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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI 
Gegužės 7-14

Amerlkos teisingumo 
krizė pagilėto
\ Pereitą savaitę, gegužės 9, 
prezidento patarėjas Kissingeris 
baigė 4 dienų pasitarimus 
Maskvoje. Susitarta klausimais, 
kurie bus svarstomi tarp Brež
nevo ir Nixono, ir tai įgalino 
sutarti ir datą Brežnevo kelio
nei į Washingtoną — birželio 
18-26.

Libane kautynės tarp kariuo
menės ir Palestinos kovotojų 
nebaigtos, ir Sirija, Libija, Iz- 

- raetts grasina įsikišti, jei nebus 
surastas kompromisas pačiame 
Libane.

Viduje gegužės 10 vyriau
sybės atstovai ir indėnų Ogia
is Sioux vadai sutarė baigti 70 
dienų trukusią indėnų okupaciją 
Wounded Knee miestely.
- Visus tuos užsienio ir vidaus 
įvykius nustelbė dar labiau su
tirštinti Watergate skandalo ir 
dr. Ellsbergo bylos dūmai. Nuo 
jų dėmesį šiek tiek atitraukia tik 
šios savaitės šviesesnis įvykis — 
gegužės 14 paleista pirmoji erd
vės stotis “Skylab”.

Watergate šnipinėjimo isto
rijoje naujo nedaug kas. Tik ima 
rodytis jau tos istorijos vaisiai.

1. Buvęs vyr. valstybės gynė
jas ir rinkimų organizacijos va
dovas J. N. Mitchell, buvęs pre- gate ir ne vien Ellsbergo skan- 
kjdJM aektetoriiiM-ii ttiikiimi kb* daias«-_ s. :.c__ -

mitete pinigų organizatorius 
M. H. Stans ir dar pora kitų trau
kiami atsakomybėn už rinkimi
nių pinigų nepaskelbimą, kaip 
to reikalauja taisyklės; už kreivą 
priesaiką ir kt. Jei būtų rasti kal
ti, Mitchell ir Stans gautų iki 
50 metų už visus nusikaltimus.

2. Watergate skandalo herojai 
pasirodė įvelti į dr. D. Ellsber
go bylą dėl “Pentagono popie
rių”. Jie organizavo ir dalyvavo 
įsilaužime į Ellsbergopsichiatro- ganizavęs įsilaužimą į Ellsbergo 
ofisą, ieškodami kaltinamosios 
medžiagos prieš Ellsbergą. Tei
sėjas W. M. Byme, išklausęs 
vyriausybės asmenų nelegalius 
veiksmus Ellsbergo istorijoje, 
89 dienas trukusią bylą prieš 
Ellsbergą ir AJ. Russo gegužės 
12 nutraukė.

3. D. Ellsbergas pasiskelbė 
kelsiąs bylą vyriausybei, kad at
lygintų už jam padarytą skriau
dą, ir varysiąs propagandą už 
nepasitikėjimo pareiškimą pre
zidentui Nixonui. Apie nepasiti
kėjimą piašneko ir kai kurie at
stovai Kongrese, kai kurie neg
rų, indėnų veikėjai, spaudos, 
televizijos komentatoriai. Tai 
nemaloniausia savaitės gaida 
prezidentui. Šviesesnis prezi
dentui įvykis — 17 respubliko-
nų gubernatorių pareikštas jam 
pasitikėjimas, Connally perėji
mas į respublikonus ir sutiki
mas būti prezidento nemokamu 
patarėju.

4. Watergate sukeltos nuotai
kos atsiliepė ir varžybom tarp 
prezidento bei Kongreso. Pirmu 
kartu Atstovų Rūmai atsistojo 
prieš prezidento politiką Indo
kinijoje — gegužės 10 nutarė 
neduoti kreditų karui Cambodi- 
joje; senatas nutarė, kad atsakin
gieji pareigūnai Baltuosiuose 
Rūmuose būtų tvirtinami sena
to.

Kongresas pasijuto galįs at
griebti daugiau įtakos, o prezi
dentas priverstas kapituliuoti 
vienu ar kitu punktu. Senatas 
nori teisės ir tvirtinti tardytoją 
Watergate bylai tirti. Dėl to 
dar kalbamasi su vyr. valstybės 
gynėjo pareigas einančiu Ri- 
chardsonu, kuris tos teisės ne
nori išleisti iš savo rankų.

5. Dėl Watergate skandalo iš 
Baltųjų Ttūmų ir kitų atsakingų 
vietų valdžioje bei partijoje iš-

KULTŪROS ŽIDINIO STATYBĄ 
PUOŠIA TRISPALVIS VAI NI KAS
Gegužės 13, sekmadienį, Kul

tūros Židinyje Brooklyne prie 
statybos susirinko gana daug 
žmonių. 11 vai. buvo jaunimo 
pamaldos, paskui tas jaunimas 
kambariuose pavalgė. Žmonės

tuo metu turėjo progos apžiūrė- 
. ti statybą. Kas norėjo, galėjo pa
tekti net į salę, į apatinį aukš
tą, kur bus kafeterija, kambariai, 
virtuvė ir tž. 1 v. popiet pra
sidėjo iškilmės.

Lauko pusėje prie dabartinio, 
krito jau 18 pareigūnų. Brėži- senojo, namo buvo parengta 
dento pastangos iškritusius pa
keisti Baltuosiuose Rūmuose su-

estrada ir papuošta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis. Tėv. Pau- 

tinkamos skeptiškai. Stengiasi liūs Baltakis, OFM, statybos 
prezidentas išsiverkti esamais komiteto pirmininkas, pirma pa- 
pareigūnais, kilnodamas juos į 
naujas pareigas, nespėjusius su
siprasti dar su anksčiau paskir
tom pozicijom: E. L. Richard- 
sonas iš apsaugos. sekretorių 
perkeltas į. vyr. valstybės gynė
jo pareigas; neseniai paskirtas 
ČIA-direktorius J. R. Schlesin- 
geris perkeltas į apsaugos sek
retorius ir tt. Su didesniu susi
domėjimu sekamas prezidento 
mėginimas pakeisti Baltųjų Rū
mų veiklos sistemą — vietoj 
uždaro patarėjų kolektyvo, vadi
namo “superkabineto”, mėgina 
atsiremti daugiau visos vyriau
sybės kolektyvu. Tik baimina
masi, ar ši “trečia kadencija” 
pasiseks prezidentui, kuris visa 
savo veikla esąs pamėgęs už
darumą ir vienišumą.

6. Kritikai daug kalba apie 
vyriausybės korupciją, bet nu
tyli apie tos korupcijos priežas
tį — teisinės sąmonės, krizę, 
dėl kurios ne vyriausybė kalta ir 
kurią išryškino ne vien Water-

Tos krizės vienas Žėnklas — 
dviveidiškumas, dėl kurio laiko
ma nusikaltimu ir skandalu, kai 
partija vogė informacijas iš parti
jos, bet nelaikoma nusikaltimu 
ir skandalu, kai dr. Ellsbergas 
vogė informacijas iš Pentagono.

Antras teisingumo krizės 
ženklas — nusikaltimo pateisi
nimas aukštesniu tikslu. Antai. 
Baltųjų Rūmų buvęs patarėjas 
Krogh, Jr., aiškinosi, kad jis or- 

psichiatro ofisą, kad pašalintų 
pavojų “valstybės saugumui”. 
Pats Ellsbergas taip pat aiški
nosi vogęs ir skelbdinęs “‘Pen
tagono popierius”, kad pagrei
tintų Vietnamo karo galą. Vadi
nas, vieno ir kito panašiai gal
vojama: geras tikslas pateisina 
negeras, nusikaltėliškas priemo
nes.

Tokia nuovoka apie teisingu
mą nedaug kuo skiriasi nuo ko
munistinės, kurioje viskas tei-, 
singa, kas padeda partijai.

Komunistam tokią moralę dik
tuoja marksizmas, Amerikoje to
kią moralę diktuoja pragmatiz
mas. Watergate ir Ellsbergo 
istorijos parodė, į kokį akligat- 
vį atvedė Ameriką jos pragma
tizmo tėvai.

Tragiška ironija tai, kad šioje 
teisingumo krizėje pagrindinę 
rolę turėjo teisingumo departa
mento veikėjai, kuriem buvo 
skirtas uždavinys vykdyti “law 
and order”. Jie laužė ‘law and 
order” ir pasiekė katastrofiškus 
rezultatus.

Wounded Knee incidentas, 
trukęs 70 dienų, gegužės 8 vy
riausybės ir Oglala Sioux in
dėnų sutartas baigti. Indėnai 
padėjo ginklus. Dalis jų išleisti, 
dalis patys paspruko, dalis suim
ti. Jiem pažadėta, kad atvyks su 
jais tartis Baltųjų Rūmų penki 
patarėjai.

Indėnų sąjūdžio vadai, už
imdami Wounded Knee, kaltino 
Amerikos vyriausybę, kad ji 
sulaužiusi eilę sutarčių iš 1868. 
Sutartim baltieji buvo pažadėję, 
kad į Sioux teritoriją baltieji ne
sikeis be indėnų sutikimo; tuo\ 
tarpu vyriausybė nusavinusi že
mę ir įkurdinusi baltuosius. In
dėnai dabar reikalavo bent atly
ginti už skriaudą Pine Ridge

kvietė Lietuvos gen. konsulą A. 
Simutį, kuris palydėtas keletas 
jaunimo atstovų, nuėjo prie nau
josios salės sienos.

Čia buvo nuo aukšto nuleista 
virvė, prie kurios pririšo vaini
ką ir pamažu pakėlė viršum 
didžiosios salės. Vėjas sūpavo ir 
suko vainiką visų > didžiam 
džiaugsmui. Po to konsulas pra
bilo į susirinkusius. ____ _____________________

Vainikas sudėtas iš tautinių įr Kultūros Židiniui dovanojo 
spalvų gvazdikų, apačioje dar didelį Vytį.

Dar buvo pristatyti architek
tas Antanas Vytuvis ir inžinie
rius Algis Ošlapas, kuris prižiū
ri, kad statyba būtų tvarkingai

perrištas tautinių spalvų kaspi
nais. Jį padovanojo AHce gėlių 
krautuvė.

Toliau kalbėti Tėv. Paulius xi 
Baltakis pakvietė Tėv. Leonardą vykdoma. 
Andriekų, OFM, pranciškonų 
vienuolyno viršininką, kuris vi
są laiką aktyviai dalyvavo staty
bos paruošimo darbuose.

Aukotojai ir aukų teikėjai
Pristatyti ir didieji aukotojai, 

kurie buvo atvykę į šventę. 
Pirmiausia buvo pakviestas 
penktadienio popiečių pirmi
ninkas A. Ręvęntas. Per šias po- 
pietes ^atybai sudurta ___ ~
140,000 dol. Pakviestas ir ketvžf- pavalgyti ir pasikalbėk- 
tadienio popietės pirmininkas 
Vacys Steponis. Per šią popietę 
surinkta apie 40,000 dol. Prisi
minta ir Angelų Karalienės para
pija, kuri pažadėjo statybai oa-

Gegužės 13 prie Kultūros Židinio naujosios salės buvo pakeltas vainikas. Jį pakėlė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis (v.), palydėtas jaunimo atstovų. Dešinėje Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, statybos komiteto pirmininkas. Nuotr. Gedimino Bivainio

rezervate; reikalavo dėl viso ko 
kalbėtis su Baltaisiais Rūmais, 
galų gale jie pasiekė, ko norė
jo: pažadėjo atvykti prezidento 
5 patarėjai. Nežinia tad, kam rei
kėjo tas 70 dienų tąsytis, iš
leisti 5 mil. ir dar dvi gyvybes.

Skylab, erdvės laboratorija, 
gegužės 14 paleista suktis apie 
žemę 270 mylių aukštyje. Ge
gužės 20 į ją bus paleisti trys 
astronautai. Jie išbus ten 21 die
ną. Kai grįš, vėliau bus paleista 
antra ir trečia pamaina. Dėl Sky
lab pradinių gedimų pakeistas 
astronautų pakilimo ir erdvėj 
pasilikimo laikas. Skylab yra 
kaip geras motelis ir pavadina
mas nauja Nojaus arka. Ji -atsi
ėjo 2.5 bil. Sovietų kosmonau
tai išbuvo erdvėje 24 dienas. 
Grįždami visi žuvo. Mėginimas 
paskiau paleisti tokią erdvės 
stotį sovietam nepasisekė.

15 centų

Aukoti 25,000 ir jau įmokėjimus 
pradėjo.

Tribūnoje jau buvo sukviesti 
atvykusieji didieji statybos rė
mėjai, aukotojai. Daugiausia 
statybai paaukojo Ona Grigaliū
nienė. (Kiek paaukojo, nepa
sakė. Aukotoja iš kuklumo ne
norėjo). Toliau eina Elena Mic- 
keliūnienė, paaukojusi 11,000 
dol., Marija Šalinskienė, Emi
lija Galčiuvienė, A. Sinusienė, 
kuri, parduodama dabartinį Kul- 

: tūros Židinio namą, nuleido 
5000 dol. Jos buvo tik prista
tytos visuomenei.

Prisimintas jaunuolis Ričardas 
Krulikas, kuris dirba ketvirtadie
nio popietėse ir statybai paau
kojo 100 dol.

Aukotojų vardu kalbėjo K. 
Vainius. Kalbą pasakė ir LB apy
gardos pirmininkas A. Vakselis

Čia pat. gauta ir naujų aukų. 
Pilnas sąrašas bus paskelbtas 
vėliau. Iškilmės baigtos him
nais. Amerikos himną gražiai su
giedojo Vanda Galbuogytė, o 
Lietuvos himną — visi žmonės.

Tada prasidėjo antroji dalis — 
vaišės. Šeimininkės buvo pa
rengusios įvairių valgių, buvo ir

Kambaryje prie bibliotekos 
Loretos Vainienės pastangomis 
buvo suorganizuota medžiagų 
pardavimas. Medžiagos įvairios, 

(nukelta į 12 psl.)

Vienoje gegužės 14 prasidėjo 
derybos dėl karinių jėgų ma
žinimo tarp Nato ir Varšuvos 
pakto. Lig šiol nuo sausio 31 
ėjo privačios derybos. Jose su- 
kliuvo Vengrijos klausimas. Na
to siūlė, kad Vengrija būtų pa
sitarimų pilnateisis narys. So
vietai — kad būtų tik stebėto
jas. Mat, Vengrijoje yra apie 
40,000 sovietų kariuomenės, ir 
sovietai norėjo, kad ta sovietinė 
kariuomenė nebūtų įtraukta f* 
bendrą mažinamų dalinių skai
čių. Amerika Sovietų reikalavi
mui nusileido.

Amerika siųs du erdvėlaivius 
be žmonių i Marsą. Pirmasis 
Marsą turi pasiekti 1976 liepos 
4-200 metų Amerikos nepriklau
somybės proga.

Prezidentas pareiškė prašy
siąs Kongresą sumų Radio Fre e 
E u rope ir Radio Liberty pa
remti.

VLIKO IR ALTOS PASITARIMO
IŠVADOS

Tebevykstant pasiruošimam suomenei platesnę informaciją. 
Europos saugumo konferencijai (Apie Sovietų Sąjungos perorga- 
ir iškilus Sovietų Sąjungos pla- nizavimą į ekonominius rajonus 
nams padalinti Sovietų Sąjungą Žiūr. Darbininkas, nr. 19, 
į ekonominius rajonus, Vyriau- psl. 1.— Red.) 
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybų atstovai buvo 
susirinkę Chicagoj gegužės 
5 aptarti aktualiųjų lietuvių po
litinės veiklos klausimų. Čia pa
teikiamos pasitarimo išvados.

1. Vliko ir Altos atstovai, ap
tarę pasiruošimo darbus Euro
pos saugumo konferencijai, nu
tarė pasiųsti į Helsinkį lietuvių - - ' - .
delegacŲą, kirtai vadovauti Amenkos Valstybėse pagnnduų 
kviečiamas Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas, ir šiai dele
gacijai parūpinti reikalingas lė
šas.

2. Vliko ir Altos pasitarimas 
1 pasisako prieš Sovietų Sąjungos

vedamą genocido ir kolonializ-
> mo politiką, nukreiptą prieš lie

tuvių tautą, ir laiko Sovietų Są-
* jungos perorganizavimą iš ta

rybinių respublikų į ekonomi
nius rajonus Sovietų Sąjungos 
genocidinės politikos išdava su 
tikslu sunaikinti lietuvių tautą. 
Artimiausiu laiku Vlikas šiuo 
klausimu duos lietuvių vi-

Kas tie 14, kurie kandidatuoja 
į JAV LB tarybą?

Gegužės 19-20, šį savaitgalį, 
visoj Amerikoj vyksta Lietuvių 
Bendruomenės rinkimai. Ren
kama septintoji taryba. Apygar
dose yra sudaryti kandidatų są
rašai, iš kurių balsuotojai galės 
pasirinkti sau tinkamus.

New Yorko apygardoj kandi
datų yra 14. Tai gražus skaičius. 
Tai rodo, kad New Yorko apy
garda yra gyvastinga ir pajėgi 
sutelkti žmpnes darbui, organi
zacinei kūrybai. Ir kas tie pasiū
lyti kandidatai?

New Yorke sudaryta balsavi
mo komisija ' išleido balsavimo 
lapelius, kuriuose surašė visus 
kandidatus, bet surašydama la
bai jau “nuskriaudė” tuos kandi
datus, juos nuasmenino. Kiek
vienas tokį lapelį pavartęs pa-

Colorado gegužės 17 sprogdi
namos trys atominės bombos, 
kurios padarytų angą natūrali
nėm dujom išeiti.

Valstybės sekr. W. P. Rogers 
geg. 12 jau buvo Meksikoje. 
Tai dalis kelionės po 8 Pietų 
Amerikos valstybes.

Sovietų Brežnevas lankysis 
pas prezidentą Nixoną birželio 
18-26.

Prezidento patarėjas Kissin
geris gegužės 17 tariasi su S. 
Vietnamo min. Tho Paryžiuje.

Sovietai stengiasi gauti iš Eu
ropos bankų 1 bil. paskolą.

Energijos stoka aktuali ir Eu
ropoje. Europos parlamento ko
misija įspėjo, kad 1980 Euro
poje “užges šviesos”, jei nebus 
rasta išeities. Sibiro energija te
galės būti naudojama tik po 
10-20 metų. Amerikoje jau 
užsidarė ar užsidaro 1,300 gaz. 
stočių.

3. Amerikos Lietuvių Taryba, 
vertindama Vliko pastangas kas
kart sunkėjančioj Lietuvos lais
vinimo byloj, stengsis sustiprin
ti Vlikui finansinę ir visokerio
pą kitą paramą.

4. Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pripažinda
mas Amerikos Lietuvių Tarybai 
politinės akcijos ■> Jungtinėse 

vaidmenį, kviečia Amerikos lie
tuvių visuomenę ir JAV LB sa
vo veikloj derintis su Amerikos 
Lietuvių Tarybos politinėmis 
veiklos gairėmis.

5. Abi delegacijos sutarė ne? 
trukus sušaukti plačią Lietuvos 
laisvinimo darbam aptarti veiks
nių konferenciją, kurios apimtį 
ir darbotvarkę artimiausiu laiku 
paruoš Vliko valdyba.

Dr. J. K. Valiūnas
Vliko pirmininkas

Dr. K. Bobelis
Altos pirmininkas

junta keistą gėlą, kodėl jau rei- Z 
kėjo nubraukti tai, kas sudaro 
asmenybę. Juk asmenybes ren
kame, o ne nulius! Tad šis re
dakcijos sąrašas atstato visus 
kandidatus į tikrus žmones, į 
žmones savo aplinkoj ir savo 
darbe.

Prašom perskaityti, atsiminti 
ir iš jų pasirinkti tai, kas jum 
labiausiai patinka, kas, jūsų ma
nymu, bus Lietuvių Bendruo
menėje kūrybingas, ieškos nau
jų kelių ir naujų sprendimų, 
kas turi daugiau pasitikėjimo.

Dail. Juozas Bagdonas yra 
vienas iš tų New Yorko dailinin
kų, kuris aktyviai reiškiasi įvai
riame visuomeniniame gyve
nime. Ilgai buvo Balfo valdybo
je, susirgus kun. P. Geisčiū- 
nui, buvo Balfo reikalų vedė
ju. Šias pareigas ir dabar eina, 
kol pasibaigs Balfo krizė. New 
Yorko Alte jis atstovauja tauti
ninkam.

Prel. Jonas Balkonas, neseniai 
pasitraukęs iš Maspetho lietuvių 
parapijos klebonų ir išėjęs į pen
siją, yra vienas iš LB organiza
torių Amerikoj, Bendruomenės 
'reikalam skyręs daug laiko ir 
energijos, už nuopelnus pakel
tas į JAV LB garbės pirminin
kus.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
į New Yorko visuomenę įaugęs 
kaip uolus Kultūros Židinio sta
tytojas, jaunimo organizatorius. 
Reikėjo įdėti labai daug darbo, 
kol išjudino visą statybą ir ją pra
dėjo vykdyti. Jis moka bendrauti 
su žmonėmis, juos suburti bend
ram darbui. Į statybos komitetus 
yra sutraukęs daug žmonių ir 
statybos reikalus padaręs visų 
reikalais. Mėgsta jis jaunimą ir 
sportą; subūrė jaunimą specia-
liom pamaldom ir po tų pamal
dų sudarė sąlygas lietuviškoj 
aplinkoj pasižmonėti ir spor
tuoti. Jo atėjimas į tarybą bus 
pozityvus ir naudingas.

Janė Gerdvilienė uoliai dirba 
Balfo šimtajame skyriuje, Mote
rų Klubų Federacijos New Yor
ko klube, ateitininkuose ir kitur. 
Ji dirba bent keliose valdybo
se su dideliu uolumu ir atsidė
jimu. Mokėdama organizuoti, ji 
ir gana sunkiose sąlygose mokė
si ir įsigijo gerą profesiją, pasi
darė medicinos technologė.

Jonas Klivečka, Lietuvoj bu
vęs karininkas ir mėgęs sportą, 
ir Brooklyne organizavo sporti
ninkus, futbolo komandą ir ją 
treniravo. Šviesus, tolerantiškas. 
Kai prie KŽ statybos ūkio bo
du buvo vykdomi darbai, jis 
buvo tos komisijos pirmininku ir 
telkė darbo jėgą. Yra vadova
vęs karių ramovės skyriui, reiš
kiasi ir kitose patriotinėse orga
nizacijose. Uoliai lanko visus 
lietuviškus parengimus.

(nukelta f 12 psl.)
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PATIRIAME NEMALONUMŲ TIK DEL „ . 
TO, KAD ESAME TIKINTIEJI -
rašė Brežnevui Adutiškio parapijos 18 tėvą ir motinų

“Lietuvos Katalikų Bažnyčioa Kronika” Nr. 4 
registruoja įvykius atskirose vyskupijose. Ii VII- 

; J^OMS rrkivyskupIjos plačiai sustoja ties Adutiš- 
»fck><pafapijos tėvų skundu

me ■ ■■■;>' i m '

Adutiškio para
pijos fėvai kreipėsi į Sovietų 

i^njsKP CK generalinį sek- 
i^L^J&ęežnevą, Sovietų Są- 

/ ~?7^po ministrą Furce- 
ligijų reikalų tarybos pir- 

ilrą Kurojedovą su prašy- 
* pasirašė 18 tėvų ir

amžiaus nuėjo “pernakvoti” pas 
apylinkės pirmininką daug se
nesnį už save.

“Taigi mokyklos daugiau dė
mesio turėtų kreipti į vaikus, ku
rie vykdo amoralius ir kriminali
nius prasikaltimus, o ne į mū
sų, kurie nieko pikta nedaro.

.mūsų vaikai labai daž
nai. patiriame nemalonumų tik 
dėk-ta^kąd esame tikintieji.

am-Adutiškio vidurinės 
ui4ps.vėdovybė nušalino mūsų 
Vaikui mūri altoriaus. Šiemet pa- 

• kėlė,didžiulį triukšmą, kad kai 
kurie .vaikai, užlipę ant viškų, su 
irisais (giedojo. Paskutiniu laiku 
riūkėlė -didžiulį triukšmą, kad 
-mūsų vaikai apsivelka baltais rū- 
-bėbkis;: .

{Betardymo — mirė):
-.iKoMfisų vaikų tardymai ir mū- 
?s^£“pęsaūklėjimas” pareikalauja 
riajug.sveikatos iš mūsų ir mūsų 
vaįkų:vNert>< tragiškai baigiasi. 
Motina Aleksandra Stasiūnienė, 
gyvi Adutiškyje, buvo pašaukta 
į mokyklą, nes jos sūnus Julius 
eina ^bažnyčią. Po pasikalbėji- 
-rno ii972.rV.7. mokykloje buvo- 
taip-suerzinta ir sujaudinta, kad 
-greitu laiku gavo priepuolį ir 
1972JV.9. mirė. Kaip ji baisiai 
atrodė, kai išėjo iš mokyklos, ga
li,^ paliudyti Birutė . Juknienė, 
gyv, Adutiškyje, kuri su ja kal- 

-bėjosL’^t:

(Kbdėk raudonas drabužis ga- 
Ižmas, baltas >— ne?):

Mokinė M. Skrickaitė, labai 
jąrlk, mandagi, gavo elgesio ket- 
AaęRąoiAdtina pasiteiravo, už ko- 

sumažintas laips
nis. GaVd. atsakymą: ‘Už elgesį 

nes eina į bažny-

'■‘Norėdamos paprašyti, kad 
sūdrau'stų tuos, kurie drumsčia 
rfij&šų/Tr mūsų vaikų ramybę, 
kišasi' į mūsų sąžines, 1972.IV. 
13. ‘kreipėmės į Švenčionių ra
jonoj švietimo skyrių. Jis mus pa
informavo, kad tikinčiųjų reika
lus tvarko rajono Vykdomojo ko-. 
mitė(o pirmininko pavaduotojas 
dfg. Šauliūnas. Pavaduotojas su 
muriifs h ė norėjo kalbėtis, nežiū- 

pas jį buvome nuėju
sios priėmimo dieną darbo me
tu. Drg. Šauliūnas mums sakė, 

-kad«nk»-aštuoniolikos metų vai-' 
kai neturi teisės dalyvauti baž
nytinėje apeigose.
’ ^Jėf taip, tai kodėl vaikai da
lyvauja “visokiose vaikštynėse? 
Pvz< Gegužės pirmosios, Spalio 
švėhtėse?
: *$Jei vaikai negali apsivilkti 
baltais rūbeliais, tai kodėl jiem 
rišami raudoni kaklaryšiai?

•‘'‘‘Jeine galima vaikui prisiseg
ti -kryželio, kurį jis myli, tai kam 
šėgarftos žvaigždės?
‘'-Kodėl įrašo į spaliukus, pio- 

iiięriiis ir komjaunuolius ir 
Ynoko*Vaikus meluoti tėvam?

• '“Kodėl bažnyčioje vaikam 
'draudžiama ištarti: ‘Jėzau, aš ta- 
vė’'ffiyliu’ ir mažiau draudžiama 
ėieŠai keiktis ir koliotis?

(Tarybinė mokykla auklėti ne
sugeba):*

“Už vaikų išauklėjimą mes, tė- 
ėši; "atsakingi prieš Dievą ir vi
suomenę. O gyvenimas įrodė, 
kad tarybinė mokykla gali var
kite išmokyti tik skaityti ir rašy
ti,-^' tinkamai išauklėti — kaip 
jie*1 turi gyventi — nesugeba. 
Štai keletas faktų:

‘“’PriėŠ porą metų Adutiškio 
vidurihėš m-los mokinys Kaz- 
Jjftišltas iŠ namų išėjo į mokyk
lą’ ’bef į mokyklą nenuėjo, o pa
sikorė.

' “Bti^'ęs Adutiškio vidurinės 
rH-lbs mokinys Jasiulionis apsi
vogė ir muša savo motiną.

4 “Buvęš mokinys Jukna už ka- 
Yėivio' iižpuolimą ir apiplėšimą 
1970 buvo viešai teisiamas.

“Svirkų aštuonmetės m-los 
mokytė Trečiokaitė 15-16 metų

(Ko prašome?):
“Maloniai prašome duoti nu

rodymus atitinkamiem organam 
ir Adutiškio vidurinės m-los va
dovybei, kad mūsų vaikam nie
kas netrukdytų ir jie galėtų bū
ti lygiateisiais mokyklos ir baž
nyčios nariais;

“kad galėtų be baimės eiti ir 
klausyti Bažnyčios pamokymų, 
kurie žmogui būtinai reikalingi 
kaip kasdieninė duona.

“Mes norime, kad mūsų vai
kai ne tik ateistų tiesas išgirs
tų, bet kad pažintų tikrąjį Die
vą ir jo įsteigtą Bažnyčią.

“Suprantama, kad A. Stasiū
nienė be laiko mirė, gindama ša-

ant viškų ir mokyti vaikus gies
mių ?. 1 j ‘

“Paaiškiukite kunigui, kas 
jam leistina: laikyti mišias, Bany Dr. B. Ncrthpcrt. N-T. UTH. T»L (516) 757-005&‘
nuvažiuoti pas ligonį, palydėti ________ _ ______ “ „ . . _ . . ____
mirusį iš bažnyčios. Tačiau ku
nigui neleistina palydėti miru
siojo iš namų, melstis tikinčiųjų 
namuose. Tegu įsako kunigas 
žmonėm, kad jie negiedotų, ly
dėdami numirėlį.

“Negalima kunigui mokyti 
vaikų pirmajai komunijai, o tik 
egzaminuoti ...” 

V. Šauliūnas klausė parapijos 
vyrus:

“Kas jums leido pastatyti 
šventoriuje kryžių? Kas leido su
remontuoti šventoriaus tvorą? 
Jūs nieko neatsiklausėte.”

“Aš buvau pas jus nuvažia
vęs”, kalbėjo bažnytinio komi
teto narys Bičelis, “prašiau ply
tų ir cemento, o jūs atsakėte: 
“Bažnyčiai nėra. Mums maža 
medžiagų statybom.”

Per visą pokalbį parapijos 
žmonės laikėsi drąsiai. Povilas 
Burokas net išsitraukė iš kiše
nės Tarybų Sąjungos konstituci
ją ir rengėsi V. Sauliūnui paskai
tyti apie sąžinės laisvę, bet val- 

komitetas; Kunigas negali rinkti džios atstovas neleido, 
aukų, o tik kasinihkas ...

• ’ “Draudžiama vaikam patar- 
nduti kunigui per mišias, daly
vauti’ procesijose, berti gėles; 
negalima vaikam drauge su ku
nigu sakyti: ‘Jėzau, aš Tave my
liu’;' negalima vaikam giedoti

vo ir vaiko teises. Negalvokite, 
kad mes pabūgsime mirties ir 
liausimės gynę savo vaikų tei
ses. Ne.

“Mes prašome savo vaikam 
sąžinės laisvės, pasiremdami 
Tarybų Sąjungos konstitucijos 
124 straipsniu, kuris užtikrina 
visiem piliečiam sąžinės laisvę.
/‘Adutiškis, J972.IV-20.” .

(Atsakymas į prašymą):
1972.VH.13. į apylinkę buvo 

iškviesta^ Adutiškio parapijos 
“dvidešimtukas”. . Švenčionių 
rajono Vykdomojo komiteto 
pirmininkopavaduotojąs V. Sau- 
liūnas jiems kalbėjo:, .

“Draugai, jnes jus čia pakvie
tėme. paaiškinti, kas. galima ti
kintiesiem . t .

“Jums leista turėti vieną ku
nigą, Vargonininką, zakristijoną 
ir varpininkę. Kunigą vikarą tu
rėti negalima, nes maža kunigų.

“Viską turi tvarkyti parapijos

Apylinkės pirmininkas patei
kė dvidešimtukui pasirašyti raš
tą, kuriame nurodoma, kad para
pijoje vaikai mišiom tarnauja, 
barsto gėles, gieda chore ir t.t. 
Niekas nepasirašė.

(Bus daugiau)

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS .DIDŽIAUSIAS .
Balandžio 28 mirė Jacųues 

Maritain, palikdamas gyvą savo 
įtaką toli už Prancūzijos ribų 
kaip didžiausias dvidešimtame 
amžiuje katalikiškos minties fi
losofas.

Kai pradėjo studijuoti, Sorbo- 
noje ir Paryžiuje buvo populiai 
rus empirizmas, pozityvizmą!; 
Juo M. nesitenkino. Ieškojo sayp 
kelio. Filosofo Bergsono pastū
mėtas į intuityvizmą, M. padarė 
dar. vieną žingsnį toliau— 
abrisu žmona priėmė kataŠČĮlg 
bę, ir rado savo mintim paterF 
kirtimą šv. Tomo Akviniečio 
moksle.

Polemikose prieš empirizmą 
ir egzistencializmą, M. savo vei
kaluose plėtojo šv. Tomo idėjas 
ypačiai apie valstybinę sant
varką. Savo vadinamame “in
tegraliniame humanizme” pa
sisakė prieš totalizmą, už socia
linio bei ekonominio teisingu
mo vykdymą valstybėje.

Maritain mintys rado atgar
sio ir Lietuvoje. Jį dažnai ci
tuodavo prof. St. Šalkauskis. Jo 
socialinio teisingumo idėjos at
liepė ir Lietuvos jaunųjų katali
kų deklaracijoje |“Į pilnutinės 
demokratijos kūrybą”.

Kai Vokietija užėmė Prancū
ziją, Maritain profesoriavo Ame
rikoje. Po karo grįžo ir trejus me
tus buvo paskirtas Prancūzijos 
ambasadorium prie Vatikano.

ANTANAS J. ŠAVKL8KI8 — ttetuvia advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhavea, N.Y. 11421; taL 441-1182. namų TW 7-3001 (nuo 9 r. iki 9 <>

tim KotfyŽtoa parlptnariMaviaoee miesto dalyse. Tek 286-3244.

JO8RPH GAR8ZVA — GRAB0RIU8, BAL8AMUOTOJA8. 1 m 
koplyčios. 281 Badford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; BV 8-9770.

MATTHBW P. BALLA8 BŲJIBRAL BOMB — Modami koplytta, Alr-om- 
štaonad. A. J. Batton-BaltKtaaa, Uoanaad Managar and Notary PubUc. W 
GBaad Bt. BaooiUya, N. Y. M2H; BT2-5048.  • • - - 4

TAI80M RADIJO IR ▼KLKVIZUOO APARATUS spalvotus ir paprastus. 
FOnaa patarnavimas įdedant nauja* dą!!*. Aptarnaųjam Quaens ir apylin- 
kša ttetuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreipti* taL 947-0887, Adresas: 
W j«e Karias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendele, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
WoodhavenBhrd.).>■ .; ;' s.'j

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių. ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
k Darbininko administraciją, 910 Willoughby Avė.', Brooklyn, N.Y. 1122J.

■ BUYU8 FUNKRAL HOME, Mario .Tebeeita, Jr. laMotuvtų direktorius. 489 
LažąytU SU. Nevarir. N J. 07105; taL* MArket 2-5172. Paruošiamos gar*

VAITKUS FUNCRAl-HOMS. Notazy PoMie. 197 Web*t«r Avė. Camtatife* 
M***. Prama Vaitkų*, laidotuvių direktorių* ir balsamuotoja*. Modatirifta 
koptyfia Imrmanitor-dJ^aL Aptarnauja Cambridce ir . Bostoną. TR 6-6434.

4tlMO8 ir JUOJKIJBRU2Ų siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su- 
-darant siuntinius ir užsakant Mtaa dovanas į Lietuvą. DMelis prekių’pasi- 
-rinlrimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
WaodiMven, N.Y, 11421. Trief. 441-4712 z :

JUOZO ANDRU6ID Raal Eštata, Inauranoa. Apraudimas gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tas užpil
dymas, Mutual Bunda—pinigų invaatarijoa. Kasdien nuo 9 Ud .8 vaL; .MBta- 
dtanlaia ūd 6 v. pp. 87-69 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI ?-4<n

0YTAUTA8 BRLKCKA8, gąv^ W!nter Gardai Tfcvern. 1883 Madfcacm St, 
RMfavood, N.T. 11227, BV 2-6440. Salė vaatuvėma ir kt pramogom*. 
to duodami polaidotuviaiai ptetfia. Pirmo* rUi«* lietuviška* maiata* prta 
narna IraivM

Jacques Maritain
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Okupiiotoj Lietuvoj
Šauksmai apie klerikalizmą
Lietuvos Mokslų Akademijos 

Darbų 1972 m. 4 (41) serijoj 
A — (visuomeniniai mokslai) 

j tarp eilės straipsnių yra ir toks 
labiausiai “rėkiantis” — “Pasau- 

į liečiu klerikalų reakcinė veikla 
Lietuvoje hitlerinės okupacijos 
metais (1941-1944)”. Straipsaris 

■“.pradedamas Laikinąjį Vyriau- 
^sybe ir baigiamas Vyriausiu lie- 
’^tuvds Išlaisvinimo Komitetu, 
. kaip Hitlerio “talkininkais” 

(Pastaruoju metu ypatingai su- 
/stiprinta propaganda prieš jų va

idinamą klerikalizmą.) (Elta)

Tada suartėjo su Giovanni Bat- 
tista Montini. Pastarasis tapęs 
popiežium Paulium VI, savo en
ciklikoje “Populorum pro- 
gressio” atsirėmė į Maritain 
ekonominio teisingumo idėjas. 
Paulius VI norėjo paskirti Mari- 
tainą kardinolu, bet pastarasis 
nesutiko.

Nuo žmonos mirties 1960 Ma
ritain apsigyveno prie Tuluzos 
“Jėzaus mažųjų brolių” vienuo
lyne. Mirė, sulaukęs 91 metų 
amžiaus.

Jaunimo stovykla Neringa netoli Sao Paulo.
Brazilijoje. Vadovavo kun. H. Šulcas. Nuotr. A. Saulaičio

.8 A G MAISTO KRAUTUVE. Antanaš Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 29^-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn. 
N.Y. 11211, OT 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom J namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders spėriai price for Weddhurs and Parties. Home-made Bologna.

MBAMINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Sakiną Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dtdia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-O4 Junction Blvd., Čorona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
ŠUPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New Torte, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems impor* 
tvotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm^. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšie* pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus j Europą. .Užeikite -ir įsitikinsite^-i- -

LIETUVIŠKOS MUZKOŠ PLOKŠTELES, knygos^ ;sy«ikiiwnų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliayn lipinukai, ^ųyęųy- 
rei gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

“Dabartinio lietuvių kalbos 
žodyno” išleista antroji laida. 
Pirmoji laida buvo 1954 m. Kaip 
š. m. kovo 7 “Tarybinis Moky
tojas” praneša, antroji žodyno 
laida esanti žymiai padidinta: 
esą apie 60,000 žodžių. Vien tik 
žodžių, kurie prasideda raide 
“a”, pirmoje laidoje buvę 2790, 
o antroje — 4185. Redakcinę

' kolegiją sudarė J. Kruopas (ats. 
redaktorius), A. Lebedys, D. 
Lukšys, J. Paulauskas, J. Sen
kus, K. Ulvydas. Vilnius, 1972 
m. (Elta) .

Ekskursijų vadovai
Ekskursijų vadovai, turistus 

ok. Lietuvoj vedžiojantys gidai, 
tai “kultūrinio ideologinio fron- 

* to darbuotojų armija”, rašo AntaJ 
nas Papšys “Kultūros baruose” 
(1972, 10 nr.). Papšys gidams 
prikiša margumą ir “reikiamo 
politinio, dalykinio ir metodinio 
pasiruošimo” stoką. Dabar kva
lifikuotus gidus profesionalus 
“pagal specialią programą nu
matoma ruošti aukštosiose mo
kyklose prie humanitarinių 
mokslų fakultetų”. Pasak Pap- 
šio, “būsimieji gidai čia turėtų 
gauti bendrą politinį ir dalykinį 
pasiruošimą”.

(Elta)

LIETUVOJ DAUG 
NERAMUMŲ

New Yorko vienas gydytojas 
balandžio gale lankėsi Izraelyje 
ir ten sutiko žydą, kuris iš Kau
no buvo atvykęs prieš 3 mėne
sius. Tas ir pasakojo, kad Lie
tuvoj esą daug neramumų. 
Vyksta dažni areštai, tardymai. 
Jis pats buvęs du kartu areštuo
tas ir sėdėjo kalėjime.

Tiek anas atvykęs iš Lietu
vos, tiek ir šis gydytojas stebė
josi, kad laisvojo pasaulio spau
da nieko nerašo apie tuos nera
mumus Lietuvoje.

Alice’s Florist Shop :
107-04 Jamaica Ava. Richmond Hill, N.Y. i

—----- Gėlėt įvairiom progom---------- |
i Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius | 
! atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; var X 
! kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. X

Lietuviško stiliaus paminkle * 
sukuriami ir veltui pristato-’ 
mi į visas kapinės New York, 
New Jėfsey ir Connectfcut 
valstijoseJUOZAS T- 

IMO t •♦Taj?

Fasolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prieš St John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queem, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St, Brooklyn, N.Y. 11229 >— Tel. 709-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės | visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta
Patarnaujama vlaueee 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Crvtoes)
.AUTOBUSAIS įdomių vietą 
lankymai

BpscUHlM IMMUlMOOt
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPBM8
JAUNIMUI
ŠEIMOMS



■UDBMNINt^At 910 WILLOUGHBY AYE. 
. HRJflf■RllnlBROOKLYN, N. Y. 11221

Ediaori^I Office GL 5-7281 Būstams Office GL 2-2923 -

TU E VORKER by FRANCISCAN FATHERS ‘ t

Eina nuo 1915 metų*'- — — - ------
1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄir LIET- ŽINIAS

Secood-class poctase paid it Brooidyn Port Office . .
PuHūhed; wcc.|h

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per yeae S8X)0 ? i -Č'.
Lafkrattj tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA

Straipsnius ir bcespoosiencijas redakcija taiso savo nuožiAra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
ir grąžinami nbrianu pražant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebūtinai iireBkia redafcH>os 
neoaMOf. ViiieHramą turinį ir kalbą redakcija uuatsafcoc . * ' : .:

JAV LB vicepirmininkas jau- Ą pTt’ t A T TNllVf A A Ptl? ’
nimo reikalam Juozas Gaila pra- x1LJL IAj JikV zmJL JLJLLi

nimą, jį organizuoti ir jo veiklą KULTŪRINIUS KLAUSIMUS 3 
paremti. Daugiausia tos para- .
^^ajaunimok0^0.- j>Gaik>s VaškeUo pranešimai JAV LB

Kalanta ir kiti 
ugnies broliai

Prieš melus gegužės 14 Kaune 
susidegino Romas Kalanta, 20 
metų darbininkas ir moksleivis. 
Ne jis vienas. Po Kalantos ge
gužės 28 lutas susidegino Va
rėnoje; birželio 3 susidegino vėl 
Kaune Andrius Kukavičius, 60 
metų; birželio 10 mėgino susi
deginti Zalilataskas, 62 metų.

Kabintos ir višų: kitų ugiries 
brolių metines šią savaitę prisi
menant, dėmesys mažiau kryps
ta į klausimą, -kiek jį’aukos1 bu
vo prasmingos; ’ kiek; jų' šauks
mas buvo išgirstas režimo - ir 
Vakarų. Atsakymai įtūps klausi
mus būtų sovietinio- režimo ir 
Vakarų istorija. - ; s ’ * ■{ " :

Gyvųjų laužai nebuvo despe
racijos aidas. Tai buvo protes
tas prieš laisvės atėmimą — lais
vės žmogui, laisvės tautai.

“LaisvėsLietuvai!” buvo Ka
lantos ir kitą ugnies brolių bei 
demonstruojančio jaunimo 
šauksmas.

-o-
Gyvųjų laužas buvo neatsitik

tinis ir ne pirmas pasipriešini
mo bei protesto ženklas. Tik jis 
buvo aukščiausias, tragiškiau
sias tarp eilės kitų tuo metu 
pasi rodžiusių ženklų Lietuvoje.

Gyvųjų laužo istorijoje, dome
sį traukia klausimas:., r ;kas 
nulėmė, kad jie savu noru, są
moningai prisiėmė mirtį, lieps
nose?.

Viena, jie turėjo būti didelio, 
nepalaužiamo tikėjimo laisVe. 
Tikėjimo minties ' laisve, kū
rybos laisve (o tai tegali būti 
tik laisvoje valstybėje).

Tik jiem, gyvenantiem reži
me, kuris atima iš.žmogaus lais
vę, suprantamas Putino Myko
laičio šauksmas: “nėr pasauly 
laimės didesnės kaip — laisvė!”

‘ Iš pranešimo aiškėjo ir kai 
kurie jaunimo reiškimosi ženk
lai. Būtentr

1. Organizuojant jaunimo at
stovus į kongresą, JAV buvo 
įvykdyti jaunimo rinkiniai. 
“Nors rinkimai ir nebuvo visiš
kai" tobuli, bet tai buvo pirmas 
kartas, kad jaunimas pats galėjo 
išsirinkti savo atstovus”.

> 2. Jaunimas mėgino atsistoti 
ant savo kojų ir reikštis savaran
kiškai. ; Tokios savarankiškos 

. veiklos ženklas buvo “Lietuvių 
jaunimo informacijos centras”. 
Apie jo veiklą, ir santykius su 
LB; “Pradėjus eiti to centro 
biuleteniui; tuoj, jo leidimą pa
rėmėme 300 dolerių. Vėliau biu
letenis tapo laikraštėliu, ir iš LB 
buvo prašoma padengti jo leidi
mo i išlaidas, kurios< buvo virš 
mūsų pajėgumo. Spaudoj pasiro
džiusios žinios; kad LJIC įsi
jungia į Lietuvių Bendruomenę, 
buvo neteisingos, nes to centro 
organizatorius įsijungimą supra
to įtik finansine prasme, būtent: 
LB padengia centro turimas 
skolas ir ateities išlaidas. Gi tos 
skolos už 1971 metus siekė 
3,000 dol., o pramatytos išlaidos 
1972 m. virš 5,000 dol. Aišku, 
mes tokių išlaidų iš savo iždo 
negalėjom padengti. Paskutinė
mis žiniomis, LJIC laikraštėlio 
leidimą sustabdė, o PLJS pradė
jo leisti “Žiniaraštį”.

tarybos sesijai

Antra, jie turėjo būti didelės 
drąsos, ryžties ir socialinio įsi
pareigojimo. Jautė savo pareigą 
už visus kitus pasipriešinti lais
vę atimančiai priespaudai. Pasi
priešinti net ir savos gyvybes 
kaina, nes vertybių, gradacijoje 
laisvei, visų laisvei, skyrė dau-

1969: rupinio mėn. Vilniaus 
arkivyskupijos kunigų raštas 
Maskvai.

1970: liepos 27 teisme kun. 
Antano Šeškevičiaus kalba prieš 
draudimą atlikti jam kunigo pa
reigas tikėjimo mokant.

1970: mėginimai iš žemės be
laisvės išbėgti j ten, kur tikėjo- giau pirmenybės nei savai gyvy- 
si laisvės - spalio, 15> tėvas, ;■ .
sūnus Braarolsai^ lapkričio
Vytautas ir Gražina Simokaičiai;
lapkričio 23 Simas Kudirka.

1971: lapkričio 11 teisme kun. 
Juozo Zdebskic kalba, demas
kuojanti režimo dviveidiškumą; 
tikėjimo laisvę konstitucijoje, 
tikėjimo draudi mą praktikoje.

1971-72: gruodžio-vasario mė
nesiais 17,000 peticija JT gen.
sekretoriui.

Tai labiausiai čia žinomi įvy
kiai, vienas po Įeito, vienas šalia 
kito. Tai įvykių masė, reiškusi 
ne vieno, ne antro, bet daugu
mos, visos tautos dvasią. Jų 
visų viršūnė, pati tragiškiausia 
— tie gyvųjų laužai.

; . Jų auka neeilinė. -Ji rodonkitk 
slopus, įkyrus, nužmoginantis 
turi būti tas svetimos prievartos 
slogutis.

Mėginimas šią auką ir jos pro
testą ignoruoti rodo, kiek žmo
niškumą yra praradęs sovietinis 
režimas ir tarptautinės instituci
jos.

Jaunimo atoliepis į Kalantos 
auką, prasiveržęs demon
stracijom, rodo, kad jie, tos sa
vanoriškos aukos, yra virtę švy
turiais tautos istorijoje kaip ir 
Pilėnų gynėjai, Kražių gy
nėjai, nepriklausomybės sava
noriai, laisvės kovotojai — parti
zanai. Juozas Gaila, Nuotr. K.čikoto

3. Tas PLJS reiškia Pasaulio' vienkartinius darbus 
lietuvių jaunimo sąjungą, kuri 
atsirado antrame jaunimo kong
rese. Prieš tai LB organizavo 
prie apygardų ir prie apylinkių 
jaunimo sekcijas. Tos jaunimo 
sekcijos buvo branduoliai jauni
mo kongreso komitetam. Reika
lai ėmė painiotis, suorganizavus 
Pasaulio jaunimo sąjungą. “Šios 
sąjungos — sakoma J. Gailos 
pranešime — jaunimui nepiršo- 
me ir tuo pačiu jos steigimui ne
prieštaravome. Sąjungos stei
gimo svarstymuose jutome, kad 
jaunimas nori tvarkytis savaran
kiškai, bet taip pat siekia vyres
niųjų pagalbos, nois to ir nepri- 
pažindamas. Todėl ir kongresui

■ praėjus iš savo pusės nesi
ėmėme iniciatyvos, organizuoti 
PLJS skyrius ar sekcijas. Norime 
leisti pačiam jaunimui organi
zuotis, o jei į mus kreipsis, vi
sada padėsime — Šiandieną 
jaunimo sekcijų (prie apygardų 
ar apylinkių) padėtis neaiški. 
Daugelyje vietovių jos persior
ganizavo į Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos sekcijas . . . Aiš
ku, kad dviejų sekcijų prie LB 
tikrai nereikės; turės būti ar vie
na ar kita ... Jeigu matysime, 
kad PLJS veikla nesiklijuoja, 
grįšime prie ankstesnių jaunimo 
sekcijų”.

“Tektų pastebėti, kad po jau
nimo kongreso ir tautinių šokių 
šventės mūsų jaunimas pastebi- 

į mai apsnūdo. Nepaprastai sun- 
j kiai vyko parašų rinkimas Jau- 
5-nimo Peticijai: nesulaukiama at
sakymų į aplinkraščius ir laiš- 
įkus iš buvusių atstovų. Atrodo, 
' kad įvairios politinės demonst- 
į^racijpš ir jaunimo metų rengi

niai išsėmė daug energijos”.
pripažinti, kad3&- . 

vaidmerų mūsų jau
nimo auklėjime atlieka ideologi
nes jaunimo organizacijos. 
Bendruomenės pareiga jų veiklą 
visokeriopai remti ir užpildyti 
paliekamas spragas. Mūsų jauni
mas politiškai gana naivus ir ge
rokai paveiktas šio krašto kairių
jų liberalų. Tačiau politika jis 
domisi ir, palyginti, lengvai į- 
traukiamas į laisvinimd darbą. 
Tad Bendruomenei ir tektų į 
tai atkreipti ypatingą dėmesį”.

w PRANAS MUNDEIKIS

,SKMER|Ora
Judas, šitai girdėdamas, apsi

ramino; dargi staptelėjo ir pa
laukė Zebediejienės.

— Tai kadtavasis Jonas ar tik 
nebus išgavęs patį didžiausią 
pažadą? — vfej šnekėjo kaip 
žmogus Zebediejaus sūnų moti
nai.

— Mano Jonas?! — net išsi
žiojo moteriškė iš nustebimo 
ir ėjo su nukarusia apatine lūpa, 
pamiršusi susičiaupti. — Tai ką 
gi jam pažadėjo Viešpats? — pa
galiau vėl atgavo kvapą.

— Ar tai tu dar nežinai?! O! 
Jam labai daug pažadėjo. Kiek
vienas, turbtlt,norėtų. Jonui gy
venimą jis pažadėjo . . .

— O ką tai rei škia?
— Tai reiškia, kad Jonas ne

mirs. Ar tu supranti, motin, kiek 
tai žmogui reiškia nemirti? .. 
Taigi aiškiai artą kartą pasakė 
Petrui: “O kas tau darbo, Petrai, 
jeigu aš Jonį ir gyvą paliksiu, 
kolei vėl supjšiu? ..” Taigi tai 
baisiai didelis pažadas, motin.

Bet Zebediejaus sūnų motina 
purtė galvą ir teištarė tiktai 
tą vieną: “Jeigu .. .”

•o-
Saulutė jau slinko vakarop, kai 

atėjo įsakymas sustoti poilsio.

Kas prausėsi, kas šukavosi; kas 
kitą jupą persivilko, kas sanda
lus pasilopė. O Marija, Veronika 
ir Marija Magdalietė, Andriejaus 
ir Pilypo padedamos, iš su savi
mi turimų atsargų paruošė vaka
rienę. ■

Saulutė jau buvo nusileidus, 
o ir temo greitai, kai visi pa
valgę tuojau pat kas sau sumigo.

Netoli laukuose, kažkur tarp uo
lų, ūbavo pelėdos. O Judas kaž
kodėl negalėjo užmigti. Dabar ir 
kita mintis nejaukiai jį kuteno: 
kaip čia buvo, kaip išėjo, kad 
Magdalietė visai į.jį net nepa
žiūrėjo? Ogi nieko sau merga, 
būtų galima į ją taip sau iš ar
čiau pasižiūrėti... Ir dar šito
kią gundančią naktį: su mėnuliu 
ir su pelėdomis ...

— Ech!... Šitokią naktį juk 
bet ką galėtumei priglausti... 
Bet kokia čia bala su ta Mag- 
daliete? Lyg būtų čia kam bran
gintis! Anksčiau gi, sako, bent 
pusė legijono galėdavo pra
joti ... O dabar branginasi . .. 
Pamanykit tik, pagarbos užsigei
dė moteriška ... Ko gero, pa
leistuvė įsižiūrėjo į tą mūsų ka
raliuką? ... Karaliene begėdė 
užsinorėjo būti! ... Aš jai tą ka

ralienę kada nors įdėsiu ... Dar 
pažiūrėsime, kuris kantrybės 
daugiau surasime . ..

Ir šitaip visą reikalą apsvars
tęs, Judas nebegalėjo nugulėti: 
jis atsikėlė ir patyliukais pra
dėjo slankioti. Tarp visų mie
gančiųjų ieškojo Marijos Magda
lenos.

Vyrai dažniausiai po vieną iš
siblaškę tarp akmenų ant sama
nėlių miegojo, o moterų vis ne
buvo matyti. Už vieno didesnio 
kadugio, nuo kur vėjas pūtė, 
pagaliau pamatė ir krūvelę mo
terų. Ten jų gulėjo trys: Salo
me, Marija ir Magdalietė.

— Egi, tas jaunas žvirbliukas 
Veronika turėtų būti kur nors 
viena . . . Kad taip ją užtūpti čia 
kur nors pakrūmėlėje, kaip va
nagėliui jauną vištą?

Naujoji mintis pritrenkė Judą 
labiau, kaip senoji: jis jau net 
pradėjo akyse matyti, kaip ta viš
telė kėpso po kadugėliu; vėjelis 
pučia,, užklotėlis atsiplėšęs .. . 
Net sudrebėjo Judas, kaip malo
ni jam šitokia mintis pasidarė.

Patyliukais, net ant pirštų ga
lų, kaip išalkusi lapė, slinko Ju
das apie kiekvieną akmenį ar 
aikštelę kadugiais apaugusią ir 
tikrino 4š arčiau kiekvieną mie
gantį.

Jau buvo daugiau kaip pusę 
rato visą šią miegančią landynę 
apėjęs, kaip ką tik petimi neuž
kabino čia pat besėdinčio ir be
rymančio Jėzaus. Jis sėdėjo, ran
komis parėmęs smakrą, ir žiu
rėjo tolyn, ten, kur turėjo būti 
Jeruzalė. Judui pasivaideno, kad

u^uus, kuriais “dėmesį, kad mūsų mokslininkai 
eita į pagalba kitiem, minėjo -Ir prbfesįonalai, vengdami mūsų 
darbus, kuriuos valdyba buvo"' emigracinio susmulkėjimo, pa- 
planavusi ir vykdžiusi. 
Parama kitų darbam:

mažu tolsta ne tik nuo lietuviš
kų reikalų, bet ir nuo tautinio 

“Kiek tik pajėgos ir turimi re- užsiangažavimo. Buvo priėita 
sursai leido, visuomet, stengė- nuomonės, kad LB institucijona 
mės būti jautrūs prašomai pagal- reikia atkreipti dėmesį, kad 
bai, ar tai būtų lituanistinio švie- rnūsų mokslininkai ir profesio- 
timo bėdos, jaunimo kongreso nalai ne tik dalyvautų .mūsų kūĮr 
reikalai, LF vajus, ar “Ericyčlo- 
pedia Lituanica” nepasisekimai. 
Taip pat neatsakėme prašomos 
pagalbos atskirose kolonijose 
rengiamiem kultūrinio pobū
džio paminėjimam ir sukaktu
vėm. Geibėjom Lietuvių" bend
ruomenės minėjimui New Ybr- 
ke, lietuvio rašytojo pagerbi
mui ir Lietuvos universiteto mi
nėjimui Detroite. Nemažai dar
bo pareikalavo rūpestis “Ėthųi.c 
Hėritage” įstatymo pravėdiniu: 
reikėjo parūpinti dokumentiriės 
medžiagos apielietuvišką emi
graciją JAV ir jos kultūrinius lai
mėjimus ir pasiekimus, Radus, 
kad JAV informacinio pobūdžio 
leidiniuose, kaip tai “Encyclo- 
pedia of Associations”, stokoja 
dabartinius laikus atitinkančios 
informacijos, teko visų ‘ pirma 
tuo pasirūpinti”.

Tarp c.v. planuotų darbų:
“Jau pereitoji p. Nainio vado

vaujama c.v. buvo atkreipusi

Apie “kultūrinius klausimus” 
pranešė vicepirmininkas kultū
riniam reikalam Aleksas Vaš
kelis. Minėjo pranešime apie Aleksas Vaškelis. Nuotr. k. či- 

koto

jo paakiai buvo šlapi: lyg jis 
būtų verkęs.

— Kokie rūpesčiai tave už
gulė, Judai, kad nemiegi? — net 
nesujudėjęs paklausė Judą Jė
zus.

— Tavęs ieškojau, mūsų Ka
raliau, — vos susigriebė J'udas 
ką atsakyti, šitaip netikėtai atsi
radęs po pat Jėzaus akių.

— Nejaugi vėl su skundais? 
— ramiai šypsojosi Jėzus.

— Ne, šviesiausias Karaliau! 
Kada gi aš skundžiausi?! Tai tik 
jų visų pikti liežuviai! Aš tik 
teisybės ieškau: juk visada už 
teisybę buvau ... Gal, sakysi, 
ne?

— Kai tamsu, Judai, bus sunku 
tau surasti ir teisybę: juk matai, 
kad naktis ir visi miega .. .

— Na, kaip tu čia, Mokytojau, 
miegosi! Negi jiems rūpi, kad’ 
tu čia dabar dėl visų kankinie
si ir negali rmegoti? Aure! Pa
ėdė ir sumigo. Teisingai tu ne 
kartą sakei, kad šėtonas ateina 
bemiegant. Gi sakiau jiems, kad 
nors trupinius pavalgę surinktų, 
o ką?. . Nė pusės krepšio ne
pririnko! Ar tai taip buvo, Val
dove, kai jiems aną kartą buvai pa
liepęs surinkti trupinius?

— A, tai, sakai, neklauso? — 
nusijuokė Jėzus.

— Ačiū, brangiausias Kara
liau, kad pasakei! Taigi aš tai ir 
norėjau pasakyti! Jeigu duo
tumėt man* trupučiuką dau
giau valdžios ant jų? .. . Klau
sytų! .. Aš juos taip prigrieb

tūriniame ir visuomeniniam gy
venime, bet ir “sirgtų” mūsų 
tautinio išlikimo bėdomis, šiam 
reikalui .. .išsivystė gana nuo
širdus bendradarbiavimas taip 
c.v. ir Lit. Inst. vadovybės ir jo 
skyrių. Taip pat artimai bendra
darbiauta su LKMA židiniai^ ir 
ALIAS-PLIAS valdybomis. Iš 
Šių institucijų esame susilaukę 
tikrai vertingos pagalbos”.

“Pats- didžiausias mūsų užsi
angažavimas kultūrinėje srityje 
yra II Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo rengimas. Kaip kiekvie
nas didesnio masto parengimas, 
taip ir šis neišvengė mūsų visuo
menėje besireiškiančių chroniš
ko negalavimo simptomų. Bet 
dabartiniu metu rodosi, kad jau 
esame praplaukę pačias pavojin
giausias uolas.”

Teko kai ko atsisakyti. “Teko 
atsisakyti nuo užplanuotos Lie
tuvių > Mokslo Draugijos stei
gimo”. Dėl pinigų stokos nepa
sisekė organizuoti bibliografijos 
darbo, kuris yra atsilikęs jau tre
jus metus. Atsilikusių metų dar
bam reiktų 3,000 dol.

Dainų rinkinys choram orga
nizuoti pavestas muzikui J. Zda
niui, administracijos darbus pri
siėmė V. Šalčiūnas.

“Mes stojom į darbą ne tikė
damiesi, kad skinsime kokius 
kultūrinio darbo vaisius, bet 
greičiau saugoti, kad mūsų kuL 
tdrfeaio darbo židinys'kB^eOtųsi. 
Aštikiu, kad čia mus lydėjo ir 
šioks toks pasisekimas”.

čiau, kad jie man ir iš tų akme
nukų duonos trupinių prirink
tų .. . Aš moku būti kietas, kur 
reikia. Bet kad, Viešpatie, ma
nęs visai negini, kai jie mane ap
juokia . . . Va, kad ir tas Petras! 
Ko jam čia visą laiką vyresniu 
dėtis?. . Čia yra daug už jį 
vyresnių, va, kad ir jo paties 
brolis Andriejus, kad ir aš 
pats ... Juk vyresni už jį; ar 
ne? Taigi, šviesiausias Karaliau, 
mane paskyrei visus mūsų rei
kalus tvarkyti; ar ne?.,

Jėzus sėdėjo, žiūrėdamas į 
mėnulio apšviestas^lolumas, ir 
labai paiengviukais, beveik ne
matomai lingavo galvą.

— Arba, kas tai matė, kaip tas 
Jonas?! — vėl gudravo Judas. — 
Rodos, pats gi matai, .renku, de
du, kad tik daugiau būtų, kad tik 
visiems pakaktų, o, žiūrėk, to 
liežuvis jau mane ir vagimi ap
šaukė ... O už ką?! Ar už tai, 
kad juo taip pat vienodai rūpi
nuosi, kaip ir kitais?. . Taigi la
bai prašau tave mūsų Šviesa: 
duok man daugiau valios ant jų 
visų .. . Kad klausytų! ..

— Tai kad, tur būt, tu jų 
nemyli, jei neklauso? — nusi
juokė Jėzus.

— Va, tai tau dabar! . . Nemy
li, — išsižiojo Judas. — Viešpa
tie, tu pats gi myli juos — o 
kas?! Vienas sau veblena, kitas 
sau ...

— Judai! — pakėlė balsą Jė
zus. — Sakau tau, jie mane my
lės labiau negu pats.

“Aušra”, lietuvių kalba Lenki
joj leidžiamas laikraštis, nese
niai atšventė savo 15 metų su
kaktį. Per tą laikotarpį teišleis
ta 19 kuklių numerių. Laikraštis 
oficialiai leidžiamas Varšuvoj 
Lenkijos lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos ir yra stipriai 
komunistiškai indoktrinuotas. 
Privačiais pagrindais leistos 
“Varsnos” Lenkijos valdžios or
ganų buvo pripažintos nepakan
kamai komunistiškom ir pereitų 
metų gale uždarytos.

Šitaip pažabotas Judas pasi
traukė į šalį ir, kad Jėzus matytų, 
jog jis tikrai geras, atsigulė po 
čia pat augusiu nedideliu kipa
risu. Ir, kol užmigo, tol galvo
jo, kad čia, tur būt, bus “vel
nias” su tuo “karalium”.

Rytą Judas pabudo, kai jau 
Matas kišo jam į nosį smilgą, o 
Andriejus kuteno abu padu. Ju
das buvo piktas ir erzlus. Nu
taikęs momentą, Andriejų jis 
taip nuspyrė, kad tas.net kū
liais apsivertė, o tuo pačiu me
tu sugriebęs Matą, ėmė su 
juo ristis. Gerai, kad Matas buvo 
stipresnis, ir Judas atsidūrė apa
čioje. Taigi muštynės nenu
sisekė.

Moterys ant kalni ūko ruošė 
pusryčius.

Saulutė ką tik patekėjo. Buvo 
šilta, dar tebegaravo nuo mažo 
rūko, ir saulė ridinėjo*, mirk
čiodama, po ryto rasą. Jau 
skraidė paukščiai ir vabalai, o 
žemiau į Kapamamo pusę blio
vė- ir baubė galvijai. Nebuvo jo
kios abejonės, kad jie vakar ap
lenkė kažkokį kaimą, kuris buvo 
į šoną ir per kokias varsnas že
miau medžiais apaugusiame 
slėnyje. •' y

Priekyje, ant kito, daug tu
mesnio kauburio buvo • maty
ti koks didesnis miestas. ,

— Samarijal Taip, turėtų būti 
Samarija, — aiškino Judas And
riejui ir Petrui. .

4f* t

(būt dtnųtitnt ) <
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LIETUVOS VAIZDUS g

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO

Jo darbų paroda K. Židinyje 
bus gegužės 26-27

iš praei to nr.

Prieš užeidami į teatrą pažiū
rėti puošnių dail. M. Dobužins
kio dekoracijų, dar sustokime 
ties Jo gyvenimo keliais bruo
žais, ties jo kilme.. Tai padės 
suprasti ir jo meną, to meno 
aristokratiškumą, jo kūrybinius 
polėkius.

Giminė iš Ukmergės
Pats dail. M. Dobužinskis mė

go istoriją, parašė net studijų 
Lietuvos istorijos klausimais. 
Tos studijos yra apie Lietuvės 
vytį ir Lietuvos vėliavą. Jos bu
vo paskelbtos lietuviškoje spau
doje prieš antrąjį pasaulinį 
karą.

Domėjosi ir savo kilme, para
šė net studiją apie savo pavar
dę; kurią kildina nuo Dabužių 
vietovės Ukmergės apskrityje 
pavadinimo. Toji studija yra išli
kusi Vilniaus valstybinėj biblio
tekoj, kur yra specialus Dobu
žinskio skyrius. .

Studijuodamas savo giminę, 
dailininkas nupiešė ir senos 
Lietuvos bajorų giminės genea
loginį medį, net herbą stilizavo.,

Jau 1819 metų Vilniaus guber
nijos bajorų knygose įrašyta, 
kad ‘Dobužinskių-Januškevičių 
giminė lietuviškuose doku
mentuose sutinkama nuo 1532. 
Dobužinskiai savo dvarus turė
jo Ukmergės apskrityje ir Upy
tės apylinkėje.

Lietuviškos kilmės niekas jų 
neatsisakė. Jo tėvas, Valerijonas, 
rusų armijos generolas, jautė 
rusų valdžios spaudimą dėl lie
tuviškos kilmės. Kai prasidėjo 
1863 sukilimas, jis tuo metu bu
vo Čenstachave. Rusai tuoj per
kėlė į Suomiją, paskui į Naū- 
g&tdą.ktar1875 gimė Mstislavas.

Ryšiai su Vilniumi
Visą laiką giminė palaikė ry

šius su Lietuva, su Vilniumi. 
Tėvas 1899 prašė jį perkelti į 
Vilnių ir nurodė, kad ten gyve
na visa jo giminė.

Su Vilniumi buvo surištas ir 
M. Dobužinskio gyvenimas. Čia

ALFONSO DARGIO PAVASARINĖ PARODA
ROCHESTER, N. Y.

Per žiemą tašęs, kalęs, piovęs, 
skaptavęs, piešęs ir tapęs, Alfon
sas Dargis su pirmuoju pavasa
rio lapu parodė dalį savo darbų 
viešumai. Gegužės 4 Pittsforde, 
Rochesterio priemiesty, David 
galerijoj atidarė parodą. Paroda 
gana gausi. Išstatyti 47 darbai. Iš ' 
tikrųjų daugiau darbų toj nedi
dukėj, vos trijų kambarių ga
lerijoj vargu ar būtų galėję ir 
tilpti.

Parodoj dominuoja du dideli 
darbai. Vienas — medžio tripti
kas, trijų didelių figūrų, lyg ma
syvių iš medžio piaustytų bokš
tų, kompozicija, sumontuota ant 
senų, atviram ore gal dešimt
mečius išstovėjusių lentų. Pa
čios figūros irgi išpiaustytos iš 
plokščių lentų, bet labai taupiu 
padažymu nuo natūralaus me
džio nenutolstančiomis spalvo
mis pasiektas nuostabiai realaus 
reljefo efektas. Visas darbas turi 
apie 60 kvadratinių pėdų. Kitas, 
kiek mažesnis, apie 33 kvadra
tinės pėdos, yra ant medžio da
žytas diptikas, labai patrauklus 
ir spalvomis, ir kompozicija. 
Abu turėtų rasti vietą kur nors 
erdviuose viešuose miesto pa
statuose. Kiti keturiasdešimt 
penki darbai yra tapyba: aliejus 
ant drobės arba japoniško ryžių 
popieriaus.

Kadangi Dargis nepiešia nei 
peizažų, nei portretų, nei natur- 
mortų, tai parodos lankytojai 
ypatingai stebisi jo vaizduotės 
platumu ir pajėgumu, nes čia 
nerasi vieno paveikslo panašaus 
į kitą. Kiekvienas turi savitą 
idėją, visiškai savarankų jos 
rutuliojimą ir išbaigimą. Net 
atskirų paveikslų tapymo tech
nika labai skirtinga. Vaikštai po 

jis 1805 baigė’ bemiukų gimna
ziją. Apie, save 1921 jis rašo: 
“Baigęs Peterburgo universite
tą, aš su šeima, nuo 1900 iki 
1903 .metų gyvenau Alytuje, o 
1906-1907, 1912 ir 1914-1915 
metais Vilniuje. Čia palaidotas 
ir vyriausias mano sūnus Kon
stantinas. Vilniuje 1908 metais 
buvo atidaryta mano kūrinių pa
roda. Vilniaus meno pamink
lams pašvęsta daugelis mano 
darbuko taip pat paskaitų, skai
tytų Peterburgo menininkų 
draugijose. Lietuvių meno pa
minklai ir gamta turėjo man, 
kaip menininkui, didžiulę 
reikšmę.”

Gyvenant Peterburge, į Do
bužinskiu namus rinkosi Lietu
vos inteligentija, senoji bajorija, 
kuri save laikė lietuviais, sielo
josi net Lietuvos likimu, jos kul
tūra, bet kuri tikriausiai lietuviš
kai nemokėjo arba silpnai mokė
jo.

Į mokslą
Dobužinskiu giminė buvo 

mokyta giminė. Joje buvo daug 
žymių gydytojų, karininkų, teisi
ninkų. Kai 1895 M. Dobužins
kis baigė II-rąją berniukų Vil
niaus gimnaziją, per išleistuves 
direktorius jam pranašavo teisi
ninko karjerą. Dobužinskis ir į- 
stojo į Peterburgo universiteto 
teisės fakultetą ir baigė teisę, 
tačiau prie teisės daugiau negrį
žo. Teisė ir apskritai aukštojo 
mokslo studijos jam davė tik pla
tesnį išsilavinimą.

Jo motina buvo rusrį provinci
jos operos teatro dainininkė. 
Sūnus iš jos paveldėjo polinkį 
teatrui, menui, muzikai. Jau Pe- 
tersburge studijuodamas teisę, 
drauge jis lanko ir meno studi
jas. Studijas gilina ir Miunche
ne, Vokietijoj.

Studijuoja muziejus
Šie mokslai jam buivo tik stu

dijų pradžia. Pasireiškęs kaip ta
pytojas, vėliau pradėjęs dirbti 
kaip teatro dailininkas, jis turėjo 
daug studijuoti, pažinti architek
tūrą ir meno istoriją.

Alfonsas Dargis — Kompozicija, aliejus.

parodą ir jautiesi, lyg vartytum 
gero rašytojo pasakojimų kny
gą, kurios kiekvienas pasakoji
mas tave sustabdo susimąstyti ir 
į daug ką pažiūrėti iš kitokio 
kampo. Tuo atveju Alfonsas 
Dargis yra ne tik suprastinto 
piešimo meisteris (tik reikia pa
žiūrėti į jo žmonių veidų iš
raiškas), ne tik nuostabiai subti
lus žaidėjas spalvomis ir atspal
viais, bet ir jautrus filosofas. 
Jautrus ta prasme, kad jo filo
sofija eina ne iš sausų abstrak
čių sąvokų ir premisų, bet kyla 
tiesiai iš pačios žmogaus širdies, 
pasakyčiau, garuoja tiesiai iš že- 
riės, kaip ir visa senoji mūsų

M. Dobužinskis — Pilies gatvė Vilniuje.

Apie savo tolimesnes studijas 
jis taip rašo:

“Mano darbas pareikalavo 
didelių studijų. Reikėjo gerai 
susipažinti ne tik su meno isto
rija, įvairių epochų kostiumais, 
architektūra ir ornamentais, bet 
ir su visuotine istorija. Savo dar
be mažiausiai susidūriau su 
graikų menu, visai nedaug su 
rusų senovės epocha ir neper- 
daugiausiai su rytų tautų menu. 
Reikiamas žinias ėmiau iš tiesio
ginių šaltinių: knygų arba pa
veikslų. Knygas studijavau bib
liotekose, o paveikslus ir archi
tektūrą — muziejuose. Studijų 
tikslais daug keliavau po Rusiją. 
Atlikau tris keliones į Italiją; 
daug keliavau po Vokietiją. 
Daniją, Olandiją, Belgiją, Pran
cūziją, lankiausi ir Londone. 
Išstudijavau tų šalių muziejus ir 
meno galerijas.”

Medžiaga dekoracijom
Visą laiką jis rinko medžiagą 

savo dekoracijom, piešė seno
sios architektūros paminklus, 
senus, užmirštus miestų kam- 

tautos išmintis. Gal todėl juTlr 
mėgsta savo mintį reikšti supras
tintu, nors tuo pačiu kartais ir 
labai sukomplikuotu, piešiniu, 
dažnai apgaubdamas jį trapia, 
grakštumu dvelkiančia žmo
giška šiluma.

Rochesterio meno mėgėjai jį 
mėgsta ir vadina the Lithuanian 
painter, o kolektoriai laiko geru 
investavimu. Ir šį kartą jau pir
mąją parodos dieną parduota 13 
paveikslų. Mūsų mažam mies
tui, kur pilna visokio plauko 
galerijų, tai jau visiškai graži 
pradžia.

(j) 

pus. 1933 jis automobiliu keliavo per Lietuvą, ieškodamas senovės motyvų ir piešdamas. Tų piešinių dalis yra likusi Lietuvoj, o dalis yra sutelkta New 
Yorke pas jo sūnų Vsevolodą. 
Šie piešiniai ir dalis lietuviško teatro dekoracijų ir bus iš
statyta šioj memorialinėj parodoj gegužės 26-27 Kultūros Židinyje Brooklyne.

Ir kam reikėjo tokio pasirengimo? Dobužinskis nesivadovavo 
fantazija, bet siekė atkurti epochą, jos architektūrą, jos drabužius ir tos epochos dvasią.

Štai dail. Česlovas Janušas, 
kuris dirbo, Kauno teatro deko
racijų Studijoje, pasakoja, kaip 
M. Dobužinskis darė ^Vagnerio 
Tannhaeuser dekoracijas. Ten 
buvo riterių skydai, o skyduose

SKULPTORIUS DAGYS
PRAKALBINA
MEDĮ

Toronte, Kanadoje, gyvena 
skulptorius Dagys. (Jo vardas 
yra Jokūbas, bet jis niekur vardo 
nevartoja, po savo darbais pasi
rašo tik pavardę). Tai reto darbš
tumo ir kūrybingumo žmogus. 
Kūrybai skiria visą laiką, dirba 
su užsidegimu ir kantrybe. Taip 
yra sukūręs gana daug įvairiau
sių skulptūrų.

Jo darbų parodos būna Toron
te. Balandžio 5-15 jo paroda bu
vo Čiurlionio galerijoje Chica- goje. Buvo išstatyta apie 80 
skulptūrų. Rodė ir skaidres. 
Tose skaidrėse buvo pasaulio 
sutvėrimo ciklas.

Prieš keletą metų (1967) angliškai išleista knyga apie jo kūrybą. Ten pristatoma ir skulp
tūra ir tapyba. Dirba jis įvairiom technikom, naudoja bronzą, gipsą, cementą, bet labiausiai mėgsta medį. Medį jis tikrai 
prakalbino ir davė jam savitą formą.

Dagys yra ekspresionistas — 
modernistas. Pagrinde yra idėja, kuri ir nulemia formą. Mėgsta jis apibendrinti. Į detales nesi
leidžia, bet ieško masių sąskambio ir išraiškos. Jei reikia, jei to 
reikalauja jo vedamoji mintis, 
padidina kūno dalis, tokias rankas padaro neproporcingai dideles.

Daugiausia vaizduoja žmogų. 
Mėgsta to žmogaus dramatinę 
įtampą, heroiką. Mėgsta ir pa
triotines temas — vaizduoja par
tizanus, knygnešius ir t.t. Didingos ir įspūdingos* tos jo skulptūros.

Paviršių atbaigia įvairiai. Kartais palieka grubų, nutašytą tik kaltu, o kartais nudailina, kad net blizga. Mėgsta jis naudoti tokį medį, kur aiškiai matosi rievės. Tas rieves net išryškina ir taip sudramatina pačią skulptū
rą.

— Dvylikos dailininkų paroda 
rengiama Concoran galerijoje 
Washingtone Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo metu. 
Seimas bus rugpiūčio 30 — rug
sėjo 3. Dailės paroda bus ati
daryta savaitę prieš seimą. Pri
stačius skaidres, paveikslus pa
sirinko pati galerija, kuri yra pati 
didžiausia Washingtone ir turi 
gerą vardą visame krašte

— Dail. Telesforas Valius, 
gyvenąs Toronte, Kanadoj, Mo
kytojų studijų savaitėj, kuri bus 
rugpiūčio 12-19 Dainavoj, skai
tys paskaitą apie lietuvių tauto
dailę. Paskaita bus iliustruota 
skaidrėmis.

— Vilniuj, Daiės parodų rū
muose, šiuo metu vyksta Dai
lės muziejaus naujai įsigytų kū
rinių paroda. Be vietos dailinin
kų naujų darbų, parodoj išstaty
ta ir išeivijos dailininkų įvairaus 
meto kūryba. Vilniaus spauda 
mini šias pavardes: V. Vizgir
dos, V. Petravičiaus, V. Igno, A. 
Galdiko, V. Kasiulio ir A. Ves- 
čiūno. Išstatyti ir pasaulinio gar
so Vakarų Europos tapytojų dar
bai: L. Corinth, J. Riberos, G. 
Courbet.
. — Dail. Romo Astrausko paro
da, įvykusi Montrealyje, Aušros 
Vartų parapijos salėj, praėjo su 

x dideliu pasisekimu. Parodą 
aplankė gausus būrys lankytojų, 
o jauną dailininką pristatė Vy
tautas Jonynas, 
zavo studentų 
realyje.

— Keramikė
čienė pirmą kartą Adelaidėje tu
rėjo savo darbų parodą. Apie jos 
parodą gražiai atsiliepė vietos 
laikraštis “The Advertiser”. Ten 
rašoma: Jolantos darbų fonas yra 
europietiškas su australišku cha
rakteriu, formos paprastos ir 

pastoralei Robinai Z.Ma^ 
nos žaidimas”.

Taigi, dabar .piaiau^f teatrą^ 
pažiūrėti Dobužifiskio dekora
cijų. ^Api e tai kitam Darbininko 
numeryje) (p.j.)

buvo herbai. Ir visi tie herbai 
buvo ne Dobužinskio sugalvoti, 
bet autentiški, paimti iš tos epo
chos riterių herbai.

Savo menininko pažiūras susi
formavęs “Mir iskustva” žurna
lo sąjūdyje, jis visada pasiliko 
pamėgęs romantišką praeitį, 
grakštus ir elegantiškas, santū
rus, aristokratiškas.

Kaip naujas teatro dailinin
kas jis pasirodė 1907. Tada Pe
terburge Senajame Teatre jis pa
darė dekoracijas ir kostiumus 
Adam de La Halle 13 amžiaus

Dagio skulptūros. (Iš parodos pakvietimo).

Parodą organi- 
sąjunga Mont-

Jolanta Janavi-

glazuoti giliom spalvom. Vieną 
jos; dąifcp lėkštę nuosavybėn į- 
sigijo'SouthAustralia ©trilery

Būtų gera, kad susidarytų są
lygos jo darbų parodą surengti 
New Yorke. Gal kas imtųsi ini
ciatyvos ir išstudijuotų galimy
bes, kaip tokią parodą čia atga
benti. (p.j.)
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SUVAŽIUOJA PASAULIO 
LIETUVIAI GYDYTOJAI

Ir vėl prasmingas įvykis Chi- 
cagoj. Gegužės 26 ir 27 suva
žiuoja lietuviai gydytojai į IX 
Pasaulio ir Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungų suvažiavimą. 
Suvažiavimas įvyksta Sheraton- 
Chicago viešbuty.

Suvažiavimo rengėjai supla
navo įdomią, gerų paskaitų pro
gramą.

Pirmąją suvažiavimo dieną, 
be oficialiosios dąlies, kur kal
bės draugijų pirmininkai dr. 
Domas Giedraitis, dr. F. V. Kau
nas ir suvažiavimą sveikins Lie
tuvos geri, konsulė Juzė Dauž- 
vardienė bei dr. Vaclovas Šau
lys, numatytos dvi įdomios pa
skaitos. Vieną, “Lietuvis išeivi
joj”, skaitys Xaviero universiteto 
prof. Vytautas Bieliauskas, Ph. 
D.; antrą — “Lietuvis okupuotoj 
Lietuvoj”, — Draugo redakto
rius Bronius Kviklys. Abu šias 
sritis gerai pažįsta.

Antrąją suvažiavimo dieną — 
mokslinės paskaitos. Dr. Euge
nijus Gedgaudas apžvelgs radio
logines problemas inkstų trans- 
portacijoj. Dr. Jonas Valaitis 
analizuos artrito patologiją; dr. J. 
Rimvydas Dainauskas — plau
čių emfizemą, klasifikaciją ir 
patologiją. Apie Imuni sistemą, 
jos vystymąsi, charakterį ir 
reikšmę alerginėse ligose kalbės 
dr. Milda Budrienė; apie klubo 
sąnario protezę — dr. Daniel 
Girzdas; apie laserius retinos 
ligose — dr. Mindaugas Vygan
tas. Paskutinioji mokslinė pa
skaita bus dr. Vido Nemicko 
apie miokardo revaskularizaciją, 
indikacijas ir rezultatus.

Po paskaitų — plačios diskusi
jos. Visas paskaitas skaitys tų 
sričių specialistai. Tai bus pas
kutiniųjų moderniosios medici
nos žinių perteikimas, lyg ir sa
vos rūšies mokslinės studijos.

PLGS ir ALGS valdyba su lietuvių gydytojų suvažiavimo ren
gimo komitetu. Iš k. į d. daktarai: V. Šaulys, A. Lipskienė, F. 
Kaunas, L. Dargienė ir G. Balukas.

KAS TOJI PUŠŲ KATEDRA?
Pušų katedroj Naujosios Ang

lijos vyčiai gegužės 20 rengia iš
kilmingas pamaldas už Lietuvos 
kankinius bei laisvės kovotojus 
ir įmūrys ten lietuvišką akmenį 
— gintarą. Prieš 25 metus ta 
vietovė labai mažai kam buvo 
žinoma, nes tai buvo nuošalus 
uolėtas ūkininko ūkis su greta 
dideliu gražiu pušynu. Tačiau 
šiandie ji pragarsėjusi visoj 
Amerikoj, nes iš visur ten at
vyksta ekskursantai bei maldi
ninkai ir beveik iš viso pasau
lio atsiunčiamos dovanos, su
venyrai. Ten kas sekmadienį 
įvyksta įvairių konfesijų pa
maldos bei susitelkimai.

Žuvusiam sūnui pagerbti
1937 spalio mėn. Bostono 

priemiesčio Nevvtonville gyven
tojai Douglas ir Sibilia Sloane 
nupirko didelį apleistą ūkį 
prie Rindge, New Hampshire, 
apie 70 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Bostono. Jie turėjo 3 sūnus 
ir dukterį ir planavo nupirktąjį 
ūkį išdalinti sklypais, kad kiek
vienas vaikas ateity galėtų pasi
statyti sau vasarnamį. Juk vieta 
graži, kalnuota, apaugusi pu
šimis, apsupta trimis ežerais. 
Tačiau 1939 prasidėjęs antrasis 
pasaulinis karas pakeitė visus 
ankstyvesnius planus.

1942 i kariuomenę buvo pa
šaukti du Sloanų sūnūs — San- 
dy ir Jonas. Pirmasis, aviacijos 
leitenantas ii pilotas, 1944 va
sario 22, bombarduodamas Vo
kietiją, žuvo. Po jo mirties tė

Suvažiavimas yra viešas, vi
siem atdaras. Batų naudinga 
kad ir plačioji visuomenė to
kiomis įdomiomis medicinos 
mokslo temomis susidomėtų, jų 
pasiklausytų.

Lietuviai gydytojai, nors ir iš
siblaškę po pasaulį, sugeba at
likti daug naudingų darbų įvai
riose lietuviškojo gyvenimo 
srityse, šiame suvažiavime nesi
tenkinama vien mokslinėmis ar 
visuomeninėmis temomis, o 
kryptelėjama ir į kultūrinį mo
mentą. Bus meninė dalis. Galė
sim susipažinti su dviem gydy
tojais menininkais. Dr. A. Lips- 
kis išstatys savo tapybos kūry
bą, o dr. J. Šalna šaknų ir 
medžio skulptūras. Gydytojų 
korporacija Frate mitas Lithua- 
nica pristatys premijuotus kūri
nius Simo Kudirkos ir Romo 
Kalantos tragiškų įvykių temo
mis ir laimėtojam įteiks premi
jas.

Mokslines paskaitas mo- 
deruos prof. dr. Rimgaudas Ne- 
mickas, pasižymėjęs širdies ligų 
specialistas Loyolos univer
sitete.

Pažymėtina, kad lietuviai gy
dytojai į savo sąjungą sugebėjo 
įauginti ir jaunuosius lietuvius 
gydytojus; ir jaunieji jungiasi į 
šios sąjungos gana plačią lietu
višką veiklą.

Suvažiavimo metu, sek
madienį, bus pamaldos Jėzuitų 
koplyčioj ir evangelikų liutero
nų Tėviškės parapijos bažny
čioj.

Numatyta gražių pabendravi
mų laisvalaikiais. Bus bendri 
pusryčiai ir t.t.

Šis Pasaulio ir Amerikos lietu
vių gydytojų sąjungų suvažiavi
mas yra svarus ir reikšmingas 
įnašas į lietuvių gyvenimą.

Jurgis Janušaitis

vam kilo mintis įrengti to ūkio 
pušyne natūralią pamaldų vietą.

Tam maloniai pritarė kaimy
nai, kurie savo darbu ir pinigais 
uoliai prisidėjo. Buvo išvalytas 
pušynas, pagaminti suolai ir ant 
stataus pakrančio pamūrytas al
torius. Pirmutinės pamaldos į- 
vyko 1945 rugpiūčio 26. Gi iš
kilmingas atidarymas įvyko 
1946 liepos 4. Po pamaldų gra
žią patriotinę kalbą pasakė 
kongresmanas (vėliau guberna
torius, ir prez. Eisenhowerio pa
dėjėjas) Sherman Adams.

Vėliau dešinėj altoriaus pusėj 
buvo pamūryta sakykla, o kairėj 
—patalpa vargonam. Altoriaus 
viršus padengtas marmuro lenta 
iš budistų vienuolyno, atmini
mui karių, žuvusių Vietname.

Šventovė žuvusiem kariam
1957 Amerikos Kongresas— 

Senatas ir Atstovų Rūmai — vie
ningai nutarė tą altorių pava
dinti Tautos’ altoriumi ir Pušų 
katedrą laikyti tautiniu pamink
lu visiem Amerikos žuvusiem 
kariam.

Kiek atokiau nuo altoriaus pa
mūryta krikštykla. Gi prie kated
ros vartų yra milžiniška akmeni
nė varpinė, sulig pušų viršūnių 
aukštumo. Tai paminklas Ame
rikos moterim, žuvusiom einant 
tarnybos pareigas karo metu.

Netoli to bokšto yra akmeni
nis namas, kuriame kartais lai
komos pamaldos. Ten apsistoja 
atvykę dvasiškiai, chorai bei žy
mesnieji svečiai. Jame yra alto-

LMK Federacijos Hartfordo klubo surengtas Velykų stalas.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO VEIKLA
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Hartfordo klubas atlieka 
tikrai gražius darbus, kartais net 
daugiau nei jis gali. Narių netu
ri daug, vos per 20 persirita, 
bet kai kiekviena prisideda dar
bu, neskaičiuodama įdėtų valan
dų, tai rezultatai pasidaro pui
kūs.

Šis klubas gyvuoja penkerius 
metus. Per tą laiką pasidarbuota 
ne tik saviem, bet ir sveti
miem — pasirodyta per vietinę 
spaudą, per televiziją. Porą kar
tų metuos pasirodo amerikie
čių spaudoje su Kalėdų eglutėm, 
papuoštom šiaudinukais, Ve
lykų stalu ir prie jų lietuviškų 
papročių aprašymais, lietuviškų 
valgių receptais, tautiniais dra
bužiais ir tautodaile. Lietuviš
kos kilmės 
atsiliepia į 
skambina redakcijom, dėkoja ir 
apipila įvairiais klausimais. Jie 
atsilanko į parodėles ir į paren
gimus.

Reikalo verčiamos, narės turė
jo daug naujų dalykų išmokti 
—kaip daryti šiaudinukus, kaip 
supinti Vilniaus verbas, kaip 
vašku marginti margučius, kaip 
kepti grybus, kaip liedinti cuk
rinius avinėlius ir kitų lietuviš
kos virėjos paslapčių. Jaunesnės 
pasimokė iš vyresniųjų, bet ir 
vyresniosios turėjo progos daug 
ko iš jaunesniųjų pasimokyti.

ame n kiečiai jautriai . ‘4:i*.tuos aprašymus —

rius, kurio kryžius padarytas iš 
Lebanono kedro ir padovanotas 
Lebanono arkivyskupo. Ten pa
kabintos 45 Amerikos valstijų 
vėliavos, 37 svetimų valstybių 
vėliavos, jų tarpe — Kinijos, Iz
raelio, Japonijos, Latvijos, Lie
tuvos, Suomijos ir k., taip pat 
18 įvairių organizacijų bei sąjun
gų vėliavos: popiežiaus, Ameri
kos Raud. Kryžiaus, Sirijos orto
doksų, Jungtinių Tautų ir k.

Čia laikomos ir brangios dova
nos, atsiųstos iš svetimų kraštų: 
3 šv. relikvijos su specialiu 
laišku iš Vatikano, iš Japonijos 
rankų darbo dėžutė, kurioj yra 
vienas iš seniausių japoniškas 
Šv. Raštas; kelios labai senos Šv. 
Rašto laidos, keramikos kryžius 
iš Danijos ir k.

Suvenyriniai akmenys
Visi šie pastatai sumūryti iš 

vietos lauko akmenų ir juose 
įmūryta suvenyriniai akmenys, 
gauti iš įvairių kraštų, įvairių 
organizacijų ir pavienių as
menų.

Tokių suvenyrų suskaičiavau 
903, bet lietuviško suve
nyro nepastebėiau. Vien tik 
Tautos altoriuj įmūryta 145 suve- 
nvriniai akmens. Visi 50 gu
bernatorių atsiuntė iš savo vals
tijų suvenyrus, paskutinieji pen
ki prezidentai (Trumanas, Ei- 
senhoweris, Kennedy, Johnso- 
nas, Nixonas) irgi prisidėjo.

Prez. Eisenhowerio akmuo 
paimtas iš Omaha pajūrio, Nor
mandijoj, atminimui karių, kurie 
tarnavo Europoj antrojo pasauli
nio karo metu. Gen. D. Mac 
Arthur akmuo paimtas iš Atsugi 
aerodromo, Japonijoj, kur jis nu- 

Nustebo močiutės, kad vis dar 
randa ko pasimokyti ir net at
kasti slypėjusius nepajudintus 
talentus.

Šio tobulinimosi dėka šių me
tų Velykų stalas buvo ypatin
gai prašmatnus ir turtingas. 
Daugiau narių dalyvavo mieli
nės tešlos kepime, dėl to turė
jom daugiau ir įvairesnių grybu
kų, babkučių, įvairių tortų ir į- 
vairių formų tešlainių, įvaires
nių ir mėsiškų patiekalų.

Margučiai taip pat pralenkė 
pernykščius, nors jie buvo nu
marginti dar ne labai patyrusių. 
Kai kurie net labai pralenkė, 
tai buvo vašku marginti pp. Ru- 
seckienės, Šliogerienės ir Špa- 
kauskienės. Ypatingi buvo p. 
Guntulienės šiaudinėm žvaigž
dutėm puošti. Labai gražiai or
namentuoti teptuku p. Liau- 
kaus. . .

^Margučiai, babkutės, cukri
niai avinėliai ir verbos buvo 
greit išparduoti, nors jų buvo 

sileido okupuojant tą kraštą. 
Gen. Omar N. Bradley akmuo 
atminimui visų karių, tarnavusių 
Korėjoj. Gen. W. C. VVestmore- 
land akmuo iš Tay Niuh, Viet
namo ir t.t.

Įvairių tikėjimų pamaldos
Pušų katedroj pamaldos esti 

kiekvieną sekmadienį kelis 
kartus per dieną, įvairių tikybų, 
tautybių bei rasių. 1965 rugpiū
čio 26, minint tos katedros 20 
metų jubiliejų, ekumeninėse pa
maldose dalyvavo penkių rasių 
— baltosios, juodosios, raudo
nosios, geltonosios ir rudosios 
(tan) — ir 18 įvairių tikėjimų 
žmonės. Ten buvo katalikų 
(prel. Pr. J. Lally atstovavo kard. 
Cushing), žydų, metodistų, grai
kų ortodoksų, episkopalų, hin- 
dų, unitarų, liuteronų, armėnų, 
kongregacionalistų, baptistų, 
mormonų, krikščionių mokslo 
ir t.t. Be to, ten yra turėję pa
maldas budistai, musulmonai, 
Konfucijaus pasekėjai ir k. Kas
met ten atsilanko daugiau 
270,000 žmonių, gi per paskuti
niuosius 25 metus jau yra buvę 
virš 5,000,000. Pamaldas turėjo 
51 įvairios tikybos tikintieji, do
vanos bei suvenyrai gauti iš 
111 šalių.

1968 rugpiūčio 28 Bostono 

VVindsoro mergaičių kvartetas “Aušra” atvyksta į PhiladeL 
phiją ir gegužės 19, šeštadienį, 7 vai. vak. koncertuos Muziki
nio Klubo salėj. 2715 E. Allegheny Avė.

apsčiai. Žmonių įvertinimas ir 
buvo geriausias atpildas už 
įdėtas valandas ir kantrybę.

Paskutinis prieš atostoga su
sirinkimas buvo balandžio 30. 
Pasidžiaugta pereitų Velykų sta
lu, paieškota patobulinimų 
sklandesniam pravedimui, siū
lyta ieškoti kitokio pobūdžio 
velykinės popietės, nes darbo 
labai daug, o pelno nėra. Ne
žiūrint visų minusų, dauguma 
narių pasisakė už tradicinio Ve
lykų stalo vykdymą.

Iš gauto nedidelio pelno pa
skirta Neringos stovyklos stalo 
tenisui pirkti auka ir Hartfordo 
šeštadieninės mokyklos ketu
riem pažangesniem mokiniam 
piniginės dovanėlės, o lietuviš
ku žodynu apdovanoti III-čios 
kartos, lietuviuką A. Sonskį, lan- 
kantą šeštadieninę.

Spalio I sekmadienį rengia
me savo siūtų drabužių parodą, 
tad turime užtenkamai laiko pro
jektuoti ir siūdintis, kol atosto
gaujame.

- K.M.

kard. Cushing, dalyvavęs Pušų 
katedroj popietinėse pamaldose, 
parašė Douglas Sloane ypatin
gai nuoširdų padėkos laišką, ku
riame pabrėžė, kad per jo 47 
kunigystės metus tai buvo vie
nas iš gražiausių jo gyvenime 
sekmadienių. Jis sužavėtas pa
čia katedra ir žmonių pamaldu
mu.

L. Vyčių pamaldos
Šiemet katedroj pamaldos pra

dedamos gegužės 6 ir bus kiek
vieną sekmadienį (po kelis kar
tus) iki rugsėjo 30. Dažnai pa
maldos įvyksta ir šeštadie-' 
niais. Katalikų pamaldos bus ge
gužės 20 (Lietuvos Vyčių orga
nizuojamos) ir rugpiūčio 19, 
kai pamaldas laikys Mancheste- 
rio, N. H. vyskupas E. J. Pri- 
meau.

J. Savėlis

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Šnipas, M.D., Rockaway, 
N. J., K. Tijūnėlis, E. Hartford, 
Conn. Kitiem užsakė: J. Jasule- 
vičius, Meriden, Conn. — Bob. 
Jasulevičiui, Little Rock, Ark. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Darbinin
ko prenumerata naujiem skai
tytojam pirmiem metam tik 7 
dol.

vįsurJ
’ — Dr. E. Upe nieks nuo ba

landžio 9 paskirtas nauju Latvi
jos konsulu Toronte.

— Marijonų vienuolijos Sv. 
Kazimiero provincija gegužės 19 
švenčia vienuolijos 300 metų 
įkūrimo ir 60 metų gyvenimo 
Amerikoje sukaktis. Aušros Var/ 
tų parapijos bažnyčioj Chicagoj 
koncelebracinėm mišiom vado
vaus ir pamokslą sakys arkiv. 
kard. J. P. Cody, giedos vyčių 
choras, vadov. muz. F. Strolios, 
solo giedos J. Vaznelis, vargo
nais gros dr. L. šimutis.

— Laisvojo pasaulio lietuvių 
gydytojų suvažiavimas įvyks 
gegužės 26-27 Chicagoj, Shera- 
ton-Chicago viešbuty.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
per Vliko ir Altos atstovų pasi
tarimą gegužės 5 Chicagoj, Vil
kui įteikė 8,000 dol.

— Religinės Šalpos rėmėjų 
iškilmingas susirinkimas įvyks 
gegužės 27 Chicagoj, Jaunimo 
centre. Kalbės neseniai iš oku
puotos Lietuvos pabėgęs jūri
ninkas Vytautas Gadliauskas. 
Bus įteikiami atžymėjimai nusi- 
pelniusiem rėmėjam. Meninėj 
daly dalyvaus tautinių šokių 
grupė Bijūnas iš Kenoshos, va
dovaujamas Stasio Milašiaus.

— Buenos Aires mieste išei
nantis lenkų laikraštis “Glos 
Polski” ilgokame straipsny ap
rašė religinį persekiojimą Lietu
voj.

— Lanus mieste, Argenti
noj, balandžio 15 buvo iškilmin
gai atidaryta nauja gatvė, kuriai 
duotas Lituania vardas. Ši gatvė 
anksčiau vadinosi Laisvė — Li- 
bertad.

— Zenonas Nomeika, muzi
kas, vargonų virtuozas, Roches- 
ter, N. Y., sunkiai susirgo ir 
yra paralyžuotas. Guli ligoninėj.

— Australijos LB švietimo ta- 
Į ryba sudaryta iš šių asmenų: 

kun. Alb. Spurgio, O. Zamois- 
kienės, K. Dundienės, V. Stat- 
nicko ir E. Dainienės. , ,

— Paskirti klebonais du buvę 
parapijų administratoriai: kun. 
Teodoras Macunas, Švč. Širdies 
parapijoj, New Philadelphia, 
Pa., ir kun. Jonas Lukšys, Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio parapijoj, 
Minersville, Pa.

— Dr. Pranas Skardžius iš 
Washington, D.C., persikėlė gy
venti į Hot Springs,Arkansas.

— Priešvelyldnę savaitę New 
Yorke įvykusiame Rytų Europos 
klausimuose besispecializuo- 
jančių akademikų draugijos 
American Association for the 
Advancement of Slavic Studies 
suvažiavime viena sesija buvo 
skirta nerusiškųjų SSSR tautų 
pasipriešinimui svarstyti. Sesiją 
globojo neseniai susikūrusi są
junga The Association for the 
Study of the Nationalities (US- 
SR and East Europe), kurios pir
mininkas yra ukraįnietis Ste- 
phan M. Horak (Eastem Illinois 
University). Sąjunga pernai 
pradėjo leisti šapirografuotą žur
nalą Nationalities Papers, kuris 
pasirodys du sykius metuose. 
Pirmajame numeryje latvis 
Andris Skreija, sąjungos sekreto
rius ir iždininkas, rašo apie Pa
baltijo studijas Amerikos uni
versitetuose. Sąjungos adresas: 
Prof. A. Skreija, Dept. of Socio- 
logy, University of Nebraska, 
Omaha, Nebraska, 68101. (E)

— Amerikos Latvių Sąjungos 
suvažiavimas įvyko gegužės 4-6 
Priedaine, Freehold, N.J., pa
talpose. Dalyvavo 78 rinkti de
legatai. Iš Iowa 10 atstovų pa
skyrė 5,100 dol. latvių politinės 
veiklos fondui.

— Dr. J. Girnius, Aidų redak
torius, gegužės 12 išvyko trijų 
savaičių atostogų į Europą.

— L. B. Hartfordo apylinkės 
rinkiminė komisija praneša, kad 
renkant LB VII tarybos narius ir 
PLB IV seimo atstovus, balsa
vimai vyks gegužės 19, šeštadie
nį, 4-7 vai. popiet Lietuvių klu
be, 227 Lavvrence St., Hartford, 
Conn., gegužės 20, sekmadienį, 
9-12:30 vai. dienos Švč. Tre
jybės parapijos žemutinėj salėj, 
Capitol Avė., Hartford, Conn. 
Balsuoti gali visi. Balsuojant 
paštu, lapai gaunami pas Reginą 
Žiūrienę, tel. 529-7339.
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SAVOTIŠKĄ KRITIKĄ SVARSTANT
į! 1 DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, OJP.

žinti, sakysim, ypač šie moksli
ninkai: Louis Bounoure, Jean. 
Rostand, Douglas Dewar, Pat- 
riek O’Connell, B.D., Vincent 
O’Brien, Jacųues Maritąin, toks 
dr. William J. Tinkle su 300 
pripažintų gamtininkų moksli
ninkų ir kiti, kurių veikalus 
monsinjoras i suminėjo savo

L.D. savo kritika “Po mokslo 
kauke?”, išspausdinta Drauge 
(1973 sausio 20), pasisako prieš 
monsinjoro Leonardo C. Gižins- 
ko, T.L., straipsnį, pavadintą 
(be klaustuko) “Po mokslo kau
ke”.1 Tas monsinjoro straipsnis 
paskelbtas Darbininke (1972 
rugsėjo ir spalio mėn. , Nr. 39- 
43); jame jis nagrinėja Danvino straipsnyje, kaip šaltinius, apie 

kuriuos L.D. nesiteikė net už
siminti.

Visiem tiem, kuriem evoliuci
jos istorija iki šių dienų neži
noma ar permažai žinoma, mon
sinjoras ne tik pamini tuos 
mokslininkus, bet dažniausiai ir 
jų veikalus charakterizuoja, nu
rodydamas, kodėl ir kaip jie pa
sisako prieš darvinizmą ir kitas 
evoliucijos teorijas. Apie tai dar 
kalbėsime. Žodžiu, monsinjoras 
visiškai kitaip stengiasi nurody
ti evoliuciją po mokslo kauke, 
negu L. D. parodyta jo kritikos 
pradžioje — toje santraukoje.

2. Evoliucijos mokslas mon
sinjoro dažnai vadinamas darvi
nizmu?

Pagal tokią L.D. užmojo klai
dinančią sugestiją išeina, kad 
monsinjoras žino tik vieną evo
liucijos teorijų rūšį — darviniz
mą, kaip tai suprato kai kurie jo 
kritikos skaitytojai. Monsinjoras 
šalia darvinizmo labai aiškiai 
nurodo ir kitas evoliucijos teori
jas, kurių geriausiai žinomi kū
rėjai ar naujoviškesni jų puose
lėtojai yra šie: George Buffon, 
J. B. Lamarck, Emst Haeckel, 
Sir Julian Huxley, Pierre Teil- 
hard de Chardin ir kiti (Nr. 39, 
41 ir 43).

Kaip gi aiškiau reikėtų nuro
dyti skirtumą tarp darvinizmo 
ir visų kitų evoliucijos teorijų, 
nors tarp jų ir darvinizmo yra 
toks skirtumas, koks jis yra tarp 
didesnio ar mažesnio laipsnio 
evoliucijos vardo nesąmonių 
(Henry Fairfield Osbom, Jean 
Rostand, Louis Agassiz, dr. Wil- 
liam J. Tinkle ir kiti).2

Monsinjoras evoliucionistų 
beviltiškus samprotavimus va
dina ne mokslu, bet teorija, 
“tikriau sakant — visiškai ne
pagrįsta teorija” (Nr. 39). Todėl 
monsinjoras tame savo straips
nyje net neužsimena apie evo
liucijos mokslą, kurį L.D. pri
skiria monsinjorui. Monsinjoras 
rašo apie evoliucijos teoriją; 
apie tai, kaip pats Darvinas pri
pažįsta savo teorijos silpnumus, 
ką kiti gamtininkai sako apie 
Danvino teoriją ir t.t. (Nr. 39, 
40 ir 42). Nemažai čia pateikta 
tų teorijų, kurių nereikėtų taip 
lengvai maišyti su “evoliucijos 
mokslu” (L.D.), iš esmės prie
šingu pačiam monsinjoro 
straipsniui.

sampratos evoliucijos teoriją, 
paliesdamas ir kitas evoliucijos 
teorijas.

L.D. kritika yra savotiška savo 
užmoju, metodu ir prielaidomis, 
kaip tai matysime, iš eilės svars
tydami ją visą ryšium su mon
sinjoro straipsniu.

Savotiškas užmojis
L.D. savo tos kritikos pradžio

je pateikia labai paviršutinišką 
' monsinjoro straipsnio santrauką, 

kuria' remiasi visas jo užmojis, 
būtent:

“Tame (monsinjoro, — T.Ž.) 
straipsny jis stengiasi įrodyti, 
kad evoliucijos mokslas, jo 
dažnai vadinamas darvinizmu, 
tėra tik kaukė, kuria prisidengę 
tariamieji mokslininkai varo 
'ateistinę propagandą’. Jis nu
rodo ir autorius, kurie evoliuci
jos teoriją vadina '‘pasaka su
augusiems’. Tarp intelektualų 
esą ‘evoliucija tiki daugiau teo
logų, o mažiau gamtininkų” 
(L.D.).

l.Tame straipsnyje, anot L.D., 
monsinjoras stengiasi įrodyti 
tuos čia L.D. apytikriai išvardin
tus dalykus?

Monsinjoras visiškai kitaip čia 
stengiasi, negu L.D. įtaigoja 
skaitytoją ta savo santrauka. 
Monsinjoras tame straipsnyje 
stengiasi tik nurodyti tai, kas 
gamtos mokslininkų ir kitų 
mokslo sričių ekspertų jau se
niai įrodyta, kad darvinizmas yra 
“potvyniškai paplitusi klaida” 
(Nr. 39). Prieš šią klaidą, kaip ir 
prieš visas kitas evoliucijos teo
rijas, ne spėliojimais, bet moks
linei tiesai esmingais daviniais 
pasisako visi mums žinomi sąži
ningi mokslininkai. Kokie tie 
mokslininkai? Negalėdamas vi
sų tų mokslininkų išvardinti, 
monsinjoras, tuo reikalu įspėjęs 
skaitytoją, pamini “tik vieną ki
tą, labiau pasižymėjusį” (Nr. 39),. 
neužmiršdamas ir mažiau žino
mų, bet nemažiau reikšmingų 
mokslininkų, įrodžiusių iš viso 
evoliucijos teorijų beprasmybę. 
Tai beprasmybė, kurios negali 
ar nenori pripažinti tam tikra 
tarptautinė propaganda, bet tos 
beprasmybės negali nepripa-

IŠNAŠOS IR PASTABOS
* Monsinjoras — Monsinjoras 

Leonardas C. Gižinskas, T.L., ir jo 
straipsnis, pavadintas “Po mokslo 
kauke”, išspausdintas Darbininke 
1972 rugsėjo ir spalio mėn., Nr. 39- 
43.

L. D. — monsinjoro kritiko var
do ir pavardės inicialai, kuriais jis 
pasirašė po savo kritika, pavadinta 

mokslo kauke?”, paskelbta 
Drauge 1973 sausio 20.

* Henry F. Osbom, Jean Rostand 
ir kiti. Plg. A.N. Field — The 
Evolution Hoax Exposed, Hawthor- 
ne, Calif., 1971, p. 15; Herbert 
Wendt — Ich suente Adam (Die 
Entdeckung dės Menschen), Ro- 
wohlt, 1965. p. 240-241, 392; Wil- 
liam J. Tinkle — Heredity (A Study 
in Science and the Bible), Grand 
Rapids, Michigan. 1970, pratarmės 
nenumeruoti puslapiai, p. 2-20, 32- 
43, 85-111, 165-175; sutelktinė stu
dija — Did Man Get Here by 
Evolution or by Creation?, New 
York, 1967, p. 11, 23-196 (tą ver
tingą studiją išleido protestantų In
ternational Bible .Students Associa- 
tion — Brooklyn, New York). Tas 
Henry F. Osborn, buvęs darvinis
tas, yra pats žymiausias šių laikų 
modemus geologas-paleontolo
gas (1857-1935) savo tyrinėjimų pa
likimu (Herbert Wenat, loc. cit., p. 
241).

* A. N. Field: The Evolution Hoax 
Exposed, loc. cit., p. 57, 77-95, 
102-104. Tarptautinė evoliucio
nistų, ypač darvinistų veržlumo pro
paganda nesiskaito su priemonė
mis, persekiodama net žymiausius 
mokslininkus, kaip tai liudija Louis 
Agassiz, Henry F. Osbom, Thomas 
Dwight, Jacųues Mantam, Dietrich 
von Hildebrand, evol. teorijų istori
kas A. N. Field, Hans-Eduard 
Hengstenberg ir kiti.

4 Henry F. Osbom: From the 
Grėdu to Danv.WL.New York. 1929. 
ir palygink tą patį Osbom cit. 
A. N. Field — loc. cit., p. 15; 
plg. Hans-Eduard Hengstenberg 
— Evolution und Schoepfung, 
Miunchen, 1963, p. 1.5-39, 73-88, 
189-230, 241-246; to paties auto
riaus — Mensch und Materie, Stutt- 
gart, 1965, p. 158-161.

Laikydamasis pirmiausia to
kio savo užmojo, L.D. labai pa
viršutiniškai pažvelgė ir į tai, 
kodėl monsinjoras tame savo 
straipsnyje, dažnai minėdamas 
tariamąjį evoliucijos mokslą, 
dažnai jį vadina darvinizmu... 
Pats darvinizmas — tai labiau
siai masėse paplitusi klaida, 
“pati didžiausia klaida” (dr. A. 
Fleischmann), žinoma dažniau
siai vien tik evoliucijos vardu. 
Savaime aišku, kad, dažnai kal
bant apie evoliucijos “mokslą”, 
dažnai tenka kalbėti ir apie 
darvinizmą. Juo labiau taip 
reikia apie vieną ir kitą kalbė
ti, kompetentingai nurodant vie
no ir kito pagrindinę kilmę, 
atsiradusią mokslo vardu arba 
po mokslo kauke, kaip tai mon
sinjoro labai teisingai ir nurody
ta.

3. L.D. perdaug bendrybėmis 
paverčia ir tą labai nepopuliarų 
(evoliucionistų tarpe) neišven
giamą reikalą: “Evoliucijos 
mokslas — tėra tik kaukė” 
(L. D.). Kokia kaukė? Viso
kių yra kaukių. Visokiais bū
dais kai kurie žmonės savo už
mojus ir sugestijas ar prielaidas 
kaukėmis pridengia, po jų už
danga veikia, klysdami ir kitus 
klaidindami dėl tam tikrų prie
žasčių. Monsinjoras įsakmiai nu
rodė, kad jis rašo apie tokią 
evoliuciją, kuri atsirado ir vysto
si po tokia kauke, kurią jis gal 
kiek “nemandagiai”, bet labai 
teisingai pavadino “po mokslo

vadina . labiausiai paplitusia I 
“pasaka suaugusiems”. Prie šių 
“pasakotojų” monsirųoro straips- I 
nyje mielai prisijungia -mum ži- ] 
nomas dr. William Tinkle su 
gamtos mokslininkų “sąrašu”, 
kurie viešai drįso pasisakyti 
prieš tarptautinio smurto evoliu
cinę propagandą (prof. Thomas ]
Dwight, prof. G. Macready !
Price ir kiti.* Tai virš 300 moks- j 
liniukų monsiųjoro nurodyta, 

7. kurie viešai ir drąsiai pasisakė
prieš darvinizmą ir iš viso prieš 1 
evoliucionizmą. Jų tarpe rasime 
tokių, kurie vieną ir kitą “-iz- 
mą” vadina ne tik “pasaka suau
gusiems”, bet dar daugiau — J 
“absurdiška pasaka”, žemiau j
kritikos pasityčiojimu iš pačių :
gamtos mokslų. Juo labiau, kad 
visos mum žinomos evoliucijos

Tėv. Tomas Vyt. žiūraitis,. O.P., teorijos yra sužlugusios sąžinin-
gų mokslininkų pasaulyje Hen
ry F. Osbom)4, tuo tarpu toliau 
čia to (sužlugimo) klausimo ne
liečiant.

Tartum gelbėdamas darvi
nizmą ir visas kitas evoliucijos 
teorijas arba evoliucionizmą tik
rąja to žodžio prasme, L.D. iš tų 
visų mokslininkų pasirenka tik 
vieną mokslininką, nepaminė
damas net jo vardo, bet pilnai 
pasitenkindamas pasakęs, kad
tai esąs kažkoks prancūzas. Jo 
žodžiais: “Monsinjoras savo 
nuomonę remia ir gamtos moks
lo autoritetais — vienu prancū
zu, kuris evoliucijos teoriją va
dinąs ‘pasaka suaugusiems’, 
konkrečiai pagal savo užmojį 
pridurdamas vien tik Julian 
Huxley” (L.D. kritikos pirmoje 
pusėje; mano pbr.). O tas L.D. 
vienas prancūzas iš tikrųjų yra 
ne vienas, taip “pasakiškai” atsi
liepęs apie evoliuciją, — tai 
prof. Louis Bounoure, jo moks
lo kolega Jean Rostand ir visi 
kitr aūkščiau paminėti, kaip tai 
monsinjoro tame straipsnyje 
konkrečiai nurodyta,.© L.D. kri
tikoje visiškai kitaip parodyta.

6. Negeriau L.D. parodyta ir 
tos santraukos pabaigoje: “Tarp 
intelektualų esą 'evcriiucija.tiki 
daugiau teologų, b J&ftžiau gam
tininkų” (L.D.). ~ ‘

Monsinjoras tame savo 
straipsnyje parašė, kad tarp inte
lektualų evoliucija tiki daug 
daugiau teologų, o mažiau gam
tininkų (Nr. 39). Kodėl monsin
joras surado ne tik daugiau, bet 
daug daugiau tokių teologų, ko
kiais šaltiniais jis tą neįprastą 
atradimą atskleidė? Ar monsin
joras čia tą savo įdomų atradi
mą sieja su visais intelektualais, 
kiek tik jų yra pasaulyje ryšium 
su teologais ir gamtininkais, o 
gal jis ribojasi tik tokiais intelek
tualais, kurių tam tikrą skaičių 
kas nors ištyrė ir kur nors vie
šai paskelbė? Ir į šiuos klausi
mus, suprantama, veltui ieškotu
me pas L.D. kritinio pasisaky
mo. Tuo tarpu pats monsinjoras 
ne tik tuos klausimus, bet ir jų 
priežastis šitaip mum nušvie
čia:

“Įtarimas, kad tik kunigai 
priešinasi Danvino teorijai, ne
siderina su daug metų trukusiais 
stebėjimais įžymaus tos srities 
eksperto. Vincent J. O’Brien, 
Castleknock College (County 
Dublin, Ireland) profesorius, 
airių gamtos mokslų mokytojų 
draugijos pirmininkas, Dubline 
leidžiamame žurnale The Wan- 
derer prieš kelerius metus rašė, 
kad tarp jo sutiktų intelektualų 
evoliucija tiki daug daugiau 
teologų, o mažiau gamtininkų” 
(Nr. 39, — mano pbr.).

Tuo ir baigiame svarstyti pir
miausia tą L.D. santrauką, kuria 
remiasi visas jo užmojis, būdin
gas ir jo savotiškam metodui.

(Bus daugiau)

kauke”. Jeigu monsinjorui evo
liucija reikštų tik šiaip sau bet 
kurios rūšies kaukę, tai tuo pa
čiu bet kurios rūšies kaukė turė
tų jam reikšti ne ką kitą, o vien 
tik evoliuciją. Kitaip sakant: 
evoliucija — tai tik kaukė arba 
atvirkščiai. Jeigu taip, tai mon
sinjoras ir savo tą straipsnį bū
tų turėjęs bent šitaip ar iš es
mės panašiai pavadinti: “Evo
liucija — tik kaukė po mokslo 
kauke” arba “Po mokslo kauke 
tik kaukė — evoliucija” ir t.t. 
Perdaug čia kaukių išsivystytų, 
laikantis L.D. užmojo galutinių 
išvadų, o ne monsinjoro nurody
mų, kurie toliau dar labiau ski
riasi nuo tos L.D. santraukos.

4. “Tik kauke” prisidengę 
tariamieji mokslininkai varo 
ateistinę propagandą?

“Tik kauke” mokslo vardu 
prisidengęs, sakysim, toks Ju- 
lian Huxley varė (iki savo mir
ties) net atkaklią ateistinę propa
gandą. Tačiau monsinjoras to 
Huxley nelaiko tariamuoju 
mokslininku, kaip tai liudija vi
sas jo straipsnis. Monsinjoro žo
džiais: “Sir Julian Huxley, tarp
tautinio masto autoritetas gam
tos mokslų srityje, būdamas 
ateistas, tikrai nebuvo kunigų įj 
takoj” '(Nr. 39), negailestingaj 
sugriovęs visą Danvino teoriją, 
gindamas savo — “tobulesnę” 
evoliucijos teoriją, kurią jis pats 
vėliau pakeitė savotiškos nelie
čiamybės religija, nerasdamas 
jai jokio mokslinio pagrindo, 
kaip vėliau matysime.

Monsinjoras tokį kaip Julian 
Huxley — žymų (savo teorijos) 
evoliucionistą ir dar žymesnį 
ateistą vadina net tarptautinio 
masto autoritetu gamtos mokslų 
srityje. Tuo tarpu L.D. tą patį 
Huxley monsinjoro vardu pa
vadina tariamuoju mokslininku, 
nesiskaitydamas su pačiu mon
sinjoro straipsniu, nekalbant jau 
apie jame pateiktuosius šalti
nius. Yra mokslininkų evoliucio- 
nistų, kurie mėgina gyventi pa
gal savo ateizmą, bet nemėgina 
užsiimti ateistine propaganda. 
Yra ir visiškai kitokios rūšies 
ateistų, kurie nieko bendro ne
turi nei su mokslu, nei su evo
liucija. Pagaliau tikras moksli
ninkas, veikdamas mokslo vardu 
evoliucijos ar ateizmo labui, tuo 
pačiu reiškiasi tariamuoju moks
lu, nenustodamas, aišku, tų 
mokslo žinių ir nuopelnų, kurių 
jis iš tikrųjų yra vertas. Tokia 
monsinjoro yra pagrindinė min
tis tariamųjų ir netariamųjų 
mokslininkų, evoliucionistų, 
ateistų ir jų varomos ar nevaro
mos propagandos atvejais.

5. Monsinjoras,1 anot tos 
L.D. santraukos, nurodo ir au
torius, kurie evoliucijos teoriją 
(atseit— ne mokslą) vadina “pa
saka suaugusiems”.

Kokius autorius ir kiek jų nu
rodo monsinjoras, kurie apie 
evoliucijos teoriją taip atsilie
pia? Ar’ tie autoriai iš tikrųjų 
yra ir mokslininkai? Jeigu jie iš 
tikrųjų yra mokslininkai, tai kuo 
jie remiasi, atmesdami evoliuci
ją kaip “pasaką suaugusiems”? 
L. D. kritikoje tokiem ar pana
šiem klausimam spręsti visiškai 
nėra vietos, kurios užtektinai 
randame monsinjoro straips
nyje, kiek tai įmanoma ir bū
tina straipsnio apimtyje.

Monsirųoras ne tik konkrečiai 
nurodo, bet ir įžvalgiai apibūdi
na, sakysim, šiuos ne tik auto
rius, bet ir mokslininkus: Doug- 
las Dewar, Louis Bounoure, 
Jean Rostand, kurie darvinizmą

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST UTHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

Hamiltono mergaičių choro Aido išleistos plokštelės virše
lis. Plokštelė gaunama Darbininko administracijoje.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS*
4 Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ....... Stereo
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų .............................   Stereo
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 
Kalėdų giesmės, Br. Budri ūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................................  Stereo
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko...........Stereo
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato .......................... .
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ........................................................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos .....................................
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos .........................................................
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai .........................
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys  ............ ...................
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ........................................
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai .........................................
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, choru — solistų įdainuota.........
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika .......   Stereo
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ........  Stereo 5.00
Sigutė, pasąkos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 

. Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ............ .....................................
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos .........................Stereo $7.00 ___
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaudį dainų ......
Kur lygūs laukai, 9 lengvos muzikos dainos. Stereo ..............
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 mūzikbs šokių .....;.
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ...........................2X0
Operų arijos ir lietuviškos daino's Nr. 2, V. Noreika ......................  ..5X0
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras .................... ....................4___ 8.00
Ar pameni, V. Stankus, .10' šokių muzika solo. __ Stereo $6.00 5.00.
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo ..: 5.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. 5.00
Tėvynei aukdjam^ Dąfnavės ansamblio, 14 liet, dainų. Kį ii 5X0 

; Toks mūsų- likimas, -#».< -Bepdžiūtės moderni muzika1 ~ : stereo't 5400 
Varpas, Toronte' s choro liet. dainos ir operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai. Šy. Kazimiero parapijos choras ......... .........  4X0
Svajonių žemė, 13 modernių dainų, stereo ............................................. 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ................... Stereo $2X0 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet dainų ................. 2X0
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės .................. 3.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys 
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų............ .
Dainos ir arijos, V. Daunoro ...................................
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys ...........
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI .................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 5.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 5.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 5.00 .

--------  ' • 5.00 
5X0 
5X0 
2.00

5.00 
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5.00 
6.00 
6.00 
6.00 
2.00 
6.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

5.00
5.00
6.00

6.00

..Stereo
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00

Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ........  .Stereo
40 liet dainų muzika-, Tautinio orkestro leid...................Stereo $5.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 .....................
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. 
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 .... ......
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų 
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ........
Muzikos rinlrinvs 28 (Karo mokykla ir kit.) ............
Motule mano, T. Serapinienės dainos ......................
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos .............. .........
Dainos ir arijos, K. Petrausko ...................................................................
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ...................................................

. Tra-lia-lia. 18 skautišku dainų 
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt. Stereo 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .........................   Stereo
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmiu...... ............................   Stereo
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ............... — Stereo
A. Šabaniausko, po 12 ddinų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo .........................
Lietuvos AtūmijppMĮ radijo jubiliejus. Stereo ................. .
Lionės Juodytės dainų-operų rečitalis .................................
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers .....................................
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės, rečitalis ......................

Dainos ir arijos, J. Armonienės ...............................................
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės............................................
Skambėkite dainos, J. Krištolaitytės .......................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės .... ......
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ...........
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ..............
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų. Stereo ..............
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikos kūrinėlių ................
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainos. Stereo ............
Tėviškės vėjas, 13 muzikos-šokių dainos. Stereo ...............
Ar tu meni, 13 muzikos-šokių dainos. Stereo ................. .
Sek pasaka vaikam. L. Rastenytės ir D. Laoinsko, Stereo 
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ................ .
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo .....................................
Antanas Kučingis su orkestro. Stereo ................................
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ... 
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ................._.
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo ........................

Sodauto. Vilniaus vyjycboro 8 dainos. ......... .......................
Oi, toli, toli... Phila. choro "Viltis” 12 dainų. Stereo 
Laba rytą, N. Y. vyrų choro "Perkūnas” 15 dainų. Stereo 
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo 
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės .... .......—

Kokiais keliais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. "Baltija" 
Baltos gėlės, Hamiltono Aido choro su V. Verikaičiu.

13 dainų. Stereo ............          g(X)
DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Wllloughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

(SitpH tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavįs ' 
sąskaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios 
išparduotos.) /
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silpninti Bendruomenę ar jos *• 
sampratą.

Bendruomenininkai, kurie Į 
blokuojasi grupėmis, norėdami j 
išstumti iš valdybos asmenis,
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
YRA PLAČIOS APIMTIES

Lietuvių charta aiškiai nuro
do, kad išeivijoj Lietuvių Bend
ruomenę sudaro visi lietuviai. 
Vadinas, jei mes visi turėtume 
tokią sampratą, tai pasaulio, 
kraštų, apygardų, apylinkių vyk
domieji organai mum būtų aukš
čiausi veiksniai ir autoritetai. O 
giliau žvelgiant į mūsų išlikimą 
ir jo pratęsimą, išeivijai būti
nai reikėtų turėti aukščiausią 
veiksnį — autoritetą, į kurį visi, 
neišskiriant nė Vliko su Altą,

muš, tokie bendruomenininkai I 
mažai kuo skiriasi nuo kraštu- ’-l 
tinių JAV hipių, norinčių turėti 
šiame krašte suirutę. Atitolink, 
Viešpatie, Lietuvių Bendruo
menę nuo tokių veikėjų! *

JAV LB-nės tarybos su krašto j 
valdyba ir apygardų bei apylin- j 
Irių Ujimas skirtingu kėliu labai | 
■rfĮpninąlU-nę- Visi LB vykdo- i 
mieji organai tad. persiorien-i i} 

... tnoti ir ranka rankon eiti su sa-.:y-
sų laivelis galėtų plūduriuoti w aukštesniais vykdomaisiais; c 

organais. t
Z Jeigu lietuvių apdraudos 
draugijos turi teisę darbuotis po
litinėj srity, tokią teisę dar dau
giau turi Lietuvių Bendruome
nė. Visi veiksniai turi remti ir 
stiprinti LB-nę, o ne jąskaldyti.

Br. Juška

keliąpavydas, egoizmas irsilp-

svetiniųjų jūroj. Išėjo taip, kad 
kelio pastojėjai nepasitarnavo 
politiniam veiksniam ir pačiai ( 
Lietuvių Bendruomenei.

Jei“ minėtai sampratai ugdyti - 
išpolitinių veiksnių — partijų 
pusės nebūtų buvęs pastotas ke- , 
lias, tai iš stipresnės, geriau or
ganizuotos Lietuvių Bendruo
menės būtų daugiau laimėję

- Altą ir Vlikas. Be to, tarp LB ir 
Alfos' šiandieną būtų daug ge
resni santykiai ir nebūtų reikė
ję Bendruomenei pasukti orga
nizacijos keliu.

; \ Kaip mes į Bendruomenę 
bežiūrėtume, — ar ją sudaro vi
si lietuviai, ar tik mokantieji 
solidarumo mokestį,— ji tvarko
si organizaciniais pagrindais. 
Giliau žvelgiant į jos misiją, ji 
negali būti visų sambūrių tarnai
tė. Bet, siekdama aukščiausio 
pripažinimo iš visuomenės, o 
pati nedirbdama savo vardu, to
kio pripažinimo nesusilauks.

Bent visi JAV LB-nės vykdo
mųjų organų darbuotojai turėtų 
įsidėmėti, kad visuomenė ger- 

( bia tik susiklausiusią lietuvių 
šeimą. Taip ji elgiasi ir su su- 
sikląusiusiom organizacįjom.-

Lietuvių Bendruomenė yra 
plačios apimties. Ji įsteigta vyk- 

oodyti platiem uždaviniam., JAV.... 
OOLB-osė#?tarybayra aukščiausias 
:"6rgariaš,kurį išsirenkam mes pa

tys, mokantieji solidarumo mo
kestį. Todėl apygardų ir apylin- |

_ kių valdybom nesilaikyti ta-
- rybos nutarimų, išleistų įstatų ir 

nevykdyti nurodytų darbų yra 
tas pats, kaip savomis rankomis

BALTIMORĖS ŽINIOS
Ekskursiją į Bermudą organi

zavo Ona Lekevičienė. Dalyva
vo nemaža Šv. Alfonso parapijos 
narių, jų tarpe buvo ir lietuviš
kos radijo valandėlės vedėjas 
Albertas Juškus ir jo žmona Bet- 
ty. Į Baltimorę grįžo gegužės 12.

Aidas, Hamiltono mergaičių 
choras, koncertavo gegužės 12 
Lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje. Koncertą rengė Liet. 
Tautinės Sąjungos Baltimorės 
skyrius. Chorui vadovauja solis
tas Vaclovas Verikaitis, kuris 
taip pat padainavo ir solo. Kon
certas buvo puikus ir pakilus. Po 
programos buvo šokiai.

Šeimų komunija buvo gegu
žės 13 per 8:30 v. mišias, kurias 
aukojo preL L. Mendelis. Jis pa
sakė ir pritaikytą pamokslą. Gie- . 
dojo didysis choras.

Procesija Marijos garbei, buvo , 
gegužės 13/sekmadienį, :4 y- Q 
popiet. Dalyvavo parapijos orga-

Solistė Irena Stankūnaitė 
dainuoja New Havene, kur 
gegužės 19 bus atžymėta 
LMK Federacijos New Ha
veno klubo veiklos dešimt
metis.

Solistas Liudas Stulcas daly
vauja LMK Federacijos 
New Haveno klubo dešim
ties mevu minėjime, kuris 
bus gegužės 19. Ta proga 
rengiamas religinis koncer
tas.

— Dr. Julius J. Bielskis, Lie
tuvos gen. konsulas, balandžio 
28 dalyvavo LB Vakarų apygar
dos suvažiavime ir pasakė gražią 
kalbą. Konsulas gėrėjosi LB Lie
tuvos laisvinimo veikla ir ypač 
aukštai vertino LB krašto valdy- 

' bos paruoštą memorandumą. 
Į —Domicėlė Sleževičienė-Pa-

[ valkytė, visuomenininkė, dantų 
gydytoja, buv. ministerio pir
mininko Mykolo Sleževičiaus 
našlė, gegužės 8 mirė Chicagoj.

| Velionė buvo gimusi 1884 rug- 
I I piūčio 10 Pagausančio k., Kau- 

1 no apskr.
I — Lietuvių žurnalistų Sąjun- 
I gos centro valdybos rengiamas 

I I kitas spaudos balius įvyks sausio 
I 26 Chicagoj, Martiniųue restora- 
I no salėj, talpinančioj 600 svečių. 
I — Juozas Petrėnas, prieš me- 
I tus laiko perėmęs redaguoti 

-1 Montrealy leidžiamą “Nepri- 
Marė Kičienė, ankstesnės kar- T JPflIVOS I ^^usomos Lietuvos” savaitraštį,
" i:„x....x — n— i------- 1.;__ . , , I iš pareigų pasitraukia ir rengiasi

pasiuntinybės .1 grįžti į New Yorką.
ŽiillOS I —Romas Sakadolskis, veikliai

I pasireiškęs visuomeniniame ir 
Lietuvos atstovas Juozas Ka-I jaunimo gyvenime, II PL jau- 

jeckas su žmona dalyvavo visoje I nimo kongreso komiteto pirmi- 
eilėje priėmimų: balandžio 17 | ninkas, gavo valdišką tarnybą 
— Pakistano ambasadoriaus pri-I Amerikos Lietuvių Balse. Į 
ėmime naujos konstitucijos įsi- I Washingtoną iš Chicagos išvyks- 
galiojimo proga; balandžio 26 | ta gegužės vidury.
— Tanzanijos ambasadoriaus I — Algio Rukšėno parašytos 
priėmime, kur buvo atžymėta I knygos “Day of Shame”, kurioj 
jų unijos diena; tą pačią dieną | apibūdinami Simo Kudirkos įvy- 
dalyvavo Panamos ambasado- | kiai, pristatymas įvyks gegužės 
riaus priėmime Pan American { 20 Chicagoj, Jaunimo centro ka- 
unijos rūmuose, priėmimas bu- I vinėj. Knygos pristatymą rengia 
vo suruoštas diplomatinių misi- I PL Jaunimo sąjungos ryšių cent- 
jų šefų ir jų žmoną garbei. Ba- | ras.
landžio 27 dalyvavo Tago amba- | —Iš Clevelando, Ohio, Atve-
sadoriaus priėmime jų nepri- 1 lykio savaitgalį į Los Angeles, 
klausomybės šventės proga. Į Calif., buvo nuvykusi tautinių 
Gegužės 3 dalyvavo priėmime, I šokių grupė Grandinėlė. Kon- 
kurį surengė tarptautinis klubas I ceriui į Los Angeles, Calif., spa- 
diplomatinių misiją šefų ir žmo- | lio 20 pakviestas Čiurlionio an- 
nų garbei. Gegužės 20 dalyvavo Į samblis. _________
Kamerūno ambasadoriaus pri- I — Califomijoj Encydopedia 
ėmime jų tautinės šventės pro- I Lituanica uoliai platina Balys 
ga. I Graužinis. Ten, atsiliepdami į

OZ'Kajeckiėnė balandžio 19 F LB paskelbtą -ptainitoa<'jvajų, 
dalyvavo ' • Belgijos ambasa- Į enciklopediją užsisakė: A*A. Ku- 
doriaus žmonos paskaitoje tarp- I dirka, R. Heinnings, K. Paže- 
tautiniame klube. Paskaita buvo j mėnas, A. Šimkus, J. A.' Rudva- 
apie diplomatų žmonas. I lis, dr. A. Monstavičius, S. Kve-

cas.
— Phoenix, Arizonoj, yra į- 

sikūrus gana veikli lietuvių ko- 
. lonija, kuri turi savo-dvasios va
dą kun. Antaną Valiušką ir or
ganizuotą Lietuvių Bendruo
menę, kuri su savo pirmininku 
generolu Mieželiu ir O. Metri- 
kienės vadovaujamu choru gra
žiai pamini įvairias lietuviškojo- 
gyvenimo šventes. Phoenix, 
Arizonoj, du lietuviai — M. 
Dambrauskas ir Rimavičius — 
turi nuosavus motelius, kurie 
gražiai aptarnauja pravažiuojan
čius svečius.

— Danutė Drazdytė,baltimo- 
rietė, Adelphi universitete, 
New Yorke, baigė baleto studi
jas. Diplominiam darbui ji pa
statė savo pačios kūrinį “Swept 
off her feet”, kuriame dalyvavo 
18 šokėjų. Gegužės 26 sukurs 
lietuvišką šeimą su Remigijum 
Balčiūnu, baigusiu prekybinės 
ir pramonės administracijos stu
dijas Marylando universitete. Jis 
šiuo metu dirba Baltimorės bur
mistro įstaigoj ir siekia aukštes
nio mokslinio laipsnio.

— Vyt. Meilus, ilgus metus 
dirbęs Ispanijoj ir Japonijoj kaip 
imigracijos pareigūnas Kanados 
atstovybėse, kurį laiką dirbo 
centre Ottawoj. Gegužės pra
džioj tom pačiom pareigom per
sikels į Švediją.

— “Aušra”, Windsoro mergai
čių kvartetas, vadovaujamas Va
lės Tautkevičienės, atliks meni
nę programą Philadelphijoj 
gegužės 19. Kvartetą pakvietė 
Vilties choras savo metinio po
būvio proga.

j — Philadelphijos ateitininkų 
šventė šiemet įvyks birželio 16- 
17. Sendraugių valdybą sudaro: 
pirm. — Edmundas Binkis, na
riai — V. Mikėnienė, K. Juzai- 
tienė. J. Gaila ir A. Gečys.

— Latvių gimnazija veikia 
Muenster, V. Vokietijoj. Dabar 
joje yra 80 moksleivių. Kovo 27 
— balandžio 24 šių moksleivių 
grupė lankėsi JAV ir latvių ko
lonijose suvaidino latviškas ves
tuves su tautiniais šokiais ir 

| kanklių muzika.

Bahimorės vyrų choras Daina balandžio 28 savo koncertą dedikavo prel. L. Meode
liui jo 75 metų sukakties proga. Visa publika jam sugiedojo ilgiausių metų. Viduryje — prel. 
L. Mendelis, kairėje programos pranešėja Ramunė Buivytė, dešinėje choro dirigentė Lilė 
Baker-Bakersldenė. '

nizacijos, mokyklos vaikai, soda- 
lietės nešė Marijos statulą. Baž
nyčioj statulą vainikavo Donna 
Naidičiutė.

Daina, vyrų choras, gegužės 
20, sekmadienį, per 8:30 v. mi
šias giedos gražias Marijos gies
mes. Visi kviečiami tose pamal
dose dalyvauti. Mišias aukos 
Dainos pirmininkas kun. A. 
Dranginis.

Gėlių darželius lietuvės įren
gia prie savo namų. Vieną iš 
gražiausių darželių turi Gendru- 
tė Valeikienė. Praeiviai sustoja 
ir pasigėri gėlėmis.

tos lietuvė, po ilgos ir sunkios , 
ligos mirė gegužės 7 Caton Ma- 
nor senelių prieglaudoj. Ji su sa-. 
vo velioniu vyru turėjo restora- ' 
ną Baltimorės gatvėj. Buvo ma
lonaus būdo moteris, susipratusi 
lietuvė, dalyvavo lietuviškuose 
parengimuose, veikė lietuvių 
posto padėjėjų tarpe. Gedulin
gos mišios už jos sielą aukotos 
gegužės 12 Šv. Alfonso bažny
čioj. Palaidota Lorraine kapinė
se. Nuliūdime liko dukra Mild- 
red, sūnūs Antanas, Vincentas ir 
Edvardas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIEN6 sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųsfini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas Go-

■b' ėjftfetive Bank Plaza. 1864 Ceėtfe 
Street, West Rozbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

New Haven, Conn. NEBCn VAKGO
Paminėtas LF dešimtmetis SU VYRO VAIKAIS?
Lietuvių Fondo dešimtmečio Klausimas 

minėjimas balandžio 8 pradėtas 
pamaldomis. Pasimelsta už LF 
narius, mirusius New Havene.

Parapijos didžiojoj salėj antrą 
minėjimo dalį pradėjo LF įga
liotinis New Havene Antanas 
Gruzdys.

Plačiau apie Fondą kalbėjo A. 
Brazauskas, svečias iš Waterbu- 
rio. Jis klausytojus supažindino 
su pačiomis pirmosiomis Fondo 
steigimo mintimis. Minčių ir pa
siūlymų tuo reikalu būta keleto. 
Daugiausia pritarimo susilaukė 
dr. Antano Razmos pasiūlymas 
1962. Jau tais pačiais metais 
naujagimis LF susilaukė 17,000 
dol. Pamečiui augant pagrin
diniam kapitalui, augo ir pro
centai, kurie kasmet paskirstomi 
lietuviškam švietimui ir kitiem 
[kultūriniam reikalam. 1972 pro
centai sudarė 57,000 dol.

Fondo susiformavimą New 
Havene atpasakojo A. Gruzdys. 
Perskaitė ilgoką LF narių sąra
šą. Su šių metų LF vajaus re
zultatais New Havenui skirtoji 
kvota išpildyta.

Naujais nariais vajaus metu 
Fondan įstojo 7 asmenys (šei
mos). Vaiva Vėbraitė įnešė 100 vardu, kaip vyro ir žmonos, vyro 
j_i rv.u_ n----------- k... mirties atveju namai tektų

Tamstai.
Dėl santaupų. Jei santaupos 

yra abiejų vardu (either or sur- 
vivor), vyrui mirus, jos tektų 
Tamstai. Tamsta galėtum nueiti 
į banką ir tuos pinigus išsiimti. 
Tačiau tai toli gražu nereiškia, 
kad Tamstos vyro vaikai negalė
tų Tamstos patraukti teisman, 
nurodydami, kad jų tėvas dėjo____ ______ _ ___ ____ __ __ ____ ________
pinigus bankan abiejų vardu ***iHt********************1HHWNHHHHNbHHHHbbHt**********- 
vien savo “patogumo dėlei”, 
nenutardamas, kad tie pinigai Velykų, mokslo metų baigimo bei kitomis progomis, geriausia 
tektų vien Tamstai, jam mirus, dovana yra knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną.
Įvorių valstijų teismų nutanmų JJCTŲVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA 
šviesoje aš pasakyčiau, kad tokie »
vaikų argumentai būtų silpni 
ir kad jiem būtų labai sunku 
įrodyti tokius savo “teigimus” 
Tačiau jei jie šiuo reikalu nutar
tų kreiptis į teisiną, jie galėtų 
suteikti Tamstai daug sielvarto 
ir sudaryti daug nereikalingų iš

Turim dvejus namus: vienus 
mieste, kitus prie jūros — va
sarvietę. Abeji namai mūsų 
abiejų vardu: mano ir vyro. San
taupos banke taip pat abiejų var
du.

Mano vyras yra už mane 20 
metų vyresnis. Turi du vaikus iš 
pirmosios žmonos. Tie vaikai 
yra suaugę ir turi savo šeimas.

Dabar klausimas: jei vyras nu
mirtų pirmas, ar neturėčiau var
go su jo vaikais? Ar man rei
kėtų mokėti valdžiai mokesčius, 
jei nėra testamento? Ar aš galė
čiau pinigus tuoj išimti iš ban
ko, kad paskui nebūtų apie juos 
kalbų? Ar privalo mano vyras 
ką nors palikti savo vaikam, jei 
jiem pinigų netrūksta?

Mano vyras yra ankstesnės iš- 
eivijoS’iiętuvis. Aš pati esu dy- 
pukė, Lietuvoj tarnavusi minis
terijoj.

D.K., Chicago, III.

Atsakymas
Niekas negalėtų Tamstos už

tikrinti, kad, vyrui mirus, netu
rėsi “vargo” su jo vaikais.

Dėl namų. Jei jie yra abiejų

laidų sau ir Tamstai. Todėl pa
tariu Tamstai ir vyrui sudaryti 
testamentus ir viską palikti 
tvarkingai ir pagal savo pageida
vimus.

Dėl paveldėjimo mokesčių. 
Juos reikia mokėti valdžiai (in- 
heritance taxes), ar yra testa
mentas, ar jo nėra, jei palieka
mas turtas viršija tam tikrą val
džios nustatytą sumą. Mokesčių 
dydis priklauso nuo palikimo 
sumos, nuo to, kas paveldi, nuo 
to, kas turtą arba pinigą “uždir
bo” ir t.t.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba Darbininko 
redakcijai prisiuntė laišką, ku
riame dėkoja už gražų sąjungos 
darbų vertinimą, visuomenei są
jungos veiklos pristatymą bei 
jaunųjų spaudos bendradarbių 
ugdymą. Pridėta ir 10 dol. auka, 
už kurią reiškiame padėką.

— Argentinos lietuviai dešim
ties metų laikotarpy išgavo jau 
10 gatvių Lietuvos vardu Avel- 
lanedos, Beriso, Kordubos, Quil- 
mės, Comodoro, Lanus ir Tem- 
perley miestuose.

BRAŽINSKŲ LAIŠKAS ŠAULIAM

dol., Dalia Ramanauskai tė- 
Jensen — 100; Vanda ir An
tanas Gruzdžiai 100 dol. papil
dė savo įnašus, įrašydami Fon- 
dan nužudytą brolį Bronių. Kiti 
įnešė po mažiau, su pažadais 
papildyti iki 100. Vajaus metu 
grynais pinigais surinkta 570 
dol.

Pasakyti po keletą žodžių pa
kviesti Salomėja Valiukienė — 
LMKF New Haveno klubo 
pirm., Marijona Jokūbaitė — 
ALRK Mot. S-gos 33 kp. pirm, 
ir Zenonas Merkevičius — SLA 
142 kp.

Meninėj programoj Gitos 
Merkevičifltės vadovaujamos D. 
Žemliauskaitė, D. Jonynaitė. V. 
Kronkaitytė ir D. Merkevičifltė 
padainavo keturias dainas.

Po programos pasivaišinta po
nių pagamintais skanėstais ir pa
sikalbėta.

Bražinskų laiškas šauliam
Lietuvos Šaulių Sąjungos 

Tremtyje Vytauto Didžiojo kuo
pos Chicagoj pirmininkas VI. Iš
ganantis gavo iš Turkijoj ka
linamų tėvo ir sūnaus Prano ir 
Algirdo Bražinskų laišką, ku
riame, tarp kitko, rašoma:

“Nuoširdžiai dėkojame už Jū
sų tokį malonų laišką. Taip pat 
širdingai dėkojame Vytauto Di
džiojo šaulių kuopai ir visiems 
Lietuvos šauliams patriotams už 
visokeriopą moralinę ir materia
linę pagalbą, teikiamą mums, 
Lietuvos laisvės kovotojams, 
kalinamiems Turkijos kalėji
muose.”

“Lietuvos Šaulių Sąjunga ne
priklausomybės metais turėjo 
ypatingos tautinės ir valstybinės 
reikšmės. Taikos metu jinai bu-

vo didžiausia lietuviško karinio 
patriotizmo mokykla. O karo 
metu šauliai buvo didžiausias 
Lietuvos kariuomenės pagel- 
bininkas.”

“Lietuvos kariai ir ypatingai 
šauliai savo gausiomis kraujo au
komis 1941 birželio sukilime ir 
1944-54 Lietuvos partizaninia
me kare (jame žuvo mano tė
vas šaulys Stasys Bražinskas, 
1949.XII.21) padėjo tvirtus mo
ralinius pagrindus tolimesnei 
lietuvių tautos rezistencijai.”

“Dabartinis lietuvių tautos re
zistencinės kovos etapas yra — 
Baltijos atgimimas. Jis yra visų 
stipriausias, visų paveikiausias 
(ir visų teisingiausias!). Jis neiš-, 
vengiamai atneš galutinę per
galę!”

25-50% NUOLAIDA I

teikia daug lengvatų perkant leidyklos išleistus leidinius, išskiriant 
Encydopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikančia progą.
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Tarptautinis egzilų skautų-skaučių vadų 
suvažiavimas New Yorke

Organizacijų gyvybiniam rei
kalam aptarti balandžio 7 Kul
tūros Židinyje New Yorke įvyko 
šešių tautybių skaučių ir skautų 
vadų tarptautinis suvažiavimas. 
Tai buvo įgyvendinta mintis, 
prie kurios privedė 3 Pabaltijo 
tautų vyriausių skautininldų 
susitikimas praeitą vasarą To
ronte. Jos tat suvažiavimą ir su
kvietė. Be estų, latvių ir lietuvių 
dalyvavo dar vengrų, lenkų ir 
ukrainiečių atstovai: sąjungų 
pirmininkai arba vyriausi skau- 
tininkai-ės bei jų įgaliotiniai. 
Iš lietuvių buvo LSS VS v.s. L. 
Milukienė, ASS p-kė s. S. Ged
gaudienė, LSB VS v.s. P. Molis, 
VSP v.s. C. Kiliulis.

Visa suvažiavimo diena praėjo 
darbingoj ir pakilioj nuotaikoj. 
Daugelyje klausimų vieningai 
sutarta ir suplanuota tolimesnė 
kooperatyvinė veikla. Atstovų 
iškeltieji rūpesčiai, pasidalini
mas informacija vienų apie kitus 
buvo ne tik aktualūs ir artimi 
kiekvienam atsakingajam va
dovui, bet ir padrąsinantys. Sun
kumų turime ne tik mes vieni, 
besisielodami jaunimo auklė
jimu. Todėl ateityje numatyta 
siekti darnesnio bendra
darbiavimo, pasidalinti veiklos 
patirtim ir painformuoti vieniem 
kitus apie organizacinės veiklos 
planus. Čia pat tautybių atstovai 
buvo pakviesti į jubiliejinę sto
vyklą.

Bendra tautybių stovykla
Plačiau išsikalbėta apie siūly

mą surengti bendrą šešių tauty
bių stovyklą. Į ją būtų kviečia
ma iš kiekvienos Seserijos ir 
Brolijos po vieną skiltį. Amžius 
14-16 metų.

Vengrai tuoj pasiūlė savo gra
žiai įrengtą stovyklavietę prie 
Philadelphijos. Ten būtų galima 
surengti stovyklą 1974. Jie suti
ko ir toliau rūpintis šios stovyk
los organizavimu ir š. m. birže- 
Skautų Aido sukaktis

gėlytę iš F. Kiršos ir ps. Mari-Balandžio 7 New Yorke buvo 
paminėtas auksinis “Skautų Ai
do” jubiliejus. Gražus pobūvis 
šia proga buvo suruoštas Kultū
ros Židinyje, dalyvaujant visai 
eilei aukštų Sąjungos pareigū
nų. Pobūvį atidarė s. R. Čes- 
navičienė ir pristatė v. s. A. Sa- 
mušį, kuris susirinkusius supa
žindino su esamais garbingais 
svečiais. Mūsų tarpe matėsi: 
gen. konsulas A. Simutis su po
nia, v.s. P. Jurgėla, v.s. L. Mi
lukienė, v.s. P. Molis, s. S. Ged-
gaudienė, v.s. C. Kiliulis, ps. A. 
Čekienė, s. R. Cesnavičienė, p. 
A. Vakselis. V. s.P.Jurgėla pri
siminė pirmuosius skautiškus 
leidinius ir galop pasirodžiusį 
“Skautų Aidą” 1923 Šiauliuo
se, visus tuometinius rūpesčius' 
ir vargus.

V. s. A. Saulaitis gana pla
čiai pakalbėjo apie “Skautų Ai
do” pradžią, visus sunkumus 
Lietuvoj ir dabar, nežiūrint to, 
“SA” visgi tebėra stiprus mėne
sinis žurnalas. Jo kalba buvo 
įdomi, nes jis buvo ilgametis 
“Skautų Aido” redaktorius.

Dar kalbėjo v.s. A. Samušis, 
ps. R. Kezys. Gen. Konsulas pri
minė skautavimą Lietuvoj ir pa
linkėjo dar ilgai išlaikyti skauta- 
vimo idėją. A. Vakselis ryškiai 
pabrėžė, kiek skautybė išugdė 
žymių žmonių, idealistų ir kokią 
įtaką paliko bet kada skalavu
siuose. Toliau v.s. Samušis pa
kvietė skautą A. Bružą paskaity
ti iš knygos “Gatvės berniuko 
nuotykiai”, o vyr. sk. A. Ry-

Per skauiybę— lietuvybei!

lio 2 New Yorke šaukia organi
zacijų atstovų pasitarimą, kad 
būtų paruošti smulkesni planai. 
Jei toks planas organizacijų va
dovybių bus priimtas, tai ir sto
vykla bus organizuojama.

Kiek keistokai atrodė, kad 
atstovai, besirūpindami išlaikyti 
savo kalbą ir tautines tradicijas, 
vieningai pritarė bendrai tarp
tautinei stovyklai, kur programa 
būtų vedama anglų kalba. Paty
rę vadovai betgi teigė, kad to
kiose bendrose stovyklose tauty
bių vienetai labai gražioj for
moj parodo savo tautiškumą ir 
patriotinį nusiteikimą. Todėl 
mišrios stovyklos rengtinos ir 
palaikytinos.

“LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA”
Po 20 metų kruopštaus darbo 

knyga “Lietuviškoji Skauti
ja” jau paruošta spaudai.

Ją sudaro dvi dalys: istorinė 
skautiškojo lietuvių sąjūdžio ap
žvalga ir skautijos nuopelnai 
Lietuvai. Ši knyga bus apie 
800 psl. ir gausiai iliustruota. Jos 
autorius — lietuvių skautų stei
gėjas v.s. Petras Jurgėla. Jis ar
čiausia yra pritapęs prie pirmųjų 
lietuvių skautų žingsnių, sukū
ręs pirmuosius skautų mokyklai 
ideologinius, ir metodinius va
dovėlius, parašęs kelias kitas is
torines knygas ir keletą išvertęs 
iš svetimųjų kalbų.

“Lietuviškojoj Skautijoj” ša
lia skautiškojo sąjūdžio apžval
gos abiejose dalyse atskleidžia
mi lietuvių skautijos darbai, žy
giai, sutelktiniai ir asmeniniai į- 
našai į kultūrinius lietuvių tau
tos lobius ir nuopelnai Lietuvai 
įvairiose srityse. Tai visa liudija 
tūkstančiai faktų, pavardžių, da
tų ir vietų. Veikalas bus pats 
didžiausias lietuvių skautijos 
nuopelnų liudininkas.

jos Saulaitytės poezijos. Ps. Vyt. 
Strolia kalbėjo apie skautiškas 
dainas, savo žodžius pademon
struodamas plokštelėmis.

Galop brolis Samušis ir s. J. 
Bružas dar supažindino su lei
džiama knyga “Lietuviškoji 
Skautija” ir su tuo susijusiom 
problemom.

Užbaigus vakaro programą, 
svečiai buvo pakviesti pasivai
šinti.

B.K.

Egzilų skautų vadų suvažiavimas Kultūros Židinyje.

Egzilų biuras
Kalbant apie ateities planus, 

plačiau buvo sustota prie pasiū
lymo įkurti Rytų ir Centrinis 
Europos egzilų skautų-čių biu
rą. Panašus biuras yra įsikūręs 
Kanadoje 1967 ir sėkmingai vei
kia.

Skautiškos organizacijos, alsi- 
dūrusios tremtyje, per 20 metę 
išaugino jaunimo sąjūdį iki 3000. 
Tai rodo, kad organizacija turi 
pasisekimą, bet iki šiol dar nesu
rasta sprendimo dėl mūsų statu
so, pasauliniai skautų-čių biurai 
dar nežino, kaip mus traktuoti

Apie egzilines skautų organi
zacijas buvo nemaža kalbėta gy
venamų kraštų skautų vadovy
bėse.

Suorganizavus tokį skautų eg
zilų biurą, būtų jau kam kalbė
ti su krašto vadovybėmis apie 
bendradarbiavimą. Biuras galė- • 
tų aiškintis painius priklauso
mumo klausimus.

Biuro organizavimu sutiko rū
pintis Latvijos Seserijos VS. Ji 
birželio 2 New Yorke kviečia, 
organizacijų atstovų pasitarimą. 
Bus sudaryta planai ir programa. 
Šio komiteto planai bus prista

tyti organizacijų vadovybėm pri
imti ir patvirtinti.

Sveikinimai
Visi vieningai nutarė, kad su

važiavimo vardu būtų pasiųsti 
sveikinimai kraštų skautų vado
vybėm ir Pasaulio Skaučių Se
serijai bei Brolijai. Sveikinimais

Reikia 12,000 dol.
Šiam didžiam darbui įgy

vendinti reikia finansinės garan
tijos. Veikalo išleidimas kaJtuos 
per $12,000. LSS vadovybė fi
nansam telkti sudarė knygos 
vajaus komitetą.

Vajaus komitetas nuoširdžiai 
kreipiasi j visus skautijai prijau
čiančius lietuvius paremti mūsų 
pastangas išleisti lietuvių skauti
jos istoriją. Ypač atkreipia dėme
sį į vyresniuosius skautus,vado
vus, skautų tėvus ir rėmėjus. 
Jūsų skubus atsiliepimas į komi
teto prašymą sumažins visus rū
pesčius, paspartins darbą ir su
kels pasitikėjimą mūsų šeimos 
jėgomis.

Knygai “Lietuviškoji Skauti
ja” rėmėjus grupuos šitaip:

1. leidėjai (aukoję ne mažiau 
$50);

2. garbės prenumeratoriai (ne 
mažiau $25);

3. prenumeratoriai (ne mažiau 
$10 — tokia knygos kaina ją už
sisakius dabar) ir

4. aukotojai — rėmėjai (paau
koję bent kiek).

Leidėjai ir garbės prenumera
toriai bus atžymėti išleistoj kny
goj, o pirmieji prenumeratoriai 
ir aukotojai — spaudoj.

Užtat be atskiro pakartotino 
kreipimosi siųskite pagal itales 
savo įnašą knygos “Lietuviškoji 
Skautija” vajaus komitetui: Juo
zas Bružas, 7103 Avenue N, 
Brooklyn, N. Y. 11234. Čeki us 

išrašykite: “Lietuviškoji Skauti
ja”.

“Lietuviškoji Skautija" bus 
pats geriausias paminklasirliu- 
dininkas skautų darbų lietuvių 
kultūrai ir palikimas jaunajai 
kartai. A.S.

pasirūpina suvažiavimui pirmi
ninkavusi esčių vyriausia skauti- 
ninkė Hilja Kuutma.

Pabaigoj visi padėkojo suva
žiavimo globėjai LSS VS v.s. 
Lilei Milukienei, iniciatorėm 
esčių, latvių ir lietuvių vyriau
siom skautininkėm ir New Yor- 
ko Neringos skaučių tuntui bei 
vyr. skaučių židiniui Vilijai už 
gražų priėmimą ir puikias vai
šes.

s. Gudaitis

Pavergtų Europos kraštų skautų organizacijos plakatas.

New Jersey Skautų ir Skaučių

Seserija suruošė šaunią parodą

Balandžio 28 Kultūros Židinio 
patalpose New Yorke buvo su
ruošta šauni paroda, kurioje 
pasirodė trys menininkai: iš 
Chicagos — Jonas Kelečius — 
aliejinė tapyba, iš Kanados — 
Irena Mickūnienė — akvarelė 
ir Osvaldas Mickūnas — medžio 
skulptūra. Parodą oficialiai ati
darė Seserijos VS v.s. Lilė Mi
lukienė, pakviesdama Paulių 
Jurkų pristatyti dailininkus ir jų 
darbus. Židinio šeimininkų 
vardu kalbėjo Tėvas Leonardas 
A.ndriekus, OFM, pasidžiaugė 
įspūdinga paroda ir palinkėjo 
sėkmės. I. Mickūnienė padėkojo 
nevvyorkiečiam dailininkų var
du.

Paroda turėjo gražų pasise
kimą, nes visi trys menininkai 
New Yorke pasirodė pirmą kar
tą. Per abi dienas apsilankė apie 

’ 300 žmonių. Pažymėtina, kad I. 
ir O. Mickūnai iš čia išvyko į 
Princeton universitetą, kur buvo 
išstatvti jų darbai.

B. K.

\ew Yorko židinietės iš savo 
uždarbio Kaziuko mugėje pasky
rė: Kultūros Židiniui — $200, 
Neringos tuntui — $100, Tauro 
tuntui — $100, autobusų fondui 
vykti į jubiliejinę stovyklą — 
3300. Seserijos socialiniam sky

riui—$50 ir tarptautiniam suva
žiavimui (pietum) — $50.

PADĖKA
Š. m. balandžio 7 Kultūros Ži

dinyje Nevv Yorke įvyko estų, 
latvių, lenkų, lietuvių, ukrai
niečių ir vengrų skautų-čių or
ganizacijų vyriausių skautininkų 
ar jų atstovų suvažiavimas, kuris 

praėjo su dideliu pasisekimu. 
Šia proga noriu padėkoti visiem, 
kurie prisidėjo prie šio suva
žiavimo pasisekimo.

Skautiškas ačiū vyr. si. I. Alks- 
ninienei, ps. R. Gudaitienei, 
vyr. si. Ž. Jurienei, ps. A. Mari- 
jošienei, vyr. si. M. Matulaitytei, 
vyr. si. O. Matulaitytei. Už keps
nius ir pyragus — s. D. Sie- 
maškienei, vyr. sk. D. Samušie- 
nei ir vyr. si. G. Šimukonienei. 
Dėkoju vyr. skaučių židiniui 
“Vilija” už paaukotus priešpiečius ir p. Mickeliūnienei už 
“raguotį” ir šauniai paruoštą 
“švedišką stalą”, kurį pa
ruošė ir paaukojo skaučių 55 
jubiliejaus proga. Kitataučiai 
pasigėrėjo lietuvių vaišingumu.

Dėkoju si. Eglei Šukytei ir 
vyr. si. Daliai Bagdžiūnaitei už 
paruoštus plakatus, si. D. Peni- 
kienei už gėles ir s.v. G. Peni- 
kui už nuotraukas. Ačiū visiem!

v.s. Lilė Milukienė

Kaziuko mugė
Kovo 18 įvyko New Jersey 

skautų ir skaučių 12-ji tradicinė 
Kaziuko mugė. Elizabetho ir 
apylinkės miestų gyventojam 
Kaziuko mugė yra viena iš pa
grindinių įvykių metų eigoj ir 
būtinai nepraleistina.

Kasmet svečių skaičius vis di
dėja. Ne tik vietiniai, bet ir kai
mynai iš New Yorko ir Penn- 
sylvanijos mus atlanko. Šiemet 

.svečių buvo per 300, net Eliza
betho Lietuvių Laisvės didelė 
salė jautėsi per maža.

Gausiam būriui uniformuotų 
skautų-čių išsirikiavus priekyje 
salės, punktualiai 12:30 v. mugę 
atidarė s. Gilanda Matonienė ir 
sk. vytis kand. psl. Arvydas Lio- 
bis. s. Matonienė trumpai pa
minėjo, kad šį mėnesį sueina 20 
metų nuo skaučių įsisteigimo 
New Jersey. Sukaktuvių proga 
didelis tortas su dvidešimt de
gančių žvakučių buvo įvežtas 
ant padėklo į salę. Sudainavę 
“Ilgiausių metų”, visos vietinin- 
kijos skautės apspito tortą ir žva
kutes užpūtė. Broliai vienbalsiai 
garsiai sušuko sveikinimą.

Mum buvo malonu pristatyti 
naujai išrinktą LSS Seserijos 
Vyriausią Skautininkę, v.s. Lilę 
Milukienę. Ji pasveikino viene
tą ir pristatė naują Atlanto Ra
jono vadeivę s. Ireną Jankaus-

Įdomi židiniečių sueiga

Balandžio 2 New Yorko Kul
tūros Židinyje buvo viena neei
linių sueigų. Šiai sueigai buvo 
pakviesta pravesti pašnekesį ps. 
Aldona Čekienė.

Ji kalbėjo apie žmogaus apsi
rengimą, pradėdama maždaug 
nuo Adomo ir Ievos. Palaipsniui 
praeidama pro įvairius periodus, 
palietė tų laikų vadinamus gro
žio požymius, kartais tai pasi
reiškė galvos ir kaklo deforma
vimu, tatuiravimu, plaukų šuka
vimu, kūno odos dažymu. Paro
dė skirtingus apsirengimo bu
dus paveiksluose: kartais keistai 
iškamšyti rūbai, kitais atvejais 
— maloniai draperuoti. Priminė 
ir šių laikų besikeičiančias ma
das, kai kurias net juokingas.

Židinietės turėjo malonią pro
gą jaukioj aplinkoj praleisti lai
ką, pasivaišinti kavute ir,.žino
ma, pakalbėti ir apie ateities 
darbus.

B.K.
NAUJAS RAJONO VADEIVA

LSB VS įsakymu nuo 1973 
balandžio 16 d. 1973-1975 m. ka
dencijai yra paskirtas JAV Atlan
to Rajono Vadeiva j.v.s. Mykolas 
Manomaitis, 305 Bolton St., So. 
Boston, Mass. 02127. Tel. 
617-268-7371.

kienę, kuri taip pat pasveikino 
vienetą.

Užbaigiant oficialia dali, sve
čiai buvo paprašyti įvertinti jau
nimo darbą ir paremti skautišką 
veiklą. Vienetų patys jauniau
sieji nariai išėjo iš rikiuotės ir 
nužygiavo prie mugės paviljonų. 
Paėmę žirkles, jaun. sk. kand. 
Rymantė Vizgirdaitė ir vilkiukas 
kand. Andrius Slavinskas iškil
mingai perkirpo trispalvį’ kas-*-5 
piną, ir mūsų mugė prasidėjo.

Po medinėmis lentelėmis 
dengtu stogu skautų paviljone 
buvo įvairių medžio dirbi- 

(nukelta į 9 psl.)

Naujas skautų rajonas 
Pietų Amerikoje

Brolijos VS v.s. Petras Molis 
vasario mėnesį aplankė Pietų 
Amerikos valstybes ir jose 
gyvuojančias lietuvių bendruo
menes. Susitikus ir išsikalbėjus 
su keletu buvusių skautų va
dovų, buvo atgaivinta skautų 
organizacija. Visuomenė pa
žadėjo visakeriopą paramą. Su
daryta keletas mišrių skautiškų 
draugovių, paskirti vadovai ir 
pradėta veikla.

Šis faktas kelia džiaugsmo vi
sai Brolijai ir Seserijai. Kad mū
sų sesės ir broliai galėtų su šiais 
vienetais palaikyti ryšius, juos 
pasveikinti arba pradžiuginti 
geruoju darbeliu, pasiunčiant 
lietuviškos spaudos, duodame 
naujųjų vienetų ir jų vadovų 
adresus.

Venecueloje sudarytos miš
rios skautų-čių draugovės.

1. Muracay mieste — vadovas 
ps. V. Venckus, CEL De Vene- 
zuela, Maracay Aptd. 4647, Ara- 
gua, Venezuela.

2. Valencijos mieste — va
dovė ps. Aurelija Žalnieriūnaitė, 
Urb. Los Sauces, Calle 134 Nr. 
97-121, Valencia — Venezuela.

3. Caracas mieste — laikinas 
d-kas ir LSB Venecuelos vieti
ninkas ps. Juozas Menkeliūnas, 
Bello Campo Avė. Prine, Ed. 
San Luis Apt. 129, Caracas 105, 
Venezuela.

Argentinoje mišri skautų-čių 
d-vė Buenos Aires: vadovė — 
Marytė Barzdžiūtė, Pje Igualdad 
1260, Buenos Aires, Argentina, 
pavad. — Nelida Zavickaitė, 
Uriarte 3046, Boulogne-Buenos 
Aires, Argentina.

Brazilijoje mišri skautų-čių d- 
vė. Vadovas — s.v. kun. H. 
Šulcas, Caixa Postai 4118, Sao 
Paulo, SP, Brasil.

Pietų Amerikos Rajono Vadei
va nuo 1973 kovo 4 yra paskir
tas v.s. kun. Antanas Saulai
tis, SJ, Caixa Postai 4421, 01000 
Sao Paulo, SP Brasil.

(AJG)

i.'.
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XXIII Š. AMERIKOS ŽAIDYNĖS DETROITE
Šauniai pasirodė New Yorko sportininkai

Kaip įprasta,Š. Amerikos meti
nėse žiemos žaidynėse didįjį 
dėmesį nuglemžia krepšinis. 
Gegužės 5-6 Detroite tas dėme
sys nudažytas dar tirštesnėm 
spalvom.

Šuoliais artėjant krepšininkų 
kelionei į Europą, kandidatai į 
užjūrį turėjo paskutinę progą pa
sireikšti aikštėj ir laukti komi
teto nuosprendžio, kad pateks į 
laimingąjį tuziną. Ypatingai tie, 
kurie jautėsi ne tokie iškilūs 
ilgokam sąraše, stengėsi nertis iš 
geriausios pusės — o gal?

Gal būt, vaizdas truputį skir
tingas nuo ankstesnių bandymo 
dienų Chicagoj, kai apie 40 pa
šauktųjų buvo sutelkti į atskiras 
komandas ir kapojosi tarpu
savyje. Betgi ir Detroite, jau 
savo įprastiniuose penke
tukuose, kandidatai uoliai rodė 
savo pajėgumą. Matėm pakan
kamai įtampos, ir krepšinis kar
tais suspindo deimančiukais.

Vyrų krepšinio pabaigtuvės
Vyrų A gr. meisterio vardas 

atiteko Detroito Kovui, kuris 
baigminėse rungtynėse įveikė 
Chicagos Nerį 92-85 (52-42).

Jau pradžioje Kovas nuolati
niai pirmauja ir per pirmą kėlinį 
sukala 10 taškų kapitalą. Po per
traukos Neris priartėja iki 56-58, 
bet Kovas spusteli ir veda 65- 
56. Neris nudildo santykį iki 77- 
78 ir įaudrina padėtį. Ilgametė 
pažiba ir sumanusis Kovo di
rigentas aikštėj Čekauskas I (gy- 
nikas) stukteli iki 80-77. Kitas 
patyrėlis iš Neries, Varnas, švel
nina iki 79-80, tada jaunesnysis 
Čekauskas II (gynikas) persve
ria iki 82-79. Neris žaidžia su 
dviem milžinais: Jasevičium ir 
Puidoku (pastarasis neseniai 
buvo baigęs nelengvas jaunių

New Jersey
Kaziuko mugė , Šarelis. 3, A. Bąįka 2.

(atkeltais 8 psl.)
nių; kryžių — koplytėlių, de
gintų lėkščių, dėžučių, paukš
čiams lesyklų, inkilėlių, vyčių ir 
vilkų. Eksponatai žavėjo ir ste
bino visus. Galime didžiuotis, 
kad broliai kasmet rodo žymią 
pažangą. Visa draugovė stropiai 
ruošėsi daugelį mėnesių šiai 
mugei. Tai nuopelnas drau-vės 
vadovų s. v. kand. psl. Arvydo 
Liobio, s.v. kand. psl. Arūno Bi- 
tėno ir skauto Algio Liobio.

Pas skautes, kaip ir kasmet, 
lentynos buvo perkrautos gra
žiausių rankdarbių. Ten buvo 
pilna tautinių lėlių, meniškai iš
degintų medžio lentučių, klum
paičių, lėkščių ir dėžučių. Skau
tės ir mamytės parodė savo na
gingumą su numegztom suknu
tėm, skarom, šalikais ir kepurai
tėm. Viena lentyna užpildyta si- 
mografiniais (vinių ir siūlų) pa
veikslais. Kimšti gyvulėliai vi
liojo pačius mažiausius lankyto
jus.

Šalia skaučių paviljono paukš
tytės savo paviljone laukė pir
kėjų. Pažvelgus į jų kampelį, 
atrodė, kad pavasaris tikrai jau 
čia. Spalvotos popierinės gėlės 
sužydėjo, ir paukščiukai, pada
ryti iš stalo teniso sviediniukų, 
skraidė ant virvučių.

Taip prekiaujant, visiem at
sirado apetitas, o skaniai kve
piantis maistas jau laukė lėkš
tėse ant stalų. Netrukus salė ap
tilo, ir girdėjosi tik šaukštų ir 
šakučių čerškėjimas.

Skaniai pavalgę, svečiai nesi
skubino namo. Vaikai buvo už
imti, turėjo skirtingų žaidimų 
pasirinkimą. Vieni mėgino savo 
laimę paukštyčių laimės šuliny
je, kiti tepliojo paveikslus Meno 
Namelyje, eilutės net susidarė 
prie skautų elektroninio “laimės 
rato” ir šaudyklos, o “baubų 
namas” viliojo ne tik jaunus, 
bet ir vyresnius, tik vyresnių ne
labai priėmė.

Taip ir praslinko didesnė po
pietės dalis. Svečiai su pirki
niais po truputį pradėjo sklaidy
tis ir keliauti namo. Skautam- 
tėm ir jų vadovam beliko tik su
sitvarkyti ir pradėti galvoti apie 
kitų metų mugę, kad ji 
būtų dar didesnė ir žavingesnė.

G.M.

A kl. rungtynes prieš New Yor
ko LAK), bet tie du didieji ne
gelbsti ir Kovas pasekmę pašok- 
dinariki 84-79. Neris atsako 81- 
84, tada Čekauskas II kelia iki 
88-81. Lieka minutė žaisti, Ne
ris vejasi iki 83-88. Kovo ka
muolys, pelnytos baudos neįme
ta ir Neris pavojingai priartėja 
iki 85-88, bet iš dviejų baudų 
Čekauskas I pastumia iki 90-85. 
Lieka 22 sekundės — Neris pra- 
meta, o Čekauskast II įsviedžia 
paskutinį krepšį 92*85, ir spek
taklis baigtas.

Taškai: Detroito Kovas: Rod- 
wan 25, Šilingas 25, Čekauskas 
I 17, Čekauskas II 12,Mulada 
8, Dzikas 5; Chicagos Neris: į 
Stankevičius 21, Varnas 14, Kin- 
činas 11, Puidokas 11, Jesevi- 
čius 10, Miknaitis 10, Dagys 2, 
Galinaitis 2, Butkus 2, Šunas 2.

Dėl 3 vietos Chicagos Litua- 
nica nugalėjo Bostono Grandį 
102-98. Jei jau taip nutinka, kad 
rungtynes lemia vienas žaidikas, 
— tokiu šį kartą buvo gynikas 
Palubinskas (Chicagos Lituani- 
ca). Jo visur pilna — jis kovo
jo iš peties, buvo vijurkiškai 
vikrus, tiksliai mėtė ir dar spė
davo įterpti vaidybinių išdaigų. 
Dabar studentas JAV, Palubins
kas buvo Australijos rinktinės 
pažiba olimpiniuose žaidimuose 
Muenchene 1972. Rungtynėse 
prieš Bostoną Palubinskas vie
nas supylė 65 taškų piramidę.

Bostono Grandis antrieji me
tai žaidynėse. 1972 žaidė vyrų 
B gr. ir laimėjo meisterystę, o 
šiemet, stipriausiųjų tarpe, skau
džiai prapylė prieš Chicagos 
Nerį ir, po geros kovos, turėjo 
nusilenkti Chicagos Lituanicai.

Taškai: Chicagos Lituanica: 
Palubinskas 65, Baris 13, Naujo
kas 10, Jankauskas 8, Vaičkus 6; 
Bostono Grandis: Ketvirtis 30, 
Gineitis 22, Aneliauskas 16, Pa
liulis 9, R. Baika 8, Barūnas 8,

8, Misevičius 7, Miklas 4, Skei
vys 4, Tutinas 4, Blaževičius 1.

Kitose rungtynėse New Yor
ko jaunieji laimėjo prieš Chica
gos Lituanicą I 48-28. NY už- 
pleškino 14-0, bet Lituanica ne
sugniužo ir atsigavo — kėlinio 
pasekmė 26-22 N Y naudai. Ant- 
ramkėliny Misevičius su Tomey 
pakelia iki 36-26 ir N Y persvara 
ryški. Per paskutiniąsias 4 minu
tes NY dar įpliekia 12 taškų, kai 
priešininkai atsako tik vienu pil
nu metimu. New Yorko LAK 
taškai: Misevičius 18, Tomey 
14, Miklas 6, Landsbergis 4, 
Tutinas 4, Skeivys 2. Iš Litua- 
nicos I Smailis įmetė 12 tšk., o

i aukštasis Mažeika (kandidatas į 
Europą) 8 tšk.

Jaunių A kl. baigmė New 
Yorko LAK — Chicagos Neris 
parodė geros klasės krepšinį. 
Neris veda 0-2, bet New Yor
kas Misevičiaus ir Miklo meti-

I mais persveria 4-2 ir toliau pir
mauja 12-5 ir 18-11. Tada ateina 
Neries minutės — jaunieji iš 
Chicagos prisiveja ir persveria 
18-23. NY turi gerokai padirbė
ti, kol Karmazinas išlygina 26- 
26. Vis daugiau išryškėja dviejų 
aukštaūgių dvikovė: Misevičius 
— Puidokas. Kėlinys 28-30 Ne
ries naudai.

Po pertraukos Neris patempia 
iki 40-28 savo naudai, vėliau ve
da 49-34 ir, atrodo, New Yorko 
likimas aiškus. Bet kur tau! 
N. Y. Miklo, Misevičiaus (2) 
ir Tomey pataikymais atsiveja 
iki 42-49, Neris sprunka iki 54- 
46. Tada NY grįžta iki 52-54 
ir užverda likiminė kova. Puido- 

, kas įmeta 56-52 ir už baudas iš
eina vienas iš NY didžiųjų 
ramsčių — Miklas (kandidatas į 
Europą). Neris atsitolina iki 
61-54, bet Misevičius palygina 
iki 58-61, pasikeičiama meti- ' 
mais ir galutinė pasekmė 65-61 
Neries naudai. <

Dvikovę tarp vidurio, puolikų , 
taškais laimėjo-Misevičius fNY), 
sukrovęs 34 taškus, kai Puidokas 

i iš Neries pasiekė 32 tšk. ŠAL- 
i FASS centro valdybos pirminin

kas J. Baris iš Chicagos po rung- 
- tynių pareiškė: “Su tokiais žai- 

dikais už poros metų mes gali
me drąsiai važiuoti į Europą 
— puikus prieauglis”.

Taškai: Chicagos Neris: Pui
dokas 32, Butkus 20, Juozevi- 
čius 9, Mikužis 2, Vaitkus 2; 
New Yorko LAK: Misevičius 34, 
Miklas 16, Tomey 9, Karmazi
nas 2.

O kaip kitos New Yorko krep
šinio komandos? Jaunių C kl. 
(St. Birutis, Kulpa, Matulaitis, 

; A. Valaitis, J. Vilgalys) pralai
mėjo prieš aukštaūgius Chica* 

i gos Lituanicos jauniklius 16-45, 
i bet nugalėjo Toronto Aušrą 27- 

25 ir užėmė 5 vietą (8 penke
tukai).

Šį kartą mums įdomu pasido- 
mėti, kaip pasirodė New Yorko 
LAK sportinis atžalynas. Po 
ilgos pertraukos pirmą kar
tą į žaidynes atvyko toks gau
sus būrys — iš viso 35 sporti
ninkai ir 5 vadovai. Daugis skri
do (jaunieji rinko aukas iš suau- 
gėlių — sutelkė apie tūkstantį 
dolerių), o kiti, per 12 valandų, 
atidūmė dviem automobiliais.

New Yorko jauniai — 
kietas riešutas

XXIII žaidynėse Detroite 
New Yorko jaunimas įbrėžė ryš
kų pėdsaką. Jaunių A kl. krep
šininkai, be didelio vargo, iško
pė į baigmę, kur po jaudinančios 
kovos pralaimėjo Chicagos Ne
riai 61-65. New Yorkas buvo arti 
pergalės ir stigo tik menkučio 
laimės šypsnio.

Pirmose rungtynėse New Yor
ko LAK nugalėjo Detroito Ko
vą 62-19. Pradžioje N Y veda 
10-0 ir kėlinį baigia 35-12. Po 
pertraukos, kai pasekmė skam
bėjo 39-15, NY įmeta 14 taškų iš 
eilės iki 53-15 ir žaidimą baigia 
43 taškų skirtumu. New Yorko 
LAK taškai: Tomey 16, Zikaras 
10, Landsbergis 8, Karmazinas

V

Mažieji meisteriai
Jaunių D kl. (iki 12 metų am

žiaus) New Yorko LAK pateikė 
džiugią staigmeną ir laimėjo 
meisterio vardą. Pirmąjį prieši
ninką, Detroito Kovą, New Yor- 
kas supliekė 45-17. Pergalės taš
kai: Šimkus 16, Naronis 12, Ga-

Detroito sporto klubo Kovo komanda gegužės 5-6 Detroite vykusios Siaurės Ameri
kos lietuvių sporto varžybose laimėjo pirmą vietą vyrų A klasėje, nugalėjusi Chica
gos Neries komandą. Iš k. R. Janukaitis, R. Rodvanas, M. Muklada, R. Dzikas, R. Čekauskas, 
P. Čekauskas, F. Čekauskas — komandos kapitonas, R. Janukaitis, A. Ročka — treneris ir E. 
Šilingas. Nuotr. J. Urbono
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Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynėse gegužės 5-6 Detroite. Iškilmių metu kalba Zig
mas Žiupsnys, kairėj Rytas Babickas ir dešinėj — Algis Rugienius, vadovavęs žai
dynių programai. Nuotr. J. Urbono

runkštis 10, Dičpinigaitis 4, 
Gvildys 3.

Kitose rungtynėse NY jau
niausieji parklupdė Clevelando 
Žaibą 31-25. Pergalės taškai: Na- 
ronis 15, Šimkus 10, Garunkš- 
tis 4, Gvildys 2. Mažieji iš New 
Yorko sužaidė kaip už tėvynę 
— už tai ir pasiekimai pui
kūs. Stebina ir gausūs pasiekti 
taškai.

-o-
Tinklinyje New Yorko A ir B 

kl. mergaitės atvyko pasimokyti, 
bet ir parodė, jog pradėjo rimtai 
treniruotis ir ryškūs gero bren
dimo pradai.

Stalo tenisas Detroite buvo 
kuklių apybraižų — skurdu da
lyvių. Nieko iš Chicagos, Cle
velando, tik ketvertukas iš To-

ELIZABETH, N. J.
Elizabėtho apylinkės lietuvių 

visuomenė judri ir darbinga. Ji 
ne tik gausiai lanko kaimyninius 
parengimus, bet ir pas save juos 
rengia.

Lietuvių Bendruomenės su
ruoštas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Po 
pamaldų lietuvių parapijos baž
nyčioj prisirinko pilna Lietuvių 
Laisvės salė. Susirinkusieji 
atidžiai klausė LB centro valdy
bos nario Algimanto Gečio kal
bos, grožėjosi Perkūno vyrų 
choro dainomis ir jaunimo tauti
niais šokiais bei deklamacijo
mis. Buvo suaukota rekordinė 
suma Lietuvos laisvinimo rei
kalam. Po $50 aukojo dr. Stasys 
ir Julija Petrauskai, New Yorko 
vyrų choras Perkūnas; po $30 
— J. ir O. Strimaičiai, Jurevi
čių šeima; po $25 — K. ir A. 
Barčiai, R. Bitėnas, kun. J. Pra- 
gulbickas, A. Bružėnas, A. Po
cius; po $20 — H. Bitėnas, P. 
Lanys, P. Pačenkis, K. Valužis, 
J. Veblaitis, kun. P. Žemeikis, 
Alg. Kvedaras, V. Budnikas, J. 
Švedas, A. ir V. Jarmai, K. Čiur
lys, V. Misiūnas, Ei. Kidžienė; 
po $15 — A. ir P. Normantai, 

ronto Aušros (broliai Klevinai ir 
seserys Plučaitės), vienas žaidi- 
kas iš Detroito, o visi kiti iš 
New Yorko (19).

Vyrų gr., kaip laukta, meiste
ris Paulius Klevinas (Toronto 
Aušra), 2. Pr. Gvildys (New Yor
ko LAK), 3. Birutė Plučaitė (To
ronto Aušra). Moterų gr. meiste
rė B. Plučaitė, 2. Aldona Plu
čaitė (abi Toronto Aušra), 3. 
Gvildytė (New Yorko LAK),

Jaunių A kl. meisteris Paulius 
Gvildys, 2. Tomas Vainius, 3. St. 
Birutis (visi New. Yorko LAK). 
Jaunių B kl. meisteris T. Vai
nius, 2-4. St. Birutis, Garunkš- 
tis ir Kulpa (visi New Yorko 
LAK).

Mergaičių A kl. meisterė Al
dona Plučaitė (Toronto Aušra), 

J. Ramanauskas, B. Mališauskas, dalyvaus New Jersey jaunimo 
V. Staknys, J. Miežaitis; po $10 tautinių^šokjų i grupė, Ejcpsną, 
— A. Bitėnas,A. Žindžius^, PJ'-vadovaujama-Birutės Vaičiūnai- 
Damijonaitis, S. Petraitis, K: tės. Po programos — gardi vaka- 
Matonis, A. Bražinskas, P. Šie- rienė su atgaivomis ir šokiais.
petys, K. Ožalas, J. ir P. Le
vickai, A. Česnavičius, p. Pet
raitis, K. Jankūnas, E. Raudienė, 
J. Reedy, V. Mamaitis, A. Gurs- ’ šiai dalyvauti, 
kis, V. Kavolius, O. Linartienė, 
P. Janavičius, J. Valaitienė, J. ir 
P. Ivaškai, A. Andziulis, T. Dū
da, A. Rudzitas, J. Liubinskas, 
P. Puronas, J. Vidmantas, E. 
Dietrich, A. ir N. Subačiai, P. 
Vaitiekūnas, A. Ragauskas, S. 
Lukoševičius, Juchnevičius, V. 
Kvetkus; po $5 — F. Jankūnas, 
Mr. Radgers, A. Liobienė, J. Zu- 
bavičius, P. Kukis, Bakšys, P. 
Lukas, Gedeika, Alinskas, J. 
Grigaliūnas, R. Didžbalis, A. 
Kontrimas, F. Grinchis, J. Vens- 
kus, A. Kondrat, O. Urbonienė, 
M. Žebarauskienė, J. Ramanaus
kas, G. Kliučnikas; po $2 — 
NN, V. Beraitis, R. Rajackas, 
Petraičiai; po $1 — J. Bunienė, 
F. Ruzgą, NN, NN.

Parapijos choro jubiliejus
Balandžio 29 Elizabėtho Šv. 

Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos choras atžventė 75 metų gy
vavimo sukaktį. Veiklaus kle
bono kun. Petro Žemeikio glo
bojamas ir vargonininko Vinco 
Mamaičio vadovaujamas choras 
ne tik gražiai pasirodo bažny
čioj, bet ir per savo šventę para
pijos salėj nuotaikingomis dai
nomis džiugino susirinkusius.

Meninę programą paįvairino 
ir praturtino solistės Ona Zuba- 
vičienė ir Irena Stankūnaitė-Sil- 
va.

Per vaišes buvo surinkta 65 
dol. prel. Mykolo Krupavičiaus 
paminklo statybai.

LB apylinkės minėjimas
Lietuvių Bendruomenės Eli- 

zabetho apylinkė šį pavasarį 
sulaukė 20 metų amžiaus. Ta 
proga yra rengiamas iškilmingas 
minėjimas, kuris įvyks gegužės 
19, šeštadienį, 7 vai. vak. Lie
tuvių Laisvės salėj, 269 Second 
St., Elizabeth, N. J.

Trumpą žodį pasakys Lietu
vių Bendruomenės centro val
dybos pirmininkas Vytautas Vo- 
lertas. Meninėj daly girdėsim 
jauną dainininkę Jūratę Veblai- 
tytę. Bus paskaityti naujausi 
.poeto Romo Kisieliaus eilėraš
čiai iš linksmesnės pusės. Be to.

2. Gvildytė, 3. Jasaitytė (abi 
New Yorko LAK). Mergaičių B 
kl.: meisterė Jasaitytė, 2 Zika
raitė, 3. G. Vebeliūnaitė (visos 
New Yorko LAK).

Toks gaivus balansas, žiūrint 
iš New Yorko pusės. Rytų spor
to apygardos vadovas Pr. Gvil
dys (jis vadovauja jaunių C ir D 
kl. krepšininkaftis ir stalo teniso 
atžalynui), Alg. Šilbajoris (Lie
tuvių Atletų Klubo sporto va
dovas), Alg. Birutis (jaunių A 
kl. krepšinio treneris), V. Vebe- 
liūnienė ir T. Jasaitis (mergai
čių tinklinis) savo auklėtiniais 
gali būti patenkinti. Įdėtas dar
bas ne veltui — stiebiasi jaunos 
sportinės atžalos.

K. Čerkeliūnas

Apylinkės valdyba kviečia vi
sus šioj visų lietuvių puotoj gau-

Bilietus reikia užsisakyti tuo
jau pas Julių Veblaitį, skam
binant (201) 687-4943, arba Lie
tuvių Laisvės salės patalpose, 
skambinant (201) 351-6646; kai
na — 12 dol. asmeniui.

KAZIMIERAS 
ALGIRDAS SNIEŠKA — 

MEDICINOS 
DAKTARAS

Pereitų metų pabaigoj Kazi
mieras A. Snieška baigė medi
cinos mokslus Autonoma De 
Guadaljara universitete Meksi
koje.

Jis yra daktarų Antano Ir Ja
ninos Snieškų vyresnysis sūnus, 
gimęs Vokietijoje 1947. Mokėsi 
Švenčiausio Sakramento pra
džios mokykloj Brooklyne, Re
gis aukštesniojoj mokykloj ir 
Bostono kolegijoj Bostone, ku
rią baigė 1962 B.S. laipsniu. 
Tada apsisprendė siekti gydy
tojo profesijos. Universitetuose, 
vietos nebuvo. Išvažiavo į Mek
siką. Ketverius metus studijavo 
ir baigė mediciną. Šiuo metu 
atlieka praktiką Vilsono ligoni
nėj Jonson City, N. Y. Vėliau, 
nors neturi pareigos, mano grįž-- 
ti kurį laiką dirbti Meksikoj.

Kazys Snieška 1958 baigė 
Maironio Šeštadieninę mokyk
lą, šoko J. Matulaitienės tauti
nių ’ šokių grupėj, pagrodavo 
akordeonu. Buvo skautas. Drau
gai jį pažįsta kaip labai drau
gišką, socialų ir yra įsitikinę, 
kad jam medicina yra ne tiek 
profesija, kiek pašaukimas.

Ilgą laiką baigiančių medici
ną iš New Yorko lietuvių nebu
vo. Bet dabar trumpu laiku at
sirado keli jauni daktarai: Denis 
Mažeika, Dalius Briedis, Kazys 
Snieška ir dantų gydytojai — 
Giedrius Klivečka ir Aldona 
Trojanaitė. Netrukus, gegužės 
mėnesį, baigs mediciną Garsas 
Palys, (p.a.)
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IN THE SWISS ALPS 
Co-od boordmg ichocl for univarirty 
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Gana*o. Grada* 9-12. Cofog* tading and 
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ATWATER ELECTRONICS COMPANY
Hamess Wiring-Wave Soldering Elect

ronic Assembly 771 Edgar Road,
Elizabeth, New Jersey 201 351-6656

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
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(Cor. 77th StrMt) 
Woodhaven, N.Y. 11431
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CAPATAZ ARIA oa 8RONX CON 
EXP*R*NOA PARA OCUPARBC IN TOOO LO

CORteRNKim AUNA FACTOR1A M ROM* 
01 MUMR. TRA8AJO RJO Y 8UCNA* CONM-

PARA HOM8RE RnPONBABU. *OX NO. CL >10 
ROON013 HFTN AVI ftY.C. 100011

BUY INSTANT SUCCESS ’ »

ANKoted w»th American Colleg* oi
------B------ B□vMvzgnano SUMMER ON A GREEKISLAND 

Aegina Art Center

Happens during the summer on the 
Greek Island of Aegina. lt offers Courses 
in music, Painting and drawing, poetry, 
theatre, dance archeology, Greek Lan- 
guage. and Literatūra given by acclaim- 
ed individuals in their fieid. The pro- 
gram also offers concerts festivals, per- 
formances, archeologicai fieid trips and 
of course good fobd.

ELMHURST. 66 Families. 1939 construc- 
tion. 16 Decontrolled apartments. Good 
Buy. Excellent opportunity. We appre- 
■ciate the high standards the Catholic 
market places on real estate. Come into 
our office — See our complete listings. 
\\ e want to do more than just sėli you 
pioperty. We want to advise you, get the 
best for your dollar. Know exactly what 
jou’re paying for. Everything explained 
iu detail. Call Us in Confidence.

RODEO REALTY
75-18 Broadway, Jaękson H ta.

(212) 672-2900

KERIAN’S
588 Bloomfield Avė. Bloomfield, N.J. 

For Men’s Clothing All the Latest Styles
A Family Store Call: 201 748-4869

A
M

f

July and August

1 Month Tu lt ton — $330 
Aegina Art Center, 130 W. 52nd St 
N. Y, N.Y. 10019. Phone: 212 LT 1-1150

FOOTBR1DGE TO THE OCEAN 
MOTEL

Rt. 1 at Ocean St., Ogunąuit 03907 
Luxurious units-all tile bath with tub & 
shower. Free TV. Open Year Round. 
Off season rates to June 21. Dbl. occ. 
Hkpg. Apts. $150 wk.—2 pers. $180 
per wk. up. 2 to 6 persons. Bank Ame- 
ricard— Master Charge. Kathleen & 
Hans Stross. 207 646-2796. Pets 
\Velcome! ’ 

K RURAL COMMUNITY 

NEEDSDOCTOR 
FOR Completely eulpped 

MEDICAL CENTER

Ouiet. convenleat lacation.
Be> 4JB. OcaaeoM 

Tai. 301/04* 0013VVARFIELDS BICYCLE STORE
Sules & Repairs Ali Makes tor Boys
& Girls 25 Main St. Bloomingdale, N.J.

Call: 201 838-4578

SERVICE

334-67*7

PiE LEDGE MOTEI

FARM CAMP

onstNMK
VKJfflON
YMŪt *15 -*17

WK*Y.

Spocioua fowm. Bacutifol pooi and chanai. 
Osiux* h,ol,d motai & moin lodga occom. 
Al tpcrti. lounge. bar & liva muse wkndu 
Eoanings of fun. 3 daficiovi mecdt daRy. Air 
cond dming rm & lounga. Spec family ratai 
Raina aerty. CaB ar wntc

LONG ACRES 
BOARDING CAMP 

CO-ED6-14
Ridmg, stable manogement, form 
eguipment in tiru et ton, tvrimming. 
fisbing, boating, riflery, garden- 
ing. cottU oudions. farm animols, 
boyrid«», wot«fm«ton parties, fieid 
trips to Frederieksburg. 2-4-6-8- 
week periods. Rt. 1— Bos 320, 
Spotsylvonia, Vo. 22S53.

For locol info:

Lillie Long 
703 — 582-5382

Tbe town of Stephentown, N. Y. loc. in tbe Taco- 
ni* Vaiky in the Berkshire Mts., has an attnet- 
ive medkal center completely eguipped. It has boa* 
a thriving practice for 8 years. 200 medical rocords 
are štili housed at the center. Attraetive tanas can 
be arranged for a doctor wishing to įtart a new 
practice. Educational. & recreational focilMes an 
escellent. Close to Albony 6 Troy, N.Y. and also 

Pittsfield. Mas*.
Contact: s

Carl Jensen, Supervisor 
STEPHENTOWN, N.Y. 12168 

518-733-5531

PAPERHANG1NG ANO PAINTING
Interlor and Eaterlor

Free EstlmatM
CaH 657-5622

FURNITURE POLISHER
Eaperiencad, for Antigue FuniRuje. Year round job.

COMF.R OF LONDON, INC.
444 E.it 91*t St N.Y.C. 34*4040

SEVEN OAKS PARK, Orenga, N. J. Room B 
board for Sr. Cltizan* (2). Pvt homo, Rog. nurte. 
201473-4670.

Sidewalks Repaired & Made New
■ Brick pointing Boiler, Rooms Made 

Ali Violations Removed Reasonable 
Call: 469-1068 or 693-9351

S“ PORCBES
GONCRETE

CALLNOW
FREE

Memenai Wknd. 3 fuil day».
9 meait, liva music .... $44 to $50.

NEW MOHICAN HOUSE
Acra 8, N.Y. 518-622- 9802

OGUNpUIT MOTEL |
1/2 mile* No. of Ogungult Sq.
A d»luxs 47 unit motei modtroly 
fvrnished end testefully decorgted. 
Exce!lent resteurent edioins motei. 
120,000 gellon $wimming pool.

AlUmoįor credH cards Konorod
P.O. BOX 454

Area Code 207. 444-247^^

Cutters and Exp. Operatore
Fantasy Fashions 

1155 Manhattan Avė. 
Brooklyn, New York 

Call 389-6130

SS LOY/EST PRICES
AVAILABLE DIRECT (TEM

FROM OUR YONKERS PUNT MOTO

• RAIUNGS • GATĖS • FERCES
• SPIRAI STAIRCASES • AWNMGS• WMD0W GUMOS

No Money Down - 5 Tears To Pay 
CALL COLLECT (914) TO 9-73ft>

23-25 ttHOOL STREET • YONKERS 
RaTaB. Ceiitrecter’s iicesst #878734

J^O^^(Porkey)'

Johnsoris 
autobody 

and collisįonsr

Ėst 1954

HYANNIS, 5 bedroom, newly 
furnished house with swimming 
pool privileges, maid Services 
available, on Hyannis Horbor, 
May Ist to October Ist, S6.500. 
Call Mr. Consiglio, Parker Realty 
Corp.

(617) 791-7131

ADULT CARE-Private country resid- 
ence overlooking lake. Accommoda- 
tions for your Ibved ones, semi private 
rm & bth., diet supervision, home cook- 
ed meals, family loving care. Temporary 
or permanent basis. (914) 832-2901, 
(914) 878-6712.

J&B HOUSEHOLD CLEANING 
Commercial and ResidentiaI

Xet us take care of all your housebold chores at a 
price anyone can afford. Baths, Kitchens, Parlori 

Your entire home special Springtime rates 

CALL (212) 5B2-3612

r^um-us FARM

24 hour Towing 
Expert Workmanship 
Licensed Tow Truck

Ooerator

658-8778 297-0819

110-11 Sutphin Blvd.

Jamaica. N

DINNfR DANCCS

FIRST IN MARINE’ 
PROPULSION

reiAx»tlon. ChžMren dipcmrer tbe 
wonder» of fanu Ufe u tbey milk 
cow$. feed salve*, gather ego. rtde 
pooie*. enjoy bayrtdet 4r aursnmetlo* 
roast*. H*ated pooi. fUhlnr A temai* 
op property. Golf. country aucUon*. 
anti^ues A dalry touri nearby. 
3 hearty homecooked meal* dally. 
Betveen nnl tnack* a!way» on hand 
in ehildrra’c pantrv. All accomnsoda- 
tlon* with prtvate bath. For brochure 
yrrlte or caU B07-t32-439. Bovlna 
Omter 5) M.T. U74O.

nrOAYSHOT

OPERATORS NEEDED
Inexperienced OK for Singer and Mer- 
row for Ladies Pants. Complete Gar- 
rnent. Meyer Berko Company, 252 W. 
37th St. (212) 564-0122 also 1155 Man
hattan Avenue 3rd Floor in Brooklyn

AUTHORIZED DEALER 
FOR “CARAVELLE” 
PLEASURE CRAFT 
MARINE CENTER 
291 RIVER ROAD. 

NORTH ARLINGTON N.J. 
(201) 998 - 6882 

825

BASEMĘNT 
L E AKS

Alt Modarn Aboae and Beiaw 
Gro4e method* U*ed . . . 
Stop Leakage and Cerresion 
Fermanantty and fnespen- 
trvety.

Termitą Borrier tnduded 
WWf» Eoch ImfaHcfion

FRtt ESTIMATES
15-Year WrittM 

GUARANTEE

STATE INDUSTRIES
M *, fa*. Bdly 8 See. 

™«226-5345 
^2^431-9593

For Boy* and Girti Agai 9 to 17

Cuipt.t. ridmg pragrom indudtag eatruefion 
in aqu<tot>an. fonrard tac* hw**n and 
įunpvi StoHa monogamant. groomng. cara 
Ofi faadng of animah. Stodhtm Amping 
Sng. Dranoga Bng. Hvnt coąria. cron 
rauntry ecurw. mitai of trkdi. indoar arena. 
Aha. Ofympic ndmming pači. oder 
Aing. hcndbaH. aoBay bart. botatocA. rtBary, 
crchary. tannii. Imtntction in a* tporti. 
ttanahotn, o^might tripi, cooh-outi dnrcav 
Eipanancad tuparviiion Infamotionally 
a^Afad ritBngmmtar and tmirvctorv

et------’-l MfL^J t LJlMMNCM WVRBe 4 nRI OVyi.

"CaŠl^b'SeBidr'CBMMB Hotel 
$89 Week Semi Private $160 week

Around CaU : 914 434-304

EXPERIENCED OPERATORS (15)
On dresses; Section or Complete. Part 
or Full Time. Day or Night. Non-Union. 
Also Exoerienced Hand Presser & Exd. 
Floor Giri. Lucy Sportswear 2174 3rd

Avė. New York City Call: 369-6021

JACK TRACEY
Motorcycleš— Honda, Bicycles 

Schwinn. Sales & Repairs 
86 McLean Avė., Yonkers, N. Y. 

Call: 914 YO 3-0532

$44 to $50.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeStadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

W8«r Jėrmy — «Mo8io of Ltthmmia* — ptamadtaniala, S:06 • 6:00 y*L Y*k 
WBOU-nc, $6* AM*. — augti) P« 8*t«i HaQ Untr. rnAjo MatS 
Otr. prof. dr. Jokubu Stakaa, Bo. Oran**, NX 0707*.

NBW TURK — La&vte Ztborya, Batart* fr aagh) Imlbnmta aakaBAdtaaMB 
►16 vaL ryto WHBI 106,9 RC banga. VjpddjM Roma* Koaya, TW 4-13*6 
G*-1S 06th PL, Mddto Vma<9, N.Y. 11*79.

POBTON, WORČESTSR, BROČKTON, Maa*. — V*d4jaa P. VMfihita, 17$ 
Arttar 8L, Brodttoo, ICaaa^ M. JU ►7309; nt bangonda 107a mc. W1HE 
MM kfl. lUdford, Maaa aekmadtadaia nuo 11-13

■oarcm, MABB. — V*d*>a atap. Mlnkua, WLTN 1*M kllocyeim tr PM 
MLT banga aOkmadlgniala nuo 1-l.M vaL p.p. — 608 B. Broedwayė Soatb 
•Mm, Maa*. 03137 Tel. 268-0489.

teng'a
22 dien4 

ekskursiją

Svečiuosimas 10 dienų Lietuvoj*

U.»J. (IBM U.M, (IMI UJI, (»> 1MB

(Aeee III 4499.4165 
Or *m** Ce4egidt*e ten 

a«. en. *•. »•«* 
OavetM Te MM * *bmb *NB.«

Wermer. BMNr

FOX HILL

■o* -<.:ix Gremflatd Far*. N.Y. 17433 
įhfanber A.C.A.) TA. (»14) 647-6717

Kelionė, maistas ir viešbučiai tik 947.50 dol.

ir kituose Europos kraštuose

- Išvykstame rugsėjo 11 dieną

Prašom siųsti depozitus '

UTA8 TRAVEL SERVICE 
87-18 L*ff*rtt Blvd.,

Rlchmond HHI, N. Y. 11418 
(212) 848-1050

■...........................  J
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VlSt ŠKUBĖKIME BALSUOTI
Gegužės T9-20 visi New Yor- LB taryba yra tas . organas, 

k<Į /lietuviai eina į balsavimo kuris nustato LB veiklos kryp- 
b Ostine s, paskelbtas laikraščiuo- tį, būdus, keičia įstatus, taisyk- 
sę. Ten rinksime JAV Lietuvių les, renka JAV LB krašto valdy- 
Bendruomenės VII tarybą-ir at- * —
stovus į-Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės IV seimą, kuris įvyks 
Darbo dienos savaitgalyje Wa- 
shingtone..■ ' V" ■

Visos New Yorko apylinkių 
vaidybos išsiuntinėjo balsavimo 
lapelius, jei kūne negavote, 
gausite balsavimo būstinėse. 
Lapeliuose rasite eilę kandi
datų, iš kurių renkate į tary
bą^ 5 ir į PLB seimą 6 kandi
datus. .

bos pirmininką. Taip pat tvirtina 
LB institucijų sąmatas, finansų 
apyskaitas ir kt

Per savo Visuomeninių reika
lų tarybą rūpinasi ir deda pa
stangas stiprinti kovą dėl Lie
tuvos laisvės, remia laisvinimo 
institucijąs ir dalinasi su jomis 
atsakomybe.

Per Švietimo tarybą rūpinasi 
lietuviškų šeštadieninių mokyk
lų steigimu, mokytojų paruo
ši muj vadovėliu bei mokslo

Berniuku stovykla Neringoje 1972 metais

VASAROS STOVYKLOS
, Nek. Pr. M. Marijos Seserų Vedamos

NERINGOJ: Berniukam — liepos 1-14 
Mergaitėm — liepos 15-28 
Lietuvių kilmės anglų kalba: 

liepos 29-rugp. 11 
. DAINAVOJ: Mergaitėm — liepos 15-28
(At-kai ruošia Neringoj moksleiviam rugp. 12-25) 

Norint daugiau informacijos prašome kreiptis: 
Camp Neringa, I.C.C., Putnam, Conn. 06260

priemonių ruošimu bei leidimu. 
Kultūros ir lietuvių papročių iš
laikymui rengia dainų ir tautinių 
šokių šventės.

Tarybos darbas vyksta per 
visą jos kadenciją, nors posė
džiai būna tik keli per metus. 
Tarybos nariai nuolat kontakte 
su krašto centro valdyba, rūpi
nasi, aukoja savo sveikatą, laiką 
ir asmeninius piniginius ištek
lius, siekdami pagrindinių LB 
nustatytų tikslų, kurie šiais lai
kais labai svarbūs.

Todėl svarbu, kad tarybos na
riai būtų aktyvūs savo užimtose 
pozicijose, gerai suprasti; LB į- 
status. mokėtų pritaikyti juos 
prie dabartinio gyvenimo, sude
rinant su šio krašto gyvenimu. 
Tarybos nariai turi suprasti, kad 
dažnai teks atsisakyti savo asme
ninių reikalų, nes jiem pirmoje 
vietoje yra lietuvybė ir kova dėl 
Lietuvos laisvės, o po to eina 
as me ni niai reikalai.

G. Alksninienei
» mirus, jos sūnums — mūsų choro nariui Vytautui ir 
; Algirdui reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

001 į s»s-
-

New Yorko apylinkių kandi
datai yra įvairaus amžiaus ir už
siėmimo. Dauguma jų yra dirbę 
bendruomenišką darbą jau eilę 
metų, gerai pažįsta bendruome
ninį darbą, daug kartų pasiauko
ję šiam darbui, palikę savo as
meninius reikalus. Kiti kandida
tai yra visai nauji, nedalyvavę 
bendruomeniniame darbe. Jiem 
teks daug ko pasimokyti iš vy
resniųjų, gerai išstudijuoti LB į- 
status, svarbiausia, turės, reika
lui esant, save paaukoti tam 
darbui, atsižadant savo asmeni
nių norų.

Kaip įmonėse ar įstaigose ne
gali būti vien tik naujokai, taip 
ir bendruomeniniame darbe turi 
būti darbo veteranai ir moki
niai. Aišku, darbas eis sklan
džiau ir produktingiau, jei pro
porcingai bus išrinkti kandidatai 
— būtent, ir jau dirbę bendruo
meninį darbą ir nauji žmonės.

New Yorko lietuviai — nuo 18 
metų amžiaus iki seniausio — 
balsuokime gegužės 19-20 pato
giausioj mum balsavimo būsti
nėj. Nuo balsuotojų sprendimo 
ir supratimo bus išrinkti iš NY 
apygardos 5 kandidatai į LB

' "N. Y. Vyri/ choras Perkūnas mą. Balsuokime!
R.A.

Mieliems draugams Algiui ir Vytautui Alksniniams ir 
jų šeimoms, netekus brangios mamytės, uošvės ir senelės

Gabrielės Alksninienės,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Nijolė ir Jonas Ulėnai

A.A.

Gabrielei Alksninienei
mirus, jos sūnus Vytautą ir Algirdą su šeimomis nuo- 

, - širdžiai užjaučiame.
Vaclovas ir Konstancija 
Vytenis ir Birutė 
Gintaras ir Marytė

Nenortai

Brangiai Motinai

A.A.

Gabrielei Alksninienei 
mirus, mielus Vytą ir Algį su jų šeimomis ir jos brolį 
A. Kauną giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sofija Patamsienė 
R- ir D. Jakai 
S. ir R. Vogi

A.A.

Gabrielei Alksninienei

romis, sūnus Vytautą ir Algį su šeimomis skausmo 
valandose širdingai užjaučiame

A.P. Petraičiai ir 
D.A. Samušiai

GERIAUSIOS 
DOVANOS 
giminėms 

LIETUVOJE ir USSR 
MOTOCIKLAI, ŠALDYTU
VAI, SKALBIMUI MAŠI
NOS, TELEVIZIJOS APA
RATAI, KAMEROS, SIU
VIMO MAŠINOS, BALDAI.

Taip pat drabužiai, medžia
gos, kailiniai, rankiniai laik
rodžiai ir maisto produktai.
NAUJI AUTOMOBILIŲ 
MODELIAI:

ZHIGULI VAZ-2101 
$3520.00

ZHIGULI VAZ-2102
Station VVagon $3881.25 

ZHIGULI VAZ-2103 
Naujas Modelis $4036.00 

MOSKVICH 408-IE 
$3285.00 

MOSKVICH 412-IE 
$3570.00 

ZAPOROZHETS ZAZ-968 
$2250.00

PODAROGIFTS, INC. 
yra VIENINTELĖ 

firma Amerikoje, siunčianti DO- 
VANINIUS CERTIFIKATUS 
per VNESHPOSYLTORGą be 
jokių tarpininkų, bankų, ir t.t. 
PODAROGIFTS, INC. yra VIE
NINTELĖ firma Amerikoje, pa
teikianti persiuntimo įrodymus, 
atitinkančius jos susitarimą su 
VNESHPOSYLTORGu. 
Klientų patogumui užsakymus 
galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai: 
Globė Parcel Service Ine.
723 VValnut St., Philadelphia, 
Pa. 19106
Package Express & Travel 
Agency 1776 Broadvvay, New 
York, N. Y. 10019
Cosmos Parcels Express Corp., 
488 Madison Avė., New York, 
N. Y. 10022
Arba tiesioginiai į mūsų vyriau
sią įstaigą

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avė. (tarp 27 ir 28 
g-vės), New York, N. Y. 10001 

Tel.: 212-685-4537

Vada Kazy* Markia XWI0S__
— Las Palmas turnyras už

baigtas taip: Petrošiau ir Štein 
po 9,5 iš 15 galimų, Andęrs- 
son, Hort, Panno ir Ribli po 9 
taškus, amerikietis Kavalek ir is
panas Calve po 8,5 tš. Amerikie
tis dr. A. Saidy tesurinko 6,5 
tš.

Zarato turnyrą Argentinoje ros apraiškom nušvies prof. Ši
lai mėjo didmeistris Nąjdorf ir;
Rubinetti po 7 tš., Garcia, Pil- 
nik, amerikietis Benko su pora 
kitų po 6,5 taško.

— Ignas Žalys iš Montrealio 
dalyvavo trijuose Montrealio at
viruose turnyruose. Pirmąjį ir 
antrąjį baigė, surinkdamas po 4- 
1 tš. Abiejuose po 2 partijas 
remizavo. Itin gerai pasirodė ve
lykiniame turnyre, kuriame, su
rinkęs 4,5-0,5 tš., pasidalijo pir
mą vietą su K. Spragett, E. 
Schlosser ir J. Hebert. Žemiau 
liko žinomas Bostono, ir New 
Yorko meistras N. Weinstein ir 
kt.

— Lietuvoj šiuo metu priskai
to ma 13 šachmatų meistrų ir 
37 kandidatai į meistrus. Meist
rų sąraše: Mikėnas (V), Barsta- 
tis, Baršauskas (abu Klp.), But- 
noris (K), Česnauskas (P), Čiu- 
kajev ir Kaunas (abu K), Krimer, 
Lapienis, Milvydas (visi V), Ost
rauskas (K), Uogelė (Š) ir Vis- 
taneckis (V). Vilniuj leidžiamas 
informacinis leidinėlis “Šach
matai”. Pasirodo kas 3 mėnesiai; 
talpinamos įdomesnės Lietuvos 
žaidėjų partijos ir rungtynių len
telės.

— Leningrade užsibaigė trijų 
Sovietų S-gos rinktinių (I, II ir 
jaunimo) mačas. Laimėjo I rink
tinė (Spasky, Petrosian, Tai 
Korčnoj, Smyslov, Geler, Polu- 
gajevskij, Štein, Keres, Savon), 
surinkusi 23,5 tš., 2v. Jaunimas 
— 18,5,3. II rinktinė — 18 tš.

— Kaišiadoryse vyko finalinės
varžybos moksleivių-pionierių. 
Laimėjo Plungės I vid. mokyk
la, kuri įveikė Vilnių 5-0, Kai- 
šiadorius 4,5-0,5 ir Šiaulius 3-2. 

į >=^Bost0nft jaunieji lar.
kO So. Bostono LPD-jos šachma
tų treniruotesį besirengdami su
sitikti su New Yorko jaunimu, 
kurį pasižadėjo Rytų apg. vado
vas P. Gvildys atgabenti į Bos
toną. Bostono penketuką suda
rytų: Tomas Girnius,
J. Aleksoms, Petras ir Povilas 
Raškauskai, Nijolė Ivaškaitė,. 
Darius ar Ramūnas Ivaškai.

— Boston Sunday Globė ne
mažai rašė apie Boston Latin 
šachmatų komandą, kuri sėk
mingai skynė pergalę po perga
lės, kol atsistojo priešaky visų 
Bostono mokyklų, laimėdama 
Rytų Massachusetts ir vėliau vi
sos Massachusetts valst. titulą.

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimą gegužės 
20 d. 3 v. popiet Liet. Piliečių 
draugijos salėj, rengia Jono Va
nagaičio Saulių kuopa. Universi
teto reikšmę mūsų tautos kultū

mas Sužiedėlis. Meninę progra
mą atliks visų mėgiamas Wor- 
cesterio penketukas. Po to sesės 
šaulės visus dalyvius pavaišins 
kavute ir savo kepsniais. Visi 
kviečiami kuo gausiausiai atsi
lankyti.

Kultūrinis , subatvakaris bus 
gegužės 19 d. 7:30 v.v. Tauti-

miestų viešojo gyvenimo veiks
niai. Inž. Kudukis yra Clevelan
do miesto viešųjų darbų depar
tamento direktorius. Jo žinioje 
kaip tik ir yra vanduo, kanali
zacija, elektra. Be to, jis yra pa
kviestas prezidento Ntxono į fe- 
deralinę komisiją, kuri rūpinasi 
taršos reikalais. Komisiją su
daro 5 asmenys: New Yorko gu
bernatorius N. Rockefeller, Du- 
pont bendrovės pirmasis vice
pirmininkas dr. E. A. Gee, Ca- 
lifomijos vandens išteklių di
rektorius W. R, Gianelli, Arkan- 
sas valstybės taršos pirmininkas 
K. F. Wright ir inž. Kudukis.

Brocktono ateitininkų šventė 
bus gegužės 19-20. Registracija 
šeštadienį 3 vai. popiet. Seselės 
Ignės paskaita ir diskusijos 4 

____ .... ____ vai. popiet. Programa bus 7 
nės Sąjungos namuose. Tai bus y*1- v^- Sv- Kazimiero mokyk- 
paskutinis subatvakaris prieš 
vasaros atostogas. Prelegentas 
inž. Raimundas Kudukis kalbės 
tema: vanduo, kanalizacija ir 
elektra. Tai trys pagrindiniai

los salėj. 8 vai. prasidės jaunimo 
šokiai. Sekmadieni 10 vai. mi
šios. Visi kviečiami atvažiuoti 
penktadienį. Nakvynės bus pa
rūpintos.

kad Boston 
du lietuviai: 
ir Ričardas 
lošė antroje

Mus domina tai, 
Latin eilėse lošė 
Tomas Girnius 
Strazdas. Girnius
lentoje ir Strazdas — penktoje. 
Tomas Girnius draug su Boston 
Latin komanda buvo pasiųstas į 
Chicagą, į National Scholastic 
varžybas. Ten T. Girnius pelnė 
4 taškus iš aštuoniu.

Maple Shade, N. J., netoli 
Philadelphijos, prie gero susi
siekimo autobusais išnuo
mojamas namas, kuriame yra 3 
miegamieji, didelis žemės plo
tas gražioj apylinkėj. Nuoma la
bai prieinama — mėnesiui tik 50 
dol. Pageidaujama lietuvių 
šeima. Informacijai tel. (609) 
667-1124.

Lietuviška I BANGA 
vasarvietė Cape Cod, Mass.

— Prie Atlanto vandenyno, Golfo srovės šildomo 
garsaus Graigville Beach.

— Kambariai ir patogūs atskiri namukai su elektr. 
pečiais ir šaldytuvais, kur patiems galima gamintis 
valgį.

— Skanūs lietuviški valgiai.
— Grynas pušų oras ir rami vietovė.
— Norintieji puikiai praleisti atostogas prašomi su 

užsakymais kreiptis šiuo adresu:
A. Pakštienė

BANGA
P. O. Box 188, Centerville, Cape Cod, Mass.

Tel.: (617) 775-4633

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1893

460 Wect Broadway, South Boston Massachusėtfs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

*fo banko direktorių taryboje yra adv. Jdtua J. Grifcafta. Reikale 
su patarnautojais galima, susikalbėti ir fietuvifikai b Turtas—Ašssts 
■riri P13,000,600.

CURRKNT DIVTDfcND KATES
• Regulara/e — • 1 year Terra DepOsit— 6% M
o Special Nottoe a/c — 5% • 2 year Terra Depostt —

---------Ali Acčbūilts Ccnnpotmdėd Daily----------

New Jersey Jungtinis Baltijos Komitetas 

maloniai kviečia visus Į 

BALTIJOS FESTIVALĮ

Sekmadienį, Birželio (June) 17,1:30 vai. p. p.

GARDEN STATE ARTS CENTER 
N. J. Garden State Parkway, livažiavlmaa Nr. 116 Holmdel, N.J.

Programą atlieka:

LIETUVIAI — garsus Clevelando tautinių šokių ansamblis 
"GRANDINĖLĖ", vad. Liudas Sagys.

"ŽIBUOKLIŲ" sekstetas, vad. Liudas Štokas.

LATVIAI — latvių Choras iš Long Island ir kanklių ansamblis.

ESTAI — solistai HEINZ RIIVALD ir CARMEN ANIMAGI, mergaičių gimnastikos— 
baleto grupė, pianistai MAAJA TOBIAS-DUESBERG, RITA RIKKA ir 
PRIIT PABLO ir tautinių šokių grupė.

Įėjimo auka: $7.50, 5.00, 4.00, 3.00. Valkam mažiau 12 metų pusė kainos
tiktai $4.00 Ir $3.00 vietose.

Prašom bilietus Iš anksto užsisakyti pas:

Bilietų komiteto pirm. A. Pocius Tel. 201-352-3531
NEWARK-HILLSIDE V. Jokūbaitis Tel. 201-289-0404
NEWARK-ORANGES Dr. R. Somkaitė'Tel. 201-763-7622
EUZABETH K. Baltys Tel. 201-355-8265
PATER8ON A. Rugys Tel. 201-525-3340
LINDEN J. Zubavičius Tel. 201-381-3198
JERSEY CITY A. Žukauskas Tel. 201-549-0936
KEARNY-HARRISON J. Vaičkus Tel. 201-998-1221
NEW YORK R. Kezys Tel. 212-769-3300
PHILADELPHIA A. Gečys Tel. 215-677-1684

Taip pat pas visų organizacijų atstovus
--------------- —-------- S--------------
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Kun. kleb. Pranas Raugalas 
yra seminariją baigęs drauge su 
dabartiniu Brooklyno vyskupu. 
Šiemet sueina 33 metai, kaip jie 
įšventinti į kunigus. Dabar kun. 
P. Raugalas gavo laišką iš vys
kupo ir priminimą apie jų moks
lo baigimą. Gegužės 27, sekma
dienį, 5 v. popiet į Apreiškimo 
parapijos bažnyčią atvyksta vys
kupas ir visi kiti, drauge baigę 
mokslus, ir bažnyčioj konceleb- 
ruoja mišias. Mišių metu gieda 
parapijos choras, diriguojamas 
Algirdo Kačanausko.

Aušros Vartų parapija ruo
šia pavasario sezono pietus ge
gužės 20, sekmadienį, parapijos 
salėje. 11 vai. iškilmingos pa
dėkos mišios. Prieš mišias prie 
tos progos mūsų parapiečiam ju
biliatam bus suteiktas atitinka
mas palaiminimas' ir kardinolo 
vardu bus įteikti specialūs pažy
mėjimai. Auksinį jubiliejų šven
čia Mr. Mrs. Savage, sidabri
nį jubiliejų švenčia šie asmenys: 
Mr. Mrs. Petras Garbinčius, Mr. 
Mrs. Kazimieras Pupelis, Mr. 
Mrs. Jonas Jurkus. Klebonas ir 
parapijos taryba nuoširdžiai 
kviečia visus parapiečius ir sve
čius į šį pobūvį atsilankyti.

Latvių liaudies ansamblis ge
gužės 20, sekmadienį, 2:30 v. 
popiet Theresa L. Kaufmann sa
lėj, Lexington Avė. ir 92 Street, 
rengia koncertą. Ansamblis yra 
pagarsėjęs, koncertavęs ne tik 
Amerikoje, bet ir aplankęs Eu
ropą; laimėjęs spaudos gražius 
atsiminimus.

Alto metinis susirinkimas bus 
birželio 1, penktadienį, 7:30 v.v. 
Fifi restorano svetainėj, 94-25 
Jamaica Avė. Bus renkama nau
ja taryba iš organizacijų atstovų 
ir susirinkime dalyvaujančių as
menų. Dabartinė Alto valdyba 
prašo susirinkime dalyvauti vi
sus narius. Taip pat prašomi ir 
tie, kurie nori įsijungti į Alto 
veiklą ir kurie domisi šia veik
la ar turi pareikšti sugestijų.

Ateitininkų sendraugių sto
vykla jau trečius metus iš eilės 
įvyks Kennebunkporte pas tė
vus pranciškonus rugpiūčio 19- 
26. Kambarius nedelsiant užsi
sakyti pas Tėv. Joną Dyburį. 
Rašyti: Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine 04046. 
Telefonas (207) 967-2011. Sto
vyklautojam duodama 10 pro
centų nuolaida, ir už vaikus bus 
tik minimalus mokestis. Bus pa
sirūpinta vaikų globa. Tuo pačiu 
metu Neringoje bus moksleivių 
ateitininkų stovykla.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujausiom lietuviškom 
plokštelėm ir knygom veiks JAV 
LB apygardos ruošiamame vaka
re gegužės 19 Šv. Tomo parap. 
salėj, kur Hamiltono Aukuras 
suvaidins J. Jankaus Audronę.

Kultūros Židinys.
■ • • -1 ’ .

Alfonsas Samušis su žmona 
praeitą savaitę išvyko atostogų į 
Europą. Išbus dvi savaites, ap
lankys įvairius kraštus ir mies
tus.

Skautam remti komitetas kvie
čia skautų tėvų metinį susirin
kimą gegužės 19, šeštadienį, 
1:30 y. popiet Kultūros Židiny
je.

Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų susirinkimas buvo 
gegužės 12. Išrinktas naujas 
tėvų. komitetas ateinantiem 
mokslo metam. Į komitetą iš
rinkta: J. Rygelis, A. Ivaška, 
R. Alinskienė, P. Gintautienė, 
D. Penikienė.

Sporto gegužinė lituanistinių 
mokyklų jaunimui bei jauniem 
sportininkam įvyks gegužės 27, 
sekmadienį, latvių stovyklavie
tėje—Priedainėje, prie Free- 
hold, New Jersey. Dalyvaus 
Washingtono, Baltimo- 
rės, Philadelphijos, New Jer
sey bei New Yorko apylinkės. 
Kviečiamos ir kitos kolonijos. 
Nebus jokio įėjimo mokesčio. 
Maisto ir gėrimų bus galima nu
sipirkti vietoj.

Antanas Kasperiūnas, Eliza- 
beth, N. J., Genovaitės ir Kazi
miero Kasperiūnų sūnus, baigė 
Delaware Valley College of 
Science and Agriculture, Doy- 
lestown, Pa. Baigimo diplomas 
bus įteiktas gegužės 20. Šiai 
linksmai progai atšvęsti baigu
siojo tėveliai į Lietuvių Laisvės 
salę gegužės 12 buvo sukvietę 
gimines ir draugus kartu pasi
džiaugti su baigusiuoju.

Albina Strimavičienė, Darbi
ninko skaitytoja, apsigyvena 
naujoj vietoj: 85-23 87 Street, 
Woodhaven, N-.Y. 11421. . .

Už a.a. tėvą Modestą Stepaitį, 
OFM, prieš vienuolika metų 
gegužės 17 žuvusį susisie
kimo nelaimėj, metinės mi
šios bus aukojamos gegužės 17, 
ketvirtadienį, 7 vai. ryto pran
ciškonų koplyčioj Brooklyne. 
Velionies artimieji bei draugai 
prašomi prisiminti jį savo mal
dose.

Pavasario balių rengia Moterų 
Vienybė birželio 9, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Knights of Colum- 
bus salėj, 616 Jamaica Avė., 
Brooklyn, N. Y. Šokių konkur
sas, loterija, šilta vakarienė, 
geras orkestras, atgaiva. Auka 11 
dol. asmeniui. Stalus užsisakyti 
pas Moterų Vienybės nares arba 
skambinti E. Andriušienei VI 7- 
4477.

Gobeleno audimo kursai iš 
antradienio nukeliami į trečia
dienį. Kursai vyksta Kultūros 
Židinyje. Rinktis reikia 7:30 v.v. 
Austi moko didelė audėja Mil
da Kvedarienė. Kursus surengė 
vyr. skaučių židinys Vilija. In
formacijos reikalais kreiptis į 
židinio pirmininkę I. Alksni- 
nienę, tel. 886-5695.

MOTERŲ VIENYBĖ 
kviečia dalyvauti ruošiamame

vienutašlcu atsilikusi nuo antros 
vietos..

Kitos rungtynės bus šį sek
madienį 2 v. popiet prieš 
Passaic SC‘ Kissena Corridor 
parko aikštėj.

Birželio trėmimam atžymėti 
yra parengta garsinė juostelė. 
Dr. VPaprocko rūpesčiu ir pa
stangomis juostelę parengė rašy
toja ir aktorė Birutė Pūkelevi- 
čiūtė. Yra įskaitytas jos pre
mijuotas eilėraštis — Paskutinis 
birželis, Putino posmai, Inčiū- 
ros Tėviškė, VI. Šlaito posmai, 
Bem Brazdžionio eilėraštis. 
Juostelė ’užirna 16 minučių. Lie
tuviškos radijo valandėlės, ku
rios norėtų pasinaudoti šiais gar
siniais įrašais ir juos perduoti 
birželio įvykiam atžymėti, pra
šomos kreiptis į dr. V. Paprocką. 
Juostelės nuorašą gaus nemo
kamai'. ILašyti; Dr. V. Paprockas, 
85-13105 St., Richmond Hill, 
N. Y.1L418.

Lito ekskursija į Lietuvą vyks
ta rugsėjo 11. Europoje pralei
sime 22 dienas, iš kurių 10 
dienij Lietuvoje. Tel. 846-1650.

Inž. Vladas Sidas skaitys pa
skaitą elektronikos inžinierių 
(Society for Information Dis- 
playj tarptautiniame simpoziu
me, kuris įvyks gegužės 15-17 
Statler-Hilton viešbutyje New 
York. Paskaitos tema yra — 
“Video Image Display Subsys- 
tern”, tai yra elektroninis apara
tas, kuris paverčia kompiuterių 
informaciją iš erdvės gautų sig
nalą j televizijos paveikslus ir 
fotografijas.

Kat. Moterų S-gos 24 kuopa 
gegužės 20 d. 1 v. popiet ren
gia laimėjimų vakarą Angelų 
Karalienės' parapijos ’ salėje 
Brooklyne.

Darbininko skaitytojai, pri
siūdami . metinę prenumeratą, 
parčmė spaudos darbus, prisidė
dami prie Darbininko naujų pa
talpą įrengimo:

12dol.: M. Mikolaitis, Cherry 
Hill, TJ. J., 10 dol.: A. Gaidis, 
Ozone Park, N. Y., 8 dol.: M. 
Čižauskas, Woodhaven, N. Y., 
7 dol_: W. Sinus, Forest Hills, 
N. Y., dr. S. Petrauskas, Hill- 
side, N. J., A. Tumai, Reseda, 
Calif., A. Zavadzkas, New Lon- 
don,Ct.; 5 dol.: W. Sidas, Wood- 
haven, N.Y., po 4 dol.: J. Ma
linauskas, VVoodhaven, N. Y., V. 
Levarras, VVaterbury, Conn., J. 
Poderis, Ozone Pk., N.Y., 3 
dol.: jK. Butas, VVoodhaven, N.Y.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

W«man wanted for light 
bouse cleaning two momings a 
ueelc. References. Call BU 2-46 
38.

miteto pirmininkas. Prie sienos iš k. sėdi — kuri. L. Budreckas, M. Šalinsiąenė, 
A. Vakselis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, E. MickeliOnienė, Tėv. L. Andriekus, OFM.
Nuotr. Gedimino Bivainio

Kas tie 14 . . .?
(nukelta į 1 psl.)

Rožė Mainelytė atstovauja 
kultūrininkam, buvusi solistė, 
uoliai reiškiasi LB Queens apy
linkės valdyboj, tvarkydama tos 
apylinkės kultūrinius reikalus. 
Ji mėgsta daug keliauti, nuvyku
si į kitus kraštus, neužmiršta 
aplankyti ir lietuvių.

Gediminas Mikalauskas yra 
jaunimo atstovas, labai aktyvus 
skautų organizacijoj.

VELYKŲ 
STALAS

LKM S-gos 29 kuopos Velykų 
stalas buvo surengtas balandžio 
29 Apreiškimo parapijos žemu- 
tinėj salėj. Žmonių prisirinko 
daug. Atsilankė visi parapijos 
kunigai: kleb. kun. P. Raugalas, 
kun.,A. Račkauskas, kun. L. Bu
dreckas.

Maldą sukalbėjo klebonas, 
kuopos pirmininkė E. Kezienė 
visus pasveikino. Tada prasidėjo 
pietūs. Buvo daug prigaminta 
šalto ir karšto maisto. Taip pat 
kiekvienas gavo po margutį.

Pietų metu programą pravedė 
kun. A. Račkauskas. Žodį tarė 
kun. P. Raugalas, pagirdamas 
sąjungietes, kad savo veikla pa
remia parapiją. Taip pat keletą 
žodžių tarė kun. L. Budreckas, 
prajuokindamas kaip ir visada.

Religine tema kalbėjo Moterų 
vienybės pirmininkė E. Andriu- 
šienė, I. Banaitienė kalbėjo 
apie Velykų papročius, A. Bal
sys ragino visus dainuoti ir pats 
dainavo. Buvo laimėjimų, buvo 
ir kavutė su pyragais.

Pelno gauta nemažai. Parapi
jai paskirta 400 dol., Maironio 
mokyklai paskirta 10 dol. Buvo 
nutarta Motinos dieną švęsti ge
gužės 6 ir visas sąjungietes pa
vaišinti be jokio mokesčio, nes 
liko pelno nuo Velykų stalo.

Koresp. S.
Richmond Hill, N. Y. parduo

damas 2 šeimų namas, gražiai į- 
rengtas. Butai turi po 4 erdvius 
kambarius, du garažai su priva
čiu įvažiavimu ir gražiu kiemu 
bei darželiu. Taip pat prie gero 
susisiekimo ir graži aplinka. 
Teirautis tel. 641-1772.

Kęstutis Miklas, dabar BA- 
TUNo prezidentas, Lietuvių 
Bendruomenėj nuo seno akty
vus. Jis jau yra buvęs taryboj, 
dalyvavęs įvairiose komisijose. 
Savo veikloj jis ieško kontaktų 
su amerikiečiais.

Vytautas Radzivanas, dr. Br. ir 
A. Radzivanų, visuomenininkų, 
sūnus, nors tebėra jaunas, bet jau 
senokai reiškiasi lietuviškose 
organizacijose. Jis nesikrato 
darbo ir jaučia pareigą dirbti 
organizacijose ir jų valdybose. 
Jis buvo LB New Yorko apy
gardos valdyboje, dabar yra Vil
ko valdybos narys. Dalyvauja 
bent dviejuose choruose.

Kun. Pranas Raugalas, Apreiš
kimo parapijos klebonas, atėjęs 
į Apreiškimo parapiją, ją iš pa
grindų atnaujino ir atgaivino. 
Tik jo sumanumo dėka apsilpu
si parapija atsigavo, sulietuvėjo. 
Jis gimęs ir augęs Amerikoj, 
bet drauge pasiliko veiklus lie
tuvis, lietuvybės puoselėtojas. 
Jis mielai patarnauja visiem ir 
dalyvauja lietuviškame gyveni
me. Ir ateityje žada dar labiau 
išvystyti savo veiklą, kad lietu
vybė stiprėtų su lietuviška para
pija. Jo atėjimas į tarybą pri
trauktų daugiau žmonių, kurie 
yra čia gimę ir augę, prie kurių 
kartais sunku prieiti.

Petras Sandanavičius, studen
tas, jaunimo atstovas, konstruk
tyviai pasireiškęs jaunimo veik
loj, vadovavęs praeitais metais 
vietos jaunimo komitetui. Reiš
kiasi ateitininkų organizacijoj, 
bet jis sutinkamas visur, kur yra 
lietuviška aplinka.

Edmundas Vaičiulis, taip pat 
jaunimo atstovas, studentas, jau 
susipažinęs su LB veikla. Jis 
yra Woodhaveno apylinkės val
dyboje, prisidėjo organizuojant 
jaunimo kongresą.

Aleksandras Vakselis — šiuo 
metu bene plačiausiai išvystęs 
visuomeninę veiklą New Yorke. 
Dirba K.Ž. statybos komitete,
jau kuris laikas vadovauja LB 
New Yorko apygardai. Yra LB 
tarybos ir Vliko valdybos narys, 
pasižymi visuomenišku uolumu.

Vitalis Žukauskas, dramos 
aktorius, humoristas, su savo 
programa apkeliavęs daugel lie
tuviškų kolonijų, yra drauge ir 
kultūrininkas, organizatorius.

Il
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VAINIKAS
(atkeltai^ 1 psl.)

dažniausiai tinkamos moterų 
suknelėm. Pardavimo pelnas pa
skirtas KŽ statybai.

Visų šeimininkių ir dirbusių 
sąrašas bus paskelbtas vėliau.

Surinkta per 3500
Šios iškilmės statybai davė 

per 3500 dol. Pinigai gauti iš 
vaišių ir aukomis. Stambiausia 
aukotoja buvo Elena Micke- 
liūnienė, ji jau buvo davusi 
11,000 dol., dabar vainiko pakė
limo proga davė 1000 dol. ir į 
statytojus įrašė savo motiną — 
a.a. Domininką Milašienę. Dar 
1000 dol. aukojo A. Sinusienė.

Kiek pastatyta?
Pagal lietuviškas tradicijas 

vainikas iškeliamas tada, kai 
baigtos sienos ir pastatytos są
sparos stogui. Kultūros Židinio 
statybos mūro darbai dar-nėra 
visai baigti. Pilnai' pastatyta 
spaustuvė, salės didžiosios sie
nos, bet praeitą savaitę lietus 

- sutrukdė baigti prieangį — ves- 
tibulį.

Pagreičiui jau dedami elekt
ros . tinklai, perdengiamos lu
bos, rengiamos grindys. Salės 
plieno balkiai jau sudėti, greit 
bus padarytas plokščias stogas. 
Tada lietus netrukdys tęsti toli
mesnių darbų viduje.

Visi lankytojai turėjo progos 
pasidžiaugti statyba — ir auga 
nauji namai, nauji rūmai, kurie 
sutelks lietuvišką visuomenę 
naujai kultūrinei veiklai! (p.j.)

i

Jis pats yra sutelkęs labai daug 
medžiagos iš lietuvių teatro is
torijos Amerikoj. Apie lietuvių 
teatrą yra rašęs tarptautinėse 
teatro enciklopedijose. New 
Yorke jis tęsė mokslus, įsigijo 
magistro laipsnį; gilino režisū
ros studijas. Ateidamas į Lietu
vių Bendruomenės tarybą, jis 
ten keltų lietuviškos kultūros 
reikalus ir apskritai taryboje sie- 
lotųsi lietuviškąja kultūra.

Iš tų surašytų kandidatų bal
suoti reikia už 5. Taip pat bal
suoti bus galima ir atsilankius į 
vaidinimą, kuris bus ir šeštadie
nį ir sekmadienį.

PAVASARIO BALIUJE
š. m. birželio (June) 9, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 

Knights of Columbus salėj,
616 Jamaica Avė., Brooklyn, N. Y.

įėjimo (door prize) laimėjimas, šokių kontestas, loterija, 
šilta vakarienė, butelis gėrimo ant kiekvieno stalo, 

geras orkestras.

Auka 11 dol. asmeniui

Stalus užsakyti pas Moterų Vienybės nares arba 
skambinti E. Andriušienei VI 7-4477.

Laukiame!

Moterų Vienybė

JAV Lietuvių Bendruomenės New Yorko 
Apygarda

maloniai kviečia visus
lietuviškojo teatro mėgėjus Ir lietuviškojo švietimo 

rėmėjus Į Hamiltono Lietuvių Vaidintojų Grupės

AUKURAS

dviejų spektaklių pasirodymą pirmą kartą New Yorke.

Šeštadienį, gegužės 19 dieną:
J. JANKAUS trijų veiksmų drama —

AUDRONĖ
Šv. Tomo parapijos salėje, Woodhaveno, Jamaica Avė. 
Ir M gatvės kampas. Spektaklio pradžia 7 vai. 30 mln. 
vakaro.

Sekmadienį, gegužės 20 dieną:

V. ALANTO komedija —

Šiapus uždangos
Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyno, North Sth Ir 
Havemeyer St Spektaklio pradžia 1 vai. po plot

Pastatymų vadovė Ir rožlsorė '
ELENA DAUGUVIETYTE-KUDABIENĖ

Parengimų pelnas akinamas Maironio Lituanistinės 
Mokyklos New Yorko reikalams.
Įeinant aukojama:
Šeštadienio spektakliui: SS, 4 Ir moksleiviams $1 
Sekmadienio spektakliui: $3 Ir moksleiviams $1

Įėjimo blllcui gaunami — LB Apylinkių valdybose, 
Maironio Lituanistinės Mokyklos Tėvų komiteto ir pas 
lietuvius prekybininkus.

JAV LB Apygarda


