin
gos kryžkelės pradžia, žygio, ku
ris suvoktinai buvo didesnis, jis 
aprėpė ir visai jį užvaldė.

Jis pasirinko iš laukų pulke
lį, iš kryžkelių ir ežero pakran
čių dvylika apaštalų Galilėjo
je. “Sek mane”, “Eik su ma 
nim”, ir jie tai padarė, neklaus
dami ir neklausinėdami, nežino
dami kodėl, nuolat jo suglu
minti, dažnai jo nesuprasdami 
jo traukiami, nesipriešindami.

Įsidėmėtina, jis Dievą vadi
no paprastu maloniu vardu 
“Tėve”. Tai buvo kažkas negir
dėto tikinčiųjų tarpe anais lai
kais. Tartum tuo buvo nutie
siamas nuoširdumo tiesioginis 
kelias. Jis ir kitus skatino taip 
daryli, tikindamas, kad Dievas 
esąs čia pat savo asmeniu, net 
žmogaus plaukus ant galvos be- 
suskaitąs.

Savo artimųjų rately dalino
si neišsakomais momentais. 
Kartą, kai su trimis iš jų mel
dėsi kalne, jis pasikeitė save 
kūnu, pasidarė peršviečiamas 
Apsupti didelio debesio, jie gir
dėjo balsą: “Tai yra mane 
mylimiausias sūnus, jo klausy
kite” ... Jie parpuolė savo vei
du ant žemės.

“Kelkitės ir nebijokite”, pa
sakė jiem Jėzus, ir kai jie pa
žvelgė aukštyn, tematė tiktą
jį. “Niekam nepasakokit apie 
regėjimą, kol žmogaus sūnus

(nukelta į 4 psl.)
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JURGIS KOŠYS

Jau praėjo mėnuo, o jis nebegrįžta, 
Tegu nieks jo vardo ištarti nedrįsta. 
Teprasminga žemėn ar būna pakartas, — 
Jis mano seselės nevertas, nevertas!

Olė nuo sesutės labai daug kentėjo, 
Tik džiaugės, kad pati kantrybėj tesėjo. 
Pagaliau į darbus stipriai įsikinkė 
Ir kaip gaspadorius, ir kaip šeimininkė.

Raudojo mergaitė, širdis vos neplyšo. 
Po ašarų graudžių vėl dirbt pasiryžo.

PIRŠLIO NUOMONĖ

KAIMAS- SALDI SVAJONE
POEMA

3)

Vėl Jurgis prisimena Olę, tik Olę, 
Kokia ji meilutė, kokia ji gražuolė ...

KRISLAS AKYSE

Teklės žalios akys tarsi padidėjo, 
Jos veidas išbalo, pati susenėjo. 
Kad jai pasipiršo, ji gerai suprato. 
Įvyko taip staiga .. .Minčių nesurado, 
štai Olė! Kaip meiliai ir dailiai kalbėjo, 
Kaip Jurgį akelėm žavėte žavėjo ...

Teklytę tos mintys kas dieną kankina. 
Prisimena nuolat tą šaunų vaikiną. 
Laukė dieną, antrą ir savaitę visą — 
Jos baltas veidelis dar labiau ištįso. 
Susirgo Teklytė, į lovą ji gulė, 
Lyg būtų pristojus nelaimė didžiulė.

Kartą Olė pikta taip Teklytei tarė:
— Tu sergi, nes Jurgis tau ligą įvarė. 

Kuo aš nusikaltus, kad tu Jurgį myli? 
Man vargas slaugyti, o tu vis dar tyli. 
Ar manai, kad laimė tau lovą taisyti? 
Tau reikia tik diržo ligai išvaryti. 
Jurgis pats nežino, kodėl čia atjojo. 
Dėl jo nuoširdumo nieks neabejojo...

Teklė kaip stebuklo iš lovos iškelta, 
Apkabino Olę savo ranka balta.

JURGIO DVEJONĖS

Jurgis daug kentėjo ir ant savęs niršo, 
Bet gražiųjų sesių niekad neužmiršo. 
Ak, kad jis galėtų abi dabar vesti, 
Nebūt abejonių, nereikėtų kęsti... 
Štai rugiai, štai pievos, štai ir vasarojus, 
Taip darbais apkrautas net jojo rytojus. 
Jurgis šieną piovė, dalgiai net mirgėjo, 
Vyras paskui vyrą visa eile ėjo.
Pabaigę alutį užgėrė ir šoko, 
Ir buvo jiem linksma, ir buvo daug juoko. 
Priėjo prie Jurgio kaimynas Didžiulis, 
Sakės, ką tai rimto pakalbėti turįs.
— Darbymetė, Jurgi, tai laiko negaišim. 
Nežinau, ar greitai mudu susieisim. 
Gerai apgalvojau įvykį piršlybų.
Manau, reikės laukti net ligi Velykų, 
Kad klampiąją balą išbristi galėtum, 
Akibrokščio kito tokio neturėtum ...

TEKLĖS PALŪŽIMAS

Teklytė po ligos vėl ramiai gyveno, 
iš didelių knygų sėmė dvasios peno. 
Buvo abejinga — mirti ar gyventi, 
Nelaimės sukrėsta, anksti ėmė senti. 
Nesijuokė niekad, net nesišypsojo, 
Kas sieloje darės, niekad nežinojo.
— Vargšė mano Teklė, — Olė nusiskundė, 
Skatino nurimti, padainuoti gundė,
Bet ji — šaltutėlė, kaip stabas murksojo, 
Ar sirgo, ar sveika — Olė nežinojo.

Mergos linus rovė pagiry, prie vartų, 
Olė jas aplankė net keletą kartų, 
Atnešė joms pietų, virtų barščių puodą, 
Po lašinių bryzą bei kepalą juodą, 
Ir giros duoninės visą lauknešėlį, 
Ir obuolių, kriaušių pilną pintinėlę.
Kaip žąsų būrelis — baltos, juodos, margos, 
Klegėdamos dirbo darbininkės mergos, 
Gyrė gerus pietus ir jauną virėją, 
Dar ir jos-gražumui žodelį pridėjo.
Sugrįžus iš darbo, Teklės laišką rado. 
Taip ji nusigando — vos neteko žado. 
“Neieškok, Olyte, aš jau išvykau, 
Vėliau parašysiu, kur gyvent manau.”

— Išvyko! O kurgi? Į keturis vėjus, 
Tarsi čia nebūtų duonelės turėjus ... 
Gerai, kad kišenėj tik vėjus telaiko, 
Sugrįš ta padauža po neilgo laiko . . .

Taip Olė minėjo Teklę, sesę savo, 
Jos nuskriausta siela skaudžiai aimanavo.
Nuėjus į priemenę, ji atsisėdo
Ant ąžuolo kelmo Teklytės padėto, 
širdelė jos plakė, o ausyse gaudė, 
Ir didis liūdnumas ją visą suspaudė.
— Eisiu jos ieškoti, jos atsiprašysiu 
Ir niekada Jurgio jai nebepriminsiu. 
Supratus jos meilę, su ja aš kentėsiu, 
O pati į Jurgį nė nepažiūrėsiu ...

Ir vėl Olė dirbo, kaip arklys įkaitus, 
Žmonėms ruošė valgyt, rankas pasiraičius. 
O vakaro metą, kaip viskas nutilo, 
širdis jos ir protas į ją vėl prabilo.
Viena pasijuto, kaip girios paukštelis, 
Ir iš akių nyko gyvenimo kelias.

Nuo pat sutemimo mintuvai klegėjo, 
Mynėjai tarp savęs juokavo, šnekėjo: 
Kurie savo amžiuj buvo baubą matę, 
Kaip nuotykį retą mynėjams apsakė. 
Diena ėmė aušti, spindėjo aušrinė, 
Bet traukė mynėjai vis dar sutartinę.

Kada talkininko nė vieno nebuvo, 
Atgal į seklyčią Didžiulis įgriuvo.
— Jurgi, — tarė, — noriu aš pasikalbėti. 
Lig šiol tie dalykai buvo atidėti.
Ar žinai, kad Olės sesutė išnyko? 
Dabar laisvas kelias į Užpiltus liko. 
Pirmyn, jei dar myli, balnok savo žirgą! 
Ar bus marijošius, krūtinėj man spirga!
— Bet Olė gražuolė, vaikinų tur būrį, 

Kas žino, kaip šiandien ji į mane žiūri. 
Ne man pasigauti tą gražią paukštytę, 
Šitokių dalykų netenka matyti.

— Meilė viską gali. Tu turi mylėti, 
Jei nori merginos širdį užkerėti. 
Duok avižų žirgui, kad plaukas žibėtų, 
Kad žvengtų, kad kastų, kad piestu stovėtų. 
Eržilas iššertas, gražus, riestasprandis 
Lengviau gaudo mergas, kaip medėjas antis. 
Jei kartais nelinktų širdis prie bernelio, 
Tekės mergužėlė dėl puikaus žirgelio. 
Jurgis užsispyrė: — Gal dar atidėti, 
Olei pasipiršti reik drąsos turėti. — 
Vartėsi jis lovoj nuo šono ant šono; 
Galvojo — neverta ieškoti sau pono. 
Prisiminė žodžius seno diplomato: 
Žmona — kaip svogūnas, tegu bala mato! 
Ją valgai ir verki, nes tau akis ėda, 
Bet vis tiek jį valgai, net sakyti gėda...

(Bus daugiau)
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AUŠRA VEDECKAITĖ IR VASYLIŪNAI KONCERTE

Bostono visuomenė išgirdo į- 
domų ir savo sąstatu neįpras
tą koncertą; tai trio, sudary
tas iš vokalinės ir instrumen- 
talinės muzikos. Aušros Ve - 
deckaitės sopranas, Izidoriaus 
Vasyliūno smuikas ir Vytenio 
Vasyliūno fortepijonas sudarė 
kamerinės muzikos popietę, ku
rią išgirdome balandžio 25 Jor
dan Hall salėje.

Ši programa pareikalavo 
daug darbo valandų. Pirmiau
sia reikėjo surasti veikalus, ku
rie nuo pradžios iki galo išlai
kytų trio sąstatą, kurie pačių 
kompozitorių būtų taip sukurti.

Nežiūrint įvairių sunkumų, ; 
programą buvo įtrauktas Ju
liaus Gaidelio naujas veikalas, 
Klajūno maldos, parašytas pa
gal poeto L. Andriekaus žo
džius; šis veikalas gali būti va
dinamas kameriniu (dėl save 
sudėties — penkios dalys) ir 
dėl tęstinumo (apie 20 minu
čių).

Programos apimtis — Ba
chas, Mozartas, Čaikovskis, Go
dard, Žilevičius, Gaidelis ir 
Naujalis. Pradedama klasine 
muzika, pereinama į romanti
kus, atsiduriama moderniosios 
muzikos laikotarpyje, nepralei
džiant nė mūsų kompozitorių 
bei liaudies dainų.

Vyskupij atstovai...
(atkelta iš 2 psl.) 

rys būtų šventinamos tokiom 
pat pareigom Bažnyčioje kaip 
vyrai.

Minėtoji “Kunigų federaci
ja” vyskupų konferencijoje su
silaukusi taip pat kritikos: esą 
ji vienašališkai pasisakiusi už 
kunigų celibato atšaukimą, pa
sisakiusi prieš Vietnamo karą, 
bet apėjusi tylom abortus ir pa
ramos reikalą katalikų mokyk
lom.

PADĖKA -

Mano mylimai motinai

A. A.

MARIJAI GRUŠNIENEI
. mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų mieliems prieteliams, ku

rie lankė velionę ligoninėje, užjautė mus mūsų gyvenimo skaudžiose 
valandose ir palydėjo velionę j amžino poilsio vietą. Mūsų nuoširdi 
padėka visiems, kurie taip nuoširdžiai pagerbė velionę užprašydami 
šv. Mišias, pasiųstas gėles, aukas Kultūros židinio statybos fondui, 
ir pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, laiškais ir paudoje.
širdingai dėkojame klebonui kun. A. Petrauskui aukojusiam gedu
lingas šv. Mišias ir kun. V. Pikturnai, lankiusiam velionę ligoninėje. 
Nuošrdus ačiū Marytei šalinskienei už patarnavimus palydint ve
lionę j amžino poilsio vietą.

Sūnus Arnoldas, marti Gertrūda 
ir anūkas Tomas
1142 N. Parkwood, Wichita, Kansas 67208

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

arba visą mėnesį
liepos 11-liepos 24

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

Stovyklą praveda Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 
su parinkto personalo pagalba

Gauti platesnių informacijų, 
kreipkitės:-

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

Aušra Vedeckaitė yra baigu
si Juilliard muzikos mokyklą 
New Yorke. Tęsė studijas su 
prof. Neuman Leighton, Mem
phis, Tenn. Studijas gilijo Vo
kietijoje, Darmstadte, ir Austri
joje, Salzburgo Mozartume. Jos 
balsinė medžiaga nėra didelė, 
bet maloni, balsas gerai išlavin
tas, kvėpavimas lengvas. Dai
nininkė nepabijojo sunkesnės 
programos, nusakančios jos 
technišką pajėgumą. Dainuoti 
liaudies dainą ar populiarią 
ariją, kitų dainuotą daugelį kar
tų, ir dainuoti modernųjį Gai
delio kūrinį, dar niekieno ne
dainuotą, turintį sudėtingą rit
mą ir sunkias melodijas, —nė
ra tas pats. Dainuoti po
rą dainų mišriuose koncertuo
se, pasilsint, ir dainuoti tai vi
są savo gyvenimą — yra daug 
lengviau, kaip atsistoti ir išdai
nuoti pusantros valandos sun
kią naują programą. Gal klau
sytojui yra maloniausia klau
sytis liaudies dainelės, kuri iš 
tikrųjų yra žavi, bet daininin
kui augti ir vystytis, šalia liau
dies dainos, reikia ir kitokios 
programos.
Aušra Vedeckaitė parodė pro

gramos supratimą ir muzikinį 
pamėgimą, pasirinkdama rim
tus veikalus ir rimtų kompozi
torių. Be jos, dar buvo du in
strumentai, kurių rolė buvo la
bai svarbi. Ypač svarbus čia 
smuikas, kuris pinasi su sopra
nu, čia jį vejasi, čia palieka jį 
vieną ir pats tęsia melodiją 
Sąstatas tikrai neįprastas, ma
žai girdėtas. Klausytojai buve 
nustebinti to įspūdžio, kurį jie 
gavo iš smuiko, fortepijono ir 
balso harmonijos, kuri nebuvo 
nei rėžianti, nei aštri.

Šalia bostoniškiu, buvo ma
tyti ir svečių iš kitų vietovių. 
Poetas Leonardas Andriekus iš 
New Yorko atvyko pasiklausy
ti savo žodžio, įpinto Į muzi
kos vainiką. Jis buvo iššauktas 
publikos atsistoti, kai praskam

bėjo Gaidelio veikalas. Buvo 
matyti kun. V. Martinkus, Pro
vidence, R.I., parapijos klebo
nas, palaikąs ryšius su kaimy
niniu Bostonu ir atsilankąs į jo 
parengimus, taip pat ir prel V. 
Balčiūnas iš Putnam, Conn., 
nežiūrint ilgesnio atstumo, ma
loniai dalyvaująs kultūriniuose 
Bostono parengimuose, ir kiti 
asmenys. Gausu buvo svečių iš 
Worcesterio, kadangi Aušros tė
veliai yra apsigyvenę Worces- 
teryje.

Jordan Hall salė, viena ge
riausių ir brangiausių salių Bos
tone, turi puikią akustiką, kuri 
irgi prisidėjo prie koncerto pa
sisekimo. Programa buvo atlik
ta tomis kalbomis, kuriomis vei
kalai buvo rašyti: vokiečių, ita
lų, rusų, prancūzų, anglų ir lie
tuvių.
Linkim ir toliau Aušrai dirbt: 

pasirinkta linkme ir mus džiu
ginti neįprastom programom. 
Vasyliūnam ačiū už ištvermę 
ir darbą, ypač modernistus ruo
šiant.

Elena Vasyliūnienė

Kas jis per žmogus?
(atkelta iš 3 psl.) 

neprisikels iš numirusių”, pa
sakė jiem, palikęs juos apstul
busius.

Nepaisant nuojautos, kad jis 
visiškai buvo Dievu persiėmęs 
visiškame atsidavime ir vieny
bėje su juo, jis vis dėlto pasili
ko žmogus ir aną paskutinę 
naktį Alyvų kalne, prieš jį su- 
imant, apsipylė ašaromis. “Ab
ba, Tėve .. .atitolink nuo ma
nęs šitą taurę”, meldėsi jis. 
“Bet ne kaip aš noriu, o kaip 
tu”.

Jį suėmė, surišo rankas, ir 
apaštalai jį apleido. Žydų sine
driono buvo apkaltintas piktžo
džiavimu, Piloto pasmerktas iš
davyste, ir nužygiavo į kalvą 
kad būtų nukryžiuotas, v

Tai nebuvo mirtis, kuri žmo
nijos istorijoj nubrėžė naują 
liniją. Daugelis žmonių, gerų 
žmonių krito tuo pat būdu, — 
jų ilgas sąrašas susidarytų: So
kratas, Gandhi, Lincolnas, Ken
nedy ir daug daug kitų.

Šalia mirties kažkas daugiau, 
savaime darosi kažkas kaisto 
išgąstingo, nepaprasto. “Neatlai 
džiai yra tikima, kad kažkaip 
buvo ir gyveno Dievas Jėzaus 
asmenyje, kaip jokiame kita
me asmenyje”, sako teologas 
Nelsonas. Nukryžiuodamas Jė
zų, pasaulis veikė “atmesdamas 
ir užmušdamas Dievą”.

Toks tai buvo siaubingas 
ryškiausias pažymys skirtingu
mo, ir tai giliai palietė žmoni
jos sąžinę, kad tai buvo žmo
gaus rankomis .. .Dievo tikslu 
padaryta.

Iš anglų kalbos vertė P. M. jo.

LIETUVIŠKO JAUNIMO
STOVYKLA

fr""j Kviečiame visą lietuviškai 

kalbantį jaunimą

Džiaugsmas, dainos — NERINGA, 
Tegyvuoja stovykla!

Marlboro, Vermont

N

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENE sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

JAUSMŲ "IŠSILIEJIMAI“ 
NIEKO NEPASIEKIA 

Klausimas
Mes vedėm 1944. Vaikų ne

turėjom. Mano vyras gėrė, su 
manim nesiskaitė ir vaikėsi ki
tas moteris. Kentėjau tiek ilgai 
todėl, kad man buvo gėda 
prieš savo draugus ir pažįsta
mus.

Visą gyvenimą dirbau. Turiu 
santaupų. Vyras dirba ir išlei
džia daugiau, negu uždirba. Jis 
apmoka namų išlaidas, bet 
šiaip nė cento man neduoda. 
Nežinau, ar jis turi, ar neturi 
savo santaupų. Bendros sąskai
tos (joint account), kaip kit: 
žmonės turi, mes niekuomet 
neturėjom. Aš juo nepasitikiu 
jis manim, matyt, nepasitiki.

Vedybinio gyvenimo pradžio
je dėjau pastangas geram ve 
dybiniam gyvenimui sukurti 
bet iš to niekas neišėjo.

Turim namus, bet jie yra 
vieno vyro vardu. Automobilis 
yra jo vardu, ir man labai re
tai tenka iuo pasinaudoti, nes 
vyras valkiojasi po visą svietą, 
ir jo niekuomet nėra namie. 
Tik penktadieniais jis mane 
nuveža į krautuvę ir atgal. Ai 
palaikau namų švarą, verdu 
pietus, nors jis retai būna na
mie jų valgyti, ir darau viską 
kas reikalinga namuose.

Paskutiniais metais pradėjau 
girdėti visokių nemalonių daly
kų apie savo vyrą. Sužinojau, 
kad jis turi moterį, su kuria 
praleidžia vakarus ir kartais 
naktis. Iš pradžių man buvo 
sunku tais gandais tikėti, bet 
pasirodo, kad viskas yra teisy
bė. Ta moteris net turi mažą 
vaiką, ir žmonės sako, kad tai 
mano vyro1 vaikas. Man yra 
pikta ir graudu, kad paauko
jau savo gyvenimą tokiam gy
vuliui. Kai jam pasakiau, kad 
aš viską žinau, jis nė kiek ne
susijaudino. Paklausė mane, ar 
aš noriu su juo skirtis. Sakau: 
O kaip tu? Sako: Man ne
svarbu, vis tiek nesirengiu ves
tis.

Kaip man baisu pagalvoti, 
kad visi mūsų pažįstami žino, 
jog vyras mane jau metų me
tais apgaudinėja. Tur būt, visi 
juokiasi iš manęs. Noriu už
baigti visą šį nelemtą reikalą ir 
išvažiuoti kitur, į kitą valstiją 
ir ten pradėti gyvenimą iš nau-

Nuėjau pas vietinį advokatą 
ir pasakiau, kad noriu skirtis 
su savo vyru. Klausia: kokiu 
pagrindu? Aš jam papasakojau 
visą reikalą. Jis, išklausęs, man 
pataria pasakyti, kad vyras ma
ne muša, bet nepataria teismu: 
sakyti, kad jis mane apgaudi
nėja su kita moterim. Sako, to
kiu būdu teismas paskirs man 
daugiau pinigų.

Man norėtųsi parodyti vi
siem, koks jis yra gyvulys ir 
kaip nežmoniškai ir žiauriai su 
manim pasielgė. Ar aš tikra: 
nustočiau daug finansiškai, jei 
visą šią biaurią istoriją papasa
kočiau teismui? Nesuprantu 
kodėl toks pasakymas turėtų 
atsiliepti į finansinius reikalus.

Prašau man patarti ir paaiš
kinti. Skaitau Tamstos patari
mus kiekvieną savaitę.

Žmona, Connecticut valstija

Atsakymas
Sunku suprasti, kodėl žmo

nės kartais taip nevykusiai aiš
kina savo advokatų patarimus. 
Turiu galvoje Tamstos advoka
to patarimą. Man atrodo, kad 
jis visai teisingai Tamstą pain
formavo ta prasme, kad nėra 
reikalo iškelti aikštėn ir vieša: 
nagrinėti Tamstos vyro elgesį. 
Tuo Tamsta nieko nepakeisi ir 
nieko nepasieksi.

Manau, kad Tamsta visai tei
singai ' galvoji, sakydama, kad 
nori užbaigti visą šį nelemtą 
reikalą ir pradėti gyvenimą “iš 
naujo”.

Kai žmonės skiriasi, yra į- 
prasta girdėti iš jų, kad jie no
ri “papasakoti” teismui kitos 
pusės jiem padarytas skriau
das. Toks noras gali būti su
prantamas. Žmogus jaučia, kad 
jam buvo padaryta didelė 
skriauda, ir jis nori už ją “at
keršyti” ir tuo palengvinti sa
vo pergyvenimus. Tačiau, ob
jektyviai svarstant, tokie jaus
mų “išsiliejimai” nieko gere 
nepasiekia ir dažnai reikalus 
pablogina.

Tamstos advokatas Tamstai 
yra pasakęs, kad neverta imtis 
tokių priemonių. Tai ir viskas. 
Vadinamoji “adultery” (neišti
kimybė) yra sunkiausiai Įrodo
mas pagrindas skyrybom gauti 
ir pats “nešvariausias”. Nors 
Tamsta ir turi visus “gandus” 
liečiančius vyro neištikimybę 
— kai reikalas atsiduria teis
me, juos reikia Įrodyt, o tai ne 
visuomet yra taip lengva pada
ryti, kaip Tamstai atrodo.

Tamsta, esu tikra, nesupra
tai savo advokato, kai jis Tams
tai aiškino apie finansinius rei
kalus, surištus su skyrybomis. 
Advokatas, matyt, turėjo gal
voje vadinamąjį “property set
tlement” klausimą. Jis, matyt, 
yra tos nuomonės, kad, jei 
Tamsta nesiginčysi su vyru 
dėl jo neištikimybės detalių. 
Tamstos vyro advokatam pasi
seks “sutvarkyti” materialinius 
su skyrybomis surištus reika
lus Tamstai palankesne pras
me.

Manau, kad tai yra geras nu
sistatymas. Dėl vyro elgesio 
“iškėlimo aikštėn”, — jei jo el
gesys Tamstos atžvilgiu būtų vi
sais atvejais geras, Tamsta juk 
su juo iš viso nesiskirtum. O 
jei skiriesi, pasistenk užmiršt; 
ir nepeikti.

FILATELISTAI t
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra* 
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

Trys ilgo grojimo lietuviškos plokšteles 
už 5.50 dol. su persiuntimu

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su sunluiujus orkestru: Iš 
rytų šaleles, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupe, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putmėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutes, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 doL 
Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karkląi, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Tylią nak
tį, Ateikit džiaugsmingai, Mes 
girdėjom angelus, Šventa nak
tis ir Angelai gieda danguje. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvių Tautiniai Šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

LIETUVIŠKOS
Lietuvos Senos ir Naujos 

Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktelę, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
ieva, ievuže, Augu pas tėve
lį, Stikliukėlis.

Stereo 4.50 dol.
Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie

tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N‘Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlii 
Kaina 6 dol.

G. Vasiliauskienės įdainuo
ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio, Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dbl.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
Nr. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, Šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono. 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

PLOKŠTELĖS
Aidutės Dainuoja, Alice Ste

phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokturnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras.

Stereo 4.50 dol.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn. N. Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.
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Chicagiečių auka Kultūros Židiniui
Chicagoj veikia daug lietuviš

kų organizacijų ir įvairių klu
bų. Vienų veikla kartais labai 
efektinga, kitų gi — liūdna ir 
mirštanti. Savitą klubą ar or
ganizaciją Chicagoje yra suda
rę Italijoje gyvenę lietuviai, 
kurių Chicagos apylinkėse' pri- 
skaitoma iki 300. į krūvą jie su
lekia tik vieną kaitą per pen
kerius metus. Bet kai sulekia, 
tai bando palikti ką nors efek
tingo.

Taip ir šių metų balandžio 
24 Italijoje gyvenę lietuviai bu
vo sulėkę į mišias jėzuitų kop
lyčioje, kurias aukojo svečias iš 
New Yorko — Darbininko ad
ministratorius tėvas P. Baniu- 
nas, OFM, o po to į bendrą 
pobūvį B. Pakšto salėje.

Jono Žadeikio, vieno iš ener
gingųjų Italijoje gyvenusių lie
tuvių, kuris dabar ypač rūpina
si prof. Pr. Dovydaičio mono
grafijos išleidimu, žodžiais, Ita
lijoje karo metu ir po karo gy
venę lietuviai nepamiršta ir 
niekada nepamirš Italijoje tuo 
metu buvusių lietuvių pranciš
konų, kurie sunkiomis karo ir 
pokario dienomis tikrai nuošir
džiai globojo pabėgėlius lietu
vius. Anot jo, tėvas B. Braus- 
lys ir tėvas L. Andriekus, po 
pranciškoniškais abitais paslė
pę cigaretes ar duoną, pokario 
dienomis jas veždavo i belais
vių stovyklas, kur buvo laikomi 
ir lietuviai; jie rūpinosi visais, 
kurie neturėjo duonos ar pa-

LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių Diena, rengiama 

Šv. Kazimiero lietuvių parapi - 
jos, šiemet Įvyks birželio 20. 
Meninėj programoj dalyvaus 
solistė Giria Čapkauskienė iš 
Montrealio. Jai akomponuos 
Raimonda Apeikytė. Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas komp. Broniaus Bū- 
driūno, atliks Chicagoj rengia
mos Dainų šventės repertuaro 
dainas: Su choru dainuoja j c 
solistai Birutė Dabšienė ir Rim
tautas Dabšys. Lietuvių dienos 
proga rengiamos dvi dailės pa
rodos: profesionalų ir mėgėjų. 
Pirmoj parodoj dalyvauja Ilo
na Peterienė, Jonas Andrašiū- 
nas, Rasa Arbaitė ir Vytautas 
Sakalauskas, antroje — Henri
kas Misiūnas, Pranas Visvydas 
Alfonsą Pažiūrienė, Julija Šle- 
pelytė, Janina Glodenienė, Ilo
na Brazdžionienė ir Jonas Pui- 
kūnas.

Birutiečių kartūnų balius .. Į- 
vyks gegužės 15, ‘šeštadieni, 8 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Dalyvauja solistas 
Henrikas Paškevičius.

Šv. Kazimiero mokyklos mo
kinių sporto banketas bus ge
gužės 18, trečiadieni, 6 vai. v. 
parapijos salėj. Frank Lubin 
Amerikos ir Lietuvos sporto 
žvaigždė, papasakos apie savo 
Įspūdžius ir patirti sporto pa
sauly. Šv. Kazimiero mokykla 
Los Angeles katalikiškų mokyk
lų B divizijoj 1971 laimėjo pir
mą vietą krepšinyje.

Ateitininkų šventė Įvyks ge
gužės 23, sekmadieni. 10:30 v. 
pamaldos. Po jų iškilmingas su
sirinkimas su vaišėmis.

Los Angeles mieste pagerbiant dr. Stephen Horn, ii k. j d. dr. 2. Brinkis, 
dr. S. Horn, Mrs. S. Horn, A. Kazickienė, dr. J. Kazickas ir L. Valiukas.

Nuotr. L. Kanto

stogės. Dabartinis Darbininko 
administratorius kun. P. Baniū- 
nas Monza mieste, netoli Mila
no, priglaudė net 60 lietuvių 
pabėgėlių. Tos geros pranciško
nų širdies, esą, Italijoje gyve
nę lietuviai ilgai nepamirš. To
dėl į savo sulėkimą Chicagoje 
jie ir pasikvietė Italijoje gyve
nusių pranciškonų atstovą tėvą 
P. Baniūną. Kad meilė ir pa
dėka būtų dar tampresnė, visą 
pobūvio pelną — 600 dol. jie 
paaukojo pranciškonų stato
mam Kultūros Židiniui New 
Yorke. Ir, anot rengėjų, tai 
esanti tik pradžia. Jie esą pa
siryžę surinkti iki 2,000 dol., 
kiek reikia įrengti vienam 
kambariui. O tas kambarys il
gai minės Italijoje gyvenusių 
lietuvių padėką pranciškonam 
už parodytą rūpestį ir globą ne- 
lemties dienose.

Tokia pat statyba, kokia 
prasidės New Yorke, tėvų jė
zuitų jau baigiama Chicagoje. 
Jau išaugo sienos ir stogas 
naujųjų Jaunimo centro rūmų, 
dabar belieka pabaigti vidaus 
Įrengimus. Jėzuitam taip pat 
labai trūksta pinigų. Italijos lie
tuviai ir jų nepamiršo, paskyrė 
stambesnę auką. Aukos prašė 
ir saleziečių atstovas kun. P. 
Urbaitis, asmeniškai atvykęs Į 
Italijoje gyvenusių lietuvių po
būvi. Beje, šiltos meilės ir pa
garbos spinduliai ne i visas pu
ses vienodai sklaidėsi. Juos rei
kia laimėti parodytais darbais

Jaunimo šventė rengiama 
birželio' 5-6. Dalyvaus Jaunime 
ansamblio nariai, parapijos mo
kyklos lituanistinių klasių ir 
Los Angeles bei Santa Monica 
šeštadieninių mokyklų moki
niai, tautinių šokių grupės “Au
dra” nariai, šeštadienį sporto 
rungtynės ir. šokiai parapijos 
salėj, sekmadienį vaidinimai, 
dainos, muzika ir tautiniai šo
kiai Marshall gimnazijos salėj.

Mokslo metų užbaigimas Šv. 
Kazimiero šeštadien. mokyk
loj bus birželio 6 d. 11:30 vai. 
parapijos salėje.

Šv. Kazimiero mokyklos sep
tintos laidos išleistuvės ir dip
lomu įteikimas bus birželio 13 
Šv. Kazimiero bažnyčioj. Aštuo- 
nių skyrių diplomus gaus 42 
mokiniai, iš jų 11 lietuvių. Da
lis iš jų gaus ir aštuonių sky
rių lietuvių kalbos pažymėji
mus. Šių metų laidą Įskaitant. 
Šv. Kazimiero mokykla bus iš
leidusi netoli 500 abiturientų, 
iš jų virš 100 lietuvių.

Velykų švenčių proga para- 
piečiai Šv. Kazimiero parapijos 
išlaikymui suaukojo 5,115 dol.

Dr. Bronius Jaselskis, Chica
gos Loyolos universiteto fizi
kos profesorius, buvo atvykęs 
į Los Angeles, kur fizikų su
važiavime skaitė paskaitą. Ta 
proga aplankė pažįstamus bei 
savo buv. kapelioną prel. Joną 
A. KučingĮ.

Vladas ir Elena Pociai, iki 
šiol gyvenę Chicagoj, persikėlė 
gyventi Į Los Angeles Calif, ir 
įsikūrė Costa Mesa, Calif. —

L.2.

artimui ir lietuvybei...
Jei kitos organizacijos, ku

rios kartais labai garsiai rekla
muojasi, pasektų Italijoje gy
venusių lietuvių pavyzdžiu, 
greičiau augtų Kultūros židinys 
New Yorke, Jaunimo centras 
Chicagoje, didėtų mūsų bendri
niai fondai, reikalingi Lietuvos 
laisvės bylos ir lietuvybės atei
čiai.

Italijoje gyvenusių lietuvių 
pobūvį Chicagoje surengė be: 
darbu prisidėjo šie asmenys: 
J. Žadeikis, J. Miežinskas, Z. 
Krasauskas, A. Liškūnas, B. 
Sabastijonas, N. Martinkus, V. 
Račiūnas, E. čepelevičius, B. 
Leščinskas, A. Jankauskas ir D. 
Dobrovolskis. Programą prave
dė J. Žadeikis, ištrauką iš A. 
Vaičiulaičio kūrybos — litera
tūrini vaizdelį “Sugrįžk į So- 
rentą” — meniškai paskaitė 
jaunosios kartos atstovė N. 
Spurgytė. VI. R.

—•—

Padėka
Pobūvio metu asmeniškai Į- 

teikė aukas New Yorko Kultū
ros židinio statybos fondui šie 
Chicagos lietuviai: Z. Krasaus
kas 100 dol., J. Baranauskas ir 
P. Leščinskas po 50 dol., Z. De
gutis 25 dol., V. Račiūnas ir A. 
Stepaitis po 20 dol., J. Zubric- 
kas 15 dol., A. Lakickas 10 dol. 
Parengime dalyvavę J. Budrys 
iš Southfield, Mich., Įteikė 50 
dol. ir Ildefonsas Bučmys su 
žmona iš Dayton, Ohio, 20 dol. 
Ta proga P. Černiauskas iš 
New Britain, Conn., prisiuntė 
100 dol., o K. Kaminskas iš An
sonia, Conn., 12 dol. Visiem au
kotojam pranciškonai nuošir
džiai dėkoja. Taip pat už gra
žiai surengtą pobūvį J. Žadei
kių! ir visam komitetui bei da-

, Moksleivių Ateitininkų Sąjungos 
Rytų atstovybė Bostone

Balandžio 17 Ambroziejų bu
te Bostone buvo susirinkę posė
džiui naujosios atstovybės na
riai, MAS centro valdybos pir
mininkas ir senosios atstovybės 
narys J. Rygelis. Šalia perda
vimo pareigų susirinkusieji ap
tarė ir MAS vasaros stovyklą, 
prasidedančią rugpiūčio 8 Ne
ringoje. Buvo kalbama apie 
svarbesnius stovyklos reikalus 
— vadovybę, kainą, stovyklau
tojus bei maistą. E. Girdauskas, 
MAS CV pirmininkas, pasiūlė 
sąrašą norinčių būti vadovais. 
Vadovų pareigos buvo susirin
kusiųjų aptartos.

Naujosios atstovybės pirmi
ninkė Janina Ambrozieįienė pa
siėmė pravesti registraciją sto
vyklai, sudaryti stovyklos va
dovybę ir palaikyti ryšį su CV 
ir kuopomis. Finansinius reika
lus perėmė dr. Juozas Navic
kas. Jis atsakingas už visą fi
nansinę apyvartą atstovybėje ir 
stovykloje. Irena Eivienė, Sta
sė Cibienė ir p. Stuopis nepa
siėmė specialių pareigų.

Naują MAS rytų atstovybę 
suorganizavo buvęs Bostono a- 
teitininkų sendraugių kuopos 
pirmininkas Jurgis Balčiūnas . 
Buvo bandoma sudaryti atsto 
vybę daugelyje vietovių, bet vis 
nepavyko. Bostonas yra puiki 
vieta rytų atstovybei, nes ten 
yra didelė lietuvių kolonija ir 
ji galės padėt kitų vietovių ir 
savo jaunimui.

Atstovybės pirmininkė J. Am- 
broziejienė ir S. Cibienė buve 
narės praeitoje Bostono sen
draugių valdyboje. Irena Eivie
nė dirba aktyviai su ateitinin
kais Brocktone. Ji taip pat yra 
suorganizavus keletą mokslei
vių vadovų kursų Putname 
Connecticut. Dr. J. Navickas, 
filosofijos profesorius Bostone 
kolegijoje, yra daugelį metų 
Bostono moksleivių kuopos glo
bėjas.

Rytų apygardos ateitininkai 
didžiuojasi savo atstovybėje tu
rėdami filosofijos mokslininką.

JAV ir Kanados LB Dainų šventės lėšų telkimo komitetas. Iš k. į d. sėdi: Jonas Baris, inž. Albertas Vengris, 
komiteto pirm. Josephine Miller, John Evans; stovi Algirdas Visockis. Aleksandras Traška, Casey Oksas, dr. 
Petras žlioba ir Anthony Plėnis. Trūksta Birutės čiurinskienės. Dainų šventė bus liepos 4 Chicagoje.

Nuotr. V. Noreikos

HARTFORD, CONN.
Velykinis stalas ir koncertas

Balandžio 25 teko viešėti 
Hartfordo L.M.K. surengtame 
Velykų stalo pobūvyje -koncer
te.

Mano nustebimui velykinis 
stalas buvo ypatingai puikus: 
turtingas Įvairiais lietuviš • 
kais velykiniais valgiais, gausus 
gražiais margučiais; dekoruotas 
pačių narių darytomis Vilniaus 
verbomis, Įvairiausiais saldumy
nais ir pyragais.

Negalima nepaminėti “raguo
čio” bei “kelmo”, kurie stalu: 
davė ne tik Įvairumą, bet ir iš
didžią nuotaiką. “Kelmas” bu- 

lyvavusiem parengime nuoširdi 
pranciškonų padėka. Ypatingai 
dėkoju R. ir E. čepelevičiams 
kurie suteikė viešnagę jų gra
žioj rezidencijoj. — T. Petras 
Baniūnas, OFM.

Daugelis mūsų mokslininkų ir 
intelektualų privengia dirbti su 
moksleiviais, nes jiem per že 
mas lygis. Privengimas yra 
viena iš priežasčių, kodėl trūks
ta jaunimui globėjų.

Senąją rytų apygardos atsto
vybę sudarė G. Ivaškienė, V. 
Vaitkus ir J. Rygelis. Ši atsto
vybė ėjo pareigas nuo 1969 lap
kričio mėnesio iki dabar. 

r.

Vliko pirm. dr. J. Valiūnas balandžio 26 kalba Clevelando lietuviams apie 
Vliko veiklą ir apie Bražinskus, šalimais J. Daugėla.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Clevelando visuomenė klausosi dr. J. K. Valiūno praneiimo apie Vliko veik
lą ir apie Bražinskus. Pranešimas buvo balandžio 26. Nuotr. V. Bacevičiaus

vo labai gražus • ir natūralus 
nes grybukai, kurie ji gausia: 
supo, atrodė tokie švieži, tar
tum tik prieš minutę iš lietu
viškos giružės parauti. Dar 
šventiškesne nuotaika teikė L. 
M. K. narės, kurios buvo pa 
sipuošusios tai popietei pritai
kytais drabužiais, būtent ilgais 
sijonais. Jos nuolat sukinėjosi 
prie velykinio stalo, kad galėtų 
svečius kuo jaukiau nuteikti.

Negalima nepaminėti kon
certo, kurį atliko Violeta Či- 
žauskaitė —Balčiūnienė. Sceną 
puošė pirmieji pavasario žiedai 
o jauna ir graži solistė savo iš
vaizda ir balsu klausytojus ža
vėjo.

Koncertas vyko tuoj po ati
darymo. kuriam vadovavo K 
Marijošienė (klubo pirminin-

BALTIMORE. M D.
Metines diena Šv. Alfonse 

parapijoje buvo atšvęsta gegu
žės 9 tokiu būdu: šeimų bendra 
komunija buvo per 8:30 v. mi
šias. Giedojo parapijos didysis 
choras. Procesija Marijos gar
bei buvo 4 v. popiet. Žmonių 
dalyvavo gana daug. Visų iškil
mių celebrantas buvo kun. A. 
Dranginis. Procesija baigta pa
laiminimu švč. Sakramentu.

Vasarvietes, kurias lietuviai 
turi prie gražių Chesapeake 
Bay vandenų, dabar taiso ir 
dažo, kad, atėjus vasaros karš 
čiam, žmonės turėtų kur pailsė
ti ir atsigaivinti. Ne vienas ten 
statosi pats namus. 

kė). Stalą palaimino klebonas 
kun. J. Matutis.

Vaišėm einant i galą, buve 
paleista keletas vertingų gėry
bių laimėjimam; fai paįvairinę 
ir pagyvino šią popietę.

Velykinis stalas buvo foto
grafuojamas Hartfordo Times 
ir Courant laikraščių fotografų 
kurie rytojaus dieną kai kurias 
nuotraukas ir valgių receptus 
Įdėjo į Market Basket skyrių 
pirmuosius puslapius.

Džiugu, kad atsiranda gražus 
būrelis susipratusių lietuvių po
nių, kurios dirba ir aukojasi 
lietuviškam reikalui. Linkėtina 
kad ir toliau Hartfordo L. M. 
K. veiktų taip uoliai, kad ir atei
nančiais metais mus vaišintų 
tokiais pat skaniais lietuviškais 
velykiniais valgiais.

Dalyvė

Charles Chapelle, Šv. Alfon
so parapijos vargonininkas 
sveiksta po sunkios operacijos 
savo namuose. Visi linki jam 
kuo geriausios sveikatos, kad 
greitai sustiprėjęs, galėtų toliau 
diriguoti Šv. Alfonso didžiajam 
chorui.

Gėlių darželius Įrengti prieš 
namus labiausiai mėgsta lietu
viai. Gėlių meilę yra atsinešę 
net iš Lietuvos ir čia kiekvie
ną pavasari -prie savo namų Į- 
rengia gražiausius darželius 
Vieną iš gražiausių tokių dar
želių turi Gendrutė Valeikienė

Daina — Baltimorės vyrų cho
ras, kuriam vadovauja Lilė Ba
ker -Bakerskienė. gegužės 9 
sekmadienį, giedojo per 10 vai. 
mišias, kurios buvo skirtos Ma 
rijos garbei. Choras stengiasi 
išlaikyti lietuviškas giesmes ir 
dainas mūsų kolonijoje.

Jonas Obelinis

— IV Dainy šventės banke
tas Įvyks liepos 4 Conrad Hil 
ton viešbučio puošniose salė
se, 720 S. Michigan Ave., Chi
cagoj. 7 vai. vak. kokteilis, 8 
vai. vakarienė. Asmeniui 12.5C 
dol. Stalai dešimčiai asmenų. 
Užsakymus su pinigais siųsti 
adresu: Ona Gradinskienė, 
2512 West 47th St., Chicago, 
Ill. 60632. Tel. (312) 376-1998. 
Ten pat kitoj salėj bus jauni
mo šokiai, įėjimas 2 dol. as
meniui. Dainų šventę ruošia 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenės.

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

— Gerald Ford, Atstovų Rū 
mų mažumos vadas, balandžic 
29 savo kalboje Kongreso rū
muose ten susirinkusiem 15C 
A. Rūmų nariam ir 250 žydų 
veikėjam iš viso krašto primi 
nė, kad senatorius Muskie šių 
metų pradžioje lankėsi Maskvo 
je ir kalbėjosi su Sovietų min. 
pirmininku Kosyginu. Pasak 
Fordo, tuo metu buvo proga 
nurodyti Kosyginui, kad jei So 
vietų Sąjunga primygtinai rei
kalauja Izraeli p a s i t r aukt: 
iš jo okupuotų sričių, tai So
vietai patys turėtų parodyti pa 
vyzdį, pasitraukdami iš Lietu
vos, Estijos ir Latvijos. G. For
do kalba plačiai apžvelgta “N 
Y. Times” balandžio 30. (E)

— L. Dambriūnas, žinomas 
lituanistas, pasižadėjo skaityt: 
paskaitą Lituanistikos institu
to narių suvažiavime Chicagoj 
Suvažiavimas Įvyks gegužės 29- 
31 Mid American Inn patalpose

— Adv. Povilas Žumbakis. 
Lietuvių Fondo valdybos pa
kviestas, sutiko būti LF valdy
bos teisiniu patarėju. LF veik
la plečiasi, todėl ir teisiniai rei
kalai turi būti profesionalų 
teisininkų tvarkomi. Patarnau
ja nemokamai.
— JAV ir Kanados LB IV 

Dainy šventės lituanistinių mo
kyklų jungtinio choro dirigen
tais pakviesti Stasys Sližys ir 
Faustas Strolia.

— Lituanistiniu mokyklų 
mokytojam, išdirbusiem trejus 
metus, ir mokyklų rėmėjam ga
lima išreikšti padėką ir. juos 
pagerbti specialiais Lietuvių 
Bendruomenės padėkos lakš
tais. Juos galima Įteikti moks
lo metų pabaigos iškilmėse 
Šiuo reikalu kreiptis ir pa- 
gerbtinų asmenų pavardes siųs
ti JAV LB švietimo Tarybos 
sekretoriui J. Tamuliui, 7031 
So. Maplewood Ave., Ill. 
60629. Jis tada mokyklom pa
siųs padėkos lakštus.

— Dr. V,-Vardys, Lituanis
tikos Instituto prašomas, suti
ko skaityti paskaitą apie bal
tų studijas instituto suvažiavi
me, kuris bus Chicagoj gegu
žės 29-31.

—Jenas Činga, Los Angeles. 
Calif., išrinktas naujuoju JAV 
LB Vakarų apygardos pirmi
ninku. Iki šiol apygardai vado
vavo Ignas Medžiukas, kuris 
paskutiniam apygardos suva
žiavime nebekandidatavo. J 
Činga LB veikloj aktyviai yra 
dalyvavęs Kanadoj ir Ameri
koj.

— Čiurlionio ansamblis su 
nauja programa ir 100 choris
tų, prieš išvykdamas gastrolių i 
Pietų Ameriką, duos Chicagoj, 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj, koncertą birželio 5 
ir 6. Koncertą rengia Lietuvoje 
persekiojamai religijai ir baž
nyčiom remti komitetas.

— Akademinio skautu sąjū
džio studijinis suvažiavimas— 
stovykla ruošiama birželio 26 
liepos 3 V. Jonyno vasarvietėj, 
Chesterton, Ind.

— Prof. dr. Zenonas Ivinskis, 
gyvenąs Bonnoje. parašė stu
diją “Die Baltische Frage im 
17. Jahrhundert”, kurią Behlau 
leidykla išspausdino straipsnių 
rinkiny “Der Ostseeraum im 
Blickfield der Dcutschen Ge- 
schichte” ir išleido atskiru lei 
diniu.

— Anglijos jaunimo sąjūdžio 
valdybon išrinkti: pirm. A. Ga
šlūnas, sekr. J. Padvoiskis, ižd. 
A. Pukštytė, vicepirm. P. Pet
kevičius. narys P. Padvoiskis.

— Arūnas Laukaitis Miun
cheno universitete Įsigijo medi
cinos daktaro laipsnį ir dabar 
dirba Dachau ligoninėj. Jis yra 
Vokietijos LB tarybos narys ir 
Vokietijos lietuvių gydytojų 
klubo vienas iš steigėjų.

— Ketvirtosios tautinių šo
kiu šventės banketas Įvyks 
naujose McCormick salės pa
talpose. Banketo metu bus spe 
ciali programa mokytojam ir 
šokančiam jaunimui pagerbti.
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IŠ VISUR PAGERBIAMAS STASYS K. GRIGANAVIČIUS
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— JAV LB Kultūros Fondo 
valdyba LB centro valdybos pa 
tvirtinta 1970-1973 m. kadenci
jai. Ją sudaro: Anatolijus Kai 
rys — pirmininkas (2955 W. 
71st St., Chicago, Ill.); Juozas 
Šlajus — vicepirmininkas; Ma 
rija Remienė — sekretorė; Ma 
rija Grėbliūnienė — iždinin
kė (6941 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill.); Antanas Kareiva 
— sandėlio vedėjas (7030 S 
Rockwell Ave., Chicago, Ill.) 
Vytautas Jasinevičius — valdy 
bos narys. K. Fondo valdyba 
maloniai prašo kad bendrie 
ji raštai būtų siunčiami K. Fon 
do pirmininko adresu; kny
gos, vadovėliai ir kiti užsaky
mai — sandėlio vedėjo adresu 
atsiskaitymai (pinigai) siunčia 
mi iždininkės adresu. 

/
— Toronto "Varpo" choras,! 

naujai persitvarkęs ir vadovau
jamas muziko A. Ambrozaičio 
iš Montrealio, ruošiasi dalyvauti 
IV Lietuvių dainų šventėj lie
pos mėnesi Chicago j.

— "Lithuania 700 Years" 
antros laidos, išleistos Lietu - 
vos Nepriklausomybės Fondo 
yra likę tik 551 egz.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos dvimetinis sei
mas įvyks gegužės 29-30 Phila- 
delphijoj.

— A. Grinienė vadovauja 
Miuncheno tautinių šokių gru
pei, kuri pasirodo savuose ir 
tarptautiniuose parengimuose.

— "Baltijos" kvintetas, ku 
rį sudaro H. Bertulaitis, Juozas 
ir Stasys Jasulaičiai, E. Rotkis 
ir vadovas Vilius Lemkis, vei
kia Bonn-Koeln apylinkėj, Vo
kietijoj. Kvintetas aplankė be
veik visas didesnes lietuviu ko
lonijas ir su dideliu pasisekimu 
dalyvavo tarptautiniuose pasiro
dymuose. Bonn-Koeln apylinkėj 
taip pat veikia tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja H. Ber
tulaitis, St. Jasulaitis ir moky
tojauja O. Gerkienė. Bonn- 
Koeln apylinkės jaunimui vado
vauja H. Bertulaitis, Valia Pa
jarskaitė ir D. Pikšneiderytė. 
Numatomas Įkurti dramos mė
gėjų būrelis.

— Švedijoje išleistas stam
bus baltistikos veikalas (598 
psl.), “Donum Balticum”, skir
tas pagerbti norvegų kalbinin
kui Christian S. Stangui, nusi
pelniusiam baltistikos ir slavis
tikos srityje. Rinkinį išleido 
švedų leidykla “Almqvist — 
Wiksell”, Stockholme. Veikale 
rašo kalbininkai, gyvena abie 
jose geležinės uždangos pusė
se: Lietuvos, Lenkijos. Sovietų 
S-gos, JAV, Australijos, Vokie
tijos ir kt. Iš okup. Lietuvos 
mokslininkų Įdėti straipsniai: 
praėj. metais likviduoto prof J. 
Kazlausko, V. Ambrazo, S. Ka
raliūno, V. Mažiulio, K. Morkū 
no, A. Sabaliausko, V. Urbučio. 
A. Valeckienės, Z. Zinkevi
čiaus, iš gyvenančių Vakarų pa 
šauly: L. Jurgutytės-Baldauf, P 
Joniko, A. Klimo ir J. Lingio 
Veikalas laikomas vienu stam
biausių lyginamosios baltistikos 
leidiniu, išleistu Vakaruose.

(E.:
— Airijoje, Dubline leidžia 

mas laikraštis “Aiseiri” persi
spausdino Vliko pirmininko dr 
J. K. Valiūno laišką, paskelbtą 
rvšium su P. ir A. Bražinsku 
pabėgimu i laisvę, “New York 
Times” dienraštyje, praėjusių 
metų spalio 20. Valiūnas save 
laiške buvo nurodęs, kad visuo
se pranešimuose apie Bražins
kų žygį buvo pasigesta vienc 
svarbaus dalyko — trūko žinių 
apie to žygio pagrindines prie
žastis. Bražinskų žygis tegali bū 
ti suprastas tik turint galvoje 
pastarųjų 30 metų Įvykius Lie
tuvoje. Vadinamasis “nusikalti 
mas”, Įvykdžius “oro piratų” 
žvgĮ, iš tikrųjų yra desperaci 
nio pobūdžio reakcija į visą ei
lę rimtų nusikaltimų, kuriuos 
sovietų v-bė Įvykdė prieš 
Bražinskus ir prieš jų gimtąjį 
kraštą. (E.)

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje gegužės 16 
rengiamas banketas Stasiui K. 
Griganavičiui pagerbti. Jis šiai 
draugijai daug yra nuveikęs, 
buvo direktorium ir reikalų ve 
dėju, atliko daug pagerinimų. 
Draugija tad atsidėkodama už 
jo darbą, rengia šį pagerbimą

•

Stasys K. Griganavičius gi
mė 1902 Radecko vienkiemy. 
Taujėnų valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje. 1912 jo tėvas Anta- 
NAS Kavarsko valsč. nupirko 
stambų ūki šovenių vienkiemy
je. Ten Stasys baigė pradin; 
mokslą rusų kalba.

Dėdė iš Amerikos
1920 jo dėdė Kazimieras Šid

lauskas, vaistininkas, iš Ameri
kos lankė jau nepriklausomą 
Lietuva. Jis buvo Lietuvos Šel
pimo Fondo iždininkas. Užsi
manė Stasį pasiimti Į Ameriką 
net kelis kartus buvo nuvykęs 
i Rygą. Tuo metu Amerikos 
konsulas buvo tik Rygoje. Bet 
viskas nuėjo niekais, nes per 
trumpą laiką nebuvo galima 
gauti vizos.

1922 Stasį pašaukė Į Lietu
vos kariuomenę. Pateko i 2-jj 
D.L.K. Algirdo pulką, ten sėk
mingai baigė mokomąją kuopą. 
Buvo paskirtas i antrąją kul
kosvaidžių kuopą ir ėjo naujo
kų instruktoriaus pareigas. Iš 
kariuomenės paleistas Į atsar
gą 1925 vyresnio puskarininkic 
laipsny.

LB New Yorko apygardos suvažiavimas
Gegužės 8 Kultūros Židiny

je vyko LB New- Yorko apygar
dos suvažiavimas, kuriame bu
vo atstovaujama šiom apylin
kėm: Manhattano-Bronxo, N 
Y. pirmajai, Maspetho, Bush- 
wacko, Queens, Great Necko 
Woodhaveno. Nebuvo atstovų 
tik' iš Amsterdam, N.Y. Vise 
buvo 47 atstovai.

Buvo atvykęs iš Centro val
dybos vicepirmininkas adminis
traciniam reikalam Vincas 
Gruzdys. Suvažiavimui pirmi
ninkavo Jonas Rūtenis, sekre
toriavo J. Pumputienė ir p. Cei- 
liūtė.

Buvo padaryti valdybos pra
nešimai apie veiklą ir dėl jų 
pasisakyta. Taip pat padaryti ir 
apylinkių pranešimai. Karštes
nės diskusijos buvo kilę dėl 
apygardos sampratos, dėl Lap
kričio 13 žygio pinigų likučių

Suvažiavimo tikslas buvo iš
rinkti naują valdybą ateinan- 
tiem dviem metam. Į naują 
valdybą išrinkti keturi iš buvu
sios valdybos; tai Aleksand
ras Vakselis, Marija Bulvičienė 
Vincas Padvarietis, Vytautas 
Radzivanas. Nauji ateina: Jo
nas Rūtenis, Jane Pumputienė 
Paulius Jurkus, Alfonsas Sa- 
mušis, Algis Sperauskas. Viso 
valdybon išrinkta devyni žmo
nės. Į revizijos komisiją išrink
ta: Aloyzas Balsys, Henrikas
Miklas. Kazys Barauskas.

Suvažiavimas, prasidėjęs 1C 
v., turėjo pietų pertrauką 12 
vai. Visi dalyviai buvo pa
vaišinti Įvairiais ir skaniais už
kandžiais bei kava. Vaišes pa
ruošė valdybos narė M. Bulvi
čienė. V. Padvarietis gretimam 
kambaryje parodė paties paga
minta filmą iš Įvairiu demon
stracijų New Yorke. Filmas 
spalvotas, visai gerai nufilmuo
tas, išlaikytas apšvietimas, tik 
kai kur per daug virpėjo patys 
paveikslai. Demonstracijos bu
vo nuo pat žygių, kelionių 
Washingtona ir baigiama de
monstracijom dėl Simo Kudir
kos išdavimo.

Suvažiavime dalyvavo visa 
eilė jaunų žmonių. Visi jie Įsi
jungę tai į vieną, tai 
Į kitą apylinkę. Pa 
čiame suvažiavime aktvviai 
reiškėsi, dalyvavo diskusijose 
Tai rodo, kad Lietuvių Bend
ruomenė yra pasiekusi ir jau
nuosius ir atveda visai gražų 
veikėjų būrį.

Stasys K. Griganavičius

Amerika vilioja
Grįžo iš kariuomenės. Nors ii 

buvo namuose labai reikalingas 
ūkio darbam, bet jauną ener
gingą Stasį vilioja aukso šalis 
— Amerika. Susisiekia su Ame
rikos konsulu Kaune ir po ma
žų formalumų Stasys 1928 jai 
buvo Amerikoje.

Tais laikais Amerikoje buve 
didžiausia bedarbė. Stasiui pir
mus ketverius metus teko dirb 
ti netoli Bostono vasaros ku
rorte.

Įsijungia i lietuvišką veiklą
1932 gavo darbą Bostone 

čia turėjo progos lankyti ang
lų kalbos vakarinę mokyklą. 
Tuojau Įsijungė ir Į lietuviškas 
patriotines organizacijas. Dau
giausia jam teko būti iždinin
ku. Jis veikė šiose draugijose- 
Lietuvos vyčių Naujosios Ang
lijos apskrityje. Susivienijime 
94 kuopoj, Lietuvos vyčių 17-je 
Algirdo kuopoj, kuri tais lai
kais buvo didžiausia Bostone 
Šv. Jono Evangelisto pašalpinėj 
draugijoj. South Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos iždinin
kas. LDS pirmos kuopos pirmi 
ninkas, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos direktorius. Pri-

Apskritai visas suvažiavi
mas buvo gyvas, spontaniškas. 
Sumaniai ji tvarkė išrinktas 
pirmininkas Jenas Rūtenis, ne
leisdamas nukrypti i šonus.

Suvažiavime pasisakyta ir 
dėl ateities veiklos, plačiau iš-
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LB New Yorko apygardos suvažiavime apygardos pirmininkas A. Vakselis (k.) ir JAV LB Centro valdybos 
atstovas V. Gruzdys (d.). Nuotr. A. Kisieliaus

Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos suvažiavimo dalyviai. Suvažiavimas buvo gegužės 8 Kultūros 
židinyje New Yorke. Nuotr- R- Kisieliaus

klausė prie Lietuvos vyčių dra
mos ratelio ir vaidino daug 
veikalų, be to, vadovavo viso
kiem parengimam, dirbo ivai- 
rieše komisijose.

1935 vedė Oną Kanapinskai- 
tę, išaugino vieną dukrą Vandą 
kuri ištekėjo už William Kiely 
Jie augina tris anūkus: Danutę 
7, Vincuką 5 ir Poviliuką 3 m

Darbininko spaustuvėje
1936 pradėjo dirbti Darbinin

ko laikraščio spaustuvėje ir iš
dirbo net 14 metų. Kaip jis kad 
sako, — čia buvo jo tikra lie
tuvių kalbos mokykla, kurios 
jam taip trūko.

Įrengia kavinę
Darbininkui keliantis Į New 

Yorką, Stasys su savo antru dė 
de Konstantu Šidlausku nusi
pirko kavinę, kurią išlaikė iki 
1961. Čia jis gavo daug biznic 
praktikos.

Pradeda dirbti Lietuvių 
Piliečių draugijoje

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos valdyba 1962 samdė 
jį dirbti bare. 1966 jis buvę 
pakviestas draugijos reikalų ve
dėjo pareigom.
Tuo metu draugijos biznis bu

vo gerokai nusmukęs. Tai Sta
siui reikėjo Įdėti daug darbo 
kol reikalus pataisė.

Padaryti pagerinimai
Jis padarė daug visokių pa

gerinimų, kurie yra atsiėję ne
mažus pinigus. 1967 Įtaisė ant
rame ir trečiame aukšte garsia
kalbius (915 dol.), 1967-69 išda
žė visus tris aukštus, išvalė vk 
su aukštu užuolaidas, itaisė ant
rame aukšte virtuvės šaldytu
vą. spalvotą televiziją. Visi na-
mo langai iš lauko apdėti vie
liniais sietais.

Dideli darbai buvo atlikti 
1968: nupirkti šeši apvalūs sta
lai, pastatytas visiem aukštam 
aptarnauti 2500 svarų pajėgu
mo elevatorius, šalia jo kiekvie
name aukšte — Įrengti sande-

Montrealio ansamblis “Gintaras” gegužės 23 d. 3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos salėj, 368 
W. Broadway, atliks lietuviškų liaudies dainų, muzikos ir tautinių šokių darnią pynę, griežiant lietuvių liau
dies muzikinių instrumentų orkestrui. Po programos šokiai su Worcesterio R&M Trio orkestru ir vaišės. 
Rengia L.B. Bostono apylinkė ir kviečia Bostono ir apylinkių lietuvius atsilankyti jaunimo meno vakare.

liai. Visi darbai atsiėjo 77, 277. 
18 dol.
Pertvarkymo, pagerinimo dar

bai ėjo toliau: 1969 išskuto ir 
išblizgino abiejų salių grindis, 
Įvedė visame name vidaus tele
foną. Įtaisė alaus šaldytuvą, na
mo rūsyje Įtaisytas priešgais
rinis “seklys”, antrame aukšte 
perkeltas baras i kitą vietą, su
mažinta rūbinė, pagražinta 
trečiojo aukšto estrada. 197C 
Įgijo nauja sodos gėrimam ma
šiną. užmūrijo nuo “E” gatvės 
cemento blokais langus, Įgijo 
naują ledams daryti mašiną, į- 
taisė sieną nuo Strand pusės.
Viso ketverių metų pagerinimai 
atsiėjo apie 95,210 dol.

Gautas pelnas
Per ketverius metus, kai jis 

buvo vedėju, draugija padidino 
savo pelną. 1967 gryno pelne
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MONTREALIO GINTARAS BOSTONE
Montrealio jaunimo ansamb

lis “Gintaras” susideda iš 5C 
jaunuolių. Jie meniškai atlieka 
lietuvių liaudies muzikos dai
nų, šokio ir žodžio pynę iš per 
20 dalykų, kurie yra sulieti : 
vieną ištisinę programos eigą ir 
atliekami be pranešėjo tarpinin
kavimo. Ši grupė darniai atlie 
ka savo meninę programą, pa
lydimą vienintelio Amerikos 
žemyne egzistuojančio lietu

ALBERTAS OŠLAPAS ATŠVENTĖ
75 METŲ SUKAKTĮ

Albertas Ošlapas, dipt teisi- 
ninkas-advokatas nepriklauso
moj Lietuvoj, balandžio 17 su
laukė 75 m. amžiaus. Sukaktu
vininkas, 1926 baigęs teisės 
mokslus Lietuvoje ir gavęs 
diplomą, pradėjo dirbti advo
katūroje ir toje profesijoje li
ko iki pasitraukimo (dėl karo 
iš Lietuvos.

1949 spalio mėnesi pasiekė 
Amerikos krantus — New Yor
ką. Čia ir įsikūrė su šeima — 
žmona ir dviem sūnumis. Kaip 
tremtinys, jis greit Įsijungė Į 
lietuviška visuomenini darba:
1951 jis jau dirbo Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
kuopos v-boje, buvo vicepirmi
ninku. Kiek vėliau buvo pirmi
ninku ir juo tebėra iki dabar.
1952 jau New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryboje. Šiuo metu 
jis ten vicepirmininkas, gi 
anksčiau kelis kartus, rotacine 
tvarka, buvo pirmininku. Jis bu 
vo ir SLA centrinės kuopos na
riu. Kiek vėliau ilgametis tos 
kuopos iždininkas. Per 10 metų 
buvo Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Tautos Fon
do valdyboje ir 6 metus reika
lų vedėju. Kelerius metus lietu
viu teisininku centro valdvbat * 

buvo išrinkta New Yorke, ir su
kaktuvininkas buvo toj valdy
boj. Taipgi dirbo Lietuvių Vals 
tiečiu Liaudininku New Yorke 
kuopos valdyboje.

Dar tremties laikais Vokieti
joje (Tuebingene) jis dalyvau
ja tremtinių draugijos organi
zavime. O kai New Yorke pra
dėjo plačiau kurtis Liet. Bend
ruomenės apylinkės, ir, konsu
lui J. Budriui šaukiant į talką, 
jis tuojau prisidėjo, ir greitu 
laiku buvo Įkurta LB Queenso 
apylinkė, o sukaktuvininkas jau 
eilę metų yra šios apylinkės 
pirmininkas. Apylinkė yra akty
vi ir turi daug narių.

Kaip matyti, sukaktuvininkas 
nusipelnė ir tinkamo pagerbi
mo tai garbingai sukakčiai at
žymėti. Tad jo du sūnūs dr. 
Raimundas ir inž. Algimantas 
Ošlapai, kaip tik sukakties die
ną, balandžio 17 (pagal naują 
stilių) surengė savo tėvui pobū
vį, sukviesdami gimines ir arti 
miausius draugus į sukaktu-

vių liaudies instrumentų or
kestro iš tokių retai čia girdi
mų ins rumentų, kaip berži
niai trimitai, rageliai, birbynės 
skudučiai, vamzdeliai ir Įvairių 
rūšių kanklės. Šitos muzikos 
fone nuskamba mūsų senos 
liaudies dainos, ragelių raliavi
mai ir jau išeivijoj sukurti vei
kalai, o linksmi ir sklandus šo
kiai pakelia visų nuotaiką: mes
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Albertas Ošlapas

vininko namus, 80-15 Cowles 
Court, Rego Park, N. Y.

Svečių buvo arti 40 asmenų. 
Iš Chicagos buvo atvykęs adv. 
Šmulkštys su žmona, sūnus dr. 
Raimundas Ošlapas iš Liberty
ville, Illinois. New Yorkiečiai 
prel. J. Balkūnas, dr. D. Ja
saitis su žmona ir kiti, bei visa 
LB Queenso apylinkės valdyba.

Pobūvis praėjo itin malonioj, 
jaukioj ir draugiškoj nuotai
koj. Svečiai pradžioje buvo vai
šinami salone kokteiliais ir už- 
kandžiukais. Po to buvo pa
kviesti žemyn prie turtingo ir 
gražiai papuošto, lietuviško į- 
vairių šaltų valgių stalo. Iki 
soties visiems prisivaišinus 
šios apylinkės valdyba Įteikė su
kaktuvininkui lietuviškais raš
tais papuoštą albumą. Tai buvę 
Queenso apylinkės v-bos do
vana savo ilgamečiu! pirminin
kui pagerbti. Po to svečiai buvo 
vaišinami kava su tortais ir ki
tais priedais. Po kavos sūnus 
Algimantas šeimos vardu jaut
riais žodžiais pasveikino sukak
tuvininką. Išgertas 'šampanas ir 
visų stipriai ir darniai sudai
nuota sukaktuvininkui Ilgiausių 
metų.

Jo pomėgiai sielai atsigauti 
yra — gamtos grožis: sodai, gė
lės, mėlynas dangus, jūra, meš
keriojimas. Vasaros metu, 
kai jam pasiseka prigaudyt! žu
vies, jis kviečia LB savo apy
linkės narius ir jų svečius į su 
sirinkimą — pikniką, pasrmau 
dyti, paragauti jo pagautos žu
vies. Žinoma, ta proga atlieka
mi ir kiti bendruomenę liečia 
kultūriniai visuomeniniai lietu
viški reikalai jo vasaros pa
stogėje Mastic Beach, Long Is
land.

Pobūvio dalyvė
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Anapus Andu kalnų ir Amazones
Įspūdžiai iš kelionės po Piety Ameriką

DR. HENRIKAS ARMANASKaip Tolimųjų Rytų mistika, 
taip Lotynų Amerikos roman
tika visada mane būrė ir vilio
jo. Pernai turėjau retą progą ii 
didelį malonumą pamatyti To
limuosius Rytus; tad šiais me
tais pasileidau į Pietų Ameriką.

Pakeliui sustojau Los Ange
les ir Hollywoode, kur aplan
kiau savo senus draugus. Susi
pažinau su pasaulio leisimo ka
ralyste — Las Vegas, kurioje 
kaip ir tikėjausi, patuštinau sa
vo piniginę, bet be gailesčio, 
nes jaučiausi atsilyginęs už tą 
tikrai prabangią vietą, kuri ne 
vienam ten atvykusiam pasiū
lo viltį praturtėti... Grįžęs j 
rūke paskendusį Los Angeles, 
•pasileidau plieno sparnais per 
žydriąją pietų padangę į Andų 
kalnų sniegais nuklotas viršū
nes‘ir Amazonės žaliojo praga
ro pasaulį.

Žemė
Pietų Amerika sudaro 14 

proc. viso žemės paviršiaus. 
Brazilija yra du kartus dides
nė už Europą ir tik šiek tiek 
mažesnė už Rusiją, JAV, Kana
dą ir Kiniją. Argentina turi 
tris ketvirčius JAV dydžio. Či
lė yra ilgesnė negu JAV-bės. 
matuojant jas nuo Atlanto iki 
Pacifiko. Kaip Braziliją, taip 
ir Kolumbiją ir Edvadorą per
kerta ekvatorius, kurį perskri
dus keleiviui įteikiamas atitin
kamas pažymėjimas. Pati di
džiausia pasaulio upė, neskai
tant Nilo, yra Amazonė, ją su
pančios džiunglės yra didžiau
sios, ir vešliausios pasaulyje, c 
Andų sniego kalnynas, domi
nuojąs Pietų Amerikoje, laiko
mas pačiu gražiausiu vakarų 
pusrutulyje. .
Senųjų gyventojų palikuonys
Pirmieji Pietų Amerikos gy

ventojai’ buVo”majar ir inkai, 
turėję imperiją su savo legen- 
darine sostine Cuzco (Peru), 
esančia aukštuose kalnuose ir 
dabar tik archeologų ir turistų 
lankoma.

Dėl gyvenimo aukštumose ir 
dėl deguonio stokos šių dienų 
inkų palikuonys, ypatingai pe- 
ruviečiai, skiriasi nuo kitų sto
rais ir trumpais kaklais ir pla
čiomis, lyg išpūstomis, krūtinė
mis. Jaunojoj kartoj pastebi
mos šios iš laukinių indėnų 
paveldėtos žymės: stiprūs juo
di plaukai, stori užkimę balsai 
juodos akys ir stiprūs žandi
kauliai su stipriais perlinio gro
žio dantimis.

Turėjau progą lankytis Bra
zilijos kolegijoje ir pabuvoti 
jaunimo tarpe. Girdėjau jaunuo 
lių dainavimą, kuris buvo ypa
tingas, nes iš 20 mergaičių ne
buvo nė vieno soprano. Jų dai
nos ėjo iš pilvo gilumos, buve 
vienbalsės, šiurkščios, agresy
vios ir nekėlė pasigėrėjimo.

Kreolai, mulatai, indėnai
Brazilija buvo atrasta ir ko

lonizuota portugalų, gi visa li
kusioji Pietų Amerikos dalis— 
ispanų; todėl ir visa Pietų A- 
merika, išskyrus Braziliją, išim
tinai kalba ispaniškai. Brazilija 
taip pat yra vienintelis Pietų A- 
merikos kraštas, kuris turi neg
rus; jie kadaise į šį kraštą bu
vo atvežti iš Sudano kaip ver
gai.

Pietų Amerikos kraštų gy
ventojai sudaro mišinį kreolų 
(pirmųjų ispanų provaikaičiai 
gimę jau Pietų Amerikoje), in
dėnų, mulatų (dviejų rasių mi
šinys) ir kaukaziečių (europie
čių, kurių dauguma yra vokie 
čiai). Indėnai daugiausia gyve 
na Amazonės žemumose ir An
dų kalnuose. Jų vyrai, kaip ir 
moterys, nešioja ilgus gražius 
plaukus ir stengiasi savo išvaiz
da panėšėti vieni į kitus. Pir
mieji ispanai “conquistadores’ 
suėjo į ryšį su Amazonės in
dėnais, buvo susidarę įspūdį 
kad visi matyti indėnai buve 
moterys, kurios buvusios ir la
bai gražios, o be to, ir karin
gos; todėl ir vadiname gražią 
bet karingą, vyriškai nusiteiku
sia moteri — amazone! * *

Argentinoje 98 procentus 
gyventojų sudaro baltieji, ku
rių 84 procentai yra europie
čiai. Todėl Argentina yra arti
miausia ir geriausiai mum su
prantama šalis visoje Pietų A 
merikoje, o Buenos Aires save 
grožiu primena Paryžių.

Turėjo gumos monopolį
Iki 1916 Amazonės delta tu

rėjo* pasaulinį gumos monopo 
lį. Bet, kai daug gumos me
džio sėklų anglų buvo vogčio
mis išvežta į Rytų Indiją ir vi
sas Artimųjų ir Tolimųjų Ry
tų anglų kolonijas, išaugo nau
jos milžiniškos gumos plantaci
jos. Pietų Amerikos gumos ūkis 
susmuko. Tai dar labiau buve 
pajausta, kai Vokietijoj buve 
surasta sintetinės gumos gamy
bos formulė. Tada Brazilijos 
gumos pramonė visiškai suma
žėjo. Šiandieną Brazilijai gu
mos pajamos nebesudaro svar
bios reikšmės. Ten turėtos 
Rockefellerių gumos plantaci
jos neseniai buvo parduotos tik 
už ketvirtį tos kainos, už kurią 
jos buvo pirktos. Bet, nežiūrint 
į tai, Brazilija pasilieka pirmo
ji valstybė pasaulyje savo ka
vos ir brangakmenių eksportu.

Čilės salietra
Čilė yra pati didžiausia va

rio pristatytoja pasaulio pramo
nei, o jos garsioji žemės trąša 
dar Lietuvoje pažįstama Čilės 
salietros vardu, žinoma ir nau
dojama visame vakarų pasau
lyje. Medicinos pasaulyje pla
čiai vartojamas jodas irgi gami
namas iš Čilės nitratu. 7C 
proc. viso pasaulyje naudoja
mo jodo ateina iš Čilės.

Balzamas ir nafta
Peru balzamas dar ir dabar 

visoje Pietų Amerikoje plačiai 
vartojamas užterštom žaizdom 
gydyti; jis buvo pažįstamas ir 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Venecuela yra nepaprastai 
turtinga nafta, kurios daug ras
ta ir Peru. Todėl Pietų Ameri
koje gazolinas yra tokio pat pi
gumo, kaip ir JAV. Tik, deja, 
nėra kam jo plačiai naudoti, 
nes automobiliai yra labai bran
gūs ir sunkiai įgyjami.
"Automobilių apsaugos" biznis

Automobilių vagystės (ypač 
Limoje ir Rio de Janeiro) la
bai paplitusios. Valdžia yra be
jėgė kovoti prieš tą gerai or
ganizuotą vagių sindikatą. Kaip 
Limoje, taip ir Rio de Janeirc 
ar Sao Paulo negalima palikti 
automobilių be priežiūros gat
vėse, nes jie pradingsta be pėd
sakų. Naktimis nematyt nė vie
nos mašinos pastatytos gatvėje 
— visos uždarytos garažuose 
Kaip Limoje, taip ir kituose 
miestuose yra plačiai išsiplėtęs 
“automobilių apsaugos’” biznis. 
Nuvažiavus kur į viešbutį, res 
toraną ar kino teatrą, tuoj pri
sistato su skuduru rankoje sar
gas jaunuolis (neprašomas), ku
ris apšluosto mašiną ir ją sau
goja, kol savininkas sugrįš. Už 
tai reikia sumokėti 25 mūsų 
centus. Ką daryti, geriau už
mokėti už priverstinę automo 
bilio “apsaugą”, negu sugrįžus 
jo visai nerasti!

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Vorke: 1654 2nd Avė. (85-66 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astenijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
Ę. 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

Kava kaip degutas
Brazilija yra garsi savo kava 

kurios gana daug yra sunaudo
jama ir pačiame krašte. Ji par
davinėjama visose vietose, kur 
tik įmanoma pardavinėti. Toji 
kava paprastai būna labai tirš
ta, juoda it degutas ir saldi, var
tojama visai be cukraus. Ji ge
riama iš mažyčių puodukų. 
Užtenka vieno gurkšnio tokiam 
puodukui išgerti. Bet nepratu
siam keleiviui, išgėrus kokius 
3-4 puodukus, yra pavojus gau
ti širdies smūgį. Tur būt, dėl 
to ypatingo kavos naudojime 
Brazilijoje yra mažai pažįsta
mos europinės kavinės ir pyra
gaičiai, kurių čia kaip ir visiš
kai nematyti. Užtat mėsos nau
dojama čia labai daug. Argen
tina yra vadovaujanti valstybė 
pasaulio mėsos gamyboje.

Valgoma daug mėsos
Pietų amerikietis per dieną 

valgo mėsą du kartus ir su
valgo jos tris kartus daugiau 
negu kuris kitas žmogus pasau
lyje. Yra daugybė valgyklų, ku

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė----------------------------------------------------

Adresas ___________________ __________1..—......
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių $__________

Siunčiu už prenumeratą $_________ _

Spaudai paremti j

Siunčiu skolą už____m. $

riose kepami ištisi jaučiai ii 
avys ant iešmo viduryje resto
rano. Čia pat, dideliais gaba
lais piaustant, su šypsena pa
tarnaujama išalkusiam keliauto 
jui.

Daug vartojama vyno. Degti 
nė yra nepopuliari ir brangi.

Čilė, norėdama pakelti žu 
vies, kiaulienos, paukštienos ir 
pieno produktų naudojimą, 
Santiago mieste — visai už
draudė pardavinėti mėsą pir 
madieniais, antradieniais ir 
trečiadieniais. Buvau patenkin
tas, kai, atvykęs į Santiago, 
pirmadienį gavau skaniai paval
gyti žuvies, vištienos ir pieno.

Ganyklos ir gaučai
Argentinos milžiniškos lygu

mos yra puiki dirva ganyklom 
(pampas) su plačiai išsklaidy
tomis faciendomis (farmomisi 
ir savitais gaučais (cowboys). 
kurie augina ir tvarko tūkstan
tines bandas gyvulių, aprūpin
dami mėsa tris ketvirčius pa
saulio. Dėl paplitusios gyvulin- 
ninkystės Argentinoje mėsa ir 
odos dirbiniai yra gana pigūs.

Svajinga muzika ir šokis
Argentina davė pasauliui ir 

neužmirštamą šokį “tango”, ku-

(nukelta į 8 psl.)

DISPLAY SERVICE

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

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

Viola Dry Cleaners laundry altera
tions repairs invisible reweaving 1 
day dry cleaning service free pick 
up and delivery — 609—893-9893

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

Brooklyn—lovely 6 bedroom home 
in mint condition on oversized lot on 
tree lined street Extras include quar
tered oak reception room, woodbum- 
ing fireplace, flagstone patio, land
scaping, 2 car garage. Walk to sub
way and parochial schools. All for 
$37,500 Ch. Buermann 212—287-2500

Let Your Money 
Work for You!

Why settle for 5% or 6% return on 
your money? —
Now let your money work hard 
for you!

HOW? — INVEST $1,097.50 TO 
$3,292.50 FOR YOUR OWN 
POSTAGE STAMP 
DISTRIBUTING 
BUSINESS

-—Stamps are an everyday necessity.
—Strictly a cash business—no cre

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

women can qualify.
—Investment secured by equipment. 
—Equipment garanteed.

Be your own boss! For information, 
send name, address and phone num
ber. All inquiries are promptly 
handled. We will gladly exchange 
re£erence^.yvithLyou. ... .

AMERICAN 
POSTAGE STAMP 

DISTRIBUTING 
COMPANY

Suite 110 Dept. CD 
Brentwood Center 

2674A South Glenstone 
Springfield, Missouri

Tel. (417) 883-1835

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

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

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

Cape Cod year round and seasonal 
Cottages and Homes choice locations 
reasonably priced excellent condi
tion H. W. Robinson 617-428-6564

MID MONMOUTH LIMOUSINE 
SERVICE 7 days a week all hours 
all occasions weddings airports piers 
funerals — Dial 201-747-9119 
Red Bank

Chameski and Bongiorno Realtors 
42 South Main Manville, N.J. Lots 
farms residential homes — Call: 
201-722-0070

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

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-----------  

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

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

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

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

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

call 987-7249 or 987-8325

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

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

James Simpson
& Sons

MOVING and HAULING 
5

Attic - Basement.- Yard 
CLEANING 

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

336 Peshine Avenue 
Newark, N.J.

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

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

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

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

N.Y. Television Service Co. - 
43rd Ave. Woodside Bklyn-; NA re-; 
pairs, color - black & white T.y.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 Rodriguez, 289 Colum
bia St., Brooklyn, UL 5-6348

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

TRAVEL AGENCIES
QUINONES INSURANCE
BROCKAGE & TRAVEL

All Travel Arrangements
Tickets and reservations for . .

TOURS - CRUISES 
HOTELS - RESORTS.

Trips to all parts of the world.

514 East 183rd Street
CALL:

933-8454
933-1307

A & M Furs Inc. 41-16 Main Street 
Flushing, Queens fur storage vault 
on the premises Don't let your clos
ets set your furs on fire FL 3-5235

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

MALE . FEMALE

Overseas Employment — Australia, 
Orient, Europe, etc. We assist you. 
For details call 201-763-7755 Trans 
World Overseas Services, Inc. Trans 
World Building, 1980 Springfield 
Ave. Maplewood, N.J.

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

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

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

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

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

EXPERIENCED WAITERS and 
BUSBOYS 6 day week lunch & din
ner steady nice working conditions 
Restaurant in the Sky 1^5 Tuckahoe 
Rd, Yonkers, N.Y. 914 YO 3-8778

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

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

H. W. FEMALE

Typist IBM electric fast & accurate 
36 U week, 8-4 PM Gulf Insurance 
Co. 2175 Lemoine Ave. Fort Lee, NJ 
Call: 201—9b7-9200

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

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

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2!£x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženkleli — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130
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DARBININKAS
AWIOWjS
NAUJIENOS^ffiž

Naujosios Anglijos Tautiniu 
šoki v 27-tas festivalis bus gegu
žės 14, 15, 16 Wrentham. 
Mass. Festivaly dalyvaus 24 
tautų atstovai. Šiuose visuose 
festivaliuose dalyvavo ir šį kar
tą dalyvaus atstovaudamas lie
tuviam Bostono Lietuvių Tau
tinių šokių sambūris, vadovau
jamas JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos narės Onos 
Ivaškienės.

Petrui J. šlapikui balandžio 
29 V. Belecko svetainėje bu
vo surengta gimtadienio proga 
“Surprise Party”. Viena iš pa
grindinių rengėjų buvo Valeri
ja Zitikienė. J. Šlapikas atšven
tė 66 m. amžiaus sukakti. Su
giedota Ilgiausių metų.

Darbininko redakcijos tele
fonas šią savaitę kelias dienas 
buvo sugedęs ir niekas nega
lėjo prisiskambinti.

Balfo centro valdyba posė
džiavo New Yorke gegužės 6. 
Svarstyta spręsta, kaip visuo
met, nemaža einamųjų reika
lų. Pašalpų skirstymas reikalin
giesiems buvo vienas iš svar
biausių. Sušelpti 36 prašytojai, 
daugumoj šeimos su mažais 
vaikais bei ligoniais Įvairiuose 
kraštuose. Bendra jų šalpos su
ma 4,000 dol. Paskirta 140 dol. 
vienai veikliai lietuvei studen
tei Kolumbijoj, neišgalinčiai 
užsimokėti tokios sumos moks- 
lapinigių. Balfas iš tikrųjų 
vykdo dideli pasaulio lietuvių 
šalpos darbą.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
New Yorko skyrius sąryšyje 
su baisaus birželio minėjimu 
birželio 12 d. 7 v.v. Christ 
Congr. bažnyčios salėje, 85 Rd. 
ir 91 Street Woodhavene, pri
statys dail. Jurgio Juodžio su
kurtą ‘paveikslą Laisvės auka. 
PaVedksle vaizduojama Simo 
Kudirkos tragedija prie Ameri
kos krantų. Kalbės Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, bai
siojo birželio ir Simo Kudirkos 
tragediją nušvies inž. Vilius 
Bražėnas. Programą praves dai
liojo žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė. Salė bus dekoruo
ta dail. Jurgio Juodžio laisvės 
kovų paveikslais.

Jūratė Kazickaitė gegužės 
19, trečiadieni, 8 vai. vak. daly
vaus televizijos programoje 
“To Tell the Truth” (5 kana ■ 
las).

Bronės Blekienės poilsio na
mai seneliam yra gražiam Con
necticut valstijos ūky su val
džios leidimu. Priimami sene
liai vyrai, ne moterys. Oras ge
ras, valgis lietuviškas, savas 
pienas, nes laikoma daug kar
vių, gera priežiūra, lietuvė šei
mininkė. Rašyti: Mrs. B. Ble- 
kis, P. O. Box 33, Terryville, 
Conn. 06786. Tel. 582-5113. Ga
lima skambinti bet kuriuo lai
ku.
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MOTERŲ VIENYBE 
gegužės mėn. 15 d.

7 vai. vak.

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE
616 Jamaica Avenue, Brooklyn, N.Y.

ruošia

PAVASARIO BALIŲ
Vakarienė, šokių kontestas, loterija — bus galima laimėti 
dail. J. Juodžio paveikslą, daug kitokių laimėjimų. De
šimčiai žmonių butelis degtinės.
Vietas rezervuoti iš anksto, nes reikia žinoti dalyvių skaičių. Bilie
tai gaunami pas visas Moterų Vienybės nares arba: EI. Andružis — 
VI 7-4477; U. Bacey — 847-3575 • jėjimo auka 10 dol.
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Tėv. J. Kidykas, S. J., kuris 
dirba Sao Paulo, Brazilijoje 
gegužės 11 atvyko į New Yor- 
ką, buvo sustojęs trumpam 
pas pranciškonus ir gegužės 
12 išvyko Į Putnamą.

Vytautas Martišauskas Lietu
voj mirė gegužės 5. Palike 
žmoną su trimis vaikučiais ir 
motiną. Amerikoj gyvena du 
jo broliai Feliksas ir Jonas.

Pranas Dulevičius-Dulis, gy 
venas Forest Hills, ilgą laiką 
dirbęs Prancūzijos oro lėktu
vų linijoje, šiomis dienomis iš
ėjo į pensiją. Draugai ir pažįs
tami jam linki geros sveikatos 
ir ilgiausių metų!

Julijana Čapukienė balan
džio 13 išskrido į Europą. Var
šuvoje aplankys savo seserį, 
kurios nematė per dvidešimt 
metų. J. čapukienė yra Mas- 
petho lietuvių parapijos chore 
solistė.

L KM S-gcs 29 kuopos mene- 
sinis susirinkimas šaukiamas 
gegužės 16 d. 12 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje Brook- 
lyne. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstyti.

Jurgis Kulys, sulaukęs 85 
m. amžiaus, mirė gegužės 12 
Laidojamas gegužės 14. Pašar
votas Shalins Funeral Home 
Woodhavene. Tel. 296-2 2 
44. Nuliūdime liko žmona Pran
ciška, 3 sūnūs: Jurgis, Edvar
das ir Fredas ir sesuo Ona bei 
kiti giminės.

Už a.a. tėvą Modestą Stepai- 
tį, OFM, prieš devynerius me
tus gegužės 17 žuvusi katastro
foje, metinės mišios bus auko
jamos gegužės 16, sekmadieni 
8 vai. ryto pranciškonų koply
čioj Brooklyne. Velionies arti
mieji bei draugai prašomi pri
siminti jį savo maldose.

Darbininkas kita savaite dėl 
privalomos šeštinių šventės iš
eis tik vieną kartą — trečia
dienį.

Vytauto ir Vandos Vebeliū- 
nų sūnus gegužės 8 pakrikšty
tas Ryto vardu. Krikšto tėvais 
buvo Laima Lileikienė ir Algis 
Vedeckas. Krikštynų proga na
muose buvo didelės vaišės, ku
riose dalyvavo apie šimtas sve
čių. Svečių buvo net iš Chica- 
gos, Bostono ir kitų miestų.

LB apygardos 
suvažiavimas

(atkeltu iš 6 psl.)

ryškinta mintis, kad New Yor- 
kas turėtų reprezentacinį cho
rą. Tai būtų dabar esančių cho
rų jungtinis choras. Bus daro
mi žygiai, kad visi čia esą cho
rai parengtų eilę tų pačių dai
nų. Kai bus reikalas, jau galės 
atstovauti ne vienas kuris N 
Y. choras, bet — visų chorų 
junginys.

PADĖKA
Mūsų mylima ir brangi Ma

mytė, a.a. Agota Podresienė 
mirė balandžio 23. Buvo pa
šarvota M. šalinskienės laido
jimo koplyčioje. Po mišių, ku 
rias koncelebravo 7 kunigai, iš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios buvo palaidota balandžio 
27 Cypress Hills kapinėse.

Reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką gerbiamiem kunigam, au- 

' kojusiem mišias už brangios 
Mamytės vėlę: klebonui J 
Aleksiūnui, klebonui J. Gurins- 
kui, Tėv. B. Bagdonui, kun. A 
Račkauskui, kun. J. Pakalniš 
kiui, kun. P. Patlabai, kun 
Vicks ir kuri. P. GeisčiūnuL

Ypatinga mūsų padėka kun. 
A. Račkauskui už laidotuvių 
tvarkymą, pranciškonų vienuo
lyno viršininkui Tėv. L. And 
riekui už atsisveikinimo žodį 
koplyčioje, kun. P. Patlabai už 
pamokslą bažnyčioje, dailin. J. 
Juodžiui už atsisveikinimo žo
dį kapuose ir visiem kunigam, 
lankiusiem mūsų mylimą Ma
mytę koplyčioje bei dalyvavo- 
siem laidotuvėse: Tėv. T. žiū
raičiui, kun. P. Totoraičiui, ku
nigui V. Pikturnai, kun. R. Rai
lai, kun. V. Dabušiui, kun. 
Jauniui, Tėv. B. Ramanauskui 
ir kun. A. Kardui.

Širdingiausia padėka visiem 
užprašiusiem mišias už a. a. 
mylimos Mamytės vėlę, už gė
les, aplankymą koplyčioje, už 
pareikštas užuojautas asmeniš
kai ir spaudoje, dalyvavimą lai
dotuvėse bei palydėjusiem į 
amžinąją poilsio vietą ir au- 
kojusiem Mamytės atsimini
mui Kultūros Židinio statybos 
fondui. Ypatinga padėka p-lei 
Domai Kunskaitei už Mamytės 
įamžinimą Kultūros Židinyje 
100 dol. auka.

Mielas padėkos žodis laidotu
vių direktorei M. šalinskienei 
radijo direktoriui dr. J.J. Stu- 
kui, muzikui A. Kačanauskui 
solistui S. Citvarui ir V. Belec
kui už laidotuvių pietus.

Sunku ir neįmanoma visus 
čia suminėti, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu palengvino mū
sų skausmą bei suteikė paguo
dą sunkioje valandoje.

Liekame giliai dėkingi.

Dukterys: Julija ir 
Kazimiera

Žentai: P. Kunigėlis ir 
Vytautas Šventoraitis

Anūkai: Egidijus ir Saulius 
su šeimomis

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

Ieškoma moteris prižiūrėti 
mažametį 5 dienas savaitėj. In
formacijai skambinti po 6 v.v. 
tel. 849-2709.

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.

Du suaugę vyrai ieško buto 
iš trijų ar keturių kambarių. 
Malonėkit pranešti EV 4-6335.

Anapus Andų. . .
(atkelta iš 7 psl.)

ris buvo taip mėgiamas ir ma
no studentavimo laikais Lietu
voje. Sakoma, kad pirmoji An
dalūzijos gitara Argentinoje bu
vo Įvesta ispanų vienuolių mi
sionierių. Ji buvo labai pamėg
ta. Kaip arklys, taip ir gitara 
yra pirmoji vienišų gaučų drau 
gė. Svajingas ir pilnas ilgesic 
tangas iš pampų ir gaučų vė
liau persikėlė į miestus ir sa- 
lionus ir užvaldė žmonių širdis

(Bus daugiau)

Vanda Galbuogytė, lyrinis sopranas, dainuoja Lietuvių
Fondo pavasario baliuje gegužės 15 d. International 

viešbutyje. Nuotr. V. Maželio

ŠĮ SAVAITGALĮ NEW YORKE
Lietuviškos mokyklos šventė 

vyksta gegužės 15 Maironio Ii 
tuanistinėje mokykloje. Suva
žiuoja lituanistinės mokyklos 
iš Washingtono, Baltimorės. 
Philadelphijos. Elizabetho, Wor- 
cesterio. New Haveno. Bus 
bendros pamokos, kurios prasi
dės 11 vai.., bendri pietūs, žai
dimai ir nuo 3 iki 5 vai. bend
ra meninė programa, kurioje 
pasirodys visos mokyklos. Ka: 
mokiniam bus pamokos, tėvam 
ir suvažiavusiem mokytojam 
dr. V. Vygantas skaitys paskai
tą tema “Mokykla ir mes”.

Lietuviu Fondo konferenci
ja bus gegužės 15, šeštadienį 
International viešbutyje prie 
Kennedy aerodromo. Registrą-, 
cija nuo 10 iki 11 vai. Paskui 
pranešimai apie centro valdy
bos veiklą, 4 vai. pietų per
trauka. 2 vai. pranešimai apie 
pelno paskirstymą. Liet. Rašy
tojų Draugijos premijos įteiki
mas poetui K. Bradūnui, narių 
pareiškimai, svarstymai, rezo
liucijos. Konferencija baigias7 
5 vai.
Liet. Kat. Mokslo AAKADEMI- 
jos N. Y. Židinio susirinkimas 
gegužės 16, sekmadienį, 3:30 v 
popiet Kultūros. Židinyje. Dr. 
A. Skėrys kalbės apie Lietuvos 
miškus, kartu bus ir jo knygos 
“Lietuvos miškai ir jų ūkis” 
pristatymas.

Visi kviečiami į

j DAIL VYTAUTO K. JONYNO Į 
= 40 mėty kūrybinio darbo sukaktuvine = 

Į PARODA Į
Ę 1971 m.

| gegužės 22-31 dienomis | 
KULTŪROS ŽIDINYJE 1

361 HIGHLAND BLVD. 
E BROOKLYN, N. Y.

E PARODA LANKOMA — savaitės dienomis nuo 6 v. iki E
9 v.v.; šeštadieniais nuo 1 v. iki 10 v.v. E

E ATIDARYMAS — gegužės 22, šeštadienį 5 v. popiet.

E. Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
E New Yorko Skautams =
E Remti Komitetas

Lietuviškos dainos, muzikos ir šokiti

KONCERTU
Išpildo Jaunimo Ansamblis

“GINTARAS” 
iš Kanados

Hartford, Conn. LIETUVIŲ KLUBE, 227 Lawrence St. 
Veiks turtingas bufetas

Šokiams gros R & M Trio iš Worcester, Mass.

šeštadienį, gegužės 22 d.
7 v.v.

Įėjimo auka $4.00 • Moksleiviams $2.00
Rengia — 

HARTFORDO LIETUVIŲ
AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBAS

Lietuvių Fondo pavasarinis 
balius vyksta Internationa! 
viešbutyje prie Kennedy aero
dromo. Kokteiliai 8 v. Vaka
rienė 8:30 v. Šokiam groja Joe 
Thomas orkestras. Baliaus pro
gramą atlieka modernaus šokic 
menininkė Kristina Žebrauskai- 
tė-Gintautienė iš Chicagos ir 
solistė Vanda Galbuogytė iš 
New Yorko.

Moterų Vienybės pavasario 
balius bus gegužės 15 Knights 
of Columbus salėje, 616 Jamai 
ca Avė., Brooklyne. Vakarienė 
ir šokiai.

Emilijos Čekienės knygos 
“Kad ji būtų gyva“ pristaty- 
mas gegužės 16, sekmadienį, 4 
v. popiet. Kolumbo vyčių salė
je. 86-22 85 Street, Woodhave
ne. Knygos pristatyme kalbės 
rašytojas Paulius Jurkus. Pc 
pristatymo vaišės.

SPORTAS
FUTBOLAS

šeštadienį 3 vai. popiet ma
žučiai žaidžia prieš Gottshee 
Brennan Field, Middle Village.

Sekmadienį pirmoji koman
da žaidžia prieš Schamrock Kis- 
sena Park, Flushing, 2:30 vai.

Rezervinių komandų rung
tynės 12:45 vai. ten pat.

Atletas

— Amerikos pakeltas paš
to tarifas Įsigalioja ši sekma
dienį. Paprastu paštu siunčiant 
dabar reikės lipdyti ant laiško 
8 centų ženklą, oro paštu — 
11 centų už vieną unciją

— 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.

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

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

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

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Garsaus Cape Cod kurorte 

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

Išnuomojo Centerville, Cape 
Cod, vasarnamį nuo liepos 24 
Dėl informacijų rašyti: Mrs. E 
Kuncaitis, 43 Bushnell St.’ Dor
chester, Mass. 02122. Vakarais 
skambinti telef. (617) 436-22 
19.

Lietuviškai vasarvietei Cape 
Cod ieškoma vasaros sezonui 
šeimininkė — virėja ir dvi mer
gaitės tvarkyt kambarius ir pa- 
davinėt į stalus. Kreiptis: Ma
rija Jansonas, 15 Rosedale St.. 
Dorchester, Mass. 02124. Tel. 
288-5999.

GriganavičiausG*

sukaktis
(atkelta iš 6 psl.)

gauta 11,250 dol., 1968 —
16.274 dol., 1969 — 14,879. 
gi 1970 pelnas siekė 21.87C 
dol. Per tuos ketverius metus 
draugija padarė gryno pelne
64.275 dol.

Elevatoriaus statybos funda
toriai sudėjo 12,780 dol., dvie
jų metų loterijos pelnas uve 
4,566 dol. Viso elevatoriaus 
statvbos fonde buvo 17,346 
dol.

Tie skaičiai ir nuveikti dar
bai parodo, kad Stasys Grigą- 
navičius yra labai daug pasidar
bavęs draugijos labui. Jo pa
gerbimas bus gegužės 16 So. 
Bostone, Lietuvių Piliečių dr- 
jos 3-čiojo aukšto salėje. Pra
džia 2 vai. popiet.

Šv. Jono kunigų seminarijo
je stojamieji egzaminai gus ge
gužės 22 d. 9 v. ryto kolegijo
je, 197 Foster Street, Brighton 
Mass. 02135. Telefonu galima 
skambinti 254-2610. Ši semina
rija paruošia kunigus * visai 
Bostono arkivyskupijai, taip 
pat ir lietuvių parapijom.

Gegužės procesija, skirta 
Mergelės Marijos garbei, bus 
gegužės 23 d. 2 v. popiet lie
tuvių Šv. Petro bažnyčioje, Fla
herty Way, So. Bostone. Pro
cesijoje dalyvauja mokyklos 
vaikai.

Vaikų pirmoji komunija bus 
gegužės 16 per 9-tos valandos 
mišias lietuvių Šv. Petro baž
nyčioje.

Whist Party rengiama gegu
žės 22 lietuvių parapijos salė
je 492 Easth Seventh Street So. 
Bostone. Pradžia 8 v.v. Paren
gimui pirmininkauja Elena Si- 
monavičiūtė. Visas pelnas ski
riamas parapijai.

Stepono ir Valentinos Min- 
kų vadovaujamos radijo valan
dėlės metinis piknikas bus 
rugpiūčio 8 gražiame lietuviš
kame Romuvos parke Montel
lo, Brocktone. Lietuviškos or
ganizacijos prašomos tą dieną 
pikniko nerengti, nes šis pik
nikas skiriamas lietuviškai- ra
dijo programai išlaikyti.

Albinas Janiūnas, ilgametis 
Darbininko skaitytojas, vasa 
rio 27 mirė Argentinoj. Nuliū
dime paliko žmoną Kazimierą, 
sūnėną kun. Albiną Janiūną, 
kurs savo dėdei užsakydavę 
Darbininką, ir kitus gimines.

“Gintaras” Bostone
(atkelta iš 6 psl.) 

visi, nors trumpam laikui, min
timis grįžtame į savo tėvų že
mę Lietuvą.

Montrealio jaunimo ansamb
lio kūrėjas ir dabartinis jo va
dovas Zigmas Lapinas, gimęs 
1925, dar būdamas gimnazijos 
aštuntoj klasėj, jau vedė Kau
no aštuntosios gimnazijos cho
rą. Studijavo Kauno konserva
torijoj, Kanadoj baigė univer
sitetą, sukūrė Montrealio dra
mos teatrui muziką Baltaragio 
Malūnui, Milžino Paunksmei 
Žirginėliams, Aukso Žąsiai ir 
kt., pagamino daug lietuviškų 
liaudies instrumentų ir suor
ganizavo lietuvių liaudies in
strumentu orkestrą.

“Gintaras” su šaunia progra
ma pasirodys Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo salėj, 368 W. 
Broadway, So. Boston, Mass, 
gegužės 23, sekmadienį, 3 v. 
popiet. Po programos — šokiai 
su Worcesterio R ir M Trio 
orkestru. Veiks užkandžių ir gė
rimų bufetas. Bostono ir apy- 

, linkių lietuviai kviečiami atsi
lankyti į šį jaunimo meno va
karą. Rengia L.B. Bostono apy 
linkė.




