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Birželio 19 Bostone mirė il
gametis Lietuvos garbės konsu
las Antanas Osvaldas Shallna.

Lietuvos garbės konsulu jis 
buvo paskirtas 1939, tad tas pa
reigas ėjo apie 32 metus.

A. O. Shallna gimė 1894 
Scrantone. Pa. 1916 studijavo

rių amerikiečių organizacijų, 
ypač teisininkų, narys. Sėkmin
gai gynė įvairias deportacijos 
bylas Washingtone. Važinėjo 
po įvairius JAV nuėstus, kelda
mas lietuvių vardą Amerikoje. 
Rašė spaudoje.

Lietuvą okupavus, Shallna

Miesto tarybai dalinai pasisekė sumažinti ii o kesčių s
Cornell universitete. Jau nuo 
1915 dirbo advokatų firmose ir 
teismuose. I pasaulinio karo me
tu tarnavo JV armijoj. 1921

Bostone sušaukė gausų su 
sirinkimą supažindinti ameri 
kiečiam su Baltijos kraštų kul 
tūra. muzika ir padėtimi.

New Yorko miesto taryba ir 
Board of Estimate daugiau kaip 
savaitę kovojo su meru Lind
say ir tarpusavy dėl naujo 
miesto biudžeto išlaidų sumaži
nimo. Taip pat ieškota tokių 
mokesčių, kurių nereiktų didin-

Suradus daugiau pajamų.pasisekė sumažinti mokesčius

Jaunikliy bylose 
nebereikia jury

Washingtonas. — Vyr. Teis
mas nutarė, kad jaunamečių by
lose, kad ir už svarbius nusi
kaltimus juos teisiant, jie netu
ri teisės reikalauti jų bylas na
grinėti su jury. Išaiškinta, kad 
pagal konstituciją jie tos teisės 
neturi. Jury naudojimo prakti
ka tokiose bylose plėtėsi kraš
te per 23 m., bet daugumoje 
valstijų toji praktika uždraus
ta. gi dabar šiuo sprendimu ji 
visai panaikinta. Tuo reikalu 
veikiantieji valstijų įstatymai 
nebegali būti skundžiami kaip 
nekonstituciniai. Prieš daugu
mos nuomonę balsavo teisėjai 
Douglas. Black ir Marshall.

ti ar naujų uždėti, nors valsti
jos seimelis ir leido naujais mo
kesčiais susirinkti 525 mil. dol. 
Meras kovojo už tai, kad tary
ba pabalsuotų už visus leistus 
uždėti ar padidinti mokesčius.

Mero Lindsay nelaimė šioje 
byloje buvo kontrolierius Bea- 
me, kuris tvirtino, kad meras 
ir jo biudžeto direktorius, veik
dami kartu susitarę, tyčia išpū
tė išlaidas ir sumažino paja
mas. Jis .skelbė, kad Lindsay 
biudžeto išlaidas galima suma
žinti 50 mil. dol., gi nuo leistų 
uždėti 525 mil. dol. naujų mo
kesčių galima nukirpti 127 mil. 
dol. Tvirtinama, kad mero ro
domos pajamos yra 77 milijo
nais mažesnės, negu iš tikro 
jų galima surinkt. Vėliau iš 
ro pusės buvo paaiškinta, 
esą nuslėpta apie 63 mil. 
pajamų, nes tokia suma 
sianti reikalinga unijoms 
klausančių tarnautojų jau 
tartiems _ pakeltiems

nie
kad 
dol. 
bū- 
pri- 
su-

atlvgini-

Prie Vietnamo krantų pakvipo nafta
Su ja kyla intrigos ir naujos bėdos

Saigonas. — Jei atsiranda ga
limybė surasti naftą, tuojau at
siranda ir intrigos. Tokioj pa
dėty dabar yra -P. Vietname 
vyriausybė, nes sužinota, kad 
kraštą supančioje Pietų Kinijos 
jūroje prie kranto esančioje 
seklumoje gali būti daug naf
tos. P. Vietnamo ūkio ministe
rija jau skelbia, kad šįmet bus 
varžybos naftos ieškojimo kon
cesijoms parduoti. Ieškojimo 
plotas — apie 160,000 kv. my
liu.

ir

Kitas demokratu 
senatorius 
prezidentūrai

Washingtonas. — Viešų
slaptų, formalių ir greit tokiais 
būsiančių kandidatų prezidento 
vietai demokratai jau turi dau
giau kaip dešimt. Pereitą sa
vaitę gana tyliai atsirado dar 
vienas — Washington© valsti
jos sen. Henry Jackson. Jis ir 
sen. Humphrey priklauso san
tūriausių ir rimčiausių grupei, 
bet Jackson yra dešinesnis už 
Humphrey, kuris neseniai visai 
netikėtai pradėjo vaidinti labai 
surimtėjusi liberalą.

Sen. Jackson savo laimę re
mia kaip tik tuo konservaty- 
viškumu, nes jis mano, kad tik 
nuosaikus konservatorius gali 
bandyti įveikti prez. Nixona, 
kuris neabejotinai bus respub
likonų kandidatas. Oficialiai 
sen. Jackson dar nėra savo 
kandidatūros paskelbęs, tačiau 
pasirinktiems spaudos žmonėms 
yra pasakęs, kad greit Wash
ingtone turės mažą ofisą ir ke
lis asmenis opinijos zondavimo 
darbui pradėti. Tik šitą darbą 
atlikus pasakysiąs savo spren
dimą — būti kandidatu ar ne.

Jis mano, kad demokratai
pralaimės visu frontu, jei išeis Amerikos naftininkų agentai. 
Nixono mušti su Vietnamo ka
ru. Rinkiminiais metais visos 
problemos būsiančios ūkinės, 
jei dar šiais metais nepasirodys 
tie ūkinio pagerėjimo reiški
niai. kokių prez. Nixonas tikisi. 
Senatoriai Kennedy, Muskie ir 
McGovern pralaimėtų rinkimus 
vien tik todėl, kad prisidėjo 
prie iš kažin kur atsiradusios 
grupės, pradėjusios šmeižti 
FBI ir jos direktorių Hooverį.

Vyksta didžiulės intrigos 
tarp Vietnamą apgulusių JAV 
naftos bendrovių agentų ir 
Prancūzijos konsulato už kon
cesijų gavimą. Nors diplomati
niai santykiai tarp Paryžiaus ir 
Saigono nutraukti, tačiau čia 
yra Prancūzijos konsulas su di
deliais ryšiais ir draugais viet
namiečių tarpe. Vienas tokių 
ūkio ministerijoj tvarkąs naf
tos ieškojimo reikalus. Ame
rikos naftos pramonės intere
sų agentai kovoja bent už 
tiek, kad prancūzai nebūtų pa
sirinkti ekspertais varžyboms 
organizuoti. Tokio pavojaus 
jau būta, bet amerikiečiai be 
jokios gėdos užsiėmę grasini
mais ir gavę užtikrinimą, kad 
neutralumas būsiąs išlaikytas.

P. Vietnamo ūkio ministeris 
šiuo metu jau yra Washingto
ne dėl naujos ūkinės pagalbos 
tartis. Neabejotina, kad čia 
jam bus priminta nenuskriaus
ti Amerikos naftos bendrovių. 
Iš bendrovių pusės nebus pasi
gailėta spaudimo, kad nafta ne
būtų atiduota prancūzams, gi 
ūkinės pagalbos našta palikta 
Amerikai. Bet ir amerikiečiai 
lenda i ta reikalą būkštaudami. 
Štai to būkštavimo priežastys.

Pirma, jei amerikiečiai gaus 
dideles koncesijas, Vietnamo 
karo kritikai namie šauks, kad 
Amerikos kariai ilgiau laikomi 
Vietname naftos bendrovių in
teresams ginti.

Antra, nėra jokio tikrumo, 
kad P. Vietnamas bus saugus 
amerikiečiams pasitraukus. Jei 
bus koalicinė vyriausybė su 
komunistais amerikiečiai Ame- y 
rikes naftininkai bus pakeisti 
japonais ir prancūzais.

Trečia, be Amerikos ūkinės 
pagalbos kraštas atsidurs ūki
nėj suirutėj. Bent taip mano

Šiuo metu niekas dar nežino, 
kas bus nominuotas ir išrink
tas P. Vietnamo prezidentas. 
Taigi, anot jų, rizikos labai 
daug, bet amerikiečiai bandys 
rizikuoti, nes suuodžia, kad 
naftos ten yra daug.

Taigi, šį rudenį P. Vietna
me bus dvejos svarbios varžy
bos: prezidento rinkimai ir naf
tos ieškojimo koncesijų pada
linimas.

mams išmokėti. Jie yra neofi
cialiai senokai sutarti, bet ikšiol 
dar nemokami, nes kai kurios 
sutartys dar unijos narių nepa
tvirtintos. Jos nėjo streikuoti, 
bet delsė sutarčių patvirtinimą, 
nes pirma norėjo sužinoti, kaip 
bus užpildytas miesto biudžeto 
deficitas.

Tik spėliojama, katrie seime
lio leisti nauji mokesčiai ne
bus uždėti. Pirmadienį buve 
stipriai kalbėta, kad pasiektas 
susitarimas dėl sales tax rieuž- 
dėjimo tekiems patarnavi
mams. kaip kino teatrai, tikrie
ji teatrai, bowling alėjos, mau
dymosi baseinai, pirtys, čiuo
žyklos. skalbyklos, batų valy
mas, batu taisymas ir drabužiu 
taisymas. Kalbėta ir apie mo-

kesčių pakėlimą nejudamam 
turtui, bet nutilo kalbos apie 
tai, kad norima sumažinti pa
kėlimo procentą.

Biudžetas turėjo būti priim
tas iki vakardienos vidurnak-

čio, nes to reikalauja miesto 
charta. Buvo manyta, kad pa
siseks. Meras gali tarybos pri
imta biudžetą vetuoti, bet ve
to nugalėti reikia dviejų treč
dalių tarybos narių balsų.

Kokie nauji mokesčiai atsi
ras, pranešime naujoje laikraš
čio laidoje.

Vietnamo 
dokumentu 
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skelbti neleista
Washingtonas. — Krašto ap

saugos sekretorius Laird įsakė 
savo cenzoriams peržiūrėti Mc 
Namaros iniciatyva padaryta 
studiją apie tai, kaip JAV į- 
lindo i Vietnamo karą su vi
sais ginklais, išskyrus atomi
nius,. ir .deklasifikuoti (nuimti 
draudimą skelbti) visą medžia
ga, kurios paskelbimas dabar 
nebegali pakenkti Amerikos 
saugumui ir kitiems svarbiems 
krašto reikalams. Tam darbui 
atlikti reikėsią trijų mėnesių.

Tą slaptų dokumentų rinki
nį pasisavinęs dar neskelbia
mas asmuo (ar asmenys) ir jį 
perdavęs laikraščių redakcijom, 
yra sulaužęs tą reikalą tvarkan
čius Įstatymus, todėl jam 
keliama kriminalinė byla 
tinkamuose teismuose...

FBI ieško įtariamųjų, 
kurie jau žinomi, bet nė 
nas dar neareštuotas.

Tuos dokumentus buvo
dėjęs skelbti ir Boston Globe. 
Jam Bostone iškelta byla, pra
šant parėdymo skelbimą sulai
kyti. Prašymas laikinai paten
kintas. Bylos prieš New York 
Times ir Washington Post na
grinėjamos dabar apeliaciniuo
se teismuose New Yorke ir 
Washingtone. Laikinas sprendi
mas jau padarytas — tuo tar
pu dokumentų skelbimo tęsi
mas uždraustas.

Izraelis - Sovietai atnaujinsią 
diplomatinius santykius?

Meir persikėlė į Skandinaviją 
su privačiais vizitais Danijoje 
ir Norvegijoje, tie patys sovie
tiniai diplomatai ir ten atsira
do. Maskva tylėjo, bet Jeruzalė 
prasitarė, kad spėliojimai be 
pagrindo..

Dabar jau Sovietų pareigū
nas (spaudos atstovo titulu) Wa
shingtone, palaikąs ryšius su 
Amerikos spauda, pradėjęs pla
tinti žinią, kad naujausias įvy
kis Vid. Rytuose būsiąs Izraelio- 
Sovietų S-gos diplomatinių san
tykių atnaujinimas. Jungt. Tau
tose dirba žydai koresponden
tai 
nia 
mą 
sas
žinias dažnai spausdina ir New 
York Times, kuris visas Izrae
lio “paslaptis" pirmasis sužino

tarp Izraelio 
didelė spra- 
Rytų taikos 
pataikauda -

tuos santykius 
arabams pralaimėjus 

karą. Izraelis priimtų 
pasiūlymą tuo reika-

Jeruzalė. — Antra karta de
šimties dienu laikotarpy Izraelio 
užs. reik, ministeris Abba Eban 
užsimena, kad diplomatinių san
tykių nebuvimas 
ir Maskvos esanti 
ga tvarkant Vid. 
reikalus. Maskva, 
ma arabams, 
nutraukė 
1967 m. 
Maskvos 
lu tartis.

Pirmosios žinios apie gali
mą Maskvos-Jeruzalės dipl. san
tykių atnaujinimą pradėjo sklis
ti Socialistų Internacionalo kon
greso metu Helsinky, kada Iz
raelio Goldą Meir netikėtai atsi
rado Suomijos šiaurėje prie Ru
sijos sienos “atostogauti”. Ta
da būta gando, kad ją ten ap
lankė helikopteriais atskridę du 
Sovietų diplomat ai. Kai po to

linkę tvirtinti, kad tokia ži- 
gali būti tikra. Jos tikru- 
remia ir faktas, kad jau vi- 
mėnuo tuo reikalu mažas

Anglij’a ir Bendroji Rinka sus itare
— Bendroji Rinka ir Angli- 

. jos vyriausybė sutvarkė pasku
tinius svarbiuosius klausimus, 
skyrusius šalis ryšium su Ang
lijos priėmimu i Rinką. Ang
lijos vyriausybės atstovas ir pareiškė, kad tai didelė diena 
rinkos narių užsienio reikalų 
ministerial posėdžiavo kelias 
dienas Liuksemburge, nes būta

reikalo tuos klausimus sutvar
kyti dar ši mėnesi, kad britų 
parlamentas turėtų laiko pra
vesti diskusijas taip svarbiu rei
kalu. Susitarimo pasiekę visi

bus 
ati-

kai 
vie-

pra-

Eurcpai, besiekiančiai dides
nio susiglaudinimo ir bendra
darbiavimo.

Kennedy dalis iš Vietnamo archyvų
Chicago Sun Times paskelbė 

dar vieną dali tų slaptųjų Viet
namo archyvo dokumentų. Ir 
politiškai vieną įdomiausių da
lių. Ten esama žinių apie tai, 
kaip prez, Kennedy su pata
rėjais prisidėjo prie P. Vietna
mo prezidento Diemo ir jo bro
lio pašalinimo. Ginčas su Diemu 
buvo dėl rinkimų ir dėl jo bro
lio pašalinimo nuo pareigų, ši
tų ginčų apimtyje atsirado są
mokslininkų veikla, kurios re-

zultatas buvo prez. Diemo ir jo- 
hrolio nužudymas. Sąmokslinin
kai turėjo Washington© para
mą. Iš to epizodo-matyti, kaip 
anksti Washingtonas pradėjo 
kištis i P. Vietnamo reikalus ne 
vien tik kaip patarėjas, bet kaip 
visų reikalų tvarkytojas. Dabar 
jau lengviau bus suprasti prie
žastis, kurios lemiančiai prisi
dėjo prie amerikiečių nepasise
kimų visose P. Vietnamo gyve
nimo srityse.

Washingtone baigė anksčiau 
pradėtas teisės studijas. Nuo 
1922 drauge su žmona pradėjo 
advokato praktiką Bostone.

1932 atstovaudamas Massa
chusetts teisininkų draugijai 
Hagoje, tarptautiniame lygina
mosios teisės kongrese, jis susi
pažino su V. Sidzikausku ir 
prof. M. Roemeriu, ten buvu
siais Klaipėdos bylos reikalu.

Velionis Shallna per kelias
dešimt metų buvo aktyvus įvai-

Anuomet buvo ikurta Naujosios 
Anglijos baltu — amerikiečių 
draugija (Baltic American So
ciety of N. England).

Teisiniais klausimais buvo pa
skelbęs visą eilę darbu teisinin
kų spaudoje.

Atsisveikinimas su ilgamečiu 
Lietuvos garbės konsulu adv-. 
A.O. Shallna įvyko Bostone bir
želio 21. Palaidotas birželio 22 
Cambridge. Mass., kapinėse.

(Elta)
a

JAV - Europos santykiai reformų ženkle

Washingtcnas. — Sen. Ja
vits lankėsi Europoje dalyvau
ti vienos Nato komisijos posė
džiuose. bet grižo patyręs, kad 
Amerikos prestižu Europoje 
pradedama abejoti. Geriau ta
riant. ten susirūpinta Ameri
kos pajėgumu būti tinkamu Eu
ropos partneriu.

Visos kritikos priežastys su
kasi aplink Vietnamo karą: vie
ni sunkiai tegali suprasti, kaip 
Amerika galėjo ten taip giliai 
įsivelti, kili visai negali patei- 
santi tokio nemokšiško to karo 
tvarkymo. Dėl tų Amerikos va
dovybės klaidu, neabejotinai, 
esąs kritęs Amerikos prestižas 
pasauly, kraštu viduje atsirido 
socialinės-politinės suirutės, už
sienio prekybos, balansas pasi
darė deficitinis, krito pasitikė
jimas doleriu. Amerikos pramo
ninės prekės vargiai beatsilai- 
ko varžybose su V. Vokietija ir 
Japonija pasaulio rinkose. Eu
ropoje jau pradedama klausinė
ti. ar JAV dar gali būti laisvo
jo pasaulio vadu, saugumo ga- 
rantuotoju. antikomunistinio 
pasaulio finansine tvirtove ir 
taikos apaštalu.

Senatorius tų pesimistinių 
nuotaikų nepateisina, nes ma
no. kad Amerika daugiau ne- 
gu kas kitas dar turi pakanka
mai aktyvų tiems pasyvams at
sverti. Tik ir Amerikos tradi
ciniai draugai turi žinoti, kad 
ir jie turi Amerikai sunkioje 
valandoje padėti, ne tik iš jos 
visada imti ir sunkesniam lai
kui atėjus ją kritikuoti.

Jeigu Europa nori nuo Ame
rikos visai atsiskirti, ji laisva 
tai padaryti. Bet sen. Javits ma
no. kad ii to negali padaryti 
nė ūkiškai, nė politiškai, nė ka-

riškai, ir jis tvirtina, kad pa
našiai mano visi Europoje, ku
rie su tais reikalais yra susi
pažinę. Jie tvirtina, kad JAV 
pasitraukimas iš Europos pa
ruoštų Rusijai kelią Europa už 
valdyti. Taip mananti ir Pran
cūzijos vyriausybė, nors ji kar
tais savo kai kuriais, veiksmais 
buvo bandžiusi ir kitaip pama- 
nevruoti.

da-
su- 
jai 
tik

Visi ten Europoje pripažįstą, 
kad Atlanto Bendruomenė be 
Amerikos karinės pajėgos Eu
ropoje ir jos pakraščiuose da
bar dar negalima. Todėl buvo 
didelis palengvėjimas, kai JV 
kongrese buvo atmestas pasiū
lymas dėl kariniu pajėgų suma
žinimo Europoje. Kadangi 
bar Europa pereina į nauja 
siglaudinimo etapą, todėl 
'reikią viso saugumo, kokį
Amerikos buvimas Europoje jai 
gali suteikti. Jeigu Europa per
siorganizuodama nepaliks Ame
rikai vietos naujoje sąrangoje- 
jei ji visai atsiskirs, nukentės 
abidvi.

Visi trūkumai, kurie pradėjo 
pasireikšti senoje sąrangoje, il
tie trūkumai atsirado ne vien 
tik dėl Amerikos kaltės, esą ne 
tik taisytini, bet ir pataisomi, 
nes to reikalauja nauji ūkiniai 
reiškiniai. Neužteks kaltinti do
lerį kaip krizės kaltininką, bet 
reikia surasti kitą tarptautini jo 
pakaitalą. Esama jau gerų ženk
lų. kad tuo keliu pasirinkta ei
ti

meti- 
laiko- 
patir-

1941 sukilimo minėjimas surengtas birželio 20 Sv. Tomo salėje Woodhavene. Pirmoje eilėje sėdi buvę laikinosios vyriausybės nariai. 
Iš d. j k. dr. Adolfas Damušis. Pramas Vainauskas, p. Vainauskienė, prof. Juozas Brazaitis, p. Pajaujienė, dr. Juozas Pajaujis, adv. 
Jonas Šlepetys, toliau — Lietuvos gen. konsulas A. Simutis su žmona. Nuotr. V. Maželio

Statistika 
prieš rusus

Visų krašto gyventojų 
nių pajamų vidurkis yra 
mas rodikliu, kai norima
ti apie krašto ūkinį išsivysty
mą. Rusijos spaudoje dažnai 
tuo arkliuku jodinėjamą, kai 
norima pasilyginti su Europa ir 
Amerika. Tam reikalui teisin
giau pavaizduoti žemiau seka 
duomenys, paimti iš naujausių 
J. Tautų renkamų ir periodiš
kai skelbiamų statistikos duo
menų. Pradėkim nuo turtingų
jų-

Amerikoje metinių pajamų 
vidutiniškai kiekvienam gyven
tojui tenka 4,584 dol.. Vaka
rų Europos- kraštuose —2.527 
dol., Japonijoje — 2,033 dol., 
Sovietijoje — 1769 dol., Rytų 
Europos kraštuose (sovietų sa
telituose) — 1,390 dol.

Automobilių vienam tūkstan- 
gyventojų tenka: Rumuni- 
3, Sovietijoj 5. Lenkijoj 
Vengrijoj 14, Jugoslavijoj 
Bulgarijoj 19. Ja-

čiui 
joj
10, 
17,
ponijoj 31. Čekoslovakijoj 36. 
R. Vokietijoj 48, Italijoj 139, 
V. Vokietijoj 184, Anglijoj 189, 
Prancūzijoj 230, Amerikoj 419.
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Anomis 1940-41 metų okupacijos ir sukilimo dienomis SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, 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.

Trečiame rašiny autorius pa* 
šakojo apie savo kelionę iš Ber
lyno Į Sovietu okupuotą Kau
ną ir paskubintą grįžimą; apie 
Lietuvos užsieniu reikaly mi
nisterijos telegramą, jam at
siustą, kad j Kauną vėl atvyktę.

—•—
Toliau:

Kadangi man nebuvo jokio 
reikalo vykti į Kauną tai pir
miausia daviau telegramai pa
gulėti, paprašydamas užs. rkl. 
min — jos centrą, kad pa
kartotų jos šifruotą tekstą, tar
si telegrama buvo neiššifruoja
ma. Laimėjau porą dienų lai
ko. Tuo pačiu metu paaiškėjo, 
jog ir mano kolegos, kiti Lietu
vos pasiuntiniai ir įgl. ministe
rial Europoje kviečiami atvyk
ti “tarnybos reikalais” į Kau
ną. Visa tai rodė, jog Pozdnia- 
kovas buvo ėmęsis “ofensyvos” 
prieš visą Lietuvos diplomatiją, 
kad ją laiku išgaudytų arba jai 
užčiauptų burnas. Tokiomis ap
linkybėmis St. Lozoraitis pasi
skubino grįžti atgal i Romą.
Žinia apie "liaudies seimo rin
kimus":

St. Lozoraičiui išvykus, ma
ne pasiekė žinia iš Kauno, jog 
liepos 6 buvo paskelbtas “liau
dies seimo rinkimų” Įstatymas 
ir kad rinkimai Įvyks liepos 14. 
Tai rodė, jog Maskva jau yra 
nutarusi suduoti Lietuvos vals
tybinei nepriklausomybei pas
kutini smūgį ir Pozdniakovui 
labai svarbu suparaližuoti užsie
ny Lietuvos diplomatijos 'vei
kimą. Po mano važinėjimo “tar
nybos reikalais” i Kauną birže
lio gale niekam iš mano kole-

Diplomatiniai protestai prieš soviety agresiją (4)
Pokalbiai su dr. Kleistu:

Tuo metu kai užs. rkl. min.- 
jos centras laukė, kada J. Ra
jeckas praneš mano atostogavi
mo adresą, aš keliais atvejais 
kalbėjausi su dr. Kleistu, neo
ficialiu vokiečių užsienio poli 
tikos veikėju, ir rengiau teks
tą mano būsimo protesto dėl 
Sov. Rusijos agresijos. Protes
tą Berlyne įteikti nebuvo pa
prastas dalykas, atsižvelgiant į 
ano meto “draugingus” rusų-

KAZYS ŠKIRPA

vokiečių santykius. Kad protes
tas nebūtų atmestas, turėjau vi 
sų pirma pasirūpinti jo priėmi
mą paruošti neoficialiu keliu.

Tuo tikslu liepos 18 kalbė
jausi su dr. Kleistu. Priėjome 
išvadą, jog Vokietijos užs. mi
nisterija gal galėtų protestą pri
imti vienpusiškai, t.y. be oficia

laus įsipareigojimo. Dr. Kleis
tas buvo malonus ta prasme as
meniškai pakalbėti su dr. 
Woermannu, politikos direkto
rium. Už poros dienų dr. K. pa
informavo mane, jog dr. Woer- 
mannas, kiek paabejojęs, pa
žadėjo protesto raštą priimu 
kaip vienšališką iš mūsų pusės 
aktą. Šitaip užsitikrinęs galėjau 
ramiai laukti tinkamo momen
to šiam svarbiam diplomati
niam žygiui.

JAV ir Kanados Lietuvių ketvirtosios dainų šventės vykdomojo komiteto pirmininkas dr, Gediminas Batukas 
rūpinasi, kad šventė kuo gražiausiai praeitų. Nuotr. V. Noreikos

gų nebebuvo jokio reikalo rizi
kuoti kelione i Kauna. Kiek
vienas jų atsikalbinėjo ar išsi
sukinėjo. Teko ir man dar kar
tą pasirodyti “naiviam” ...
Atsakiau— išvykau atostogų:

Kad laimėčiau laiko, kuris 
man buvo reikalingas protes
tui įteikti Vokietijos užs. rkl. 
ministerijai, liepos 8 “lojaliau
siai” pranešiau užs. rkl. min.- 
jos centrui, jog išvykau atosto
gų i Weisser Hirsch kurortinę 
vietovę prie Drezdeno ir kad 
mane laikinai pavaduos pasiun
tinybės patarėjas Juozas Rajec
kas. Pastebėdamas, jog dvi sa
vaitės sveikatai pataisyti yra 
tikrai labai trumpas laikas, pra
šiau užs. rkl. min-jos sutikimo 
atidėti mano vykimą į Kauną 
pasitarimams iki po mano su
grįžimo iš Weisser Hirsch.

Faktiškai buvo visai kitaip: 
kiek pavažiavęs traukiniu Drez
deno link Sovietų Ambasados 
sekliams suklaidinti, išlipau ar
timesnio priemesčio stotyje ir 
atsiradau St. Kuzminsko, pa
siuntinybės prekybos patarėjo, 
privatiniame bute, Berlyne. 
Apie šį pasislėpimą težinojo 
buto šeimininkas ir mane pa
vadavęs pasiuntinybės patarė
jas Juozas Rajeckas, dabartinis 
charge d'affairs Washingtone.

SOVIETUOSE—SEPTYNERI METAI,-UŽ K|?
Rusijos Federacijos respubli

kos Baudžiamojo kodekso 70- 
sis straipsnis aptaria komunis
tų partijos normų pažeidimus,, 
kurie laikomi prieš socialinę 
tvarką nukreipti ar yra politi
niai nusikaltimai. Straipsnio tu
rinys:

“Agitacija ar propaganda pa
kenkti ar silpninti sovietinei 
valdžiai, arba atskiriem ypatin
gai pavojingiem valstybiniam 
nusikaltimam vykdyti; taip pat 
tais pat tikslais skleidimas 
šmeižiančių prasimanymų, že
minančių sovietinę valstybinę 
ir visuomeninę santvarką: plati
nimas, gaminimas ar laikymas 
tokio pat turinio, tais pat tiks
lais literatūros, — baudžiama 
laisvės atėmimu nuo šešių mė
nesių iki septynerių metų, su 
papildoma bausme, deportuo
jant nuo dvejų iki penkerių me
tų; arba be papildomos baus
mės; arba vien tik deportuo
jant nuo dvejų iki penkerių me
tų.

Tie patys veiksmai asmens, 
jau bausto už ypatingai pavo
jingus valstybinius nusikalti
mus. arba padaryti karo metu, 
— yra baudžiami laisvės atėmi
mu nuo trejų iki dešimties me

tų, su papildomąja bausme de
portuojant nuo dvejų iki pen
kerių metų, arba be ^papildo
mos bausmės”.•

Pagal šį straipsnį bausmes 
stovyklose dabar atlieka visa 
eilė sovietų rašytojų, kaip And- 
riej Siniavski (spaudos žinio
mis birželio mėn. pradžioje.—

neseniai turėjęs būti išleistas 
laisvėn), Anatolij Marčenko ir 
Andrij Amalrik. Buvo deportuo
ti Pavel Litvinov, Larisa Da
niel‘ir kiti. Pastarosios vyras, 
rašyt. Julij Daniel, atlikęs pen
kerių metu bausme. 1970 rug- 
sėjo mėn. iš stovyklos buvo pa
leistas. (Elta)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Kiekvienos vasaros tradicija 

Vilniuje: vienas po kito čia 
gastroliuoja Sovietų Sąjungos 
kelių miestų dramos teatrai. 
Birželio mėn. Maskvos M. Jer- 
molovos dramos teatro gastro
lės, liepos mėn. į Vilnių atvyks
ta Vologdos teatras, o rug- 
piūčio mėn. — černihovo dra
mos aktoriai. (Taip rusinama 
Lietuva. Red.) (E)

Okup. Lietuvos sportininkai ' 
šį kartą dvi moterys, vėl pasi
žymėjo. Gegužės mėn. Sao Pau
lo, Brazilijoje įvykusiame pa
saulio moterų krepšinio čem
pionate sovietų komanda iško
vojo pirmą vietą. Aukso me
dalius laimėjo vilnietės Larisa 
Vinčaitė ir A. Jankūnaitė. (E)

LMK Federacijos valdyba birželio 13 Kultūros židinyje Brooklyne surengė tarmių popietę. Nuotraukoje — 
tos popietės programos dalyviai su Federacijos pirmininke V. Jonuškaite. Iš k. j d. dr. M. Žukauskienė. Br. 
Balčiūnas. K. Grigaitytė, Leonardas Dambriūnas, kalbėjęs apie tarmes. V. Jonuškaitė, P. Jurkus. O. Balčiū
nienė, L. Žitkevičius. Nuotr. L. Tamošaičio

Vilniaus Akademinio dra
mos scenoje gegužės ir bir
želio mėn. gastroliavo Panevė
žio dramos teatras su amerikie
čio dramaturgo A. Millerio pje
se “Komivojažerio mirtis”, 
dviem lietuvių veikalais — A. 
Vienuolio “prieblanda” ir V. 
Miliūno “Karusele” ir B. John- 
sono pjese “Volponė” (“Suk
čiaus testamentas”). (E)

Pasižymėjusi vargonininkė 
Giedrė Lukšaitė pakviesta var
gonų koncertam i Prancūziją ir 
R. Vokietiją. Anksčiau ji jau 
koncertavusi Lenkijoje ir Če
koslovakijoje. (E)

Kazachijos rašytojų suvažia
vime dalyvavo, iš Vilniaus at
vykę. akademikas K. Korsakas 
ir “Kultūros Barų” vyr. redak
torius rašytojas A. Baltrūnas.

Bulgarijoje, Rusės mieste 
birželio pradžioje operos teat
re iš Vilniaus atvykęs R. Ge
niušas dirigavo tris operas: 
“Rigoletto”, “Don Carlos” ir 
“Traviata”. Dalvvavo vilnie
čiai solistai: N. Ambrazaitytė. 
E. Čiudakova. V. Daunoras, V. 
Noreika ir K. Silgalis. (E)

M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje Kaune gegužės mėn. 
pabaigoje atidaryta nuolatinė 
dailininko skulptoriaus Petro 
Rimšos, mirusio 1961, paroda. 
Išstatyta daugiau kaip 70 dar
bų. (Ė)

Klaipėdos dramos teatras 
šiais metais davė trečiąją
premjerą, britų dramaturges S. 
Dilaney pjesę “įsimylėjęs liū
tas”. Būdinga, kad klaipėdie
čiai ieško rusų talkos: naująją 
pjesę režisavo maskvietis dra
maturgas A. Burdakis, gi deko
racijas paruošė irgi rusas —

Atvyko iš ministerijos Jurgi
nis:

Deja, tos ramybės man ne
norėjo duoti Kaunas. Nežiūrint 
mano formalios telegramos, 
jog išvykau “atostogų” ir kad 
laikinai mane pavaduoja J. Ra
jeckas, liepos 14 atvyko pas 
J. Kajecką iš Kauno specialus 
emisaras. Tai buvo J. Jurginis, 
ką tik paskirtas politikos direk
torium, vietoj pasitraukusio į 
užsienį E. Turausko. Kai Rajec
kas painformavo mane apie to 
specialaus emisaro atvykimą, 
nusprendžiau “grįžti” į pasiun
tinybę ir išsiaiškinti sau, ko jis 
iš manęs nori, kad buvo pri
verstas padaryti tokią didelę 
kelione iš Kauno i Berlvna.

Liepos 15 J. Jurginį pri
ėmęs savo darbo kabinete pa
siuntinybėje, papraprasčiausiai 
paklausiau:

—■. Kas gi taip svarbu, kad 
pasivarginote atvykti į Berly
ną, o man sukliudėte atosto
gas?

— Tiesą pasakius, ir pats 
to nelabai suprantu, — atsakė 
Jurginis. Tęsdamas toliau, jis 
aiškino, jog atvykęs P. Glo
vackio įsakymu pasimatyti su 
manim, nes Kaune esą paskli
dę gandai, kad aš nežinia kur 
dingęs.

Iš savo pusės priminiau, jog 
buvau telegrama painformavęs 
užs. rkl. min-jos centrą, kad 
išvykau atostogų ir kad laiki
nai mane pavaduoja J. Rajec
kas.

— Man apie tokią telegramą 
niekas nebuvo minėjęs,—atsa
kė Jurginis. Be to, pridėjo, jog 
Glovackis esąs susirūpinęs pa
siuntinybės archyvo likimu ir 
pavedė jam (Jurginiui) jį, jei 
galima, parvežti į Lietuvą.

— Galite savo naują virši
ninką apraminti,-—-.buvo mano 
atsakymas: pasiuntinybės raš
tus jau esu aptvarkęs savo ini
ciatyva.

Rauno emisaras toliau nein- 
sistavo tuo klausimu. Teprašė, 
ar negalėčiau duoti jam kokią 
bylą su raštais nusivežti į Kau
ną materialiniam įrodymui, jog 
tikrai su manim pačiu matėsi.

Kadangi tatai buvo tikrai 
kuklus prašymas, tai įteikiau J. 
Jurginiui porą papkių su ne
reikšmingais raštais, kad pasi
elgtų su jomis kaip jam tinka
ma.

(Bus daugiau)

ANTANAS J. SAVELSKIS — 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. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(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. 66b 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

8UYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica A ve., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y, 11368. Telef. 779-5156.________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė?, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis karnomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietuz ] 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.___________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.___________________ _________ ______ __________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Gonn. 06114; 249-4502
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

Sergiejus Barchinas. Vaidino 
lietuviai: E. Gaigalaitė, M. Čer
niauskaitė, E. Čepulis ir kt. (E)

Rytų Vokietija gegužės ant
roje pusėje Vilniuje, Vingio 
parke atidarė parodą “VDR že
mės ūkio ir maisto pramonės 
technika”: naujos mašinos, pvz. 
bulviakasės ir traktoriniai plū
dai. Rodyti filmai apie rytų vo
kiečiu žemės ūkio technika. Lie
tuvoje gaunama nemaža vokie
čių gaminių. (E)

Leipcige išleistas žodynas 
“Fremdsprachige Schriftstel- 
ler”, pateikęs žinių apie 100 
kraštų rašytojus, priminė kelio
lika lietuvių rašytojų.. šalia 
mirusių K. Donelaičio, J. Biliū
no, P. Cvirkos, J. Janonio, S. 
Neries, A. Vienuolio, A. Gudai- 
čio-Guzevičiaus, dar paminėti 
aštuoni lietuviai rašytojai, visi 
gyveną Lietuvoje. (E)

A. Mikšytė, Kauno muziki
nio teatro solistė, ir dar keli 
menininkai gegužės mėn. kon
certavo Lenkijoje — Varšuvo
je. Vroclave (buv. Breslau) 
ir kt. miestuose. (E)

Vilniaus Filharmonijos mažo
joje salėje gegužės.4 įvyko va
karas, skirtas Griego muzikai. 
Jį atliko K. Kalinauskaitė, 
smuikininkė, ir pianistas A. 
Maceina. (E)

Lietuvos žemės ūkio akade
mijoje šiuo metu mokosi 8835 
studentai. Agronomijos fakulte
te mokosi 600 studentų, o me
chanizacijos — 830 studentų.

V. Daunoras gegužės 9 turė
jo vokalinį koncertą Maskvoje. 
Solistui akomponavo Gytis 
Trinkūnas. Koncertą transliavo 
Maskvos radijas. (E)

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. Minkus, 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 St, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

< x
X Lietuviškam rajone — \
| . LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

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

--------  Gėlės įvairiom progom -------- a 
$ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius ę 
£ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- K
£ 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 kartų 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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Tylos politika
Darbininke buvo minėta, 

kad JAV LB vadovybės pasita
rime buvo informuota apie L. 
B. delegacijos pokalbius kovo 
31 su valstybės departamento 
pareigūnais. Delegacija kėlė 
Kudirkos grąžinimo klausimą; 
kėlė specialaus Baltijos kraš
tam pareigūno departamente 
klausimą; kalbėjo taip pat apie 
Baltijos valstybių bylos galimy
bes J. Tautose.

Valstybės departamento pa
reigūnas R. T. Davies į tuos 
klausimus atsakė raštu. Susto
jame šiuo tarpu prie valsty
bės departamento paaiškinimų. 
pastaruoju klausimu.

★

“Sutikdami, kad į Baltijos 
valstybių padėti turėtų būti 
kreipiamas pasaulio dėmesys 
atitinkamom progom Jungtinių 
Tautų diskusijose tam tikrais 
reikalais, mes nepritariame, 
kad reikalas būtų formaliai ke
liamas Generalinėje asamblėjo
je dabartinėm aplinkybėm. To- 
kis formalus veiksmas reikalau
tų pasiūlytam rezoliucijom na
rių balsavimo. Tokiu atveju, pa
gal mūsų vertinimą, Baltijos 
(valstybių) reikalo formalus kė
limas susilauktų priešingo re
zultato—balsavimo žymiai nei
giama prasme, nes Jungtinių 
Tautų daugumas narių Baltijos 
valstybių atžvilgiu nesilaiko to
kios politikes kaip Jungtinės 
Valstybės. Atsižvelgiant i šiuos 
padėties aspektus, turime pa
daryti išvadą, kad tokia eiga 
galėtų duoti tik rezultatus, ku
rie nepatarnautu nei Jungtinių 
Valstybių nei pačių Baltijos tau
tu interesam’’.

★

Valstybės departamento pa
aiškinimą tenka priimti su res- 
pektu. Sis pareiškimas rodo šal
tini, iš kur ateidavo ir kai ku
rių lietuviškų veiksnių panašus 

nusistatymas su tais pačiais ar
gumentais.

Tačiau viena yra pats nusista
tymas, kita yra to nusistatymo 
argumentai. Pastaruosius gali
ma sutikti su kritišku vertini
mu. Būtent:

1. Tiesa, kad “klasikinė” dip
lomatija laikosi dėsnio: jei ma
tai, kad klausimas nebus pri
imtas, jo nekelk. Bet tiesa taip 
pat, kad gyvenimo praktika ši 
dėsni apvertė aukštyn kojom. 
Sovietai ne blogiau žinojo tą 
dėsnį; žinojo, kad jų siūlymas 
priimti į J. Tautas komunisti
nę Kiniją bus atmestas, o bet
gi jie siūlė kasmet. Jie nebijo
jo “pralaimėjimo”, nes tuo pra
laimėjimu jie laimėdavo dėme
sį pasaulio ir diplomatijos opi
nijoje. Jų “pralaimėjimų” re
zultatas jau yra tas, kad šian
dien ir J V tesidairo, kaip pasi
elgti, kad kom. Kinijos priėmi
mas nedarytų įspūdžio, jog JV 
atsisako nuo įsipareigojimų na
cionalinei Kinijai.

2. Tiesa, kad toks formalus 
aktas turi būti paruoštas. Pa
ruoštas kaip tik tuo, ką vals
tybės departamentas mini raš
to pradžioje — priminimais 
apie Baltijos valstybių padėtį. 
Bet šiokių priminimų J. Tauto
se kaip tik pasigendama šios 
vyriausybės politikoje. Primini
mų stoka J. Tautose ir padėjo 
sudaryti padėtį, kad kalbama, 
jog balsavimas gal duotų nei
giama rezultatą.

3. Jei JV suinteresuotos san
tykiais su Sovietais, tai gyvas 
Baltijos valstybių klausimas 
kaip tik • yra tam tikra korta 
JV7 diplcmatų rankose.

Šie argumentai departamen
to diplomatam, be abejo, gerai 
žinomi. Bet jie turi būti žino
mi ir visuomenei, kuri seka vv- 
riausybės politikos veiksmus ir 
specialiai “tylos” politikos re
zultatus.

Jau nuo seno gyva mintis, 
kad verta susitikti lietuviam 
kunigam su pasauliečiais ir 
bendrai pasvarstyti sielovados 
reikalus. Pirmasis toks suva
žiavimas Vokietijoje buvo suor
ganizuotas 1968 vasarą, o šie-, 
met gegužės 29-31 į rekolekci
jų namus BraunsKhrdte susirin
ko apie 40 kunigų ir pasaulie
čių iš visos Vakarų Europos. 
Buvo atstovaujama Belgijos, Ita
lijos, Olandijos. Prancūzijos, 
Škotijos, Šveicarijos ir Vokie
tijos lietuviam katalikam.

Suvažiavimą, vysk. Deksniui 
pavedus, suorganizavo Vakarų 
Europos Lietuvių Sielovados 
spaudos centro direktorius ku
nigas dr. Petras Celiešius, tech
niškuose reikaluose uoliai tal
kinant tėvui Alfonsui Bernato- 
niui, OFM Cap. Kun. Celiešius 
suvažiavimą ir atidarė, pakvies
damas žodžiui ir maldai V.E. 
L.S. vyskupą dr. Antaną L. 
Deksnį.

Vysk. Deksnys nubrėžė šio 
susirinkimo uždavinius: atsinau
jinti savo viduje, sąmoningai 
įsijungiant į Bažnyčios visu
mą, ir iš naujo prisiminti, kad 
lietuvių sielovadoje negalima at
skirti sielovados reikalų nuo 
lietuviškųjų. Maldos nekalbėjo 
vyskupas pats vienas, o pa
kvietė visus dalyvaujančiuo

Philadelphijoje Motinos dieną dešimts šeštadieninės mokyklos mokinių, paruošti kun. Kajetono Sakalausko, 
priėmė pirmąją komuniją. Nuotraukoje iš k. pirmoje eilėje Danutė Surdėnaitė, Aušra Gečytė, Indrė Ardytė, 
Lina Page, Anyta Vasytė; antroje eilėje — Vytas Mašalaitis, Arūnas Būrą, šv. Andriejaus parapijos klebonas 
kun. Jurgis Degutis, kun. Kajetonas Sakalauskas, Kimas Vasys, Gintaras Dragūnas ir Vytautas špokas.

Nuotr. K. čikoto

sius bendrai sukalbėti Tėve 
mūsų.

Posėdžiam vadovauti išrinkti 
kun. Jonas Petrošius (Pary - 
žius), moxyt. Algirdas Palavins- 
kas (Mitlosheim - Vokietija) ir 
sekretorium Jurgis Pauliukevi
čius (Muenchen, Vokietija); re
zoliucijų komisijon — kun. dr. 
Petras Celiešius ir Klevinienė 
(Olandija).
Paskaitos

Pirmąją paskaitą skaitė prof, 
kun. Ladas Budreckas. Jo tema 
—“Naujausieji religinės muzi

kos nuostatai”.
Kalbėtojas iš pat pradžios pa

brėžė glaudų muzikos ir litur
gijos ryšį. Kalbėdamas apie 
liturginės muzikos privalumus, 
pažymėjo, kad ji turi būti šven
ta, tikrai meniška ir visuotinė, 
t.y. tinkama naudoti visuose 
kraštuose. Instrumentalinėje re
liginėje muzikoje pirmauja dū
dų vargonai. Elektroniniai var
gonai esąs nevykęs dūdų vargo
nų pakaitalas. Specialiom pro
gom gali religinę muziką at
likti simfoninis orkestras, bet 
jame neturi būti gausu muša
mųjų instrumentų. Gitara, 
kanklės ir kitoki cinguliukai 
maldos namam netinka, nepai
sant, kad jaunimas to ir norė
tų. Jaunimo skonį reikia auk
lėti, o ne jam pataikauti. Litur-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

ginėse apeigose griežtai drau
džiama mechaninė muzika, nes 
turi būti užtikrintas aktyvus ti
kinčiųjų dalyvavimas. Vokalinė 
religinė muzika užima centrinę 
vietą liturgijoje. Yra labai 
svarbu, kad besimeldžiantieji 
patys giedotų liturginius teks
tus ar tinkamas giesmes. Gie
doti reikia vienu balsu. Lietu
viai yra įpratę traukt sutartinę 
ir maldos namuose, bet tas įpro
tis nėra senas, tesiekia tik pir
mąją XIX amžiaus pusę, ir ne
siderina su liturgijos dvasia.

Paskaitininko mintys iššau
kė gyvas ir įdomias diskusijas.

Kun. Bronius Liubinas savo 
paskaitą pavadino “Lietuviška
sis sielų vadovavimas V. Euro
poje”.

Įvedamojoje dalyje svarstė 
apie sielovados tikslus, kurie 
nėra tautinio pobūdžio, kartu 
įžvelgdamas, kad praktiškasis 
sielovadavimas įmanomas tik 
tada, kai galima susikalbėti, ir 
todėl sėkmingai jis vyksta vie
nos tautos rėmuose, naudojant 
tos tautos kalbą.

Istorinėje paskaitos dalyje 
buvo iškeltos institucinės Baž
nyčios pastangos laiko tėkmėje 
sudaryti sąlygas, kad tautinės 

mažumos būtų aptarnaujamos 
savų kunigų.

Kalbant konkrečiai apie lietu
viškąją sielovadą V. Europoje, 
pabrėžta, kad ji čia yra tik pa- 
gelbinio pobūdžio, nes lietuviai 
gyvena plačiai išsisklaidę di
džiuliuose plotuose ir jau vien 
dėl techniškų priežasčių daugu
ma negali reguliariai naudotis 
lietuvių kunigų patarnavimais. 
Lietuvių kunigų V. Europoje 
yra pakankamas skaičius, tik jų 
teritorinis pasisklaidymas galė
tų būti tikslingesnis.

Išsamiausiai susikaupta prie 
lietuviškųjų pamaldų, kurios 
yra viena iš pagrindinių sielo
vados priemonių. Pamaldas vyk
dant, pasitaiko trūkumų, nes 
trūksta eilės sąlygų. Ne paskuti
nėje vietoje trūksta asmenų, 
kurie sugebėtų, turėtų laiko ir 
norėtų kartu su kunigu pamal
das paruošti ir jas vykdyti, 
ypač muzikinėje srityje. Vargo
nininkai — retenybė. Džiaugia
masi, jei pamaldų dalyvių tar
pe atsiranda kas nors, kas su
geba ir išdrįsta užvesti pačias 
paprasčiausias giesmes, o daž
nai ir tai tenka atlikti pačiam 
kunigui. Pamaldų centre tu
rėtų būti solidaus turinio pa
mokslas, užkalbinąs tikinti lie
tuvį jo konkrečioje situacijoje. 
Šalia šventadieninių pamaldų, 
kurias reikėtų laikyti taip pat 
ir šeštadieniais, kad taip kuni
gas galėtų aplankyti daugiau 
vietovių, tektų daugiau dėme
sio skirti proginėm pamaldom, 
ypač naujai pradėtom prakti - 
kuoti atgailos pamaldom. Ne
užmirštinos gegužinės ir kitos 
tradicinės lietuviškos pamaldos, 
kurias organizuoti ir jom va
dovauti galėtų pasauliečiai, 
ypač parapijų tarybos.

Toliau kalbėjo apie lietuviš
kąja vaikų katechizaciją, kurios 
kaip ir nėra, apie kunigo susi
tikimus su šeimomis šių šven
čių progomis, apie socialinę ir 
karitatyvinę veiklą, o taip pat 
ir apie kunigą visuomeninėje 
veikloje.

Baigiant buvo paliesti sielo
vados finansai, kurie įvairiuo
se kraštuose skirtingai tvarko- 
mi, tačiau iš visos V. Europos 
bene tik Didžiojoj Britanijoj 
lietuviškoji sielovada finansuo
jama pačių lietuvių lėšomis. 
Pabrėžta, kad sielovada yra 
skirta žmonėm ir, kol atsiras 
žmonių, norinčių naudotis lie
tuviškosios sielovados patarna

vimais, tol ji bus gyva ir pras
minga.

Dr. Jonas Norkaitis savo pa
skaitoje metė žvilgsnį į sielova
dos sąlygas. Jis kalbėjo apie iš
eiviją kaip diasporą ir kaip Lie
tuvos Bažnyčios dalį.

Diaspora bendrai yra mažu
ma, apsupta kitokios daugumos 
ir jos nepalankiai traktuojama. 
Tokios diasporos yra aktyvios 
ir solidarios, pvz. žydai. Mes lie
tuviai nesame savo gyvenamuo
se kraštuose diaspora nei rasis- 
kai, nei kultūriškai, o tik tau
tiniu atžvilgiu. Tautinė indivi
dualybė yra vienintelis lietuviš
kosios sielovados pagrindas. 
Yra būtina dalyvauti vietinia
me religiniame gyvenime, nes 
priešingu atveju kartais užda
romos durys net ir sudominti 
mūsų tautiniais reikalais gyve
namojo krašto žmones.

Konkrečiai kalbant apie pa
maldas, mėnesinės lietuviškos 
mišios kiekvienoje vietovėje 
būtų normali padėtis. Labai 
svarbu būti socialinėje pareng
tyje, t.y. būti pasiruošus tautie
čiam pagelbėti, kai prireikia. 
Žvelgiant į išeiviją, kaip į Lie
tuvos Bažnyčios dalį, pirmoj c • 
lėj turi būti palaikomas bend
ros maldos ryšys. Taip pat la
bai svarbu, kad abi pusės ži
notų, kas kur vyksta. Žinoma, 
galimybės čia yra labai ribotos.

Paskiausiai paskaitininkas 
skatino aktyviai stebėti visos 
Bažnyčios gyvenimą ir jame da
lyvauti. Kiekviena išeivija susi
durianti su archaizmo pavoju
mi, nes čia sunku sukurti nau
jas formas, o iš Lietuvos jų 
kaip ir neateina. Taip pat yra 
pavojų santykiaujant su bend
rosiomis laiko problemomis. 
Esame paliesti komunizmo stig
mos, ir atsiduriame pavojuje ki
tų problemų nepamatyti.

Kun. Liubino ir dr. Norkai- 
čio paskaitos buvo diskutuoja
mos kartu. Diskusijose pasi
sakė didžioji dalvvių dalis. Ypa
tingo dėmesio buvo skirta indi
vidualiai sielovadai, kurią pa
skaitininkai buvo palietę per- 
nelig mažai. Taip pat jungta sie
lovada su tautiškumo palaiky
mo pastangomis, keltas vysku
po galios klausimas ir kunigų 
paklusnumo reikalas, išryškin
ta, kad visuomeninė kunigų 
veikla yra neatskiriama sielova
dos dalis, skatinta ieškoti nau-►

(nukelta į 4 psl.)
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— Tu tai sakai, — jam vėl 

aiškino Jėzus. — Aš esu kara
lius. Aš tam ir gimiau. Aš atė
jau į šį pasaulį, kad liudyčiau 
apie tiesą. Kiekvienas, kuris gi
męs iš tiesos, klauso mano bal
so.

— O galėtum man išaiškinti, 
kas yra tiesa? — vėl ramiai pa
klausė Jėzų Pilotas.

Kada jiedu išsiaiškino, kas 
yra tiesa, Pilotas vėl išėjo į kie
mą ir ten besityčiojantiems žy
dams pasakė, kad visai neran
dąs nusikaltimo, pagal kurį bū
tų galima tą žmogų apkaltinti 
ir nubausti. Žydai, sykį Pilotą 
supainioję, nebenurimo. Jie 
triukšmavo ir toliau. Pilotas, tos žydams, 
pačios baimės lydimas, sugal
vojo kompromisą:

— Kaip jau sakiau, kaltės 
jame aš nerandu. Kad tiek daug 
nekalbėtų, galiu duoti jam ke
letą rykščių. Ar pakaks? Smar
kiau jį bausti tikrai nėra už ką.

Pilotas apsigavo. Jo mintis 
—taip nuraminti žydus — bu

vo naivi, žydų agentai rėkė, ply-

. šo, švilpė, triukšmavo. Pilotas 
net neapskaičiavo, kokį efektą 
gali sukelti nuplakto Jėzaus 
parodymas. Jis visai pamiršo, 
kad gladiatorių arenoje publi-. 
ka praranda bet kokį pasigailė
jimą.

Jis grįžo į teismo vietą ir į- 
sakė Jėzų nuplakti.

Ir kas ten dėjosi, kada ber
nai pajuto valią. Jie stumdė jį. 
draskė, spiaudė ir spardė ir 
mušė. Kažkur dar surado rau
doną skudurą ir ant pečių jį už
maukšlino. Į surištas rankas į- 
kišo nendrę. Iš erškėčių pada
rė karūną, su pagaliais užmo
vė ant galvos. Tokį jį vėl pri
statė Pilotui, kad tas parodytų

Pilotas buvo tikras, kad, tokį 
“karalių” parodęs, sukels jiems 
juoką ir tuomi viskas baigsis. 
Bet Pilotas apsigavo. Jis nepa
žino gyvulio psichologijos —jei
gu pamatei kraują, turi užmuš
ti.

Jis išvedė tokį Jėzų, jiems pa
rodė ir dar paklausė:

— Ar matote šį žmogų?

Ir to pakako, kad jis para
šytų mirties sprendimą.

Visai ne rankų nusiplovimu 
jis parašė mirties sprendimą, 
o tik šiuo parodymu. Taip su
niekinto Jėzaus jis nebeturėjo 
jiems rodyti.

— Ką čia?! — suūžė, susiū
bavo minia. — Ant kryžiaus!

— Ant kryžiaus!
— Pradėjai, tai ir baik!
Kunigai trumpai drūtai, tie

siai į veidą pirštais rodydami, 
pasakė:

— Arba tu nukryžiuosi, arba 
mes tave atiduosime ciesoriui.

— Bet jis jūsų karalius, — 
dar negudriau susipainiojo Pi
lotas.

Žydai gi juokėsi:
— Karaliaus mes neturime. 

Ciesorius mūsų valdovas.
Pilotas visai pasimetė. Jis lie

pė atnešti vandens dubenį ir 
čia pat, nusiplovęs rankas, pa
sakė:

— Žinokitės! Aš už to ne
kalto žmogaus kraują neatsa
kau! — Greit po to atsikvošė 
jęs dar paklausė: — Tai kurį 
jums pagaliau turėčiau paleis
ti? Barabą ar Kristų?

— Mirtis Kristui! Ant kry
žiaus jį! Ant kryžiaus!

— Jei šį paleidi, tu nebesi 
ciesoriaus draugas. Kiekvienas, 
kuris dedasi karaliumi, yra cie
soriaus priešas.

Pilotas visai susimaišė ir vi
su piktumu suriko:

— Išsiveskite jį! —tada grei

tai susitaikančio žmogaus bal
su pridėjo: — Ką tik prašėte, 
kad paleisčiau jums Barabą.

Tada jie greitai pasigriebė Jė 
zų, išsivedė jį ir prikalė ant 
kryžiaus.

•

Saulė jau vakaruos. Už va
landos kitos ji leisis. Tada jau 
bus subata, ir prasidės Vely
kos.

Niekas nenorėjo, kad trys 
kūnai visai miesto pašonėje ka
botų per šventes. Tik trys va
landos bebuvo likę iki laidos, 
kai du piktadarius kažkas nusi
ėmė, bet Jėzus tebekabojo, pa
liktas vabzdžiams, paukščiams 
ir vėjams.

Tuomet Juozapas iš Erematė- 
jos, kuris sodininkavo Andrie
jaus žemėje, nuėjo pas Pilotą 
ir išgavo leidimą nuimti Jėzų 
iš Nazareto nuo kryžiaus ir pa
laidoti savo kape, kurį jis turė 
jo uoloje sau išsikalęs.

Berinkdamas pinigus laido
tuvių marškoms, tepalams ir 
raiščiams nupirkti, o norėję 
palaidoti jį pagal visus esamus 
papročius, užėjo ir pas Niko
demą. Nikodemas dėl to taip 
susijaudino, kad kone pats vie
nas nupirko reikalingas marš
kas ir tepalus, dargi pasisiūlė 
padėti nuimti Jėzų nuo kry
žiaus ir palaidoti.

Nuvykę į Golgotą, jiedu daj 
teberado tenai Joną, Jėzaus mo
tiną Mariją, Mariją Magdalietę 
Mortą ir Petrą. Jie ir nuėmė Jė

i'nv'Aty-

V A:KAl Vi< 
visi

Birželio 20 šv Tomo salėje Woodhavene buvo surengtas Lietuvos 1941 metų 
sukilimo minėjimas. Nuotraukoje kalba rengimo komiteto pirmininkas Alek
sandras Vakselis, pradėdamas minėjimą ir pristatydamas minėjime daly
vavusiu* laikinosios vyriausybės narius. Nuotr. V. Maželio

zu . nuo krvžiaus ir nusinešė 
prie Juozapo kapo. Ten jie iš
tepė jo kūną aliejais, ka p rei
kalavo papročiai, suvyniojo j 
marškomis, suvystė ir palaido
jo. Moterims visą laiką nepa
liovus verkti, ašarojo ir vyrai.

Kai viskas buvo pabaigta ir 
sutvarkyta. Nikodemas papurtė 
žemyn nuleistą galvą, atsiduso J 
ir nieko nepasakė. Tada vėl pa
purtė, vėl atsiduso ir ištarė:

— Nors mes, fariziejai, daž
nai nesutikome su esenais, bet 
... šis Jėzus iš Nazareto tik

rai buvo geras žmogus. —Grei
čiausiai jis neišdrįso pasakyti 
— Dievo sūnus. Jis vėl papurtė 
galvą ir atsidusęs pridėjo: — 
Ir kam reikėjo šitaip atsitikti.

Petras su Jonu nieko nesa
kė. Juozapas irgi tik dūsavo, ty
lėjo ir verkė. Moterys, tai gir
dėdamos, dar graudžiau pra
virko. (Pabaiga)

Kaune ir Vilniuje gegužės 15- 
16 simfoniniam orkestrui diri
gavo iš Čilės atvykęs Juan Pab
lo Iskerdas, 1965 laimėjęs diri
gentų konkurse New Yorke. 
Dabar jis važinėja Europos sos
tinėse. Soliste buvo smuikinin
kė A. Vainiūnaitė. (E)

Čekoslovakijoje, Usti mieste
ly, kasmet vykstančiose jaunų
jų smuikininkų varžybose, šiais 
metais pirmąsias ir antrąsias 
vietas laimėjo trys Vilniaus M. 
K. Čiurlionio vid. meno mokyk
los mokiniai: Algirdas Paukštė, 
Vyt. Mikeliūnas ir kt. (E.)
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Dainų šventė —- lietuvių gyvybingumo apraiška
Artėjant JAV ir Kanados Lie

tuvių Bendruomenių ketvirta
jai dainų šventei, teko pasklai
dyti daugelio lietuvių chorų 
veiklos istorijas. Jos pateiktos 
trumpai, tačiau galima spręsti, 
kiek darbo ir širdies yra įdėję 
veik per šimtmetį egzistuoją 
lietuvių chorai parapijose ir or
ganizacijose.

Jeigu nuklysime į tolimesnę 
praeitį, į pirmųjų lietuvių imi
grantų šiame krašte dienas, ma
tysime, su kokiu entuziazmu ir 
meile jie steigė chorus, su 
pasiaukojimu dirbo chorų ve
dėjai ir choristai. Chorai gie
dojo lietuviškas giesmes bažny
čiose ir išeivijos niūrias die
nas skaidrino malda. Lietuviš
kos dainos skambėjo parkuose, 
gegužinėse, susibūrimuose. Lie
tuviškoji giesmė ir daina lietu
viam buvo nusiraminimas, pa
guoda, džiaugsmas ir viltis.

Ir po daugelio metų štai su
tinkame po gyvenimo našta pa
linkusius lietuvius, pokalbiuo
se sugrįžtančius į jaunystę ir 
pasakojančius, kaip buvę sma
gu dainuoti tokiame ir tokiame 
lietuviškame chore. Net ir jų 
vaidinimais bei operetėmis yra 
gėrėjęsi tūkstančiai ano meto 
lietuvių.

Chorai skatino balsingus žmo
nes dirbti gražų kultūrinį lietu
višką darbą. į chorus jungėsi 
ir jų vaikai. Net keletas kartų 
yra dainavę ar giedoję lietu
vių choruose. Daugelis choris
tų buvo čia gimę ir augę lietu
viai.

Gerai organizuoti chorai ne
sitenkino vien savo parapijos 
ribomis. Jie važiuodavo į kai
mynines lietuvių kolonijas ir 
ruošdavo koncertus.

Yra buvę suruošta ir gražių 
dainų švenčiu, kuriuose dalv- 
vavo keletas šimtu dainininku 
ir iki 10,000 žiūrovų. Lietuviš
kų dainų daugeliu atvejų klau
sėsi ir kitataučiai.

GRAŽI EGLUTES ŠVENTĖ PUTNAME
(tąsa iš praeito nr.;

Beveik vaiku teatro festivalis
Per Eglutės šventę, po pie

tų būna programa.
Šįsyk programoj .buvo net 

trys vaidinimai! Labiausiai vi
sus sudomino Raketa Į Marsą. 
Vaidinimėlis paimtas iš Eglutės 
parašytas Aldonos Page. Vai
dino Waterburio mokiniai, ku
riuos paruošė Elena Norkienė.

Ant scenos stovėjo raketų 
kontrolės aparatas, blykčiojan
tis įvairiaspalvėm lemputėm. 
Šalia stovėjo du chalatuoti 
mokslininkai ir kalbėjosi su as
tronautais kuriu raketa ėmė 
per greit skristi, — perskrido 
laiko riba — ir nukrito vidur
amžių Lietuvoj! O ten žmonės 
ne tik astronautų nematė, bet 
net apie krautuves negirdėję!

Worcesteris atsivežė Straka- 
liuką ir Makaliuką, taipogi dvie
jų paveikslų vaidinimėlį, pa
ruoštą p. Valiušaitienės. Ežiai, 
simpatiški kiškiukai, lapė su 
įspūdinga uodega, gaidys su di
dele skautere vaidino su tokiu 
savim pasitikėjimu, jog buvc 
aišku, kad vaidina nebe pirmą 
karta.

Brocktono vaikai, paruošti I. 
Eivienės, parodė Pupučio cirką. 
Eilė pelyčių su puputiškom au
sytėm išdarinėjo visokius 
švelniai juokingus cirko triu
kus.

Drabužiai visu artistu buvc 
geri. O jau astronautai tai tik
rai atrodė Įspūdingai: aukšti, 
juodai apsirengę, su šalmais, 
prie diržų prisikabinėję viso
kiausių spindulinių revolverių.

Tarimas daugumos vaidinto
jų buvo geras, bet visi kalbėję 
per tyliai. Tačiau, neturint gar
sinimo įrengimų, turbūt, tai ne
nugalimas vaikų teatro trūku
mas.

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

JURGIS JANUSAITIS

Chorai išliko veiklūs ir kūry
bingi iki Šios dienos. Tai ženk
las, kad daina jungė tautiečius 
kilnesniem tikslam, kad turėta 
gražių idėjų, kurios nemiršta, 
nors choristų veidai laiko tėk
mėje daug kartų keitėsi.

•

Po daugelio metų, po dauge
lio darbų štai dainų 'švenčių 
ruošimo tradicija tebėra gyva. 
Po antrojo pasaulinio karo lie
tuvių chorai JAV ir Kanadoje, 
gavę naujo kraujo, sustiprėjo 
Nors laiko dantys daugelį daly
kų ėda, neaplenkdami ir daini
ninkų gretų, tačiau dar š an- 
dien galime džiaugtis, kad jų 
gretos tvirtos. Į JAV bei Kana
dos LB ketvirtąją dainų šven
tę liepos 4 suskrenda apie 900 
dainininkų iš suaugusiųjų cho
rų ir iki 800 iš lituanistinių mo
kyklų.

Suaugusiųjų chorų pramintu 
keliu žygiuoja ir mūsų atžaly
nas, kuris toks mielas, toks 
gražus, taip su meile ir iš visų 
širdelių dainuojąs, kad ne vie
nam net ašarą išspaudžia. Pa
garba ir nuoširdi padėka pri
klauso tiem, kurie sugeba su
burti ne tik mokinukus, bet ir 
gimnazijų bei aukštųjų mokyklų 
studentus.

Štai gėrimės Chicagos an
sambliais, mokyklinio amžiaus 
choristais. Juos dainų šventei 
ruošia niekad nepavargsta su 
vaikučiais bedirbą mokytojai V. 
Gutauskas, J. Kreivėnas, muz. 
F. Strolia ir kiti.

Kas gražesnį darbą galėtų 
dirbti, kaip Detroite muz. St. 
Sližys, suorganizavęs ir vado
vaująs Detroito jaunimo cho
rui, turinčiam virš 75 studen
tiškojo amžiaus dainininkų.

Šaunus Hamiltono mergaičių 
choras Aidas, plačiai garsėjąs 
ir savo išvykomis; jam vadovau
ja muz. V. Verikaitis.

Kažin ar nevertėtų šeštadie? 
ninėm mokyklom mokslo metu 
pagastroliuoti su savo vaidini
mėliais kitose mokyklose? Žiū
rint vaidinimėlių, kyla ir žiū
rovam noras ką nors panagaus 
pastatyti. Vaidinimai bene bus 
pats geriausias būdas taisyti ta
rimą.

Programa nesibaigė vaidini
mais. Pasirodė didelė ir gerai 
susišokusi Onos Ivaškienės vai
kų tautinių šokių grupė iš Bos
tono. Su keliais šokias ir pora 
dainelių pasirodė ir Hartfordo 
mokiniai, kuriuos paruošė Da
lia Dzikienė. Worcesterio cho
ras, paruoštas J. Burdulio, pa
dainavo kelias daineles.

Tarp pasirodymų buvo pra
vedamos dainos. Programai 
vadovavo ir Worcesterio chorui 
akomponavo Eglė Pauliukonytė.

Kitose Eglutės šventėse bu
vo grupiniai deklamavimai. 
Būdavo trys eilėraščiai, parinkti 
vaikam pagal amžių. Progra
mos metu vaikai eidavo su sa
vo amžiaus vaikais ant scenos 
ir visi kartu pasakydavo jiems 
skirtą eilėraštį. Tokiu būdu ga
lėdavo “pasirodyti” ir tie vai
kai, kurie, pav. gyvena toliau

Eglutės Šventėje birželio 6 “Strakaliuką ir Makaliu
ką” vaidiną Worcesterio jaunučiai ateitininkai, va
dovė — Konstancija Valiukienė.

Eglutės šventėje birželio 6 Putname šoka Onos Ivaš- 

■ kienės Šokių grupės jaunieji šokėjai iš Bostono.

Toronte gražų studentų cho
rą savo globoje laiko kun. Br. 
Jurkšas.

O kiek mokyklinio amžiaus 
chorų veikia kitose kolonijo
se? I dainų šventę atvykti pa
sižadėjo net šešiolika.

Kai suglaudžiamos vyresnių
jų ir jaunesniųjų gretos, junti, 
kad choruose išaugs gražūs bū
riai lietuvių visuomenininkų, 
susipratusių lietuvių.

o
Dainų šventės pajudina lietu

viškam darbui tūkstančius žmo
nių.

Ketvirtosios dainų šventės 
ruoša eina prie pabaigos. Vyk
domasis komitetas, vadovauja
mas taktingo ir ryžtingo vyro 
dr. G. Baluko, daug dirba, kad 
užtikrintų 'šventės sėkmę. Vyk
domojo komiteto vicepirminin
kas ir muzikinės komisijos pir
mininkas muz. Petras Armonas 
uoliai rūpinasi šventės muziki
niais reikalais, kurių tiek daug 
ir tiek įvairių, kad net tvirtą 
ąžuolą galėtų palaužti.

Nėra galimybės suminėti vi
sų komiteto ir komisijų narių, 
nes jų yra virš šimto. Tačiau ga
lima pasakyti, kad ši dainų 
šventė dar kartą sujungė tūks
tančius vyresniųjų ir jaunes-, 
niųjų bei mažųjų vienam kil
niam tikslui. Tegul ji suveda 
mus tūkstančiais liepos 4 į 
Chicagos amfiteatrą! Tegul 
šauniai skamba laisva lietuviš
ka daina!

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Eretas — KAZYS 

PAKŠTAS, tautinio šauklio odi
sėja. Išleido Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija, Roma. 
1970. 372 psl.

Emilija Čekienė — KAD JI 
BŪTŲ GYVA. Straipsnių rinki
nys. Aplankas ir iliustracijos— 
Pauliaus Jurkaus. Išleido Vil
ties Draugijos leidykla. 1971. 
413 psl. Kaina 5 dol.

nuo mokyklų ir kitaip neturėtų 
progos pabūti “artistais”. Šįsyk 
grupinio deklamavimo nebuvo, 
ir jo pasigedom.
Žaidimai lauke

Visokiausius ratelius lauke 
pravedė sės. Paulė. Ir lėtai ir 
greitai buvo sėjamos aguonėlės. 
Jurgelis mokė savo vaikus, 
grybs, grybs baravyks su savo 
mažu rankučių “tuneliu” džiu
gino mažuosius. Vyresnieji 
“vaikiškų” žaidimų nėjo žaisti 
ir vėliau toj pat aikštelėj susi
organizavo sviedinio mėtymą. 
Tikriausia jų mintis visai neblo
ga — vyresniem vaikam reikė
tų jų amžiaus užsiėmimų po 
programos. Sportinės varžybos 
ar žaidimai sutrauktų visus.

Nuleidom vėliavą apie 5 vai. 
Suvažiavę mūsų buvo maždaug 
apie pusketvirto šimto. Vaikų 
apie 150.

Žmonės skirstėsi džiaugda
miesi pasitaikiusiu puikiu oru. 
atsigavę, kaip visuomet, pavie
šėję seselių gražiojoj sodyboj. 
Na, ir, ką gi, patenkinti savim, 
nes sės. Onutė taip nuoširdžiai 
visiem padėkojo už atvykimą.

Elona Vaišnienė

>«&

Apie dainų šventės technikinius reikalus kalba iš k. dail. A. Valeška, akt. K. Oželis, vykdomojo komiteto vi
cepirmininkas ir muzikinės komisijos pirmininkas muz. P. Armonas ir inž. J. Jurkūnas. Nuotr. V. Noreikos

PAMINKLAS A. A. STEPUI KAIRIUI
Prieš daugiau kaip vienerius 

metus su mumis labai staiga 
atsiskyrė žinomas Bendruo
menės ir skautų veikėjas a.a. 
Stepas Kairys. Arčiau prie vi
suomeninio darbo stovintieji 
dar ir šiandien negali susigy
venti su to netikėto atsiskyri
mo realvbe, bet vieneriu metu 
velionies netekimo patirtis te
leidžia žvelgti amžinon tikro- 
vėn, kurioje mes randame Šv. 
Jono Krikštytojo lietuvių kapi
nėse draugų ir bičiulių eilėje i- 
rikiuotą a.a. Stepo Kairio kapą.

Mes netikime granito amži
numu, bet norime įprasta tvar
ka atžymėti vietą, kur yra pa
laidotas velionis. Manydami, 
kad tą vietą atžymėti pamink
lu yra platesnės visuomenės už
davinys, čia kreipdamiesi suda
rome progą kiekvienam lietu
viui ar kiekvienai visuomeni-

SALEZIEČIAI ITALIJOJ
Kun. dr. Juozas Zeliauskas, 

saledietis, ilgai dirbęs Vatika
no įstaigose ir profesoriavęs sa
leziečių universitete, sugrįžo 
pas lietuvius saleziečius. Išvy
kus Brazilijon kun. Pranui Ga
vėnui, naujuoju saleziečių įs
taigos “Vytėnai” (Frascati, Ro
ma) direktorium paskirtas kun. 
dr. J. Zeliauskas. Savo laiške 
naujasis direktorius rašo:

“ .. .ateinu, be abejo, su pro
grama, kurią skaitysite “Sale
ziečių Baise” 1971 m. Reikia 
sparnų, bet nereikia nė žemės 
užmiršti, iki žemėje gyvename.

Be naujai einamų pareigų, Ii- 
kaus ir universitete. I’š ten ne 
taip lengvai turi galimybės at
leisti ...”

Tarnybų pareigomis apkrau
tas, reikia stebėtis, kaip profe
sorius gali surasti laisvą valan
dėlę laiko savo kūrybiniam 
drabui Paskutiniuoju metu ku
nigas dr. J. Zeliauskas yra pa
rašęs mokslini darbą "La 
Giurisdizione personale nella 
Dottrina e nell Prassi Canoni- 
ca" italų kalba. Tai yra kruopš
čiai paruošta mokslinė religinė 
studija, kurią išleido 1970 tė
vai saleziečiai Vytėnuose. Pa
žymėta leidinio numeris trečias. 
Išleistas dailiai, gerame popie
riuje. J. Narūne 

nei grupei prisidėti prie šio už
davinio atlikimo.

Mirusiojo šeimai pasirenkant 
dail. T. Valius panaudodamas 
vieną iš savo kūrinių, paruošė 
projektą, pagal, kuri paminklas 
užsakytas ir numatytas baigti 
birželio pabaigoje...

Projektui įgyvendinti suda
rytas komitetas: kun. P. Ažu
balis —941 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont., dr. S. Čepas
— 194 Lloyd Manor, Islington, 
Ont., S. Krasauskas — 32 Pa
sadena Gardens, Toronto 9, 
Ont, A. Kuolienė — 102 Beres
ford Ave., Toronto 9. Ont., P. 
Molis — 72 Topsfield Circle, 
Shrewsbury, Mass. 01545, U.S. 
A., B. Sakalas — 3 Norma Dr., 
Toronto 9, Ont., C. Senkevi
čius — 40 Burrows Ave., Is
lington, Ont., A. Scepavičienė
— 130 Evelyn Cres., Toronto 
9; Ont., G. Valiūnienė — 34 
Kennedy Ave.. Toronto 9, Ont., 
T. Valius — 84 Pinecrest Rd., 
Toronto 9, Ont.

Aukos gali būti siunčiamos

Baltimores žinios
Baisiojo birželio dienas lie

tuviai paminėjo birželio 20. Mi
šios buvo 8:30 Šv. Alfonso baž
nyčioje. Mišias aukojo ir pri
taikytą dienai pamokslą pasa
kė kun. A. Dranginis. Giedojo 
Dainos vyrų choras.

Lietuvių melodijos radijo va
landėlė savo metinį pikniką 

’ surengė birželio 20 Conrad Vil
la parke. Žmonių atsilankė ga
na daug. Šokiam grojo Jono 
Lekevičiaus orkestras. Radijo 
valandėlės vedėjai A. Juškus 
ir K. Laskauskas dėkoja visiem, 
kurie dalyvavo piknike.

Daina — vyrų choras ir jų 
šeimos birželio 27 rengia gegu
žinę Vytauto Dūlio vasarvietė
je. prie Severn upės, Cheasa- 
peake Bay.

Lietuvių salės metinis pikni
kas bus liepos 11 Conrad Ruth 
Villa parke. Rengimo komitetas 
kviečia visus gausiai dalyvauti. 
Šeimininkės pagamins gardžių 
valgių. Šokiam gros orkestras. 
Bus didelė loterija.

Kotryna Leščinskienė, pir
mos kartos lietuvė, po ilgos li
gos mirė birželio 15 savo na
muose Annapolis Junction. Ve
lionė gyveno ūkyje ir ten užau
gino gražią šeimą. Buvo ištiki
ma Šv. Alfonso parapijos narė. 
Kai sveikata leido, dalyvavo į- 
vairiuose parapijos parengia 
mucse, buvo Altoriaus ir Ro
žančiaus draugijos narė nuo 
pat tu draugijų įsikūrimo pra
džios. Nors ir toli gyveno nuo 
savo parapijos, bet visada pa
laikė ryšį su lietuviška bažny
čia. Gedulingos mišios už jos 
sielą aukotos Šv. Alfonso baž
nyčioje birželio 19. Palaidota 
šv. Stanislovo kapinėse. Liko 
nuliūdę: sūnūs Pranas ir Juo
zas, dukra Ona .

Jonas Obelinis 

komiteto nariam arba deponuo
jamos Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyve. 
999 College St., Toronto 4, Ont. 
Einamosios sąskaitos Nr. 2433. 
Čekius rašyti: Stepo Kairio Pa
minklui Statyti Komitetas.

Už dėmesį ir paramą iš anks
to dėkojame.

Stepo Kairio Paminklui 
Statyti Komitetas

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ..................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo » 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................... Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00 
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............ 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ........................................... . 6.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ............ 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys __ ,______ ..__ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ..................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ............................. 5.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota------  5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai .....,___ 3.50
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................. Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ........ -...............:............. 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos................. Stereo $7.00 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ...........-............ 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ------ 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ____ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika N r. 1, 12 liet, dainų-šokių ------ --- 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ....---------- 6.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras...................................... 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokiij muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ...........   3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos- choras .......  4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid, .... Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33^ RPM) ..................... 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių —------- ------------ 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ..............   6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........ Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 2.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ..................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ........ 2.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ____ 5.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys......................... 5.00
A. šabaniausko, 12 šokių muzika Nr. 26 ...................................... 5.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 .......................................... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 .......   5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų .... ............ 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ......................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ............................. 5.00
Skamba ir aidi daina. Vilniaus choro įdainuota ......................... 5.00
Sodauto, 8 Vilniaus choro dainis ................................................... 5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokicnės .........................  5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos ........................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių Stereo. 4.50 2.00
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50
Iš Rūtų šalelės. A. Stephens choro giesmės ir dainos .......  5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos ..................... 5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........ 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ................      7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ..............   10.00
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų ...........   (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikosdainų .................................. 5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt, stereo 6.00 
Operų Arijos, Sol. St. Baro------ ------------------------  Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet dainų ________  Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių........................Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.Stereo 5.00

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

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

Kat. suvažiavimas
(atkelta iš 3 psi.) 

jų religinio gyvenimo formų iš
eivijoje.

Kun. Augustinas Rubikas kal
bėjo apie kunigus ir pasaulie
čius bažnyčioje, išeidamas iš 
Senojo Testamento levitinės 
kunigystės ir tenykščio griežto 
atskyrimo kunigijos nuo žmo
nių.

Naujajame Testamente visa 
Dievo tauta dalyvauja Kristaus 
kunigystėje. Tarpininku tampa 
visa NT bendruomenė. Visi 
dalyvauja Kristaus kunigystėje, 
bet ne tuo pačiu būdu. Patep
tieji kunigai vadovauja susirin
kusiem i mišias, visi susirinku
sieji dalyvauja Kristaus kuni
gystėje. Šventykla yra ne ran
kų darbo, o patys tikintieji 
yra šventykla. Visi sujungti su 
visais gyvybiniu-organiniu ry
šiu. Uždrausta kuriam nors są
nariui save laikyti visu kūnu.

Bažnyčioje kompetentingas 
yra tik vienas Viešpats, nes ji 
yra Jo kūnas. Bažnyčios demo
kratija ateina iš viršaus, iš Vieš 
paties, o ne iš apačios, kaip po
litinėje srityje. Ji pasireiškia 
tuo, kad Šv. Dvasia ateina ant 
visų jos narių per krikštą. Ku
nigas prie altoriaus yra ne tik 
Kristaus, bet ir susirinkusiųjų 
reprezentantas. Bažnyčioje tar
nauti kitiem reiškia tarnauti 
Kristui. Valdymo Bažnyčioje nė
ra, nes tai reikštu valdyti Kris
tų.

(Bus daugiau)



1971 th., biržoje 15 <L, M. 45
-Bl - =^gggees—— .i —— i. —

DARBININKAS

ALTS-gos
(Tęsinys iš praeito nr.)

Kiti pranešimai
Balfo reikalais seimą infor

mavo Emilija čekienė. Balfas 
dirba konkretų darbą ir šelpia 
į vargą patekusius tautiečius. 
Visi dirba vieningai ir sutarti
nai.

Naujosios Vilties žurnalo rei
kalu V. Mažeika padarė istori
nę apžvalgą, dr. J. Balys kalbė
jo apie redakcinius reikalus, 
Br. Kasakaitis — apie finansi
nę padėtį; T. Blinstrubas ap
jungė visų pranešimus ir prista
tė žurnalo 2-jį numerį.

Jonas Jurkūnas painformavo 
seimo atstovus apie Lietuvių 
Tautinių Namų veiklą ir už
pirktus lietuvių reikalam na
mus Chicagoje. Prašė visoke
riopos talkos ir paramos.

Diskusijos

dvyliktasis seimas
ANTANAS JUODVALKIS

zas Gaila ir Algimantas Gečys. 
Pasibaigus laikui, pirmininkau
jąs J. Jurkūnas diskusijas per
traukė ir nukėlė kitos dienos 
posėdin, pažadėdamas pakanka
mai laiko.

Po darbingo ir gyvo posėdžio 
seimo dalyviai išsiskirstė pasi
rengti pokyliui.

Kitos dienos posėdyje buvo 
tęsiamos diskusijos dėl prane
šimų. I šį posėdį atvyko ir pats 
L. B-nės centro valdybos pir
mininkas Vytautas Volertas, ku
ris plačiau painformavo seime 
dalyvius apie L. B-nės c. v-bos 
veiklą. Baigdamas savo žodį, V. 
Volertas prašė visus turėti kan
trybės ir duoti daugiau laiko 
šiem reikalam išsiaiškinti. Jo 
giliu įsitikinimu, galima rasti

reikia priskaityti East Chicagos, 
Chicagos, East St. Louis, New 
Yorko, Cleveland©, Philadelphi- 
jos ir kitus skyrius.

Skyrių veikla daugiausia re
miasi rengimu kultūrinių po
piečių, kurių metu pristatomos 
naujai išleistos knygos, pamini
mi rašytojai ar kiti įvykiai. Po
litinėje veikloj skyriai daugiau
sia tenkinasi talka Altai ruo
šiant nepriklausomybės minėji
mus ir kt. Skyriai aktyviai daly
vavo akcijoj Bražinskų, Simo- 
kaičių ir S. Kudirkos reikalu.

Apie skyrių veiklos pagyvini
mą žodį tarė Br. Tiškus.

Baigiamasis posėdis
Mandatų komisijos praneši

mu, seime dalyvavo 52 pilna
teisiai atstovai. Nominacijų ko
misijos pasiūlymu, į Sąjungos 

' organus seimas išrinko pirmi-
Bostone lituanistinę mokyklą baigusieji su parapijos klebonu, mokyklos direktoriumi ir mokytoju. Iš k. Linas 
Dabrila, kleb. kun. A. Baltrašūnas, Daiva Izbickaitė, Andrius Ambraziejus, Kristina Baltaitė, Donatas Baš- 
kys, mokyklos vedėjas rašytojas Antanas Gustaitis, Gytis Gavelis, Milda Dačytė, Dalius Vasys, Rūta Bikne- 
vičiūtė, Gytis žiaugra, mokytojas Antanas Mažiulis. Nuotr. Juozo Rentelio

Po pranešimų kilo gyvos dis
kusijos, ypač dėl A. L. Tary
bos ir Lietuvių Bendruomenės

bendrą kalbą ir sutartinai dirb
ti lietuvybės išlaikymo ir lais
vės atstatymo baruose.

ninku Teodorą Blinstrubą (tre 
čiam terminui), nariais — Ka 
zį Pocių (irgi trečiam termi

santykių ir veiklos. Pilnesniam 
vaizdui susidaryti buvo papra
šyta padaryti pranešimus ir L. 
B-nės centro valdybos atstovus, 
tuo laiku buvusius seimo posė
dyje. Apie L. B-nės centro val
dybos žygius valstybės departa
mente pranešimą padarė Juo-

Skyrių atstovų pranešimai
Savo veikla ryškiausias yra 

Bostono skyrius, turįs savo na
mus ir pasižymįs nuolatiniu 
kultūrinių subatvakarių rengi
mu. Los Angeles skyrius taip 
pat turi savo pastogę, yra gy
vas ir judrus. Prie veikliųjų

BAIGĖ MOKSLI
Pranutė Laučkaitė, gyv. Wa

shingtone, D.C., Izabelės ir Juo
zo Laučkų duktė, birž. 5 bai
gė Maryland© universitetą, gau
dama Bachelor of Science laips
nį (eum Įaudė). Keletą kartų 
buvo dekano garbės sąraše, 
priklausė dviem garbės studen
tų draugijoms, o paskutiniame 
semestre buvo pakviesta į se
niausią Amerikoje pasižymėju
sių studentu draugiją ■— PHI 
BETA KAPPA.

Pranutė nesitenkina įsigytu 
universiteto baigimo diplomu. 
Nuo rudens ji pradės tolimes
nes studijas Michigano univer
sitete (Ann Arbor), kurs pasky
rė jai stipendiją ruoštis dak
taratui ir akademiniam darbui 
psichologijos ir auklėjimo srity
je. Panašias stipendijas buvo 
jai pasiūlę dar keli kiti univer
sitetai.

Lankydama Marylando uni
versitetą, Pranutė Laučkaitė ak-

padėkojo gausiem daly- 
už atsilankymą ir kvietė 
nuotaikingai praleisti va- 
Sąjungos pirm. T. Blin-

BOSTONO LITUANIST. MOKYKLOS ABITURIENTAI

Pranutė Laučkaitė

tyviai dalyvavo psichologijos 
studentų organizacijoje, pri
klausė Liet. Kat. Susivienijimo 
Washington© kuopai, lietuvių 
studentų Baltijos klubui ir jo 
Įsteigtai tautinių šokių grupei.

nui), Kazį Kasakaitį, Stasį Virp
šą ir Algį Modestą; revizijos 
komisijon — dr. J. Juodikį, P. 
Vėbrą ir M. Šimkų. Sudaryta .ir 
Sąjungos taryba.

Pokylis
Pokylis įvyko šeštadienio va

karą to paties viešbučio puoš
nioje ir erdvioje salėje. Pro
gramą atliko chicagiškiai —so
listė Vanda Stankienė ir neo- 
lituanų orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto.

Pokylio metu vadovas V. 
Gruzdys pristatė žymesnius sve
čius, 
viam 
visus 
karą.
strubas seimo dalyvių vardu p- 
dėkojo pokykio vadovui B. 
Gruzdžiui už puikiai suorgani
zuotą seimą ir patį pokylį.

Baigiamosios pastabos
Seimas buvo gausus, gyvas 

ir darbštus. Atstovai ir svečiai 
gyvai reiškėsi diskusijose ir ak
tyviai dalyvavo seimo darbuo
se. Organizacija buvo gera, po
sėdžiam laikas apskaičiuotas ga
na tiksliai, išskiriant diskusijas 
dėl A.L.T-os ir L. B-nės, bet 
vėliau buvo pasivyta, ir seimas 
užbaigtas numatytu laiku.

Prezidiumo pirmininkai kei
tėsi, bet ilgiausiai vadžias laikė 
Jonas Jurkūnas, įstengė būti 
objektyvus, išklausė visų norin-

Bostono lituanistinė mokyk
la birželio 5 baigė mokslo me
tus ir išleido dešimt abiturien
tų. Praeitais metais mokyklą 
baigė 4. Bostono lituanistinė 
mokykla veikia per 20 metų. 
Mokinių skaičius kasmet yra 
panašus: 120-130. Apie 50 pro
centų mokytojų jau yra šios 
mokyklos buvę abiturientai. Da
lies baigusiųjų vaikai jau artė
ja prie abiturientų.

Šių metų mokslo užbaigimas 
pradėtas mišiomis Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Mišias au
kojo ir jaunimui specialiai pa
mokslą pasakė pats klebonas 
kun. Antanas Baltrušūnas. Jis 
yra didysis mokyklos ir lietu
viškų darbų rėmėjas. Mokykla 
naudojasi . parapijos mo
kyklos patalpomis.

Ir šių metu mokyklos užbai
gimo pamokslą pradėjo: Lai
kykit ir gerbkit, kas sava. Lie
tuviu kalba, tauta ir Lietuva 
mums yra sava. Laikykit ir my
lėkit tuos dalykus.

Kun. A. Baltrušūnas yra gi
męs ir užaugęs Amerikoje. Lie
tuviškai jis kalba neblogiau už 
daugelį mūsų.

čių kalbėti, kartu neleisdamas 
išeiti į lankas.

Užbaigimo aktas
Pats užbaigimo aktas ir ates

tatų įteikimas vyko salėj po 
bažnyčia. Mokyklos vedėjas An
tanas Gustaitis pasidžiaugė gau
siu šių metų abiturientų skai
čiumi. Jis apžvelgė ir visą mo
kyklos padėtį. Praeitais metais, 
pradedant mokslą, trūkę moky
tojų. Pagalba atėjusi iš buvu- 
šių šios mokyklos mokinių, ku
rie dabar yra studentai. Labai 
trūko lietuviškos literatūros 
vaikam, ypatingai mažiesiem. 
Švietimo valdybos aplinkraš
čiais vaikų neišmokysi. Labai 
būtu svarbu, kad susuktu filmą 
apie Lietuvą. Geri specialistai 
galėtų tai padaryti iš atskirų 
turimų gabalų. Kalbėti vaikam 
apie dalykus, kurių jie nema
tė ir nepažįsta, yra sunku, nes

jie negali, suprasti. Dar sunkiau 
tuos daiktus pamilti. Filmas 
labai daug padėtų šiam reika
lui.

Mokyklą baigusieji
Pagal egzaminų pažymius 

š.m. mokyklą baigė: Andrius 
Ambraziejus, Kristina Bal
taitė, Dalius Vasys, Rūta Bik- 
nevičiūtė, Milda Dačytė, Daiva 
Izbickaitė, Linas Dabrila, Gytis 
Gavelis, Donatas Baškys ir Gy
tis Žiaugra.

Klebono žodis
Dar žodį tarė abiturientam 

ir visiem mokiniam ir pats kle
bonas kun. Baltrušūnas. Jis 
skatino nepamiršti, ką išmoko, 
būti gerais žmonėmis ir gerais 
lietuviais, mylėti visa, 'kas sava./

(nukelta į 8 psl.)

Nemiršta tie vardai, kurie 
atmenami gyvųjų

— IV Dainų šventėj dalyvau
jančių Chicagos ir apylinkių li
tuanistinių mokyklų vaikų cho
rų paskutinė generalinė repeti
cija bus liepos 3 d. 2 vai. po
piet Chicagos Amfiteatre, 4300 
So. Halsted St. Vaikai į Amfi
teatrą susirenka 1 vai. popiet. 
Suaugusių chorų generalinė re
peticija prasideda liepos 3 d. 
11 vai. ryto tam pačiam Amfi
teatre. Chorų vadovai prašomi 
choristų kelionę taip suderinti, 
kad jie galėtų dalyvauti gene
ralinėj repeticijoj.

— JAV pašto reformos ir pa
žanga artėja prie nesąmonės. 
Štai vienas iš daugybės pavyz
džių. Iš Chicagos laiku išsiun
čiami lietuviški dienraščiai 
Draugas ir Naujienos New Yor
ko skaitytojus pasiekia taip: 
birželio 17 d. laikraščiai gauti 
birželio 21, o birželio 15 d. lai
dos gautos birželio 22.

— Balzeko kultūros muziejus 
Chicagoj birželio 28 pradės is
torinių filmų demonstravimo 
seriją.

— IV Dainų šventės pareigū
nai ir choristai gaus vykdomo
jo komiteto paruoštas asmens 
korteles. Kortelė įdėta į cello 
vokelį su sagute, prisegama 
prie švarko ar bliuskutės kai
rės pusės. Bus įteiktos registra
cijos metu Chicagoj.

— Dr. Petras Kisielius pasa
kys pagrindinę kalba 1941 m. 
sukilimo minėjime Los Ange
les, Calif. Minėjimas įvyks bir
želio 27 šv. Kazimiero lietuviu 
parapijos salėj. Dr. P. Kisielius, 
aktyvus to sukilimo dalyvis, per 
30 metų tebekovoja už tuos pa
čius idealus.

— Programos vedėjais Chi
cagos Amfiteatre liepos 4 įvyks
tančioj IV Dainų šventėj bus 
Bernardas Prapuolenis ir Ka
rdė Baltrušaitytė —Valaitienė.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
. BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ ŠVENTE
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet

Jonas Vaznelis

PROGRAMOJE

JUNGTINIS SUAUGUSIŲ CHORAS

JUNGTINIS LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ CHORAS

Palydi akordeonų 
orkestras

Bilietus į banketą, kuris įvyks liepos 4 d. 7 v. 
vak. Conrad Hilton viešbutyje, galima įsigyti 
pas O. Gradinskienę — 2512 W. 47th Street, 
Chicago. Ill. 60632, arba MARGINIUOSE.

Raimonda Apeikytė

International Amphitheatre
4330 So. Halstead Street, Chicago, Illinois

Mangirdas Motekaitis

DIRIGUOJA

Petras Armenos, Bronius Budriūnas, 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas, 
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis 
•
Stasys Sližys, Faustas Strolia

SOLO —
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja
Raimonda Apeikytė
Manigirdas Motekaitis

BILIETŲ KAINOS; $3.00. $4.00. $5.00. $6.00, $7.00
Bilietai gaunami “MARGINIUOSE-’ ir šventės dieną prie įėjimo nuo 1 vai. popiet.
Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu su sau pačiam 
adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629.

Birželio 28 sukanka nuo 
Ligijo'š Bieliukienės mirties 
penkeri metai. Lietuvių Mote
rų Klubų Federacija šią sukak
tį paminės mišiomis pranciško
nų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne.

Ligija buvo jauniausia am
žiumi Pabaltijo Moterų Tary
bos ir LMKF pirmininkė. Deja, 
jai buvo skirta dar jaunai, bet 
stipriai pasireiškusiai Lietuvos 
laisvės kovoje, palikti šią že
melę.

Į Lietuvos laisvinimo darbą 
ji įsijungė dar būdama gimna
ziste Kaune, pavergiant Lietu
vą sovietam. Tuo pavojingu lai
ku Ligija vadovavo savo klasei 
gudriem pasipriešinimam ko
munistu įvedamai tvarkai Lie
tuvos mokyklose. Čia gyveną 
Ligijos mokytojai atsimena 
tuos laikus. Daugelis Ligijos 
klasės draugų viens po kito 
dingdavo ... Buvo išvežti į Si
birą. Pati Ligija buvo laimin
gesnė, nes jai su savaisiais pa
vyko pasprukti iš raudonojo 
pragaro į laisvąjį pasaulį.

Išeivijoje, lankydama Miun
cheno universitetą, Ligija reiš
kėsi tarptautinėje studentų ta
ryboje ir liet, studentų organi
zacijoje. 1948 ji atstovavo liet, 
moterim paskutinėje PMT kon
vencijoje Vokietijoje.

Tačiau patogiausias sąlygas 
Lietuvos laisvinimo veiklai Li
gija rado čia, Amerikoje. 1950 
ji dalyvavo GFMC metinėje 59- 
je konvencijoje Bostone, 
Mass., kaip Pabaltijo moterų at
stovė. čia pirmą kartą ameri
kietės ir įvairių pasaulio kraš
tų atstovės išgirdo viešą Pabal
tijo moterų rezistencinės ko
vos balsą, reikalaujantį laisvės

Ligija Bieliukienė

pokalbiai su amerikiečių kores
pondentais, pažintys su aukš
tais pareigūnais — buvo jos 
kovos priemonės už Pabaltijo 
tautų laisvę. Savo aiškia tarse
na, išieškotais išsireiškimais Li
gija laimėdavo gausias šių kon
vencijų auditorijas remti kovai 
už Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
išlaisvinimą iš sovietų vergijos.

GFWC, įvertindama Ligijos 
sugebėjimus, politinį kovingu
mą už pavergtas Pabaltijo tau
tas, pakvietė ją į savo valdy
bą patarėjos pareigom tarptau
tinių klubų reikalam, šiose pa
reigose ji išbuvo nuo 1962 iki 
pat savo mirties.

LMKF gedi Ligijos kartu su 
jos brangiais šeimos nariais. Ne
sulaukei, Ligija, auštančios lais-

Dainy šventė yra mūšy tautinė ir kultūrinė manifestacija. 
Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti!

Estijai, Latvijai ir Lietuvai.
Nuo to laiko Ligija dalyvavo 

visose GFWC konvencijose, ku
rios vyko kiekvienais metais į- 
vairiuose Amerikos miestuose. 
Ligijos pasakytos kalbos tarp
tautinėse moterų konvencijose,

vės savo krašto, kuriam laisvin
ti paaukojai savo jaunas jėgas, 
tačiau LMKF niekada nepa
mirš tavęs, ir tavo vardas bus 
visada gyvas ir minimas kaip 
didžios lietuvės.

I. Banaitienė

— David Lawrence, U. S. 
News and World Report žur
nalo redaktorius, parašė dr. K. 
Bobeliui asmenišką laišką, ku
riame informuojama bei išdės
toma naujų faktų ryšium su 
anksčiau išspausdintu mums pa
lankiu vedamuoju “Self Deter
mination of Peoples?’’

— Iki liepos 2 reikia užsisa
kyti vietas į JAV ir Kanados 
LB IV Dainų šventės banketą. 
Stalai dešimčiai asmenų. Vie
nam asmeniui 12.50 dol. Užsa
kymus su pinigais siųsti O. 
Gradinskienei 2512 W. 47th St. 
Chicago, ill. 60632 arba užsi
sakyti asmeniškai Marginiuose. 
Choristam, kurie neišgalėtų už
simokėti už bilietą i banketą, 
bus leidžiama nemokamai daly
vauti banketo šokiuose, šokiu 
salėj veiks bufetas ir bus vie
tų prie staliukų. Įeinant į" šokių 
salę, choristai turės parodyti 
savo kortele. c

— Kun. dr. Juozas Čepėnas, 
pereitais metais atšventęs 65 
m. kunigystės ir 90 m. am
žiaus sukaktis, dabar gyvena 
Pasvaly. Jis dabar yra seniau
sias okupuotos Lietuvos kuni
gas.

— Adv. Antanas Repšys po 
ilgos ligos birželio 12 mirė Chi
cagoj. Velionis buvo gimęs 
1908 vasario 1 rytų Aukštaiti
joj. Buvo baigęs geografijos ir 
teisės fakultetus. Išeivijoj daug 
dirbo Liet. Kat. federacijoj, A- 
merikos Lietuvių Taryboj, Bal- 
fe, Krikščioniu Demokratu są
jungoj. ateitininkuose ir kt. ka
talikų organizacijose.

— Kun. Vincentas Čižaus- 
kas, apie 20 metų dirbęs Meksi
koj ir paskutiniu metu buvęs 
Chihuahua, Meksikoj, prieš ke
letą dienų mirė ir ten palaido
tas. Velionis buvo gimęs 1905 
lapkričio 6, Brooklyne, N.Y.

— Ateitininkų moksleivių 
bei jaunučių vasaros stovykla 
Neringoj įvyksta rugpiūčio 8- 
21. Registruotis adresu: J. Am- 
braziejienė. 251 Willow St., 
West Roxbury, Mass. 02132.



DARBININKAS 1971 m., biržei o 25 d., no. 45

At A

DR. MOTIEJUS NASVYTIS
1890.2.4-1971.6.22

atsiskyrė su šiuo pasauliu, ištiktas širdies smūgio, pragy
venęs savo brangią Gyvenimo Draugę tik 9 dienas. Šer-' 
menys įvyks Gilman Funeral Home, 104 Church Street 
Putnam, Conn., penktadienį, birželio 25 d., 4:30 iki 9 vai. 
vakaro.
Po gedulingų pamaldų už velionės sielą Matulaičio Namų 
koplyčioj šeštadienį, birželio 26 d., 10:30 ryto, bus laido
jamas Putnam Seselių kapinėse.
Šeimos vardu giliame liūdesyje

Salomėja Nasvytytė-Valiukienė

Skautų sporto dienos Worcesteryje
XVI Atlanto rajono sporto šventes pasekmės

A.fA.

Aleksandrai Snieskienei
mirus,

jos sūnui Dr. Antanui Snieškai ir jo šeimai 
liūdesio valandoj gilią užuojautą reiškia

Ona Jasaitienė
Nijolė Jasaitytė

Dina ir Tadas Jasaičiai
Felicija ir Algirdas Jasaičiai

A y A

Aleksandrai Snieskienei
mirus,

sūnų dr. Ai SNIEŠKĄ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiu.

A. EIDUKEVIČIENĖ

Dar viena skautų sporto 
šventė nuskardeno praeitin. 
Birželio 19-20 į sporto atlai
dus Worcestery buvo suplaukę 
per 200 jaunimo iš Bostono, 
Elizabetho, Hartfordo, New Yor- 
ko, Philadelphijos ir Worceste
rio. Programoje: lengvoji atleti
ka, krepšinis, tinklinis ir stalo 
tenisas.

Skautų grupėje New Yorko 
Tauro tuntas pakartojo 1970 
pergalę, surinkęs rekordinį taš
kų skaičių — 97, ir gavo nuo
savybėn pereinamąją taurę. 
Antroj vietoj liko Bostonas su
56.5 tšk. ir 3. Worcesteris —
28.5 tšk.

Skaučių gr. tradicinį pirma
vimą išlaikė Hartfordas — 45 
tšk. Šiemet ne juokais subruz- 
dę New Yorko Neringos tunto 
sesės įsitvirtino antroj vietoj 
su 33 tšk., o 3. Worcesteris — 
19 tšk.

Sklidinai prikimštos progra
mos nebuvo įmanoma laiku 
baigti. Uždarymą teko nustum
ti į sekmadienio vėlų vakarą, 
kai daugis, ypatingai iš toles
nių vietovių, jau buvo pakeliui 
į namus. Eilė laimėtojų nega
lėjo asmeniškai atsiimti taurių 
ar pažymėjimų (už 2 ir 3 vie
tas).

Lyginant su ankstesniais me
tais, lygis- yra pakilęs. Pirmo
sioms vietoms laimėti jau ne

užtenka vien gerų norų —rei
kia stiprokai įjungti ir sugebė
jimus. Visa tai ne vieno mėne
sio ar metų atkaklaus darbo 
išdava.

Lengvoji atletika
Skautų gr. pirmuoju smuiku 

grojo New Yorko lengvatlečiai, 
paglemžę 8 pirmąsias vietas 
(iš 10 rungčių).

Jaunių 100 m 1. Birutis 
(NY), 2. Saimininkas (H), 3. 
Snieška (NY); 200 m 1. Birutis 
(NY), 2. Saimininkas (H), 3. Mi
kalauskas II (NY); 4x100 m 1. 
New Yorkas (Snieška, Balkus, 
Svogūnas, Birutis), 2. Bostonas 
I, 3. Bostonas II; Į tolį 1. Bal
kus (NY), 2. Snieška (NY), 3. J.' 
Auštras (B): rutulys 1. Balkus 
(NY), 2. Saimininkas (H), 3. 
Prapuolenis (W).

Jaunučių 100 m 1. Labutis 
II (NY), 2. Basevičius (B), 3. 
Pileika (H): 200 m 1. Šarkaus- 
kas (W), 2. Blaževičius (NY), 3. 
A. Birutis (NY); 4x100 m 1. 
New Yorkas (Blaževičius, Šulai- 
tis. A. Birutis, Labutis II), 2. 
Hartfordas, 3. Worcesteris; i 
teli 1. Labutis II (NY), 2. Base
vičius (B). 3. Radionovas (H); 
rutulys 1. Starinskas (B), 2. Pi
leika (H), 3. Šarkauskas (W).

Skaučių gr. pusses.. Zdany
tės dar ištempia Hartfordą, bet 
jaunučių gr. iškilo stilinga bė
gikė Didžbalytė (Elizabethas).

Jaunių gr. 50 m 1. Liucija 
Zdanytė (H), 2. čerkeliūnaitė 
II (NY), 3. Ašenbergaitė (NY); 
100 m 1. Loreta Zdanytė (H), 
2. Danasaitė (B), 3. Liutermo- 
zaitė (H); į toli L Liucija Zdany
tė (H), 2. Palubeckaitė (W), 3. 
Liutermozaitė (W).

Jaunučių gr. 50 m 1. Didž
balytė (E), 2. Eikinaitė (B), 3. 
Saimininkaitė (H); 100 m 1. 
Didžbalytė (E), 2. Kleinaitė 
(B), 3. Bernier (NY);_4x50 m 1. 
Bostonas, 2. Philadelphia, 3. 
Worcesteris; į tolį 1. Saiminin
kaitė (H), 2. Raškytė (H), 3. Ei
kinaitė (B).

Krepšinis
Kaip ir laukta, senjorų gr. 

dėl pirmosios vietos kovėsi 
Bostonas su Worcesteriu — 
Bostonas laimėjo. Trečią vietą 
dalinosi New Yorkas su Hart
fordu.

Neblogai sužaidė ir jauniai 
— meisteris New Yorkas, pa
kartojęs 1970 pergalę. NY su
dėtis: Balkus, Dėdinas, Dičpini- 
gaitis, Kidolis, Labutis I, Mika
lauskas II, Miklas, Rauba II. 
Svogūnas, J. Vainius, Vytuvis. 
Antroj vietoj Worcesteris, 3. 
Hartfordas ir Bostonas.

Jaunučių meisteris Bostonas.
2. New Yorkas, 3. Worcesteris}
ir Hartfordas. ’}

Tinklinis

Mielam dr. Antanui Snieškai. jo motinai
A.fA.

Aleksandrai Snieskienei
mirus, gilią užuojautą reiškia

Stasys ir Aldona BIRUČIAI

Didžiam sporto darbuotojui
a. j A.

ALBERTUI KYNASTUI
mirus, liūdintiem artimiesiem — 

Bagdžiūnų, Jadvygos Matulaitienės 
ir Landsbergiu šeimom 
gilią užuojautą reiškia

LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLUBAS

Skautų gr. varžėsi senjorai.* 
jauniai ir jaunučiai. Senjorų’ 
meisteris Bostonas. 2. New Yor-* 
kas. 3. Hartfordas ir Worceste-* 

• ris. •
Jaunių gr., kaip ir pernai,} 

pirmavo New Yorkas I (Dedi-, 
nas, Labutis I, Rauba II, Svo-i 
gūnas, J. Vainius, Vytuvis), 2.i 
Bostonas, 3. New Yorkas II iri 
Worcesteris. }

Jaunučių gr. laimėjo Besto-} 
nas, 2. Worcesteris, 3. Hartfor-} 
das ir New Yorkas.- i

Skaučių gr. rungtyniavo sen-}

Marijai Sirtautienei
mirus, jos dukterį Mariją ir žentą Leoną Virbickus 
nuoširdžiai užjaučiame

Petronėlė ir Jonas Strijauskai
Aldona ir Vincas Stasiūnai

Algiui Gudeliui ir jo šeimai, brangiam tėvui
A y A

Adomui Gudeliui 
mirus, 

gilią užuojautą reiškia

JULIUS BAGDONAS

A t A

Aleksandrai Snieskienei
mirus, jos sūnui dr. A. Snieškai su šeimą reiškiame 
gilią užuojautą.

Jolita ir Algirdas BIRUČIAI

jorės, jaunės ir jaunutės. } 
Senjorių meisteris New Yor-* 

kas, kurio sudėty buvo 4 žai-i 
dikes, New Yorko LAK vardui 
laimėję Rytų pirmenybes 1971: i 
Sirutienė ' III, čerkeliūnaitė I,» 
Garunkštytė I. Sodaitytė, o} 
joms talkino: Budreckienė, F.‘ 
Nemickienė, šeibytė. Vieninte-} 
lėse rungtynėse NY nugalėjo} 
Worcester! 2-0. {

Jaunių gr. pirmose rungty-} 
nėse lyg staigmena — New* 
Yorkas įveikė Hartfordą 2-1.* 
bet abu šešetukai dar turėjo su-} 
sitikti du kartu, kol paaiškėjo} 
meisteris (dviejų minusų siste-} 
ma). Fiziškai pajėgesnės ir! 
brandžiau žaidė Hartfordo mer-} 

v I
gaitės įpylė New Yorkui du kar-» 
tu po 2-0. Kitos rungtynės: Bos-i 
tonas — Worcesteris 2-1. Newt 
Yorkas — Bostonas 2-0. Hart-i ’ i
ferdas — Worcesteris 2-0, • 
Hartfordas-Bostonas 2-0. Meis-} 
teris Hartfordas, 2. New Yor-} 
kas. 3. Bostonas.

Jaunučiu gr. (dviejų minusų} 
sistema) buvo 11 žaidimų, kol} 
išlukštentos pirmosios trys vie-} 
tos: 1. Hartfordas, 2. Worces-} 
teris, 3. Bestenąs. New Yor-{ 
ko jaunutės pasiekė savo pir-i 
mąją pergalę, kai įveikė Phila-i 
delphiją 2-0, bet vėliau pra-i 
laimėjo Hartfordui ir Worceste-♦ 
riui po 0-2.

Miela, kad skautės smarkiai} 
susidomėję tinkliniu — su lai-} 
ku turėsime ne vieną pajėgią} 
komandą, jei tik bus nuošir-} 
džiai dirbama.

Stale tenise
tos pačios pavardės, kaip se-{ 
nais gerais laikais, tik karta} 
jau kita... Lietuvos vaistyti-j 
nės rinktinės dalyvio pasaulio* 
pirmenybėse (1937 Londone.* 
1938 Prahoje ir 1938 Badene* 
prie- Vienos) Vytauto Gėralai-} 
Čio duktė Rūta iškovojo perga-J 
]ę jaunių gr. Kanados meiste-} 
rio 1959 Prano Gvildžio atža-» 
los, Paulius ir Danutė, be di-» 
delio vargo pakartojo savo» 
1970 laimikius.

Visi 4 meisteriai iš New Yor-}

ko, be to, NY pelnė po dvejas 
2 ir 3 vietas.

Jaunių gr. (10 žaidikų) Jo
nas Vainius (NY) apgynė savo 
1970 meisterio vardą, baigmė
je nugalėjęs Ivašauską (NY) 2- 
1 (18-21, 21-15, 21-12). 3. Labu
tis I (NY).

Jaunučių gr. (11 žaidikų) 1. 
Gvildys (NY), baigmėje Įveikęs 
Labutį II (NY) 2-0 (21-15, 21-9), 
3. Pilvelis (H).

Jaunių gr. (9 žaidikės) meis-
terė Gerulaitytė (NY), baigmė- eilė sporto 
je nugalėjusi atkakliąją Dabri-

laitę (W) 2-1 (21-14, 15-21, 23- 
21), 3. čerkeliūnaitė II (NY).

Jaunučių gr. (13 žaidikių) 1. 
Gvildytė (NY), baigmėje nukir
tusi Raškytę (H) 2-0 (21-9, 21- 
10), 3. Prapuolenytė (W).

•
Šventės šeimininkai buvo 

Worcesterto Nevėžio (skautų) 
ir Neringos (skaučių) tuntai.
Jiems talkino Atlanto rajono 
sporto vadovai: Vytautas že
maitis ir Felda Nemickienė bei 

darbuotojų.
K. čk.

Cosmos Parcels Express Corporation 
(executive office) 

praneša viisefns savo klijentams 
apie

ADRESO PAKEITIMĄ
ryšium su perėjimu į naujas patalpas

Cosmos Parcels Express Corporation 
-188 Madison Avenue

Floor 21st 
New York, N.Y. 10022

atkreipkite dėmesį į naują-telefono numerį:

(212) 758-1150-1

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

MAISON PERI
Cuisine continentale. seafood, steaks } 
& Roast Prime Ribs of Beef. Lunch-} 
eons served daily. Call IV 3-6416 — t 
your host the Pepi Family — 814 } 
Hempstead Ave., at Eagle Ave. W. i 
Hempstead. N.Y. — Ample parking. { 
Exit 17 Southern State Parkway, • 
’,2 mile North of Parkway

. ■

MARZULLI
REAL ESTATE
& INSURANCE

854 Broad Street 
Newark. New Jersey 

Call 201-642-5250

1 
1 
1 
I 
1 
1 
♦ 
♦ 
1 
I 
1

VINCENT PELLEGRINO 
PHOTOGRAPHY

33-16 Broadway 
ASTORIA. N. Y. 
Call — 932-9582

----- 1
1 
♦ L. MAYER

ENTENMAN
• 
• AGENCY

BAKERY
» 
1 92-32 Union Hall St.
1 • Jamaica. New York

1724 Fifth Avenue 1 Call JA 6-4377
Bay shore. Long Island 1

For the Finest of
• Bakery Products ♦ 1

Call 516-273-6000 1
1 
1

♦
♦

d & w ;
REALTY . }

COMPANY . • 
i 

446 Bergen Avenue }
JERSEY CITY. N. J. } _
Call: 201—135-2973 }

I
I
• 

»*■****•***<*■**•*<****■»**■**•*■*« I
' !

THE BULL 
and BEAR

295 Kindermack Road 
Hillside. N.J.

Open 6 days a week I
Ering the family for Sunday dinner }

Call: 
201-664-3040

♦
> o ■ » * » " I

♦ 
♦

ED L. WILTSEY 
LICENSED . {

REAL ESTATE BROKER 
Mortgages - Appraisals

Farms - Homes ♦
Harding Highway 

Woodstown. New Jersey
Call 609 769-0210 }

♦
__ -------------______ ------------------------  — ------————------ ----——,

♦ 
i

NU MERIT 
LIGHTING }
FIXTURES } » 

68 East Sunrise Highway 
Freeport. Long Island 

Call:
516 FR 8-4650 J

I 
♦ 
♦ 
I

Kings Court C5 ♦» 
Restaurant 

♦

Route 22. Springfield. N.J. 
I

Latest in French Cuisine 
RUTH PLATZER 
Hostess and Owner

Call 201-379-5382 
♦ 
*

FEDERAL

STORAGE

WAREHOUSE

155 Washington

Street

Newark, N.J.

Call

(201)

MI 3-2222
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Onos Ivaškienės vadovaujama tautinių šokių grupė dalyvaus Minkų radijo 
rengiamame piknike rugpjūčio 8 Romuvos parke, Montello-Brockton, Mass.

DISPLAY SERVICE

A & A CYCLE SHOP featuring the 
Ossa, Bronco mini bike, and Rupp 
snowmobile. We service all our mo
torcycles Lake Rd — 914—783-1333

Hotel Forget-Me-Not room & board 
home cooking and baking children 
half price for information write or 
call Wildwood Crest, 609-522-2258

BOB’S CYCLE CENTER authorized 
dealer for Indian motorcycles and 
mini bikes. Carrying a full line of 
the custom chopper accessories for 
Harley division 1301 U.S. Highway 
No. 1, Rahway, N.J. 201-381-8779

Sabias Dean Service Station open 7 
days a week general auto repairs 
American & Foreign cars Road ser
vice and towing Call 201-968-7447

DON’S AUTO BODY 70 East Main 
Street Sussex, N. J. Call: 201—875 
3747 Collision and refinishing bring 
this Ad for a welcome surprise

Mario’s auto inspection service com
plete brake repairs front end work, 
electrical work tune ups our spe
cialty auto repairs skilled mechanics 
Shell Bay Road Mayville opp exit of 
State Inspection Sta. 609—465-5607

Gražiame Cape Code,
lietuviškoje vasarvietėje

išnuomojami švarūs kambariai su maistu ar be maisto.
2-3 minutės kelio iki šilto vandens ir privataus paplūdimio.

Kreiptis:
E. GRUŠAS, 85 Standish Way, W. Yarmouth, Mass. 02673 

Tel. 775-7841

Ralph’s Grand Esso Service Center 
Open seven days a week general re
pairs and inspection work road ser
vice and towing you call—we haul 
363 West Grand Avenue Rahway, 
N.J. — 201-382-9469

ACCO AUTO BODY 
11 Averill Place Staten Island 

Collision Experts 
We Take Pride in Our Work 

Call: 212-984-9633

The classic guitar and drum pad we 
teach classic guitar, plectrum basic 
guitar, drums and mandolin — 241 
Closter Dock Road 201-767-1475

FURS BY KAROL
Specializing better-furs coats suits 
—one of the finest stores of its kind 
on the East Coast — Better formal 
wear. Also renowned mother of the 
bride & groom formal gowns and 
pants-suits. Bridesmaids dresses — 
cocktail length as well as prom and 
formal apparel. Coats, suits, Brides
maid dresses. Complete storage fa
cilities. Remodeling. Most scientific 
vaults on premises. Garden State 
Plaza Paramus, N.J. 201—843-2700 «

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

BILL’S PIZZA
406 Main Street Fort Lee 

Open 6 days a week We deliver 
Call 201-944-9715

Creative Photography by Richard & 
Richard weddings, showers, parties: 
black & white, color. 256 Park Ave. 
East Rutherford, NJ. 201—933-178S

Butter cake bakery Milltown Road 
New Brunswick, N.J. Open 6 days a 
week for bread, buns, Danish and 
birthday cakes call 201—545-8871

WILKINSONS SPORTS
Open 6 days a week a family place 
where better bowling begins — also 
golfing equipment — 245 New Dorp 
Lane Staten Island call 351—9405 
or 351-1500 ask for Ron-Ken Rigatti 
or Jerry Frankamano

H. W. FEMALE

Great Kills Service Station open 7 
days a week general auto repairs 
road service, towing, tires, batteries 
& accessories 24 Nelson YU 4-0600

EXPERT 
PAPER HANGING 
AND REMOVAL 

ALL KINDS 
Call: 645-1767

Carpet Masters Company 37-08 90th 
Street Jackson Heights 100% nylon 
carpets installed wall to wall. Rugs 
cleaned in your home or in our plant. 
Tiles & linoleum. Guaranteed work. 
Free estimates. Call 424-3475 Jessie
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E GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER SAVO ATOSTOGAS H 
= CAPE COD - OSTERVILLE E

E KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO = 
E — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE =

| JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE |

| AUDRONE |
E 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655
| Tel. (Area 617) 428-8425 =

= • Visai arti šiltos srovės atviros jūros pliažas (7 min. pėsčiom) • E 
= Duodamas geras lietuviškas maistas • Vila AUDRONĖ atidaroma E
— vasarojimui nuo birželio 26 d. iki. rugsėjo 18 d. ir jau dabar pri- =
— imami užsakymai • Kreiptis: E. JANSONAS 15 Rosedale St. Bos- z: 
= ton, Mass. 02124. tel. 288-5999. o po birželio mėn. 20 d. tiesiai j vilą = 
E AUDRONĖ — Cape Cod 02655 — Mrs. Marija Jansonas • Visi E 
E maloniai kviečiami atvykti praleisti savo atostogas.

EXP LEGAL 
SECRETARIES 

Temporary — $4.00 per hour 
M.I.T. COMPUTERS SYSTEM 

50 West 36th Street 
Call 947-7536

Exp operators on dresses & sports
wear on Merrow & Singer machines 
semi section excellent pay vacation 
and benefits 516 TA 6-3151 ’til 6PM.

GEN CONTRACTOR — Carpentry 
Cementing Plastering — Finished 
basements Lie. No. 691838

Call 342-2681

JAMAICA TOWING
106-33 157th Street Jamaica com
plete service on Foreign and Do
mestic repairs — collision experts 
24 hour_ towing. Open 5 days a week 
Call 297-1600 ask for Tomy or Walt

niiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Q SPORTAS
SEZONĄ BAIGUS

1970-71 futbolo pirmenybių 
sezonas baigtas. Lietuvių Atle
tų Klubo pirmoji komanda bai
gė 4 vietoje, rezervinė kaip pa
prastai — paskutinėje, o ma
žučiai 6. Pirmoji komanda iš 18 
rungtynių surinko 18 taškų, su
žaidusi lygiomis, pralaimėjusi 
ir laimėjusi po 6 rungtynes. Pa
lyginus su pereito sezono pas
kutine vieta ir vos 2 taškais, 
tikrai maloni pažanga. Viene
tas sveikai persitvarkęs. Griež
tas treniruočių lankymas davė 
geras pasekmes. Pažymėtina, 
kad aikštės paruošimas rungty
nėms, finansiniai sunkumai 
krenta ant tų pačių žaidikų pe
čių. Nuo pirmosios vietos atsi
likta vos 5 taškais. Vienetas iš 
esmės yra gerame kelyje. Šio 
sąjūdžio siela yra klubo vicepir
mininkas Klemas Budreckas. 
Jo pastangomis ir atsirado lėk
tuvas, kuris veža vietos futboli
ninkus Chicagon. Liepos 3, šeš
tadienį, Chicagos Marquette 
Parke paaiškės šių metų mūsų 
futbolo meisteris rungtynėse

(nukelta į 8 psl.)

Golden Bell Diner Sunday to Thurs
day 6AM to 1AM Friday and Satur
day 24 hours orders to go Route 9 
and AdelphiS^Road 201-462-7259

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

Call 455-3393

JACOB ABOUTEOUL 
254 65th Street, New York 

CARPENTER 
Kitchen cabinets - Book shelves 

Stores fixtures 
All kinds of paneling

Call 336-7566, after 6 PM 998-0264

CAR GLASS ČO. — Auto glass our 
specialty — 182 Ridge Street New
ark, N.J. Call: 201—481-1240

Harvey Tire repair shop open 7 days 
a week 8AM to 10PM new and used 
tires sold flats fixed. Tires recapped 
208 West Bigelow — 201-242-7176

The Health Hut — Fort Lee’s own 
health & diet center a complete line 
of organic foods vitamins, minerals, 
candy Fort Lee, N.J. 201-944-1135

TRINKA’S FUNERAL SERVICE 
198 Main Street Little Ferry’, New 
Jersey 439 Maywood Avenue, May
wood, New Jersey dependable ser
vice and dignity Call 201—487-3050 
Helene Trinka Faustini (manager)

ED’S AUTO BODY — Complete 
auto body repairs collision experts 
244 South Washington Ave. Bergen
field, N.J. Dial: 201-384-0240

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
COUNTY VAN & STORAGE Inc.

Long Distance and Local Moving 
MODERN WAREHOUSE

Agent for Greyhound Van Lines
Call:

914 YO 5-1010
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES
II

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

KRAUTUVES 9
I

Franklin 8q., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinget 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main 8L — 914-454-9070

MALE - FEMALE

SERVICE DISPLAY

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

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

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

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

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

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

ARCY’S HOTEL & MOTEL 
Informal Mountain Paradise 

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

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

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

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

Boarding for ail domestic animals 
reasonable rates pick-up delivery — 
Trio Animal Boarding 152 King St. 
Brooklyn, NY. 852-5566 ask for John

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

ASBURY LODGE REST HOME for 1 
the aged. State approved. .1 block 
from the ocean church and shopping 
205 3rd Avenue Asbury Park, New 
Jersey Call 201-988-7479

Easton Upholstery Shop 1507 Neck 
Road, Brooklyn, web jobs, bottoms 
our specialty plastic and fabric slip 
covers and reupholstering sweats re
built we come to your home Tel: 
375-5455

i
Brothers Restaurant and Caterers, 
Inc. formerly Candy Kitchen open 6 
days a week closed Sunday 67 West 
Main St. Sommerville 201—725-9795

Harry”s B.P. Service Station gene
ral auto repairs road service tires, 
batteries and accessories 419 West 
Union Avenue. Call 201—356-9642

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

A & A Furniture Repair all types of 
furniture repaired chair caning and 
rush seating refinishing al! types 
furniture. 625-9609 / UL 7-6660

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

Riverside Atlantic Service Station 
open 7 days a week specializing in 
foreign cars general auto repairs. 
Road service, towing 201—939-9577

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

609-492-2179

FAST McGRATH Auto Wreckers 
free pick up all junk cars — 276 
Drake Avenue Bronx Call 378-3630

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

The best spray gun in the East! 
Contact us for aircraft painting in
cluding alumigrip. Facilities for C 
150 to GII Suffolk — 516-288-6250

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

Marc Anthony Coiffures — latest in 
creative hair styling childrens hair 
cutting wigs & wiglets sold, serviced 
late nite Fri 1416 Morris 687-9353

Spring Cod springing fish the most 
modem 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 2732Williamstown Upholstering Compa

ny new furniture made to order 109 
North Main Street Williamstown, 
N.J. Call 609—629-55S6

DIEGUEZ JEWELRY STORE open 
6 days a week — for the finest of 
jewelry use our lay away plan — A 
family place 807 Summit Avenue 
Union City, N.J. Call: 201-867-2814LEGAL TYPING SERVICES pick 

up and deliver — Mrs. Kydd 102-15 
34th Avenue Corona, -New York 
Call 672-3317 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

BELLUSCI Travel Inc. 1396 Forest 
Avenue Bellusci Building Staten Is
land Groups and individual travel 
Call 447-6944

DELMAR TRAVEL SERVICE INC. 
7302 Thirteenth Avenue, Brooklyn 
Group and individual travel — call 
680-4250

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

Eddie’s & Carls auto body specialists 
all work guaranteed we take pride 
in our work 6120 Kennedy Boule
vard West N.Y., NJ. 201-868-4404

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

Stclton Friendly Servcie Station — 
open 7 days a week complete auto 
service 24 hour towing. Tires, bat
teries, accessories 201—752-3343

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

TRAVEL Reservations Inc. — for 
groups and individual travel — 311 
Mamaroneck Avenue White Plains, 
New York. Call 914 WH 9-9116

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

Two Guys Texaco Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires, 
batteries — Call 201-945-9799 PEDRO Motors used cars open 7 

days a week 100x100 guarantee — 
41st Street & Kennedy Boulevard, 
Union City. NJ. 201-864-8867

Danny’s American Service Station 
open 7 days a week general auto re
pairs road service and towing tires 
batteries & accessories State High
way #37 West and Michele Drive 
Toms River, NJ. Call 201-341-9817

QUALITY CARPENTRY 
Finished Kitchens and Basements 

Complete remodeling & Alterations 
Residential and Commercial 

Lie. 691653 Call: 931-9779CROSS KEYS Esso Service Center 
general auto repairs road service. 
24 hour towing service. Tires, bat
teries, and accessories Black Horse 
Pike & Cross Keys Rd Cross Keys, 
N.J. Days call 609- 629-8938, nites 
§09-445-1007 ask for Chuck.

Ernest’s Restaurant 71-28 Cooper 
Avenue near Myrtle Avenue Brook
lyn. New York open 7 days a week. 
Steaks and chops. Call: 497-9229

TO PLACE

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

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

(315) 472-7073

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

MEN 
OVERSEAS 

EMPLOYMENT 
We assist in 

employment overseas 
WORLD WIDE 

OVERSEAS EMPLOYMENT 
SERVICE

For information call 
201-964-3855 

2165 Morris Avenue 
Union, N.J.

Suite 9 
Hours 9 AM - 5:30 PM.

DISPLAY

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

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

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

COLONIAL ARMS HOTEL — 123 
Main Street Warrensburg, N.Y. For 
reservations call 518—623-3481

ADC Driver Training School Inc. — 
94-26 B 207th Street Queens Village 
beginners, teenagers nervous & old
er people; refresher courses in driv
ing we stress defensive driving all 
accredited driving instructors Call 
776-0994

EL ESCORIAL
Fine Spanish and Mexican Cuisine. 
84-23 37th Avenue Jackson Heights 
open daily, lunch, cocktails, dinner 
Flamenco guitar Fri - Sat - Sun Eve 
your hosts Ruben & David Brizuela

Call 476-1870

Yorktown Heights Hi-ranch 4 bed- 
rms, 2’/į baths 2 car garage pool in 
ground % acre wall to wall carpet
ing and dishwasher. 914—245-1158

Ernest M. Coiffures latest in cre
ative hair styling. We have wigs & 
wiglets. Late nite Fridav — 2 Dcdc 
Street Haskel, N.J. 201—835-2696

A-l Auto Painters open 5 days a 
week quality workmanship we take 
pride in our work $55.00 and up 
322 Wanaque Avenue 201—839-5379

Orlovsky Brothers Sunoco Service 
Station open 6 days a week general 
auto repairs road service towing 
tires batteries, etc. 201--516-9865

Hardaway’s Quality Outfitters spe
cializing in plastic slipcovers made 
of 12-16 gauge with welting also re
upholstery and repairing slipcovers 
and drapes from large selection of 
fine fabrics estimates call 491-8492

E. Bowleg custom rc-upholstcry wc 
do everything furniture refinishing, 
custom spraying furniture antiquing, 
french polishing, dinettes & kitchens 
n covered (free estimates) by phone 
let “Edward'’ handle your problem! 
Call: 666-6788 for service. 232 West 
114th St. (bet. 7th & Sth A ves.)

THE BETH WOOD. Totowa, Lacka
wanna Ave. (off Rt. 46). Continen
tal cuisine. Subdued early American 
decor & warm relaxing atmosphere. 
Lunch fr $2.25. dinner fr $4.75 (Fri, 
Sat. and Sun.) Closed Monday. Orch 
and dancing Fri and Sat ’til 1 AM. 
(201) 256-8316

Model City - 2 Community workers 
for the Executive Council. Ability 
and desire to recruit model areas 
residents. For the work committees. 
Model areas residents preferred. 
Driving license necessary. $100 to 
$125 weekly salary. 4 month with 
possible extension of time. For more 
information please call Mr. Robert 
Ungerleteer, 202 Jefferson St. Perth 
Amboy, NJ. 201—442-4000. Submit 
your application.

The Rolling Pin Restaurant&Lunch- 
eonette open daily 6AM-9PM Sat. & 
Sun. 8AM-5PM good food at reason
able prices — Call 201-827-9947

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

PAINTED PONY RANCH Lake Lu
zerne, N.Y. 12846 The East’s most 
Western Ranch—fun for all seasons 
a family place — Ideal for .children 

Write for Brochure 
or call 518-696-2421

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------Allen R. Shipley ---------
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Liet. Bendruomenės centro 
valdybos atstovai iš Philadelphia 
jos atvyksta birželio 25 ir Kul
tūros Židinyje posėdžiaus drau
ge su N. Y. apygardos val
dyba. Pasitarime bus aptarta, 
kaip paminėti Lietuvių Bend
ruomenės įsikūrimo Amerikoje 
dvidešimtmetį. Lietuvių Bend
ruomenės Įkurtuvės iškilmingai 
buvo švenčiamos New Yorke. 
Tad norima, kad čia būtų pa
minėtas ir dvidešimtmetis. Tos 
sukakties iškilmės numatomos 
rudenį. Numatoma sukviesti 
LB darbuotojų suvažiavimą, ap
žvelgti praeitį ir planuoti atei
ties veiklą. Ta proga bus su
rengta ir didesnio masto kon
certas, gal net ir paroda.

Long Islando lietuvių pikni
kas bus birželio 27, sekmadie
nį, Hungarian Liberty Hali, 
2784 Ocean Ave., Ronkonkoma, 
L.I., N.Y. (prie Long Island ex
pressway į šiaurę, exit 59). Pra
džia 1 vai. popiet. Kviečiami 
atsilankyti visi Long Islando lie
tuviai. Piknikas įvyks bet ko
kiam orui esant.

Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio narės Marijos Virbickienės 
motinai Marijai Sirtautienei mi
rus, LAS New Ycrko skyrius 
vietoj gėlių paaukojo Kultūros 
Židinio statybos Fondui 15 
dol. Pranciškonai nuoširdžiai 
dėkoja.

Manyland Books leidykla, ku
riai vadovauja Stepas Zobars- 
kas, išleidžia dvi dideles kny
gas: kun. Stasio Ylos atsimini
mus apie Stutthofo koncentraci
jos lagerį ir Vaižganto rinkti
nių raštų tomelį. Abi knygos 
jau visai baigiamos paruošti 
spausdinimui, — perskaitytos 
korektūros ir sulaužytos.

Marytė Sandanavičiūtė

Marytė Sandanavičiūtė baigė 
Hunter Kolegiją Manhattane 
bakalauro laipsniu iš vokiečių 
kalbos. Ji buvo priimta į Delta 
Phi Alpha, Honorary German 
Fraternity. Taip pat paskuti
niuose mokslo metuose gavo 
Literary Society Foundation 
premiją. Jau antri metai ji mo
kytojauja Maironio šeštadieni
nėj mokykloj. Ji priklauso Stu
dentų Ateitininkų Sąjungai, 
šiais metais eidama užsienio 
vedėjos pareigas centro valdy
boj. Ateityje Marytė žada mo
kytojauti. •

MOKYTOJŲ DĖMESIUI

Lituanistikos kursai Fordha- 
mo universitete pradėjo darbą 
birželio 22. Pirmą savaitę pa
skaitas skaitė Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, prof. A. šlepetytė- 
Janačienė, lėkt. St. Barzdukas 
ir prof. A. Vasys. Nuo birželio 
28 iki liepos 2 bus lietu
vių kalbos dėstymo metodikos 
paskaitos. Skaitys A. Masio
nis ir kiti svečiai lektoriai. Pa
skaitos vyksta nuo 1 vai. Me
morial Hali, kamb. 310. Visi 
mokytojai kviečiami dalyvauti. 
Tą savaitę galima apsigyventi 
universiteto bendrabutyje. Kai
na vienai dienai 3.50 dol.

Vienuolynas GL 5-7068
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija____ G L 2-2923
Spaustuvė________ GL 2-6916
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Algis Butkus, inž. Juozo But
kaus sūnus, tarnauja kariuome
nėj ir yra Vietname. Savo ba- 
talijone jis išrinktas birželio 
“Soldier of the Month”, apra
šė ir batalijono leidžiamas laik
raštėlis, už ką jis išrinktas “bir
želio mėnesio kariu”, kartu su
mini, kur jis mokėsi New Yor
ke ir kur gyvena. Aprašymas 
baigiamas lietuvišku sakiniu 
“Aš ateinu namo”.

Albertas Kynastas, miręs bir
želio 19, buvo palaidotas birže
lio 23 Šv. . Karolio kapinėse. 
Pašarvotas buvo Šalinskienės 
šermeninėj, atsisveikinimas 
buvo birželio 22. Pamaldom va
dovavo kun. P. Dagys. Žmonių 
buvo prisirinkusi pilna koply
čia.

Muzikos žinių naujas nume
ris (nr. 2, birželio mėn.) ką tik 
atspausdintas pranciško
nų spaustuvėj. Numeris skirtas 
ketvirtai dainų šventei pasitik
ti. Tokiu įžanginiu ir pradeda
mas numeris. Toliau duodama 
dainų šventės programa, J.- 
Stankūnas tęsia vargonų apra
šymą, angliškoji muzikos žinių 
dalis, redaguojama Loretos 
Stukienės, muzikinė kronika, 
skelbiama tąsa iš Juozo Bertu
lio autobiografijos ir aprašoma 
revoliucijos metai. Numeris tu
ri 16 puslapių ir viršelius. Vir
šelyje įdėta nuotrauka iš dainų 
šventės New Yorko pasaulinė
je parodoje 1964. Žurnalą re
daguoja Vincas Mamaitis, lei
džia lietuviu vargonininkų ir ki
tų muzikų sąjunga.

Lietuvos vyčių 41 kuopos tau
tinių šokių grupės pasirodymas 
bus birželio 27, sekmadienį, 3 
v. popiet Angelų Karalienės pa
rapijos salėj. Grupė atliks pra
timus, mankštą, bus pademon
struota tautiniu šokiu technika, 
sustatymas, koordinacija ir šo
kio temos išraiška. Skaidrėm 
bus supažindinta su vyčių veik
la. Tautinių šokių grupei va
dovauja Birutė Hadzivanienė.

Darbininkas nuo ateinančios 
savaitės iki Darbo dienos savai
tės imtinai išeis tik vieną kar
tą savaitėje — trečiadieniais.

K. Balkūnaitės 
tragiškoji įnirtis 
Birželio 17 Kotryna Balkū- 

naitė išvyko savo mašina su 
dviem draugėm Mary Laukai
tis ir Helen Pleyer į savo va
sarnamį Mastic Beach, L. I. Ke
lionėj pagedo mašinos vairas. 
Tada mašina nebesuvaldoma 
metėsi dešinėn į kelio užtvaras, 
iš ten skersai kelio atsimušė i 
tilto cementinį stulpą kelio kai
rėje pusėje. Kotryna buvo la
bai sunkiai sužeista, bet dar 
gyva nuvežta į Smithtown Ge
neral ligoninę. Gydytojam tei
kiant jai pirmąją pagalbą, mi
rė. Katastrofa įvyko apie 12 v. 
dienos. Kitos draugės buvo tik 
sužeistos.

Kotryna Balkūnaitė, prelato 
Jono Balkūno sesuo, apie 36 
metus šeimininkavo Maspetho 
klebonijoj, iš profesijos būda
ma gailestingoji sesuo.

Kotryna Balkūnaitė gimė 
Pittston, Pa., 1900 rugsėjo 13. 
Gyveno Lietuvoje ir lankė Ži
burio gimnaziją Marijampolėje.

Brolis prelatas Jonas Balko
nas ir motina 94 metų amžiaus 
skaudžiai pergyveno šią nelai
mę.

■
Velionė iškilmingai palaidota 

birželio 21 iš Maspetho lietuvių 
bažnyčios. Koncelebruotas mi
šias aukojo kun. Pr. Bulovas 
su 14 kunigų, presbiterijoj dar 
buvo 30 kunigų. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Palaidota Sv. Jo
no kapinėse.

SOLISTO STASIO CITVARO IŠLEISTUVIŲ KONCERTAS
Solistas Stasys Citvaras bir

želio 26 išvyksta į Braziliją, iš
vyksta labai egzotišku būdu — 
dviračiu. Kelionėje išbus apie 
metus laiko. Jis lietuviškoje N. 
Y. kolonijoje reiškėsi ir kaip 
geras laikrodininkas ir kaip ge
ras solistas, dainavęs įvairiuose 
koncertuose.

Tad ir kilo sumanymas su
rengti atsisveikinimo koncertą. 
Koncerto rengimo darbus pa
rėmė Darbininko redakcija, lie
tuviai muzikai, gyveną šioje a- 
pylinkėje, ypač muzikas Algir
das Kačanauskas. Visą koncer
to rengimo naštą pasiėmė N.Y. 
lietuvių vyrų choras.

Toks atsisveikinimo koncer
tas ir buvo surengtas birželio 
19, šeštadienį, Kultūros Židiny
je. Žmonių sutraukė apie 80. 
Koncertas prasidėjo 8:15 v.v. 
Trumpu žodeliu pradėjo P. Jur
kus, šį kartą atstovavęs LB 
New Yorko apygardos valdybai. 
Jis apžvelgė, kaip Citvaras reiš
kėsi New Yorko lietuviu bend
ruomenėje. Tolimesnei progra
mai vadovauti pakvietė N. Y. 
vyrų choro dirigentą muziką 
Vytautą Strolią.

KM Sąjungos New Yorko ir 
New Jersey apskričio suvažiavi
mas bus birželio 27. Pamaldos 
11 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj, tuoj po pamaldų pa
rapijos salėj pietūs ir 2 v. su
važiavimo posėdžiai. Suvažiavi
mu rūpinasi 29 kuopa. Prašo
mos visos kuopos siųsti savo at
stoves. Kviečiamos dalyvauti vi
sos sąjungietės ir svečiai.

Vieton gėlių prie savo nario 
Alberto Kynasto, mirusio bir
želio 19, kapo New Yorko vals
tiečiai liaudininkai paaukojo 
Tautos Fondui 50 dol.

A.a. Albertas Kynastas

Mirė Alb. Kynastas
Albertas Kynastas. žinomas 

visuomenės veikėjas, mirė bir
želio 19 po sunkios ligos Me
morial ligoninėje, New Yorke.

Gimęs Klaipėdos krašte 1894 
sausio 3. Velionis davė svarų 
įnašą pirmaisiais Lietuvos vals
tybės kūrimosi mėnesiais ir me
tais. Jis buvo Biržų -Pasvalio 
apskrities iždininku, ėjo svar
bias pareigas Lietuvos Banke, 
buvo Tarptautinio Banko direk
toriumi. Ankstyvajame išeivi
jos tarpsnyje, Vokietijoje, Ky
nastas buvo vienas leidyklos 
“Aistija” steigėjų ir vedėjų. At
vykęs į JAV-es, velionis jam į- 
prastu dosnumu aukojo savo 
laisvalaikį visuomeninei ir kul
tūrinei veiklai. Jis buvo ALT- 
os New Yorko skyriaus, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos, Lietuvių Atletų Klubo ir ki
tų draugijų nariu. Jis taip pat 
buvo ilgametis Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos narys.

Nuliūdime lieka duktė Biru
tė Bagdžiūnienė; dukters vyras 
Antanas; anūkai Paulius, Gied
rius, Andrius, Dalia; žmonos se
serys Jadvyga Matulaitienė bei 
Emilija Landsbergienė ir jų šei
mos.

V. Strolia pradžioje leng
vu sąmojumu papasakojo apie 
solisto gyvenimą, kuris klausy
tojam buvo visai nepažįstamas. 
Čia buvo prisimintas Radviliš
kis, kur solistas gimė. Iš ten 
jaunas išemigravo į Braziliją. 
Ten išmoko ne tik gerai laik
rodžius taisyti, bet taip pat su
sidomėjo menu. Grojo smuiku, 
vėliau studijavo dainavimą. I 
Ameriką atvyko prieš 15 metų. 
Dainavo Chicagos lietuvių ope
roje, su Dono kazokų choru ir 
prieš septynerius metus įsikūrė 
New Yorke.

Koncerto repertuaras
Kultūros Židinyje pirmame 

aukšte nėra pianino. Reikėjo 
šiam koncertui pianiną pasisko
linti, ir jį paskolino dr. B. Ra- 
dzivanas. Solistą jautriai pianu 
palydėjo muzikas Algirdas Ka
čanauskas.

Kun. V. Dabušis paskirtas Patersono parapijos klebonu
Patersono Šv. Kazimiero lie

tuvių parapijos klebonu paskir
tas kun. V. Dabušis. Tas pa
reigas pradės eiti nuo rugpiūčio 
1. Paskirtas vietoj kleb. kun. 
Juozo J. Kintos, kuris, išklebo- 
navęs šioje parapijoje 35 me
tus ir atšventęs kunigystės 40 
metų sukaktį, išėjo į pensiją. 
Jis apsigyvens savo nameliuo
se Haskell, N. J.

Kun. Viktoras Dabušis į Pa- 
tersoną atvyko 1963 liepos 
5. Jis buvo paskirtas į kun. V. 
Demikio vietą, kuris buvo mi-. 
ręs tų metų kovo mėnesį. Čia 
energingai ėmėsi darbo, daug 
prisidėjo prie parapijos pasta
tu atnaujinimo' bei pagražini
mo.

•

Kun. V. Dabušis į kunigus 
buvo įšventintas 1935 birželio 
15. Pagirio parapijos vikaru 
paskirtas 1935 rugpiūčio 25 
ir ten išbuvo iki 1936 birže
lio 31. Tada buvo perkeltas vi
karu į Šv. Jurgio parapiją Šiau
liuose, 1938 sausio 1 buvo pa
skirtas Kauno vyskupijos kata
likų akcijos direktoriumi, ir šio
se pareigose buvo iki 1940 bir
želio 25. Bolševikam okupa
vus Lietuvą ir uždarius katali
kiškas organizacijas, jis buvo 
paskirtas Pagirio klebonu ir šio
se pareigose išbuvo iki 1944 
liepos 25.

Pasitraukęs į Vakarus, Vokie
tijoje buvo tautinio delegato į- 
galiotinis ir dekanas anglų zo
noje, Spackenbergo stovyklos

Organizuojamas autobusas i 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 18. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo 
pranciškonų vienuolyno 680 
Bushwick Av., Bklyn, N. Y. 
7:00 sustoja prie Shalins Funer
al Home 84-02 Jamaica Ave.. 
Woodhavene. Kelionė asmeniu: 
12 dol., įskaitant ir įėjimą į pik
niką. Registruotis Darbininke 
administracijoje GL 2-2923, va
karais GL 4-7068, pas M. šalins- 
kienę 296-2244, E. Kašetienę 
St. 2-6815. Gautas modernus ir 
patogus kelionei autobusas, ir 
tik vienas. Prašoma užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku at
vykti.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškų plokštelių rinki
niais bei naujomis lietuviško
mis knygomis pakviestas daly
vauti birželio 27 Lietuvių klu
bo rengiamam piknike Ronkon
koma, L.I., N. Y. Ta pačia pro
ga Darbininko skaitytojai galės 
apsimokėti prenumeratas, ne
skaitą laikraščio turės progos jį 
užsisakyti pirmiem metam pa
piginta kaina už 5 dol.

Pensijoj gyveną vyras su 
žmorla nori rasti butą iš 3-4 
kambarių. Nesvarbu kur gyve
namoji vieta būtų pasiūlyta. 
Abu galėtų atlikti lengvesnius 
namų priežiūros darbus. Tel. 
(212) 387-3744. Rašyti: Mr. D. 
Pocius, 143 Ten-Eyck Walk, 
Apt 577. Brooklyn, N. Y. 
11206.

štai to vakaro repertuaras: 
Sarastro arija iš Mozarto ope
ros “Užburtoji fleita”, brazilų 
kompozitoriaus Gomez vienos 
operos arija, St. Šimkaus —Oi 
kas, Schumanno — Du grena
dieriai (lietuviškai).

Po trumpos pertraukos ant
roje dalyje buvo tokie daly
kai: OI’ Man River iš Show
boat operetės, .muz. Jerome 
Kern, Gasparo arija iš Plan- 
quette “Kornevilio varpų”, Fal- 
staffo išgėrimo daina iš Nico
lai operos “Linksmosios Wind
sor© kūmutės” (dainavo vokiš
kai), brazilų liaudies daina apie 
karaliaus laidotuves. Bisui pa
dainavo: II Lacerato Spirito iš 
Verdi operos Simon Boccaneg- 
ra ir vokiečių liaudies dainą 
“Giliam rūsy sėdžiu” (padaina
vo lietuviškai).

kapelionas, į Ameriką atvyko 
1951 sausio 31. Prisiglaudęs 
prie Angelų Karalienės parapi
jos, jis čia plačiai veikė. Buvo 
Darbininko redakcijos narys. 
Ateitininkų Federacijos gene
ralinis sekretorius, daug triūso 
įdėjo į Ateities žurnalo leidimą,, 
leido knygas, drauge veikė ir 
kitose organizacijose. Labai 
daug laiko skyrė Lietuvių Ben
druomenės organizavimui ir 
jos įsikūrimui Amerikoje, yra 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos nariu.

Kun. Juozas J. Kinta

Vedusiai porai reikalingas 3- 
4-5 kambarių butas. Pageidau
jama Woodhaveno, Richmond 
Hill, Middle Village ar Glenda
le rajonuose. Skambinti vaka
rais: TW 4-4368.

Nebrangiai parduodamas lie
tuviškas tautinis kostiumas 
(size 12). Skambinti vakarais 
IN 1-8937.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 ik: 
8 vai. vakarais tel. (212) 782- 
3347.

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

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

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ao- 
sidrausti.

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

Kas norėtų įsigyti lietuviškų 
plokštelių ar lietuviškų knygų, 
prašomi kreiptis į Darbininko 
administraciją, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. „Y. 
11221.

resą (kad būtų patogu kelionėn 
pasiimti). Ten buvo visų kon
certo dalyvių parašai.

Koncertas buvo tikrai mielas 
ir jaukus. Nors patalpos nedi
delės, bet jų užteko. Visi sutil
po ir visi mielai klausėsi. Visi 
turėjo progos įsitikinti, kad so
listas Stasys Citvaras turi gra
žų balsą ir kad jį moka valdy
ti. Be abejonės, jis puikus dai
nininkas, ir labai gaila, kad 
išvažiuoja. Šis solisto pasirody
mas buvo vienas iš jo geriau
sių.

Choras buvo surengęs ir gra
žias išleistuvių vaišes. Buvo pri
nešta pyragų, pyragaičių, prida
ryta užkandžių. Visi linksmino
si iki vidurnakčio. Visi palinkė
jo laimingos kelionės, palinkė
jo ir vėl grižti į New Yorka.

(p-j.)

Kun. Viktoras Dabušis

Elizabeth, N.}.
V. Kudirkos lituanistinės mo

kyklos mokslo metų užbaigimo 
iškilmės įvyko gegužės 23 pa
rapijos salėje.

Gražų, motinų pagerbimui 
pritaikintą, vaidiniipą atliko 
mokiniai, paruošti mokytojos 
M. Kvedarienės.

Mokyklos choras, vadovauja
mas dr. D. Slavinsko, darniai 
sudainavo keletą lietuviškų dai
nų.

Mokinius pasveikino ir palin
kėjo gerų atostogų uolus mo
kyklos rėmėjas, Lietuvių Bend
ruomenės N. J. apygardos val
dybos pirmininkas K. Jankū
nas.

Trumpą, bet prasmingą žo
di mokiniam tarė lituanistiniu 
mokyklų inspektorius A. Masio
nis, pabrėždamas lietuvių kal
bos mokėjimo naudą praktiš
kam gyvenimui Amerikoje.

Visi mokiniai mokslo metų 
baigimo proga gavo dovanų.

Birželio 6 įvyko mokinių tė
vu susirinkimas ir tėvu komi
teto rinkimai kitiem metam.

1971-1972 į tėvų komitetą į- 
eina šie asmenys: Nijolė Audė- 
nienė, Milda Kvedarienė, Juo
zas Kurilavičius, Antanas Ru- 
bonis ir Gediminas Alinskas.

Antroje mokslo metų pusė
je mokyklai aukojo šios orga
nizacijos ir pavieniai asmenys: 
Elizabetho L.B. valdyba (pirm. 
J. Veblaitis) — 50 dot, Linde- 
no L, B. valdyba (pirm. V. Tur
sa) — 25 dol., Newarko L. B. 
valdyba (pirm. A. S. Trečio
kas) — 100 dol., Patersono L. 
B. valdyba (pirm. A. Rugys)— 
50 dol., kun. P. Totoraitis — 
10 dol., A. Rugys — 5 dol.

V. Kudirkos mokyklos tėvų 
komitetas dėkoja visiem, kurie 
prisideda prie mokyklos išlai
kymo.

G.A.

Bostono 
abiturientai

(atkelta iš 5 psl.)

Mokinių programa
Po to buvo mokinių pasiro

dymas su savo programa. Bu
vo dainuojama, deklamuojama 
Visų skyrių ir klasių gerieji 
mokiniai buvo apdovanoti kny
gomis. Abiturientai gavo Ber
nardo Brazdžionio “Poezijos 
pilnatį”. Knygą parūpino Lietu
vių Bendruomenės apylinkė. Vi
sus apdovanojo knygomis tėvų 
komitetas, kuriam šiemet pir
mininkavo Brutenis V eitas.

Išleistuvių vaišės
Tos pačios dienos vakarą 

Tautinės Sąjungos namuose abi 
turientų tėvai surengė vaišes ir 
šokius jaunimui. Dalyvavo kle
bonas kun. A. Baltrušūnas, mo
kyklos, vedėjas A. Gustaitis, mo
kytojai, tėvų komiteto nariai, 
abiturientai. Pobūviui vadova
vo Zigmas Gavelis. Čįa sveikini
mo kalbas pasakė klebonas 
Baltrušūnas, linksmai pakalbėję 
mokyklos vedėjas A. Gustaitis. 
Liet. Bendruomenės pirm. Mat- 
joška. tėvu komiteto pirm. B. 
Veitas. Abiturientų vardu Gy
tis Gavelis padėkojo tėvam už 
skatinimą eiti į lituanistinę mo
kyklą ir mokytojam už kant
rybę dėl mokinių daromų iš
daigų.

Abiturientai atliko ir mažą 
programėlę. Andrius Ambrazie
jus paskaitė Bernardo Brazdžio
nio “Aš šaukiu”, Kristina Bal- 
taitė ir Daiva Izbickaitė paskai
tė iš Mačernio poezijos, o mer
gaičių trejetukas — Biknevi- 
čiūtė, Izbickaitė, akomponuo- 
jant Maldai Dačytei. padainavo.

P. Žičkus

SPORTAS
(atkelta iš 7 psl.)

tarp vietos LFK Lituanicos ir 
New Yorko LAK.

Lėktuve vietos visos užim
tos, ir keletui tautiečių, ilgiau 
delsusių, jų nebeteko.

MŪSŲ VĖL MAŽIAU ...
Šią savaitę į negrįžtamąjį 

kraštą palydėtas a.a. Albertas 
Kynastas — ilgametis Lituvių 
Sporto Klubo ir Lietuvių Atletų 
Klubo vaidybos narys, veikėjas, 
lietuviško sporto mylėtojas. 
Prieš kara Lietuvos aukštosios 
klasės futbolo pirmenybes sek
davo nepalaužiamas žiūrovų bū
relis. Nepalauždavo šio būrelio 
nei oras, o jo Lietuvoje ypač 
rudenį labai prasto būta. Ve
lionis Kynastas šio būrelio nuo
latinis narys. Darbavosi ŠŠ Ko
vo valdyboj. Atvykęs į šią šalį, 
prisidėjo tuoj prie tuometinio 
Lietuvių Sporto Klubo steigimo, 
su kurio futbolo komanda per
gyveno malonias pergalių bei 
aukšton lygon pakilimo dienas, 
o taip pat ir liūdną smukimą. 
Sujungus Lietuvių Sporto Klu
bą su Lietuvių Atletų Klubu, 
buvo ir toliau valdyboje bei 
nuolatinis futbolo komandos se
kėjas. Pastaruoju metu sveika
ta užkirto kelią šiam pomėgiui.

Lietuviškas sportas kuriam ve
lionis Kynastas tiek meilės ir 
gyvenimo skyrė, atsisveikina 
dar su vienu savo ištikimu na
riu. Mūsų ir vėl mažiau ...

Atletas

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.

— 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.




