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Savaitės 
įvykiai

MENO ŠVENTĖ NEW YORKE
Atidaryta A. Galdiko vardo galerija

Lankydamasis Afrikoj, valst. 
sekr. Kissingeris pasiūlė sudary
ti tarptautinį 7.5 bil. dol. fondą 
Sengalo, Mauritanijos, Nigerio, 
Chado, Mali ir Aukštut. Voltos 
valstybių žemės derlingumui 
pakelti, nes jas beveik kas 3 me
tai ištinka badas. Į šį fondą būtų 
priimta ir Sov. S-ga, bet ji pa
prastai tarptautinėse programo
se nedalyvauja.

Italijos vyriausybė, negavu
si parlamento pasitikėjimo, atsi
statydino, o prezidentas paleido 
parlamentą ir tuo būdu sudarė 
sąlygas naujam parlamentui 
rinkti. Rinkimai įvyks birželio m.

Vidurio Europą ištiko žemės 
drebėjimas, siekęs 6.5 Richterio 
skalėj ir palietęs Italiją, Jugo
slaviją, V. Vokietiją, Austriją ir 
Čekoslovakiją.

Prezidento pirminiuose rinki
muose Texas, Indianoj, Georgi- 
joj ir Alabamoj laimėjo Ronald 
Reagan, o prez. Fordas pralai
mėjo. Prez. Fordas turėjo 297, 
o Reagan — 357 resp. konvenci
jos delegatų balsus. Demokratų 
partijos kandidatas Jimmy Car- 
ter laimėjo visose šiose valstijo
se, išskyrus Alabamą. Jis susi
rinko 553 delegatų balsus.

Kai kurie respublikonų parti
jos vadai ragina prez. Fordą at
sikratyti valst. sekr. Kissingerio, 
bet jis vis dar nesiryžta.

Buvęs JAV pasiuntinys Saudi 
Arabijai James E. Akins apkalti
no valst. sekr. Kissingerį, kad jis 
negirdomis praleido Saudi Ara
bijos siūlymą suteikti Somalijai 
ūkinės pagalbos ir JAV ginklų ir
tuo būdu ištraukti Somaliją iš 
Sov. S-gos įtakos.

Britanijos darbo unijų vadai, 
paveikti svaro vertės kritimo ir 
vis trunkančios infliacijos, suti
ko nekelti darbininkų atlygini
mo daugiau kaip 4.5 proc. per 
metus.

Egiptas ir Palestinos išlaisv. 
org-jos vadai sutiko išlyginti be
sitęsiančius nesutarimus ir 
bendradarbiauti Libano ir kituo
se reikaluose, kad tuo būdu 
galėtų sumažinti Sirijos įtaką.

Kėny a prasidėjo JT suorgani
zuota 150 valstybių prekybos ir 
ūkinio kilimo konferencija. Atsi
likusios valstybės nori nustatyti 
tvirtas kairias iš jų eksportuoja- 
mom žaliavom, o valst. sekr. Kis
singeris siūlo sudaryti žaliavų 
atsargas ir reguliuoti žaliavų 
eksportą.

Angolą valdančiųjų tarpe iški
lo nesutarimai dėl vedamos po
litikos tikslų: prez. Augustino 
Neto nori, kad Kubos kariai pa
sitrauktų ir kad Angola galėtų 
bendradarbiauti su vakarais, bet 
vidaus reik. min. Nito Al ves vi
są Angolos politiką nori grįsti 
artimais santykiais su Sov. S-ga.

Sov. S-ga vėl nupirko iš JAV 
625 metrinių tonų kukurūzų ir 
kviečių.

Indijos vyriausybė iškėlė 5 
Amerikos javų eksporto korpora
cijom civilinį ieškinį, reikalau
dama 215 mil. dol. atlyginimo už 
per 15 metų Indijai darytą 
skriaudą, įvežant žemesnės ko
kybės ir nepakankamo svorio ja
vus.

Valst. sekr. Kissingeris pareiš
kė, kad JAV pripažintų Angolos 
vyriausybę, jei ji įsakytų Kubos 
kariam pasitraukti iš Angolos.

Portugalijos vyriausybė ir 
aukštoji revoliucinė taryba nu
tarė suteikti Azorų ir Madeiros 
salom didesnę autonomiją, įgali
nančią jas turėti vietines vy
riausybes, skirtas Portugalijos 
prezidento įgalioto minis- 
terio, bet šis planas salų 
gyventojų norų nepatenkina, 
nes jie nori didesnės ūkinės ir fi
nansinės autonomijos.
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Gegužės 9 New Yorko lietu
viam pasiliks istorinė diena, nes 
tą dieną atidaryta Lietuvių pran
ciškonų A. Galdiko vardo dailės 
galerija, surengta pirmoji meno 
šventė su literatūrine ir muzi
kine dalimi. Į Šventę susirinko 
apie 250 žmonių. Buvo beveik 
visi apylinkės dailininkai, rašy
tojai, muzikai. Buvo svečių net 
iš Putnamo, Waterburio, Phila- 
delphijos ir iš New Yorko pla
čios apylinkės.

Šventė pradėta 4:20 v. popiet. 
Prieš tai žmonės galėjo apžiū
rėti galeriją. Galerijos visi įren
giamieji darbai buvo baigti 
šeštadienį. Dabar visi galėjo pa
sidžiaugti galerijos elegancija ir 
skoningu išdėstymu. (Apie pačią 
galeriją ir jos paveikslus parašy
sime kitame numeryje, gausiai 
pailiustruodami galerijos nuo

traukomis).

Pradedama muzika
Kultūros Židinio scena buyo 

pritaikyta šiai šventei. Gilumoje 
buvo sustatyti dideli balti sky
dai. Prie centrinio skydo ant pe- 
destalo stovėjo skulptoriaus Vy
tauto Kašubos sukurtas Rūpin
tojėlis. Priėjo papėdės buvo pa
dėtas didžiulis raudonų gėlių 
krepšis. Ant šoninių skydų kabė
jo du A. Galdiko paveikslai.

Pasitraukus uždangai, į sceną 
įžengė pianistė Aldona Kepalai
tė ir paskambino Vlado Jakubė- 
no du vaizdelius — iš pasakų 
krašto ir legendą. Didžiulis juo
das fortepijonas skambėjo pa
gaunančiai ir nukeldamas kaž

A. Galdiko vardo galerijos atidarymo momentas. Perkerpami tautinių spalvų kaspinai. Iš k. 
dail. V. Vizgirda, M. Šalinskienė, A. Vakselis, pranciškonų provincijolas Tėv. Jurgis Gailiu
šis, OFM, prel. Pr. Juras, P.A., kun. L. Budreckas, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr.* 
P. Bivainio

PASKIRTOS 
PREMIJOS

Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos 1000 dol. mokslo pre
mija šiais metais paskirta dr. 
Juozui Girniui už veikalą “Pra
nas Dovydaitis”. Premijos me
cenatas — kun. dr. J. Pruns- 
kis. Vertintojų komisiją sudarė: 
prof. Simas Sužiedėlis, prof. dr.
P. Rabikauskas, SJ, prof. Viktori
ja Skrupskelytė, prof. dr. Kęstu
tis Skrupskelis.

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos 1000 dol. žurnalisti
kos premija paskirta Broniui 
Kvikliui. Premijos mecenatas — 
kun. dr. J. Prunskis. Vertintojų 
komisija: kun. dr. Vytautas Kaz
lauskas, dr. Juozas Girnius, prof. 
Simas Sužiedėlis, prof. dr. Vik
torija Skrupskelytė, prof. dr. 
Kęstutis Skrupskelis. 

kur į legendų kraštą, į Lietuvą. 
Labai ši muzika tiko pradžiai, 
nes ji įvedė į meno šventę— 
savo rimtimi, savo gilumu 
ir puikiu atlikimu. Tai buvo vi
sos šventės tonas — kūrybi
nis brandumas ir lietuviškumas.

Įžanginis žodis
Programos pradžia buvo skirta 

galerijos atidarymui. Įžanginį 
žodį į atidarymą ir į šventę 
tarė pats pranciškonų provin
cijolas. Tėv. Jurgis Gailiušis, 
OFM. Jis kalbėjo, kad į Židinį 
atvyko trys ypatingos viešnios — 
viena dailė, kita — literatūra 
ir poezija, trečioji muzika ir dai
na. Tai ir sudaro meno šventę.

Toliau palietė , kaip lietuviai 
pranciškonai, įsikūrę šiame 
krašte, pasiliko ištikimi seno
siom vienuolynų tradicijom — 
rinko ir globojo lietuviškąjį me
ną. Per 25 metus jie sudarė ga
na didelį savo rinkinį. Šiame 
rinkiny yra apie 200 lietuvių 
dailininkų darbų. Daugiausia jų 
yra Kennebunkporte, Toronte, 
Brooklyne, Rochestery ir net 
tolimoj Floridoj.

Prisiminė šią galeriją. Joje esą 
per 30 dailininkų, pačių kūrinių 
arti šimto. Priminė, kad turi 
Adomo Galdiko darbų tiek, kad 
galėtų jo paties vieno parodą su
rengti. Prisiminė dr. Antaną 
Starkų, kuris prieš savo mirtį 
perleido galerijai vertingų pa
veikslų ir paliko stambią auką.

Savo kalbos pabaigoj pro
vincijolas pasveikino visus prog

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos visuomenininko 500 
dol. premija paskirta Jonui Ma
tulioniui. Premijos mecenatas — 
kun. dr. J. Prunskis. Vertinto
jų komisija buvo sudaryta To
ronte.

LB TARYBOS 
RINKIMAI

New Jersey balsavo 602. Jų 
balsai taip pasiskirstė: dr. Jurgis 
Augius — 387, kun. Viktoras Da- 
bušis — 358, Danguolė Didžba- 
lienė — 319, Audronė Klimaitė
— 308, Antanas Masionis — 357, 
Pranas Puronas — 153, Dr. Va
lentinas Šernas — 342, dr. Rožė 
Šomkaitė — 455.

Connecticute balsavo 630. Jų 
balsai taip pasiskirstė: Alfonsas 
Dzikas — 418, Juozas Muraška
— 199, Zigmas Strazdas — 320, 
Viktoras Vaitkus — 412, dr. Pet
ras Vileišis — 425, Steponas Za
bulis — 362.

ramos dalyvius ir kvietė džiaug
tis šia švente.

Kalba dail. V. Vizgirda
Toliau programai vadovavo 

Paulius Jurkus. Jis pakvietė kal
bėti svečią dail. Viktorą Vizgir
dą, iš Cape Code, kuris tvarkė 
Šios galerijos ekspoziciją. ’Jis 
kalbėjo tema lietuvių dailė išei
vijoj.

Pradžioj palietė visą lietuvių 
dailę. Ji dar esanti ne sena, nes 
pirmoji lietuvių dailės paroda 
buvo 1906 metais. Dailė 
sparčiai vystėsi ir įgavo sa
vo charakteringus bruožus. Ir 
išeivijoj lietuviai dailininkai iš
saugojo savo charakterį. Čia 
reiškėsi ir vyresnieji ir jaunieji, 
studijas baigę jau čia. Susidarė ir 
atskiri sąjūdžiai, išaugę iš šio 
krašto mokyklų. Suminėjo ir at
skirus dailininkus, apibūdino jų 
meną.

Dail. V. Vizgirda kalbėjo apie 
12 minučių.

Garbės prezidiumas
Pagerbiant galerijos dedika

cijos aktą, į sceną buvo pa
kviestas garbės prezidiumas. Pa
kviesta: Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis, Lietuvių pranciš
konų provincijolas Tėv. J. Gai
liušis, OFM, Magdalena Galdi
kienė, prel. Pr. Juras — lietu
viškosios kultūros puoselėtojas, 
globėjas, mecenatas, seselė 
Margarita, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų kongregacijos

(nukelta [ 12 psl.)

SĖKMINGA 
SPORTO ŠVENTĖ 

TORONTE
XXVI Š. Amerikos lietuvių 

krepšinio ir tinklinio žaidynės 
vyko gegužės 8-9 Toronte. Da
lyvavo apie 600 žaidikų. Įžangi
nis Kęstučio Čerkeliūno repor
tažas spausdinamas šio numerio 
7 puslapy. Kitame Darbininko 
numery bus daugiau žinių iš 
šios didingos lietuviško jaunimo 
šventės.

Sov. Š-gos Georgijos valstybėj 
buvo išsprogdinta visa serija 
bombų vyriausybės pastatuose, 
bet manoma, kad tai nėra poli
tinės opozicijos, bet tik įvai
rių spekuliantų darbas, nes jų 
veikla yra smarkiai persekio
jama.

Š. Vietnamas pareikalavo, kad 
visi konsulatai ir spaudos agen
tūros ir JT įstaigos persikeltų 
iš Saigono į Hanoi.

Pokalbis su 
kongresmanu 
R.A. Sarasin

Connecticut valstijos pietinės 
dalies lietuviam gerai žinomas 
kongresmanas Ronald A. Sara
sin. Kai buvo pradėta Simo Ku
dirkos vadavimo akcija, šis res
publikonas rėmė visas kongreso 
rezoliucijas, liečiančias baltų 
klausimus. Patyrus, kad jis 
nori artimiau susipažinti su lie
tuviais ir jų veikla savajame dis- 
trikte, o taip pat ir painformuo
ti juos įvairiais rūpimais klausi
mais, Darbininko redakcijos pa
vedimu, š.m. balandžio 21 G. 
Ivaškienė nuvyko su juo pasi
kalbėti. Žemiau ir pateikiame to 
pokalbio santrauką.

Ponas Sarasin, Jūs atstovauja
te 5-tajam Gonn. distriktui, ku
riame gyvena nemažai lietuvių. 
Mum Jūs daugiausia žinomas 
kaip lietuviškų reikalų rėmėjas 
kongrese, tačiau Jūsų pagrindi
niai darbai Atstovų Rūmuose 
surišti su mokslo, darbo, vy
resnių žmonių ir aplinkos pro
blemomis.

Nors mano pagrindiniai įsipa
reigojimai yra mokslo ir darbo 
srityse, esu narys ir naujai įsteig
tos pakomisės, kuri rūpinasi ir 
sprendžia vyresnio amžiaus pi
liečių problemas. Tai man asme
niškai labai įdomi sritis, dar vi
sai nauja kongrese.

Gal galėtumėte paaiškinti mū
sų skaitytojam apie naująjį Sup- 
plemental Security Įncome (pri
dėtinio aprūpinimo pajamas) 
vyresnio amžiaus žmonėm? Ar 
tai Sočiai Security, ar VVelfare?

Kongresas paskyrė šias pridė
tines pajamas tiem žmonėm, 
kurie gauna labai mažą Sočiai 
Security aprūpinimą, — mažiau 
$160 į mėnesį. Tokie žmonės tu
rėtų kreiptis artimiausion Sočiai 
Security įstaigon, ir susilauks pa
galbos. Nors Sočiai. Security 
agentūra ir tvarko šį .reikalą, 
pinigai skiriami iš bendrojo fon
do, kurin neįmoka pats žmogus, 
o kuris sudarytas iš visų pilie
čių mokesčių. Taigi ta prasme 
tie pinigai yra pašalpa, tačiau ji 
nėra tvarkoma VVelfare įstaigų.

Jūsų komisija šiuo metu Con- 
necticuto Naugatuck slėnio 
miestuose išbando naują, vyres
nio amžiaus žmonėm taikomą, 
transportacijos sistemą. Kaip ji 
veikia?

Ar jūs įsivaizduojate, kaip 
sunku silpnam, paliegusiam 
žmogui nuvykti pas daktarą, į 
krautuvę, ar kitais reikalais, ir 
kaip baisu laukti viešojo autobu
so naktį? Šiuo federalinės val
džios projektu siekiame įrodyti 
miestam, kaip suorganizuoti to
kią specialią transportaciją. 
Žmogus paskambina, ir jam at
siunčiamas autobusėlis. Supro
jektuoti ir jau vartojami autobu
sai su specialiomis rankenomis, 
hidraulinėmis platformomis, 
kurios įkelia ar nuleidžia invali
do ratelius. Visa tai miestam 
brangiai kainuos, tačiau mūsų 
pareiga stengtis palengvinti se
nyvo amžiaus žmonėm ir invali
dam. Būtina lygiagrečiai to
bulinti ir visą viešojo susisieki
mo sistemą ir jos priemones, 
kad jos būtų kuo saugesnės vi
siem keleiviam.

Ypač įstaigų architektūroj 
stengiamės įvesti tokių pritaiky
mų, kaip rampos šalia laiptų ir 
daugiau keltų.

New Yorko senatorius James 
Buckley senate įnešė įstatymą, 
kuris, jei praeitų, leistų šeimom 
atskaityti iš mokesčių už vaikų 
mokslą privačiose mokyklose. 
Ar yra kas nors panašaus daroma 
ir Atstovų Rūmuose?

Taip. Panašų įnešimą ir aš 
pats šiuo metu bandau pravesti. 
Nesu pirmas. Mėginta ir prieš 
mane. Susiduriame su konstitu
cijoje užakcentuotu valstybės 
nesikišimu į Bažnyčios reikalus. 
Bet aš manau, kad jį galima ap

eiti, kas metai grąžinant pačiai 
šeimai tą sumą, ar bent dalį jos,

• Socialinė vyresnio am
žiaus žmonių globa.
• Transportacijos priemo

nės vyresnio amžiaus žmonėm.
• Pagalba šeimom, kurios 

leidžia vaikus Į privatines 
mokyklas.
• Sovietų Sąjungos muitai.
• Koks rezoliucijų likimas.
• Ar galima Lietuvos klausi

mą Įnešti Į Jungtines Tautas?
• Kaip interpretuoti Son- 

nenfeldto doktriną?
• Helsinkio susitarimų 

reikšmė.

kuri buvo išleista už mokslą pri
vačioj mokykloj. Neteisinga, kai 
tokios šeimos savo mokesčiais 

padeda išlaikyti valdiškas mo
kyklas, pačios negaudamos jo
kios paramos savo pačių vaikų 
išmokslinimui. Jaunimas yra 
didžiausias mūsų tautos turtas, 
ir jo išmokslinimą jo tėvų pa
sirinktu būdu privalome padary
ti prieinamą visiem.

Šiuo metu tie įnešimai yra už
kliuvę House Ways and Means 
komisijoj drauge su kitais mo
kesčių reformos įnešimais.

Dabar norėčiau pateikti Jum 
keletą specifiškai lietuviam 
svarbių klausimų. Savo laiške, 
rašytam Bridgeporto Jungtiniam 
Žmogaus Teisių Komitetui, Jūs 
atsakėte į užklausimą dėl aukštų 
muitų, kuriuos Sovietų Sąjun
ga yra uždėjusi ten siunčiamiem 
siuntiniam. Malonėkite mūsų 
skaitytojam apie tai paaiškinti.

Visos komunistinio bloko 
valstybės yra uždėjusios dides
nius muitus, nei daugumas už
sienio valstybių. Sov. S-ga pra
šoka jas visas, ir ji tai laiko savo 
vidaus reikalu, į kurį nevalia ki
tiem kištis. Manau, kad tuo ji 
nori daugiau žmones varginti ir 
pykinti, nei savo pajamas padi
dinti. Kiek man žinoma, Amerika 
neatsilygina tuo pačiu. Tų muitų 
sumažinimo reikalauti negali
me, bet privalome tai kelti įvai
riomis progomis, sudarydami 
negatyvią reklamą, kuri Sovie
tam kelia daug nemalonumų.

Jūs pats esate pasirašęs keletą 
rezoliucijų Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažinimo
klausimu. Koks tų rezoliucijų 
likimas po to, kai jos praveda
mos? Ar jos turi įpareigojan
čios galios?

Kai rezoliucija praeina, ji to
liau diskutuojama gale darbo 
dienos taip vadinamoj S pečiai 
Orders sesijoj, kurioj dalyvauja 
tuo klausimu besidomį atstovai. 
Tie svarstymai kartais tęsiasi ke
letą dienų. Šios rezoliucijos pri
mena pasauliui ir mum patiem, 
kad mes Baltijos valstybių ne
užmirštame ir neužmirštume, o 
jų klausimą vis laikytume gyvą.

Rezoliucijos neįpareigoja val
džios imtis kokių nors konkrečių 
veiksmų. Mes to ir negalėtume 
padaryti, nes Amerikos galia la
bai maža tokiuose dalykuose. 
Tačiau tos rezoliucijos yra nuo
širdus mėginimas (ir esu įsitiki
nęs, kad tai tikrai nėra tik pigi 
retorika) — parodyti Sov. S-gai 
ir patiem baltam, kad tas klausi
mas Amerikai rūpi, kad jis gy
vas, ir kad mes tikimės, jog 
tos tautos kada nors vėl galės 
laisvai apsispręsti ir tapti nepri
klausomomis. Tik pasaulio 
spaudimas ir didelis spaudi
mas iš vidaus pagaliau privers 
Sov. S-gą atleisti varžtus ir su
teikti apsisprendimo teisę savo 
žmonėm.

Ar Jūs manote, kad tas klau
simas turėtų būti įneštas ir ar ga
lėtų gauti eigą Jungtinėse Tau
tose?

Sunku pasakyti, kas atsitiktų 
įnešus šį klausimą. Jungtinėse 
Tautose reikalai taip prastai 
tvarkomi, kad aš esu nusivylęs 
ir nieko gero nesitikiu iš tos or
ganizacijos. Jei Baltijos valsty
bių klausimas iškiltų, Sov. S-ga 
tuoj vetuotų, ir, žinant dabartinį 
Jungtinių Tautų klimatą, viskas 
būtų atsukta prieš mus pačius. 
Visi pradėtų Ameriką kuo nors 
kaltinti. Nesu pagrindinai susi-

(nukelta į 5 psl.)
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DARBININKĄ 

SVEIKINA ... a
PRANCIŠKONŲ 
PROVINCIJOLAS 
T.J. GAILIUŠIS, OFM

Šis DARBININKO jubiliejus 
yra dvigubas, nes jis jungia kar
tu savo deimantinę ir sidabrinę 
sukaktį. Kai žvelgiame į jo 60 
metų laikotarpį, mes jau turime 
įdomią DARBININKO istoriją. 
Prieš mus iškyla šio laikraščio 
pirmieji pionieriai: įsteigėjai, 
leidėjai, redaktoriai, administ
ratoriai bei skaitytojai, kurie atli
ko didelę spaudos misiją pirtno- 
sios emigracijos metu ir net lais
vosios Lietuvos laikotarpiu. 
Jiems visiems mes šiandieną 
reiškiame padėką ir pagarbą.

brandinom ir išlaikėm. Jis tapo 
mūsų visų pasididžiavimu.

Leidėjų vardu šiandieną aš su 
ypatinga pagarba ir dėkingumu 
miniu buvusius redaktorius: a.a. 
Modestą Stepaitį, a.a. Albiną 
Gražiūną, kun. Viktorą Dabušį, 
o ypač su išskirtiniu dėkingumu 
prisimenu Simą Sužiedėlį ir a.a. 
Juozą Brazaitį, kurių metu DAR
BININKAS buvo pasiekęs pa
čias aukščiausias viršūnes.

Mano sveikinimai ir geriausi 
ištvermės linkėjimai yra šio 
meto redaktoriams: T. dr. Kor
nelijui Bučmiui, rašytojui Pau
liui Jurkui ir poetui Leonardui 
Žitkevičiui, kurių rankose DAR
BININKAS laikosi tvirtai ir ne
svyruojamai.

Visiems yra žinoma, kaip šian
dieną nelengva yra spaudą iš
laikyti. Pati Šv. Juozapo Sąjun- 

' ga jau prieš 25 metus skelbė, 
jog neilgos DARBININKO die
nos. Aš labai džiaugiuos ir ki
tiems skelbiu, jog T. Petrui Ba- 
niūnui DARBININKĄ administ
ruojant, jis visad sėkmingai nu
galėjo finansinius sunkumus. T. 
Petrui vieša padėka ir geriausi 
ateities linkėjimai.

Veltui redaktoriai rašytų, be 
reikalo administracija darbuo

tus, jei nebūtų kam laikraščio 
skaityti. DARBININKO skaity
tojai, bendradarbiai platintojai ir 
jo rėmėjai yra laikraščio gyvas
ties laidas. Jubiliejaus pro
ga sveikinu visus DARBININ— 
KO skaitytojus, prašydamas jį 
remti, skaityti, platinti ir jį toliau 
palaikyti.

Negaliu tylomis praeiti šian
dieną pro dar vieną sukaktį. 
Šiemet sueina taip pat 25 metai,\ 
kai buvo šitame mieste įsteigta 
lietuvių pranciškonų spaustuvė. 
Tai vienas iš didžiųjų mūsų ir 
jūsų spaudos laimėjimų. Šioje 
spaustuvėje yra ruošiamas ne tik 
DARBININKAS, bet spausdina
mi yra Aidai, Varpelis, Karys, 
Garsas, Į Laisvę, Tėvynės Sar
gas ir daugelis kitų leidinių. 
O kas suskaitys kiek čia kny
gų buvo per 25 metus atspausta! 
Galiu džiaugtis ir didžiuotis, 
kad mūsų spaustuvė yra pati mo
derniausia visoje išeivijoje. Šio
je vietoje aš visu nuoširdumu ir 
dėkingumu sveikinu T. Pranciš
kų Giėdgaudą, kuris visus 25 
metus vadovavo šiai spaustuvei. 
Prie jo jungiu ir visą buvusį 
ir esantį spaustuvės personalą, 
kuris dirba neįkainojamos vertės 
ir didžiausio pasiaukojimo dar
bą. Mes didžiuojamės juo!

Mieli spaudos draugai! DAR
BININKAS mus informuoja, jis 
mus formuoja, jis mus jungia, 
skelbia tiesą ir šviesą, nustato 
ateities gaires. Aš prašau: paliki
te kartu su mumis. Ištverkime ir 
dirbkime visi kartu bent tol, kol 
spaudos laisvė bus atgauta mūsų 
tėvynėje Lietuvoje.

T. Jurgis GailiuSis, OFM 
Lietuvių pranciškonų 
provincijolas

N.Y. LIETUVIŲ
DAILININKŲ S-GOS 
PIRMININKAS
V.K. JONYNAS

New Yorko Lietuvių Dailinin
kų Sąjunga spausdintame lietu
viškame žodyje randa didįjį tal
kininką, bepurenantį lietuvių 
dvasinio ir kultūrinio lauko dir
vonus, palaikantį gyvą tikėjimą į 
lietuvių tautos nemirtingumą.

Per 60 savo gyvenimo metų 
DARBININKAS garbingai šią 
misiją vykdė, todėl šios reikš
mingos sukakties proga mes, 
Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
nariai, širdingai sveikiname 
DARBININKĄ, linkėdami ir 
prašydami šios dirvos neapleisti.

V. K. Jonynas
N.Y. Liet. Dailininkų 
Sąjungos pirmininkas

Sidabrinis DARBININKO lai
kotarpis jau apima mūsų laikus. 
Aš jį pavadinsiu pranciškoniš
kuoju laikotarpiu. Per 25 metus 
mes skyrėm DARBININKUI 
didelį dėmesį. Mes jj auginom,

Savaitės 
įvykiai

Per kelerius paskutinius me
tus Kinija sumažino Albanijai 
teikiamą ekonominę pagalbą, ir 
dėl to atsirado grupė žmonių, 
reikalaujančių praplėsti Albani
jos užsienio santykių ratą, bet 
Albanijos diktatorius Enver 
Hoxha į tai atsakė partijos va
lymais ir kelių ministerių pa
šalinimu.

.Rodezija, norėdama turėti di
desnį kumštį kovai su partiza
nais, karinę tarnybą iš 12 mėn. 
prailgino iki 18 mėn.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
paragino Siriją pratęsti šį mė
nesį besibaigiantį paliaubų prie
žiūros mandatą.

Vakarų vokietis Michael 
Gartenschlaegėr, norėdamas iš
ardyti R. Vokietijos pasieny į- 
rengtą automatinį ginklą, kuris, 
palietus vielų tvorą, į visas pu
ses paleisdavo šūvius, buvo R; 
Vokietijos sargybinių nušautas, 
bet dviem jo talkininkam pa
vyko sugrįžti į Vakarus.

Sov. S-gos pilietis Vladimir 
Balakonov, prieš kurį laiką dir
bęs JT įstaigos Ženevoj vertė
jų ir pageidavęs pasilikti vaka
ruose, buvo atšauktas į Maskvą 
ir įkalintas. JT tarnautojai pa
siuntė prez. Podgomy ir Brež
nevui peticiją, kad jį iš kalėji
mo paleistų.

Sov. S-ga atšaukė BBC prezi-' 
dento Sir Charles Curran numa
tytą 5 dienų vizitą už tai, kad 
BBC transliavo pasikalbėjimus 
su Aleksandru Solženicynu.

ČIA teigia, kad dėl pasikeitu
sių klimatinių sąlygų žymiai su- 
mažėsią derliai, ir Indijoj kas 
4 metai, o Kinijoj kas 5 metai 
trūks 50 mil. metrinių tonų javų 
gyventojam maitinti; Sov. S-gos 
Kazachstane javų auginimas tu
rės visai išnykti, ir ji neteks apie 
48 mil. metrinių tonų javų; Ka
nados derlius sumažėsiąs apie 
50 proc., o šiaurės Europos — 
apie 25-30 proc.

Amerikoj skaičius žmonių, ku
rie uždirba per metus per 200, 
'OOO dol., bet nemoka jokių paja
mų mokesčių, kasmet auga: 
1971 jų buvo tik 80, o 1974 
jau net 244.

BALFO PIRMININKĖ 
M. RUDIENĖ

tuviška pastanga, kiekvienas 
mūsų tautos labui atliekamas 
veikimas, • atskleidžiant savo 
laikraščio skiltis visiems, kas tar
nauja išeivijos tautiniam sąmo
ningumui, jos dvasinės kultū
ros ugdymui ir mūsų brangios 
tėvų žemės Lietuvos išlaisvini
mui.

Kun. Adolfas Stašys 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius

DOVANA — I. VĘLONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas Išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą,' sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
Šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

Rimos ir Juozo Bružų siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus, su
darant dovanų siuntinius į Lietuvą. Didelis prekių pasirinkimas, są
žiningas ir greitas patarnavimas. Darbo valandos — ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 10 iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 10 iki 4 v. popiet. 
Adresas: 94-08 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 441-4712, 
namų 327-7992.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

e t

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS kalvotus ir Daorastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras Vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni*, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Jncome Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tąvern. 1883 Madison St, 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

Su pagarba vertiname lietu
viškos spaudos reikšmę išeivijos 
gyvenime ir DARBININKO 
ilgametį įnašą į lietuvių kultū
rinį gyvenimą bei Jūsų nepails
tamas pastangas, puoselėjant ir 
išlaikant mūsų gimtąją kalbą.

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo vardu sveikinu 
Jus, minint DARBININKO še
šiasdešimties metų gyvavimo 
sukaktį, ir linkiu dar ilgus metus 
lietuvišku žodžiu stiprinti ir gai
vinti mūsų tautinę sąmonę.

Su pagarba
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas

Maria Rudienė 
Pirmininkė

LIETUVIŲ FONDO 
TARYBOS PIRMININKAS 
DR. G. BALUKAS

L.K.M. AKADEMIJOS 
PIRMININKAS 
A. LUJI MA, S.J. SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakind Co. Lietuviška ir 

europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis?Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Llquors”, 146 E. Main St., Nevv Brltain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir Importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ALTOS SEKRETORIUS 
KUN. A. STASYS

Su giliu džiaugsmu ir nuošir
džiais sėkmės linkėjimais svei
kiname DARBININKĄ, še
šis dešimtmečius ištikimai tar
navusį mūsų išeivijos kultūri
niams, religiniams, tautiniams 
reikalams ir pasidariusį įtakingu 
švyturiu, vedančiu tiesos, gėrio 
ir grožio keliais.

DARBININKAS, jau kelintą 
mūsų išeivijos kartą rūpestingai 
informuodamas, jas formuoja 
tauraus idealizmo dvasioje, 
ugdydamas lietuvišką sąmonin
gumą, padėdamas nepasi
mesti inoderniojo pasaulio klyst
keliuose, skatindamas žiūrėti į 
ateitį veidu ir širdimi atsigrę
žus į mūsų tėvų žemę Lietuvą.

Tegu ir toliau DARBININKUI 
bus brangi kiekviena sveika lie

Prieš 60 metų uždegėt žiburį, 
iki šių dienų skleidžiantį lietu
vių išeivijai religinę ir tautinę 
šviesą. Jūs kėlėt nepriklausomos 
Lietuvos ir lietuvių išeivijos 
šviesiąsias akimirkas, taip pat 
paskelbėtbekompromisinę kovą 
priešui, kai jis pavergė Lietuvą. 
Tose pozicijose ir dabar tvirtai 
tebestovit. Kūrybingos lietuvių 
išeivijos pastangos ir pozityvūs 
nauji užmojai DARBININKO 
puslapiuose visada randa prita
rimo. Kai tvėrėsi Lietuvių Fon
das, remėt jo idėją, kėlėt pir
muosius jo žingsnius, Lietuvių 
Fondo darbus rėmėt pirmojo mi
lijono kelyje, ir tikimės, kad ta 
parama bus gyva, kol egzistuos 
DARBININKAS ir Lietuvių 
Fondas.

Lietuvių Fondo vadovybė 
nuoširdžiai sveikina DARBI
NINKO leidėjus ir redaktorius 
šios neeilinės šventės proga, 
prie sveikinimo jungdama 100 
dol. auką ir linkėdama, kad atei
tis būtų šviesi ir kūrybinga.
t

Dr. Gediminas Balukas 
LF Tarybos pirmininkas

Garbingos 60 metų sukakties 
proga, prisimindamas inicia
torius, sveikinu L.K.M. Aka
demijos ir savo vardu DARBI
NINKO darbuotojų būrį: re
daktorius, rėmėjus, bendradar
bius ir visus darbininkus, prisi
dedančius prie šio svarbaus 
leidinio.

Pasiektieji dideli laimėjimai 
kultūrinėje, visuomeninėje ir 
politinėje srityje tepaskatina dar 
didesnę energiją ir tesužadina 
dar didesnę viltį susilaukti dar 
gražesnių rezultatų.

A. Liuima, S.J.
L.K.M. Akademijos 
pirmininkas

— Šveicarijoj, Zuericho prie
miesty Schlierene, lietuvių tau
tinių šokių vakarą surengė “Vil
tis”, vadovaujama Joanos Stasiu- 
lienės. Mūsų tautinius šokius 
šoko šveicarų jaunimas. Vakaras 
buvo įtrauktas į evangelikų pa
rapijos kultūrinių renginių rė
mus. Paskaitą apie Baltijos 
valstybes skaitė prof. Juozas 
Eretas. “Vilties” grupė atliko 13 
šokių. Šešias mūsų liaudies dal

inas padainavo šveicaras barito
nas Otto Linsi, dažnas talkinin
kas. Akomponavo pianistas W. 
Bertschi.

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga, per Eugeniją Bulotie
nę iš Detroito, perleido BA- 
TUNui didoką skaičių dr. A. Ša
pokos “Vilnius in the Life of 
Lithuania” leidinių. Tos knygos 
jau padalintos Jungtinėse Tau
tose, ir susilaukta daug puikių 
atsiliepimų.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom- progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; Ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už..........dol.
Persiuntimas................

Vardas, pavardė.............................................................................

Numeris, gatvė ........................................................... .................

Miestas, valstija, Zip ......................... ....................................

,-’>A
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Pasinaudokime rinkimais
Šiemet rinkiminiai metai, me

tai, kai renkamieji išėjo į gat
ves ir ieško ryšių su rinkė
jais. Jie sveikinasi, valgo net le
dus, lankosi į pietus, sako kal
bas. Ir taip į visas puses žars
to pažadus. Tik išrink, pamatysi, 
kokia bus laimė. Bus didžiausi 
pasikeitimai.

Vargu kas tiki į didelius pasi
keitimus. Bet mažesnių pasi
keitimų pasitaiko. Didelis 
Amerikos kraštas verda, kunku
liuoja ir keičiasi. Dabar susi
domėta etninėmis grupėmis. 
Daromi bendri komitetai, daug 
kalbama apie tų grupių įnašą 
į Amerikos gyvenimą.

Šiemet net prezidentas For
das sutiko būti mūsų tautinių 
šokių šventės garbės globėju. 
Anksčiau būtų sunku net su pra
šymu iki Fordo prisimušti. Da
bar jis prieinamesnis, sukalba
mesnis. Praeitoj šokių šventėj 
dalyvavo p. Nixonienė. Tai irgi 
rodė vyriausybės dėmesį vienai 
mažumai. Šiemet, švenčiant 
Amerikos 200 metų sukaktį, net 
pats prezidentas mūsų tautinių 
šokių šventei davė globą.

Vadinas, etnines grupes la
biau toleruoja, vertina jų įnašą, 
pasisako, kad jie nori jas matyti 
gyvas. O dar taip neseniai bu
vo visai atvirkščiai — viskas bu
vo tirpdoma katile, kad išeitų 
vienas bendras mišinys.

-o-
Sudaromi partijų platformų 

komitetai, kur atrenkami žmo
nės liudyti. Čia pasidaro vėl 
naujos galimybės išdėstyti savo 
nusistatymus Lietuvos at
žvilgiu.

Tad eikime visur, eikime į 
etninių grupių komitetus, eiki
me į partijų komitetus. Ieško
kime ten draugų, informuokime 
apie padėtį Lietuvoj, kelkime 
krašto problemas. Kai susipa
žins su Lietuvos byla, jie savai
me bus lietuviškam klausimui 
artimesni.

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

Čia veikia dvi pagrindinės 
partijos. Ir čia turime turėti sa
vo žmonių abiejose partijose, 
kuo didesnių žmonių, kurie ga
lėtų pasiekti viršūnes. Mum ne
užtenka būti tik demokratais ar 
tik respublikonais. Mes turime 
būti ir tie ir tie. Per abi parti- 
ja!s, visais kanalais turime eiti ir 
siekti to paties tikslo.

Kas gali, tegu įsijungia į rin
kiminius komitetus, nes, tik 
draugaudami su amerikiečiais, 
rasime naujų įtakingų draugų.

Tiesa, rinkiminiais metais 
daug pažadama. Tokia jau de
mokratinė mada, bet po rinkimų 
gyvenimas dažnai vėl nuslūgsta 
į ramią monotonišką vagą. Už
mirštami pažadai. Daug tokių 
pažadų juk buvo, bet viskas vėl 
paskui supilkėjų. Buvo viskas 
užmirSta. Ir tokiu atveju nerei
kia pasimesti. Nereikia per daug 
tikėti pažadais. Pirmiausia rei
kia ieškoti draugų Lietuvos by
lai, didelių įtakingų draugų, kad 
Lietuvos klausimas nebūtų už
mirštas ir nebūtų visai nubrauk
tas. O tai galime padaryti nuo
latiniais savo kontaktais, primi
nimais, reikalavimais. Iš vienos 
pusės tai ir mus pačius suglau
dins ir sujungs bendram darbui, 
iš kitos pusės — Lietuvos by
la bus visada gyva.

Pasinaudokime ir Amerikos 
sukaktuviniais metais. Ieškoki
me ir čia naujų galimybių skleis
ti savo idėjas, talkinti draugus. 
Per etninius komitetus, kurie 
veikia beveik visur, galima pri
eiti prie kitų tautų. Tų tautų, 
kurios už geležinės uždangos, 
likimas juk panašus. Su jomis 
lengviau susikalbėti. Tuoj ir bus 
didesnis junginys bendram rei
kalui — kovoti prieš tautų pa
vergimą. Ten bus žmonių ir iš 
kitų tautų, kurias reikia infor
muoti, nuteikti. Mėginkime per 
tuos komitetus pasiekti ir įvai
rius fondus, kad galėtume pa
remti savo kultūrinius reikalus.

Išnaudokime rinkiminius 
metus.

Po II pasaulinio karo didesnis 
lietuvių skaičius emigravo į 
Australiją (apie 8000). Anksčiau 
čia emigravusių lietuvių buvo 
tik vienas kitas. Su šia emigra
cine banga čia ir prasidėjo lietu
vių organizacinis darbas. Susi
kūrė sporto klubai, tautinių šo
kių grupės, skautai, ateitininkai, 
organizavosi chorai ir eilė 
draugijų. Į Lietuvių Bendruo
menės vadovybę pakliuvo dau
giausia liberalių pažiūrų žmo
nės. Jie stengėsi slopinti religi
nę mintį. Bendruomenės laik
raštis Mūsų Pastogė kritikavo 
lietuvių katalikiškąjį darbą ir 
niekam neleido net pasiteisinti. 
Taip bendruomenėj susidarė 
du frontai, kurie tarp savęs ko
vojo (1952-56). Katalikam gimė 
mintis tampriau susiorganizuoti 
savo tarpe.

1964 gruodžio mėn. Melbour- 
ne buvo sušauktas pirmas kata
likų atstovų suvažiavimas. Jame 
dalyvavo po porą atstovų iš 
kiekvienos katalikiškos orga
nizacijos ir visi Australijos lietu
viai kunigai. Čia buvo nutarta 
įsteigti Australijos lietuvių kata
likų tokį vienetą, kuris koordi
nuotų visų katalikiškų organiza- 
tcijų darbą. Šis vienetas buvo pa
vadintas Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacija. Buvo iš
rinkta pirmoji tos Federacijos 
valdyba.

Sutarta, kad suvažiavimai bus 
šaukiami kas dveji metai. Juose 
dalyvauja kiekvienos katalikiš
kos organizacijos po tris atsto

Melbourno dainininkių kvintetas. Iš k. E. Šeikienė, A. Balt- 
i rūnienė, E. Balčiūnienė, L. Milvydienė ir E. Čypienė.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ FEDERACIJOS 20 M. SUKAKTIS
vus. Suvažiavimas sprendžia vi
sus katalikiškos veiklos reikalus, 
ir tą sprendimą tvirtina Lietu
vių Katalikų Kunigų Sekreto
riato vadovas. Valdyba renkama 
iš 8 asmenų, o dvasios vadovas 
skiriamas Kunigų Sekretoriato.
Tokie nuostatai buvo sutarti pir- 1 kės Aidų spaustuvėlė prisiglau- 
majame suvažiavime ir mažai 
kuo pasikeitė per visą 20 metų.

Pirmajame suvažiavime buvo 
plačiai kalbėta apie savo kata
likišką laikraštį. Nutarta jį būti
nai suorganizuoti. Tai pavesta 
pirmai Fed. valdybai.

Tėviškės Aidai
Pirmoji Federacijos valdyba 

ilgai suko galvą, kaip išleisti 
laikraštį. Nutarta įsigyti bent da
lį spaustuvės — linotipą. Šiai 
pradžiai reikėjo pinigų, kurių 
nebuvo. Pradėta rinkti aukos, 
bet ir jos ėjo tik labai pamažu. 
Valdybos nariai nutarė sudėti 
po 100 svarų paskolos. Taip 
įvyko. Buvo nupirktas linotipas 
ir suorganizuota darbo jėga. 
Redaktorium pakviestas kun“. dr. 
P. Bačinskas. Laikraštis pa
vadintas Tėviškės Aidai. Pirmas 
jo numeris pasirodė 1956 va
sario 11. Tai katalikiškos ir tau
tinės minties savaitraštis, lei
džiamas Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijos. Pus

antrų metų redaktorium buvo 
kun. dr. P. Bačinskas, 6 metus 
Br. Zumeris, 10 metų kun. Pr. 
Vaseris ir dabar kun. Pr. Dauk
nys. Laikraštis surenkamas ir su
laužomas savoj spaustuvėj, o 
spausdinamas kitur. Toji Tėviš- 

dus Melbourno lietuvių parapi
jos klebonijoj — Kensingtone. 
Šiais metais Tėviškės Aidai 
švenčia jau 20 metų sukaktį.

ALK Federacijos darbai
Didžiausias Federacijos val

dybos darbas yra rūpintis 
laikraščio leidimu. Nors pra
džios sunkumai nugalėti, bet 
pats laikraščio leidimas vis dar 
reikalauja aukos. Jei Australijoj 
skaitysim 8000 lietuvių, tai iš 
jų bus apie 2000 šeimų. Jei ir 
kiekviena šeima skaitytų laikraš
tį vis tiek nelabai būtų galima 
išsiversti iš prenumeratos. Laik
raščio leidėjas turi prašyti aukų, 
ruošti balius ar kuriuos pelnin
gus parengimus, kad galėtų iš
laikyti laikraštį. Šis ir yra pats 
didžiausias Fed. valdybos dar- 

■ bas. Laikraštis tačiau išsilaiko ir 
dar nėra pavojaus, kad jis turė
tų sustoti.

Federacijos suvažiavimai, ku
rie šaukiami kas dveji metai, 
nėra vien atstovų posėdžiai. Jie 
paprastai vyksta Kalėdų atosto
gų metu ir trunka tris dienas. Iš 
ryto vyksta posėdžiai, o vakarais 
kuris nors parengimas — religi
nis koncertas, literatūros vaka
ras, jaunimo pasirodymas, teat
ro spektaklis ir pan. Atstovų 
paprastai suvažiuoja apie 60, bet 
šiaip svečių susirenka iš visur 
keletas šimtų.

Federacijos įsikūrimo faktas 
Australijos lietuvių tarpe aptil- 
dė įsisiūbavusią kovą. Atsiradę 
čia du laikraščiai neilgai pe
šėsi. Daugumas žmonių tų peš
tynių nemėgo ir užtat nemėgo 
to laikraščio, kuris kėlė riaušes. 
Taip laikraščiai greit prisitaikė 
prie ramaus gyvenimo, nes ne
norėjo prarasti prenumeratorių.

Federacijos valdyba palaiko 
ryšius su Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba. Taip 
dažnai yra užbėgiama už akių 
visuomenėj kylančiam kuriam 
neramumui.

Federacijos valdybos būstinė 
yra Melbournas. Ši vieta Austra
lijoj yra daugiau centrinė, ir 
užtat čia yra patogiau leisti laik
raštį (Mūsų Pastogė leidžiama 
Sydnėjuj). Nebūtinai Melbour
nas turi būti Federacijos sosti

nė. Jei sąlygos pasikeistų, gali 
būti pakeista ir Fed. valdybos 
vieta. Federacijos suvažiavimai 
vyksta įvairiose vietose.

Paskutinis Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas 1973 vyko 
Melboume. Lietuviškąją šio 
kongreso dalį paruošė Fed. val- 
ba. Ji rūpinosi iš užsienių at
vykstančių lietuvių globa ir jų 
įjungimu į kongreso eigą.

Paskutiniu metu Federacijos 
valdyba susirūpino informuoti 
Australijos vyskupus apie Lietu
vos padėtį. Čia panaudoti atsiti
kimai su Romu Kalanta, Simu 
Kudirka ir pan. Visiem vysku
pam išsiuntinėti laiškai, nušvie- 
čią padėtį, primeną baisų tikin
čiųjų persekiojimą. Daugelis 
vyskupų už Lietuvą užsakė mal
dos dienas arba bent ragino ti
kinčiuosius melstis. Daug kur 
kunigai pamoksluose kalbėjo 
apie katalikų persekiojimą 
Lietuvoj.

Federacijos dvidešimtmetis 
paminėtas praeitų metų gale. 
Tai dvyliktasis Federacijos su
važiavimas, kuris vyko Melbour- 
ne praeitais metais tuoj po Ka
lėdų. Buvo pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis, kuriose daly
vavo ir Melbourno arkivys
kupas dr. Little. Tuoj po pamal
dų buvo iškilmingi pietūs, ku
riuose taip pat dalyvavo arkivys
kupas, valdžios atstovai ir daug 
svečių iš įvairių vietovių. Be į- 
prastinių posėdžių, vakarais bu
vo gausūs parengimai — teatro 
spektaklis, literatūros vakaras, 
jaunimo talentų pasirodymas. 
Pasiųstas laiškas popiežiui, pra
šant užtarti persekiojamą Lietu
vą. Šį laišką persispausdino ir 
du australų katalikų laikraščiai. 
Suvažiavimas baigtas Naujųjų 
Metų sutikimu, kuriame daly
vavo tūkstantinė minia, p.v.

— Kun. dr. Ignas Urbonas 
rašo Kaišiadorių vyskupijos isto
riją. Jon bus įtraukti Kaišiadorių 
vyskupai, kapitulos nariai, žy
mesnieji parapijų ir vietovių 
kultūrininkai.

— “Atžalos” teatras iš Sydney 
gastroliavo Melboume. Vytauto 
Alanto trijų veiksmų kome
diją “Šiapus uždangos” režisavo
J. Dambrauskas. Šalia režiso- 
riaus dar vaidino P. Rūtenis,
K. Dauguvietytė, D. Karpavi- 
čienė, G. Žigaitytė, S. Skoru- 
lis ir J. Maskvytis.

— Penktoji Š. Amerikos lietu
vių dainų šventė planuojama 
Toronte 1978.
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Kun. F. Kemėšiui išvykus stu

dijuoti į Katalikų universitetą, 
kurį jis baigė daktaro laipsniu 
1924, vyriausio Darbininko 
redaktoriaus pareigas perėmė 
Pr. Gudas. Jis redagavo laikraštį 
iki 1927. Po jo redakcijoj dirbo 
kun. V. Taškūnas, J. Laučka, K. 
Čibiras. Nuo 1929 iki 1950 Dar
bininką redagavo kun. K. Urba
navičius. Jam talkino Antanas 
Kneižys, kuris nuo pat LDS į- 
sikūrimo buvo glaudžiai susijęs 
su Sąjunga, kaip valdybos narys, 
laikraščio administratorius ir re
daktorius. 1950 sausio 20 vyriau
siu Darbininko redaktorium 
buvo paskirtas iš Vokietijos at
vykęs prof. S. Sužiedėlis.

Darbininko sunkenybės
Mirštant Lietuvių Darbininkų 

Sąjungos nariam ir jauniesiem 
nesidomint lietuviškomis orga
nizacijomis, Sąjungos veikimas 
ėmė silpnėti. Sumažėjo ir Dar
bininko prenumerata. Susidarė 
sunkenybių išlaikyti Sąjungos 
namą; be to, dar jį būtinai rei
kėjo remėntuoti. Brendant į sko
las, nebuvo lėšų pagerinti ir Są
jungos spaustuvei.

Negalint apmokėti būtinų są
skaitų nei darbininkam algų, 
negaunant iš bendrovių skolon 
popiežiaus laikraščiui spaus
dinti, atrodė, kad Darbininko 
dienos yra suskaitytos.

Darbininko gelbėti griebėsi 
prel. Pr. Juras, kuris 1935 buvo 
išrinktas LDS vicepirmininku ir 
Darbininko generaliniu vedėju. 
1945-52 jis ėjo ir Sąjungos pir
mininko pareigas, tuo būdu rū
pindamasis ir pačia Sąjunga, ir 
Darbininko išlaikymu. Sau pa
galbon prelatas pasikvietė An
taną Peldžių (gimusį Panemu
nėly 1894 kovo 28, mirusį Brock- 
tone 1968 rugpiūčio 13), kuris su 
šeima gyveno Chicagoj ir kartu 
su savo broliu vienuoliu Jonu 
dirbo Draugo dienraščio admi
nistracijoj (1929-33). Antanas 
Peldžius buvo tikrai Apvaizdos 
siųstas žmogus gelbėti Darbi
ninkui. Nežiūrėdamas Bostone 
patirtų įvairių sunkenybių bei 
kliūčių, Darbininkui jis paauko
jo savo gyvenimo 17 metų. 1950 
perdavus Darbininką pranciško
nam, A. Peldžius prieš savo mir
tį kalbėjo: “Galiu dabar ramiai 
mirti, nes Darbininkas perduo
tas į geras rankas.”

Darbininko išlaikymas griuvo 
ant prel. Pr. Juro ir A. Pel- 
džiaus, Darbininko administrato
riaus, pečių. Buvo bandyta at
gaivinti LDS kuopas ir narius į- 
traukti į Darbininko platinimą 
bei jo rėmimą. Prel. P. Juras kar
tu su A. Peldžium sukinėjosi 
po Bostoną rinkdami įvairius 
skelbimus. Ruošė piknikus, kon
certus, loterijas. Leido eilę kny
gų ir gautą pelną skyrė Darbi
ninko išlaikymui.

Kai, nežiūrint šių pastangų, 
trūkdavo pinigų įvairiom išlai
dom, jas apmokėdavo prel. P. 
Juras iš savo kišenės. Jis taip pat 
skolino pinigus leisti įvairiom 
Darbininko knygom. Užklupęs 
karas dar labiau pasunkino 
spaustuvės darbą ir Darbininko 
leidimą.

Prel. P. Juras rūpinosi ne tik 
Darbininko išlaikymu, bet ir jo 
turiniu bei išvaizda. Tačiau, ne
turint lėšų, sunku buvo suburti 
didesnį apmokamų bendra
darbių skaičių bei skirti daugiau 
pinigo iliustracijom. Tikėtasi 
susilaukti bendradarbiavimo iš 
naujai atvykusių tremtinių.

Savaitraščių sujungimas
Ne tik Darbininkas, bet ir kiti 

lietuvių katalikų savaitraščiai, 
kaip Amerika Brooklyne ir Lie
tuvių Žinios Pittsburghe, sun
kiai vertėsi ir brido į skolas.

Nenuostabu tad, kad jau se
niai buvo keliama mintis su
jungti visus Amerikos lietuvių 
katalikų savaitraščius ir išleisti 
jų vietoj vieną, kuris, turėdamas 
stiprų finansinį pagrindą ir stip

rų redakcinį kolektyvą, būtų 
gerai redaguojamas ir mielai 
skaitomas.

Norėdamas pagyvinti lietuvių 
katalikų visuomeninę veiklą, 
ALRK Federacijos suvažiavime 
New Yorke 1946 spalio 10 prel. 
P. Juras siūlė įkurti Katalikų 
Veikimo Centrą, kuris atsidėtų 
katalikiškajam visuomeni
niam darbui. Šis Katalikų Veiki
mo Centras turėtų sujungti visus 
katalikų leidžiamus savait
raščius ir leisti vieną iliustruotą 
savaitraštį žurnalo forma. Prela
to pasiūlymu šis savaitraštis tu
rėtų apimti visuomeninį gyveni
mą, politiką, religiją, meną ir li
teratūrą. Jame turėtų būti sky-

Antanas Peldžius 1920

rius ir jaunimui. KVC turėtų įsi
gyti modernią spaustuvę, kurio
je būtų spausdinama jungtinis 
savaitraštis ir įvairios knygos. 
Šiai spaustuvei įkurti, priminė 
prel. P. Juras, Bostono arkivys
kupas Cushingas pasižadėjo pa
aukoti 40,000 dol.

Prel. P. Juro buvo pasiūlyta, 
kad Katalikų Veikimo Centras į- 
sikurtų So. Bostone, LDS erd
viuose namuose, kur buvo pa
kankamai vietos ir spaustuvei, ir 
jungtinio savaitraščio redakcijai 
bei administracijai,, ir įvairiom 
centro įstaigom. KVC visuome
ninę bei spaudos veiklą remtų 
Katalikų Akcijos Fondąs, kurį 
sudarytų įvairios lietuvių katali
kų aukos bei mokesčiai.

Šiem visiem pasiūlymam su
važiavime nesusilaukta, pritari
mo.

Nežiūrėdamas patirto abe
jingumo, prel. P. Juras nenu
leido rankų ir katalikų savaitraš
čių sujungimą kėlė įvairiuose 
katalikų suvažiavimuose bei pa
sitarimuose. Ilgai nelaukęs, savo 
užsimojimam įvykdyti susilaukė 
uolaus bendradarbio T. Justino 
Vaškio, OFM, kuris neseniai 
buvo atvykęs iš Lietuvos.

Pirmutinis susitikimas 
su prel. P. Juru

1941 sausio 29 atvykus į New 
Yorką, prel. P. Juras buvo pir
mutinis, kuris kartu su Antanu 
Peldžium, Darbininko administ
ratorium, jau vasario mėn. ap
lankė mane, laikinai apsigyve-

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
1951 perėmęs Darbininko 
leidimą iš Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjungos ir laikraš
tį perkėlęs iš Bostono į 
Brooklyną. Jis tuo metu 
buvo pranciškonų provinci
jolas.

nusį Amerikos pranciškonų vie
nuolyne New Yorke. Mūsų pasi
kalbėjime prelatas skatino Lie
tuvos pranciškonus kurtis JAV ir 
įsijungti į lietuvių religinę bei 
tautinę veiklą. Ypatingai jis kėlė 
katalikiškos spaudos klausimą. 
Visą savo amžių nenuilstamai su 
meile ir ištverme puoselėjęs lie
tuviškąjį raštą, iš Amerikoj besi
kuriančių lietuvių pranciškonų 
jis tikėjosi susilauksiąs uolių 
lietuviškosios spaudos talkinin
kų. (Bus daugiau)
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DEBESĖLI, LĖK GREIČIAU!

JURGIS GLIAUDĄ

Paklausykite, vaikai ir suaugę: 
Senas buvo jau senelis, 
Tupinėjo kaip genelis.
Labai pyko, labai niršo, 
Apie pupas užsimiršo . . .

Koks gi juokingas posmas, 
ir vaizdas koks juokingas ! 
Juokiasi mažieji klausytojai. Vis
kas vienoj skalėj: senelis, gene
lis, vaikai ir pupos. Pasakoj 
viskas lygiavertiška: žmonės, 
paukščiai, žvėreliai, augalai. 
Taip ant eiliuotos pasakos debe
sėlio, kaip ant plausto, prieš 
šimtą ir dešimtį metų įplaukė į 
lietuviukų vaizduotės pasaulį 
bene pirmasis lietuvių raštijoj 
eilėraščių vaikam rašytojas Ka

jetonas Aleknavičius. Buvo tai, 
tiksliau nurodžius, 1861 metais.

-o-
1973, 1974 ir 1975 išeivijos 

vaikų lektūros danguje pasirodė 
debesėlių-plaustų karavanas. 
Šeši šilkasparniai debesėliai, 
vienas po kito nešė į vaikų pa
saulį Birutės Pukelevičiūtės ei
liuotas pasakas, poemas. Jas į- 
vaizdingai iliustravo Kazys Ve
selka, autorės lėlių nuotrauko
mis papuošė Algimantas Kezys.

Šeši šilkasparniai debesėliai- 
plaustai, atnešę poemas, buvo: 
Kalėdų dovana, Peliukai ir plaš
takės, Daržovių gegužinė, Kle- 
mentina ir Valentina, Skraidan
tis paršiukas, Rimas pas Kęstu
tį- x

Kiekviena knygelė skirta at
skiram siužetui, pristatant jį epi
zodu. Polėkiškai lengvas, dai
ningas, atspariai įsimenąs eilia
vimas pristato poemą tokią gy
vą, sugestyvią, dažnai sukre
čiančią nepaprastai maloniu 
humoru, epitetų taiklumu, posa
kių naivumu, viską įvyniojant į 
realios pasakos koloritą.

Autorė suveda skaitytoją aki- 
staton su retu miesto vaikam 
pasauliu: su miško žvėreliais, su 
daržovėmis, su ūkio gyvulėliais, 
žuvimis, vabalėliais. Veikia ir 
vaikai, ir pasakiškos būtybės. 
Net suskamba kategoriški moty
vai. Rimutis apdairiai pastebėjo, 
kad kunigaikščio Kęstučio šal
mas nepapuoštas ragais. Kęstu
tis paaiškino, kad ragus prama
nė lietuvių priešai, norėda
mi mus niekinti. Ragais žmo
gui puoštis netinką.

Vaizduotės talka poemų-pa- 
sakų pasaulis paverčiamas tik
rove, kurion įžengus nėra ko ste
bėtis ir gaišti laiką apsidairant: 
viskas sava, viskas paprasta, vis
kas ir patraukliai nauja. Pagal 
kiekvienos knygelės siužetą ga
lima rašyti partitūrą vaikų ope
retei. Mažieji vaidintojai galėtų 
imtis vaidybos, dainuoti pagal 
poemų posmus arijas, skanduoti

NAUJA KNYGA APIE 
POETĄ O.V. MILAŠIŲ

Leidėjas Andre Silvaire—20, 
rue Domat, Paris 75005 — iš
leido naują knygą apie lietuvių 
kilmės prancūzų poetą O.V. Mi
lašių: O.V. de L. Milosz — Let- 
tres Tnedites a Christian Gauss.

Šis leidinys galėjo pasirodyti 
lenkų poeto Czeslavv Milosz 
pastangomis. Jis surado Prince- 
ton universiteto bibliotekoj O.V. 
Milašiaus laiškus, siųstus 
Christian Gauss, kuris mirė 
1951. Laiškai rašyti tarp 1900 ir 
1930. Christian Gauss duktė lei
do Czeslaw Milosz tuos laiškus 
perduoti Andre Silvaire išleisti.

Iš minėtos knygos aiškėja, kad 
Christian Gauss, Princetono 
universiteto garsenybė, Dante 
League of America pirmininkas, 
yra buvęs didelis Lietuvos drau
gas. Jis su Robert J. Caldvvell, 
Baltic American Society pirmi
ninku, yra veikęs, kad JAV pri
pažintų po I-ojo pasaulinio karo 
Baltijos valstybes de jure. Po 
II-ojo pasaulinio karo Christian 
Gauss rėmė 1946 metais Baltų 
universiteto tremtyje įkūrimo 
idėją.

Tie laiškai įdomūs ir tuo, kad 
iš jų paaiškėja, kada Milašius yra 
parašęs kai kuriuos savo kūri
nius bei tai, kaip jis gyveno ir 
kaip pergyveno patirtus nemalo
numus iš lietuvių.

kupletus. Tai nėra nereali prie
laida. Tai daugiur sėkminga ini
ciatyva. Juo labiau tą mintį tu
rėjo ir autorė, idėjusi į knyge
les kai kurių personažų dainų 
gaidas.

-o-
Mažųjų skaitytojų ir klausyto

jų auditorija yra viena reikliau
sių. Tai žino kiekvienas auklė
tojas. Tai žinau ir aš, Alės Rū
tos iniciatyva pakviestas susi
tikti su šeštadieninės mokyklos 
mokinukais. Nesunku rasti 
bendrą kalbą su tais, kurie jau 
bendradarbiauja mokyklos laik
raštėly. Bet su pirmaklasiais pi
pirais? Oho! Mobilizavęs visus 
savo retorinius ir vaidybinius 
gabumus, pasakodamas jiem 
apie du išdidžius katinus iš sa
vo “Pagairės”, ir pats stebėjaus, 
kad tų katinų pasaulėjauta tokia 
plati. Ir pats triumfavau, kad 
klausytojų akutės buvo tokios 
plačios. Talkino tad debesėlis- 
plaustas įplaukti į savo audito
rijos dėmesį: katinų personifika
cija!

Kada įžengiau į Pūkelevičiū- 
tės eiliuotų pasakų sferą, tuoj 
prisiminiau ją, mūsų, Angelų, 
mieste turėjusią savo solo vaka
rą. Renginy buvo ir vaikų. Au
torė skaitė ir jiem. Ji vaikus ma
to, respektuoja. Su komizmo 
niuansais savo turtingame at
spalviais balse ji- skaitė ištrau
kų iš Rimo pas Kęstutį. Su savo

Pučia vėjas, žemė sukas, 
Plaukiamažas debesiukas . .. 

ji spontaniškai, kaip ant plausto, 
įplaukė į vaikų širdutes. Tai bu
vo matyti iš jų susikaupimo, 
veidų išraiškos, plačių akių, kol 
staiga situacijos taip susikompli
kavo, atsimezgė taip juokingai, 
kad gaivališkas, staigus vaikų 
juokas buvo pats brangiausias 
atpildas už poemos humorą.

-o-
Autorė nemėgsta modernaus 

gyvenimo personalistikos, pa
stebimos nūdienėj vaikų lektū
roj: lėktuvai, neramūs automobi
liukai, kurie nebeklauso savo 
šeimininkų, pikti televizijos 
aparatai, kurie prisivalgę neno
ri pabusti, etc. Nenaudoja auto
rė ir namų apyvokos padargų, 
kuriuos mėgo Andersenas: gyvi 
stalai, judrios kėdės, neramiai 
spurdą degtukai, pikti virtuvės 
puodai kelia riaušes .. .

Pūkelevičiūtė nenori personi
fikuoti negyvų daiktų, ji myli 
viską, kas tikrai gyva: daržo
vės, gėlės, pelės, vištos, vaikai, 
paršiukai... Į miesto vaikų lek
tūrą ji įveda naujus persona
žus, jų gyvenimą, vardus, epite
tus ir vaizdus. Vaikai pažįsta 
morkas, pomidorus ir agurkus 
ant pietų stalo ir krautuvės len
tynoj. Visai ne taip, vaizdas turi 
praplisti, sąvokos didėti. Staiga 
prieš akis karnavalo scena:

—Vaje! —išbalo pomidoras,—
Aš šokti neisiu, aš toks storąs, 

Aš apsijuokt viešai nenoriu... •
O akurkėlis kraipo ūsą, 
Žvairuodamas į kitą pusę,
Ir eina tiesiai prie merginų— 
Panelę morką šokt vadina . . .
Ir iš gyvulėlių bei žvėriukų 

pasaulio autorė nepasirenka tų, 
prie kurių, gal būt, vaikai prira
kina žvilgsnius zoologijos sode, 
prie didžiųjų, prie išgarsintųjų 
liūto, tigro, dramblio . . . Pūke- 
levičiūtės scenoj aranžuoti kiti, 

. tokie proziški, kasdieniški, ro
dos, ir neįdomūs. Į sceną išeina 
voveraitės, ežiukai, pelytės, zui
kiai. Vaizdo pilnybei ir paukš
teliai, varlės, vabalėliai. Paršiu
kas dominuoja visos knygos siu
žetui. Kitoj knygoj panelės viš
telės. Ir visi jie pristatomi su 
šiltu dėmesiu jų pasauliam, jų 
pasaulėjautai.

-o-
Šešių poemų-knygelių pusla

pių skaičius — 268. Siužetų į- 
vairybė, spalvingų personažų 
gausa, dainingas eilėdaros sma
gumėlis, per 300 puikių spal
votų iliustracijų, net realybės 
autentika nuotraukose! Visa tai 
narsu pavadinti, be glorifikacijų 
ir hiperbolių, mažojo skaitytojo 
pramogine enciklopedija.

Nemažai turim eilėraščių vai
kam rinkinių, bet šios Pūkelevi- 
čiūtės knygos vaikam yra poe
mos. Reiškinys retesnis ir todėl

Pasakų nykštukas, kuris nu
skraidino Rimą ant debesė
lio į Trakus (iliustracija B. 
Pukelevičiūtės poemėlei)

brangesnis. Kažin; ar realizuoja 
tėvai tų poemų reikšmę? Tai 
lektūra ištisiem metam. Leisda
mas laiką su tomis knygomis, 
vaikas įsavina mielą, jautrų, gal 
būt, ir sentimentalų simpatijos 
jausmą mažajai jo aplinkai. Tai 

vaiką kultūrina ir teigiamai vei
kia jo būdo formavimą. Tai iš-

LIETUVIŠKOJI ANGLIŠKŲ NOVELIŲ
ANTOLOGIJA

Grožinės literatūros vertimai į 
lietuvių kalbą už Lietuvos 
ribų nėra gausūs ir, rodos, netu
ri nė didesnės paklausos. Lie
tuvis skaitytojas pirmiausia ieš
ko to, kas susiję su lietuviš
kais motyvais, su jo palikta tė
vyne. Kur kas daugiau verčia
ma iš pasaulinės literatūros pa
čioj Lietuvoj. Tiesą sakant, ir 
mes patys, būdami savo tėvynėj, 
gal dažniau pasiilgdavom kūri
nių iš pasaulinės literatūros. O 
dabar, ypač su anglų kalbos pa
galba, vartai lengviau veriasi į 
tuos tarptautinės literatūros 
lobynus.

Bet geros verstinės literatūros 
reiktų ir už Lietuvos ribų gy
venantiem lietuviam. Ypač jau
nimui, kad jis turėtų progos dau
giau imtis knygos lietuvių, o ne 
svetima kalba. Be abejo, gera 
yra skaityti kūrinius originalo 
kalba, ypač dėl jų stiliaus, bet 
geras vertimas yra puiki priemo
nė savajai kalbai palaikyti ir net 
patobulinti. Gerų vertimų, ypač 
iš pasaulinių pasakų srities, savo 
metu Lietuvoj buvo davęs kal
bininkas prof. J. Balčikonis. Iš jų 
ir dabar galima mokytis kalbos.

Neseniai mūsų verstinės lite
ratūros trūkumą papildė Povilas 
Gaučys savo sudaryta “Anglų 
novele”. Tai anglų rašytojų no
velių, arba trumpų apysakų, an
tologija, kurion sudėti 22 anglų 
autoriai, pradedant Dickensu ir 
baigiant O’Flaherty. Tai maž
daug vieno šimtmečio tarpas, 
pradedant devynioliktojo am
žiaus viduriu. Ne visi tie auto
riai yra anglai, vienas kitas jų 
yra airis (G. Moore, J. Joyce 
O’Flaherty), kitas ir škotų kili
mo (R.L. Stevenson), o vienas ir 
iš lenkų į anglų literatūrą įsi- 
pilietinęs (J. Conrad-Korze- 
niovvski). Šalia anglų literatūros 
tūzų, kaip Dickens, Stevenson, 
Kipling, Lawrence, Conrad, 
Maugham, čia įsirikiavę ir ma
žesnio kalibro autoriai.

Antologijos autoriui buvo ne
lengvas darbas padaryti anglų 
novelės atranką iš tokios pla
čios ir gausios literatūros. Iš 
pridėtų “Šaltinių” (p. 457-458) 
matyti, kad jis atrankai naudojo
si arba pačių rašytojų kūriniais, 
arba kai ką ėmė iš jau sudarytų 
antologijų, kurių irgi nemažas 
skaičius ir kurių vėliausia siekia 
1954. Tad šių novelių atranka 
ir jų vertimas bus padaryti ne 
vėliau kaip prieš dvidešimt
metį. Dabar jau yra išleista visa 
virtinė naujų anglų novelės, ar
ba trumpų pasakojimų, antologi
jų. Daugumas šių rašytojų yra 
romanistai ir tik vienas kitas bu
vo daugiau atsidėjęs vien nove
lės kūrimui. Bet ir pati nove
lės samprata anglų literatūroj 
yra kiek skirtingesnė nuo kitų 
literatūrų (vokiečių, rusų, pran- 

eities punktas humanistinei pa
saulėjautos saviauklai. Tai pa
garba viskam, kas gyva, kas iš 
viršaus maža, bet turiniu dido
ka. Tai įvadas į tarpusavio san
tykių kultūrą, į respekto kitam 
dorybę, į estetizmo pakilimą. 
Poemos poveikis gilesnis už ei
lėraščio poveikį, nes poema — 
siužeto, temos, kolorito, idėjų 
komponentas. Ar realizuoja tė
vai, kad šios Pukelevičiūtės en
ciklopedijos akivaizdoj išeivijos 
vaikai radosi vis geresnėj padė
ty ir netenka ginčytis, ką imti 
iš “anapus”, kaip atrinkti, kas 
“iš anapus” tinka. Šias knygeles 
— poemas gavus, išeivijos vaikų 
lektūra praturtėjo kiekybiškai ir, 
kas svarbu, kokybiškai. Pateik
tos vertybės, turtingos huma- 
nistika, etika ir estetika.

Knygas išleido Darnos leidyk
la. “Helsinkio deklaracijos dva
sios” dvelkmėj tinka mum pa
siūlyti Vilniaus ir Kauno spaudi
nių importininkui Sojuzpečat 
aprūpinti “anapus” vaikučius 
Birutės Pukelevičiūtės knygo
mis. Neseniai rašytojų suvažia
vime Vilniuj skųstasi dėl nevy
kusių knygų vaikam. O gi išei
vijos aruoduose tokios puikios 
knygos!

Debesėli, lėk greičiau . . .

cūzų) sampratos. Tai daugiau 
vad. “short story” žanras, ypač 
išvystytas amerikiečio O. Hen
ry. Pats žodis “novel” angliškai 
reiškia mūsiškai suprantamą ro
maną, o žodis “novelette” re
čiau tevartojamas. Tad ir šios an
tologijos ne visi rašytojai atsto
vauja mūsiškai suprantamai no
velei, kuri yra prozinis, glaustos 
formos kūrinys, paprastai iš kas
dieninio gyvenimo ir dažniau
siai su netikėta pabaiga.

Anglai (ir ne mažiau airiai) 
mėgsta pasakos fantaziją ir nuo
tykių šiurpą, ypač iš jūrų gyve
nimo (kas nežino garsiojo De- 
foės Robinzono Krūzės gyveni
mo!). Tad ir šioj antologijoj ke
li autoriai išeina iš įprastos no
velės ribų, pvz. O. Wildės “Lai
mingasis princas” aiškiai yra pa
saka, kuriai artimi R. Gametto, 
G. Moorės, Saki (Munro), De La 
Marės, O’Flaherty kūriniai. Į 
nuotykių aprašymą pasinešę T. 
Hardy, W. Hudson, J. Conrad 
(ištisa jūreivio odisėja!), M. 
Coleridge, W. Jacobs, G.K. 
Chesterton. Psichologiškai so
cialiniam pasakojimui atstovau
ja senieji meistrai, kaip Ch. Di
ckens, R.L. Stevenson, R. Kip
ling. Kitų kūriniai atrodo lyg iš
traukos (W. Morris, J. Joyce). 
Modernios novelės ir “short 
story” žanrui priklauso keli 
autoriai (T. Hardy, W.S. Maugh
am, D.H. Lavvrence, K. Mans- 
field).

Greičiausia dėl vietos sto
kos (knyga jau ir taip daugiau 
kaip puspenkto šimto puslapių) 
į antologiją nepateko keli kiti 
ne mažiau žymūs anglų novelės 
atstovai, kaip E.M. Forster, V. 
Woolf, G. Greene, A. Huxley, 
O’Gaolain, V.S. Pritchett, W. 
Sanson. Ypač naudingos antolo
gijos pridėtos pastabos apie ra
šytojus ir jų kūrybą.

Šios antologijos vertimo kalba 
gera, knyga lengvai skaitoma. 
Verčiant siekta sakinio aiš
kumo, bet nenutolta ir nuo ori
ginalo savumų. Antologijos au
toriaus kalbą galima būtų va
dinti net žodinga, ne kartą jis 
pavartoja tokius retesnius ar 
naujai susidarytus žodžius ar 
posakius, kaip dienšviesi gat
vė, miško pakraštė, sidabro pa- 
graženės, geibi kvaptis, stogalo- 
viai, kyšpinigiai ir kt. Rašybos 
laikomasi jablonskinės, bet kai 
kur kyšteli ir koks skardinės ra
šybos žodis, kaip bjaurus, jietis, 
bilionas, kaikas ir kt. Pasitaiko 
ir vienas kitas senstelėjęs ar ne
bevartojamas žodis, kaip diedas, 
gatavas, gudravoti, paišelis, bet 
tokių atvejų reta. Autorius turi 
ir savo paties rašybos savumų, 
rašydamas pavz. labiausia (vie
toj labiausiai), vienintėlis (vt. 
vienintelis) ir kt. Greičiausia 
rankrašty bus likęs neišlygintas 

vienas kitas kalbinis ar sintaksi
nis riktas, pvz. apleido na
mus (vt. paliko namus), ji savo 
kuklume paraudo (vt. būdama 
kukli, ji paraudo), įsisąmonino 
būkle (suprato savo būklę) ir kt. 
Dar vienas dalykas, už kurio 
skaitytojas užklius, tai korektū
ros klaidų gausa. Tai gal iš da
lies lengviau suprantama ta 
prasme, kad knyga buvo spaus
dinta Argentinoj ir autoriui iš 
tikrųjų buvo sunkiau korektū
ras prižiūrėti. Tokiu atveju, kol 
knyga nepatekus į rinką, būtų 
naudinga pridėti atitaisymų la
pelį. Į šiuos kalbinio bei rašy- 
binio išlyginimo reikalus, be 
abejo, bus atsižvelgta, ruošiant 

naują, šios tikrai vertingos anto
logijos laidą.

Antologijos autorius P. Gau
čys yra žinomas literatas, vertė
jas, lituanistinės literatūros 
autorius. Jo literatūrinis uolu
mas ir kalbiniai sugebėjimai 
neeiliniai. Jis jau yra išleidęs 
Pietų Amerikos rašytojų novelių 
antologiją “Pietų Kryžiaus pa
dangėje” (1953), yra išvertęs 
visą eilę romanų ir spaudai pa
ruošęs keletą kitų tautų novelės 
antologijų. Ir “Anglų novelės” 
antologija bus pasirodžiusi 
pačiu geru laiku — autoriaus 75 
metų amžiaus proga.

A. Tyruolis

Anglų novelė; anglų rašytojų 
novelių antologija. Sudarė Po
vilas Gaučys. Buenos Aires, 
1974. 459 p. Spaudė “Laiko” 
spaustuvė, leidėjas nepažymė
tas.

SUGRĮŽO
PROF. SALVATORE 

DE MADARIAGA
Prasidėjus Ispanijos pilieti

niam karui, 1936 jaunas literatū
ros profesorius Salvatore de Ma- 
dariaga išvyko į užsienį, ieško
damas Ispanijai politinės pagal
bos kitose valstybėse, kad su
stabdytų artėjantį pavojų. Jo 
misija buvo nesėkminga. Tų įvy
kių ir nepasisekimų pasekmėj 
jis į Ispaniją nebegrįžo, o prie 
Anglijos liberalų partijos įkūrė 
ir dabar tebeveikiantį skyrių, 
pavadintą Liberal Intemational, 
į kurį subūrė visą eilę demokra
tiškai galvojančių asmenų, no
rinčių savo kraštui gero. 1939 
prasidėjus karui, šios organizaci
jos vardu kalbėjo visų nukariau
tų ar okupuotų kraštų politikai 
bei buvusių vyriausybių nariai.

Karui tik pasibaigus, pirmasis 
plačiai nuskambėjęs pasaulinis 
liberalų kongresas įvyko Lon
done 1946, antrasis 1948 Up
saloj, Švedijoj, ir trečiasis 1950 
Stuttgarte.

Profesorius de Madariaga 
buvo gerai informuotas apie Bal
tijos, o ypač apie Lietuvos reika
lus. Niekada nepraleisdavo 
progos, tų pavyzdžių nesuminė
jęs.

Šiai grupei priklausė ir visa 
eilė lietuvių. Iš jų aktyviausi 
buvo prof. Stasys Žakevičius — 
Žymantas ir dr. Jonas Lenktai- 
tis.-jpl

H. IBSENO 
“LAUKINĖ ANTIS” 

FILME
Balandžio 20 vokietis filmų 

gamintojas Hans \V. Geisen- 
doerfer Vienoj pradėjo sukti 
Henriko Ibseno dramą “Lauki
nė antis”.

Ginos rolę vaidins Jean Wib- 
man, jos dukters — Anna Ben- 
nent, Ginos vyro — Peter Kern.

Europoj filmas bus pradėtas 
rodyti rugsėjo mėnesį (jpl)

— “Poezijos dienos” gegužės 
21-22 vyks Chicagos Jaunimo 
Centre. Programoj filmo “Jonas 
Aistis” premjera ir literatūros 
vakaras.

— Kun. M. Kirkilas iŠ Chica
gos yra “Krikščionis Gyvenime” 
leidyklos naujai išleistos knygos 
“Protu ir tikėjimu” mecenatas. 
Knygoj atspausdinta Maritain 
raštų rinktinė, kurią parengė 
Anicetas Tamošaitis, SJ.

— Rašyt. Vytauto Janavičiaus, 
gyv. Sydney, nauja knyga “Ne
vykėlio užrašai” išleista Austra
lijoj.

— —1 ■ ' ■■■■■■■■

Atsiųsta 
paminėti

1976 METŲ KALENDO- 
RIUS. Toronto, Ont. 1976. Pri
sikėlimo Parapijos Ekonominės 
Sekcijos leidinys. Paruošė 
Stasys Prakapas. Tiražas 3000 
egz. 144 psl.

Tai kalendorius su rimtais ir 
linksmais pasiskaitymais, pa
rinktais, atrodo, atsitiktinai, ne
silaikant kokios užsibrėžtos lini
jos. Čia randam Maironį, Al. Ba
roną, V. Mykolaitį-Putiną, J. 
Jazminą, J. Augustai tyte-Vaičiū- 
nienę, J. Kuzmionį, Bern. Braz- 
džionį, J. Mikštą, Ant. Gustaitį,
L. Švalkų, S.P. Kipšą, J. Nekro
šių . . . Nemaža iliustracijų — 
bendrai lietuviškų ir specialiai 
kanadiškų. Yra sveikinimų ir 
skelbimų. Suminėti vietos svar
besnieji telefonai ir ligoninės, 
taip pat ir Kanados lietuvių pa
rapijos su jų klebonais ir adre
sais. Duodami lietuviškų laik
raščių adresai (JAV-ėse, Didž. 
Britanijoj, Brazilijoj, Australijoj 
ir Argentinoj). Suminėtos ir Lie
tuvos atstovybės.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA. 
25 metų jubiliejus. 1975. Mont- 
realis. Aušros Vartų Parapijos 
komiteto leidinys. Leidinį reda
gavo Jonas.Narbutas. Viršelis A. 
Vazalinsko. 136 psl.

“Šiandien švenčiame Aušros 
Vartų parapijos jubiliejinius me- 
metus. Rugsėjo 8 d. mūsų para
pija buvo 25 metų amžiaus”. 
Taip šiame gausiai iliustruota
me leidiny kreipiamasi į brolius 
ir seses parapiečius.

“Kaip iš šio leidinio puslapių 
matome, pirmieji parapijos 
žingsniai ne rožėmis buvo kloti”, 
— pareiškia leidinio redaktorius 
savo baigiamajame žody.

“Būdinga”, — rašo jis, — “kad 
Aušros Vartų parapijos įsteigimo 
diena sutampa su mūsų tautos 
tautine švente. Ir tikrai, parapija, 
be savo tiesioginės paskirties,, 
verčia labai plačią vagą Mon
realio lietuviškame gyvenime. 
Leidinio rašiniai, o ypatingai 
nuotraukos rodo, kiek parapijos, 
vadovai — kunigai ir koks gau
sus parapijiečių skaičius dirba 
vienokį ar kitokį lietuvišką dar
bą. Draugijos ir organizacijos, 
daugiau ar mažiau, yra susispie- 
tusios apie Aušros Vartų para
piją ir savo veikla jos labai daž
nai naudojasi parapijos patalpo
mis, be kurių jų veikla labai pa
sunkėtų.”

Dr. Antanas Kučas — LI- 
THUANIANS IN AMERICA. 
Translated by Joseph Boley. 
Introduction by Dr. Clarence C. 
Walton, President of the Catho
lic University of America. Pub- 
lished by Encyclopedia Lituani- 
ca. 1975. Boston, Mass. Jacket 
design by Paulius Jurkus. 352 
psl. Kietais viršeliais. Kaina 6 
dol. Gaunama leidykloj (Encyc
lopedia Lituanica, 395 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127), pas knygų platintojus 
ir Darbininko administracijoj.

Šis leidinys plačiau yra pa
minėtas Darbininke vasario 27, 
straipsnyje “Lietuvių įnašas 
JAV gyvenime”; tai pasikalbėji
mas su knygos autorium, atliktas 
Pauliaus Jurkaus, nupiešusio 
šiai knygai aplanką.

Vytautas Alantas —ATSPIN
DŽIAI ŪKANOSE. Novelės. Iš
leido Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla. 1976. Boston, Mass. 
Tiražas 1000 egz. Kietais virše
liais. 384 psl. Kaina 6 dol.

Autorius skaitančiajai visuo
menei seniai pažįstamas kaip 
dramaturgas, novelistas, roma
nistas, kartais ir publicistas. Vi
suose šiuose žanruose yra pa
kankamai stiprus, nors ne visi 
kritikai tai pripažįsta.

Ši knyga, kaip iš autoriaus žo
džių galima spręsti, yra jo rink
tinių novelių rinkinys. Novelės 
parinktos iš penkių rinkinių. Yra 
keletas ir periodikoj paskelbtų 
bei dar niekur nespausdintų no
velių.

Knygoj yra šie skyriai: Ant Ne
muno krantų, Už suplyšusių 
užuolaidų, Prie Mišigano ežero. 
Novelės, kurių čia yra 22, esan
čios suskirstytos ne pagal temas, 
bet pagal vietas, kur jos buvo pa
rašytos.



Pas Lietuvos atstovą P. Amerikai
Išvyka į trečią jaunimo kongresą (11)
Argentinoj teko pastebėti 

priemiesčio gatvėmis pravažiuo
jančius vežimukus ant dviejų ar 
ant keturių ratų, traukiamus 
vieno arkliuko. Vežikai, įvairiais 
signalais pranešę savo prisiarti
nimą, pardavinėjo pigų vyną, 
supirko butelius, kiti gi supir

ko popierių, skudurus ir pan. 
Tad ir šiukšlių maišeliai prie 
šaligatvių labai maži, nes labai 
nedaug kas išmetama. Urugvajuj 
teko pastebėti dar mažesnių 
vežimukų, prikrautų skudurų if 
įvairių liekanų. Tačiau čia veži
muką stūmėsi pats vertelga.

Gruodžio 28, sekmadienį, 
Montevideo jau anksti rytą pasi
girdo įvairiausios muzikos gar
sai ir pranešimai per garsiakal
bius. Mat, gretimose gatvėse ša
lia lietuvių bažnyčios vyko tur
gus. Žmonės, vykdami iš bažny
čios, gali ir apsipirkti.

Montevideo lietuvių parapiją 
tvarko Tėvai jėzuitai. Šiuo metu 
čia dirba Tėv. Jonas Giedrys ir 
Tėv. Jonas Sukackas. Juodu vai
šingai priglaudė ir jaunimo 
kongreso dalyvaujančius lietu
vius kunigus. Gili jiem padėka.

6 vai. vak. lietuvių bažnyčioj 
buvo aukojamos koncelebraci
nės mišios už lietuvių jaunimą. 
Centrinis koncelebrantas buvo 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, 
o su juo koncelebravo kun. St. 
Grigaliūnas, Tėv. J. Giedrys, 
SJ, Tėv. J. Margis, MIC, kun. dr. 
K. Trimakas, kun. V. Damijonai
tis. Pamokslą pasakė Tėv. J. 
Margis, MIC.

Nežinia kodėl Kanados lietu
vių savaitrašty rašiusiem kelis 
kartus vaidenosi vysk. Deksnys. 
Ir jaunesnė korespondentė ir vy
resnis apžvalgininkas minėjo, 
kad jaunimo kongreso atidaryme

PRISIMINTAS A.A. PROF. S. KOLUPAILA

1974 Akademinė Skautų Lei
dykla išleido 464 psl. mono
grafiją “Steponas Kolupaila”. 
Tai prasmingas paminklas šiam 
tauriam mokslininkui.

Š. m. balandžio 11 Kultūros 
Židiny lietuviai inžinieriai — ar
chitektai New Yorke surengė 
šiai monografijai apžvalgines iš
kilmes. Šventė — vakaronė turė
jo būti neeilinė, neS prof. St. Ko
lupaila, iškilus mokslininkas, vi
suomenininkas, jaunimo vado
vas, didžių darbų pavyzdys. 
Prof. St. Kolupaila ne tik šviesi 
asmenybė mūsų tautoj, bet taip 
pat reikšminga pajėga tarptauti
niame mokslo pąsauly, nepasi
kartojanti mūsų kartose. Mono
grafijoj apžvelgta St. Kolupailos 
biografiniai bruožai ir jo moksli
niai nuopelnai.

Knygą aptarė vienas knygos 
autorių dr. inž. Jurgis Gimbutas, 
Lituanistikos Instituto pirminin
kas, iš Bostono.

Jo kalba buvo kondensuota, į- 
domiai ir šiltai suglausta prie St. 
K. asmens ir mokslinių jo darbų. 
Jo žodžiai buvo įdomūs ir nauji, 
nes kalbėtojas naudojosi ne tik 
dokumentuotu palikimu, bet ir 
savo asmenišku patyrimu, 
bendraujant moksliniuos dar
buos. Paminėti ryškesni St. K. 
bruožai: pozityvumas, kūry
bingumas, sistematiškumas ir 
giedras paprastumas. Vienoj 
vietoj St. K. taip prasitarė: “Tik 
tas žmogus laimingas, kuris turi 
aiškų gyvenimo tikslą . . . Norė
čiau save priskirti prie tokių lai
mingųjų. Norėjau būti naudin
gas savo kraštui.”

Dr. J. Gimbuto pašnekesį apie 
prof. St. Kolupailą praplėtė savo 
įspūdžiais ir prisiminimais inž. 
arch. J. Okunis. Jis pastebėjo 
ir paryškino charakteringą St. K. 
mokslinį būdo bruožą ir darbo 
metodą: suinteresuoti duotai 
problemai nurodyti darbo ele
mentus, darbui kryptį ir leisti 
studentui laisvai projektuoti 
darbus. Kitaip tariant, savo pa
skaitose ir darbuose vis pa
skatindavo mokslinį kūrybin
gumą. Ir gal dėl to, kaip mono
grafijoj sakoma: “Geras mūsų 
nepriklausomos Lietuvos inži
nierių vardas visame pasaulyje 
yra liudijimas, kad mūsų mo
kyklos dėstytojai buvo aukšto ly- 

Buenos Aires invokaciją kalbėjęs 
vysk. Deksnys (iš tikro ją sukal
bėjo kun. V. Damijonaitis iš 
Vokietijos), o šis antrasis rašy
tojas net susigraudinęs, kai 
Montevideo matęs, kaip vysk. 
Deksnys su kitais kunigais kon
celebravo mišias. Dėl aiškumo 
pridedu ir koncelebravusių nuo
trauką. Vysk. Deksnys kongreso 
atidarymo metu dar sirgo Romoj. 
P. Amerikos žemyne jis pribuvo 
vos Naujiem Metam Sao Paulo 
mieste.

Po mišių dviem autobusais 
jaunimo ir vyresniųjų atstovai 
įvairiom Montevideo gatvėm ir 
gražiu pajūriu nuvykom į Lietu
vos atstovo Pietų Amerikai Ana
tolijaus Grišono ir jo žmonos 
rezidenciją. Svečiai buvom gra
žiai priimti ir pavaišinti jo pa
ties puikiai pagamintu vynu bei 
lietuvišku sūriu ir užkandžiais.

Atstovybės sodelį apgaubė va
karo vėsuma. Tad ten ir susibū
rėm keliom kalbom. Atstovą 
sveikino jaunimo vardu Aras 
Mažeika, atvykęs su keliais 
draugais automobiliu iš Vene- 
cuelos ir padarydamas 10,000 
km kelionę. Dar sveikino Jonas 
Simanavičius (Kanados LB 
pirm.) įteikdamas A. Grišonui 
Krėvės raštų komplektą, ir Bro
nius Nainys (PLB pirm.), įteik
damas trijų prezidentų medalį. 
Po A. Grišono padėkos sugiedo
jom jam Ilgiausių metų ir grįžom 
į parapijos rajone esantį lietuvių 
klubą pabendrauti su Montevi
deo lietuviais.

Gruodžio 29, pirmadienį, su
rengta ekskursija į Punta dėl 
Este kurortą, kuris kai kurių lai
komas net gražesniu už Rio de 

■ Taneiro.

Dr. Jurgis Gimbutas kalba 
apie prof. S. Kolupailos 
monografiją. Nuotr. L. Tamo
šaičio

gio, o jų tarpe profesorius Ko
lupaila užėmė vieną iškiliųjų 
vietų.”

Abu kalbėtojai, ypač pirmasis 
ir plačiau kalbėjęs apie mono
grafiją inž. dr. J. Gimbutas, ryš
kiai suglaudė apie savo profeso
rių St. K. malonius prisimini
mus, išgvildeno didžius, neeili
nius mokslinius ir visuomeni
nius jo darbus lietuvių tautai.

Vakaronė buvo prasminga ir 
jauki. Po pašnekesių buvo indi
vidualūs pokalbiai ir vaišės. 
Svečių nebuvo daug, nes tuo 
metu vyko dar keli susirinkimai 
ir religinis koncertas.

Kai neturim laiko perskaityti 
stambesnių knygų, tai labai pra
vartu dalyvauti rengiamose kny
gų sutiktuvėse, kur reiškiasi ko
lektyvinis kultūrinis bendradar
biavimas ir individualus pramo
ginis savęs praturtinimas didžių 
žmonių darbais.

A.S.

Gruodžio 30 vakarą Urugva
jaus jaunimo kongresų komitetas 
su kai kuriais svečiais svarstė 
lietuvių klube lietuviškas bro- 
blemas. Po B. Nainio įvadinio 
žodžio turėjo progos pasisakyti 
vietiniai veikėjai ir svečiai. A. 
Grišonas priminė, kad rytojaus 
dienai gautas B. Nainiui pasi
matymas su Urugvajaus už
sienio reikalų ministeriu dr. 
Juan Carlos Blanco.

Pokalbiam artėjant prie vidur
nakčio, PLB į valdybos vice
pirm. jaunimo reikalam Romas 
Kasparas, uoliai talkinęs kongre
so ruošos darbam, Urugvajaus 
veikėjam švelniai priminė, kad 
Š. Amerikos svečių tarpe yra jau
čiamas nepasitenkinimas dėl 
šiauriečiam svečiam aukštesnių 
kainų pritaikymo. Koks kongre
so balansas — pinigų liks ar bus 
nuostoliai? Šiam pokalby nieko 
konkretaus tuo reikalu neišaiš
kinta. Kiek teko girdėti, apyskai- 
tiniai posėdžiai vyko balandžio 
vidury, bet rezultatų dar neteko 
girdėti.

Pokalbis su kongresmanu R.A. Sarasin
(atkelta iš 1 psl.)

pažinęs su J.T. veiklos būdais, 
bet ten šiuo metu daugiausia 
tik retorika.

Kaip Jūs, p. Sarasin, interpre
tuojate taip vadinamą Sonnen- 
feldto doktriną, kuri paskutiniu 
metu taip sukrėtė ne tik lietu
vius, bet ir daugelį amerikie
čių?

Aš pats neįžiūriu tokios aštrios 
prasmės toj doktrinoj. Iš tiesų 
tai ir nėra jokia doktrina, ir aš 
šiuo metu gilinuosi į anuos 
Sonnenfeldto pareiškimus, kad 
galėčiau giliau juos išaiškinti 
atskirame straipsny jūsų lietuvių 
laikraštyje. Kol kas man atrodo, 
kad anas Sonnenfeldto pareiš
kimas tik bereikalingai žmones 
išgąsdino ir sujaudino. Iš tikrųjų 
gi niekas nei nesitiki, kad Ame
rika siųstų kariuomenės dalinius 
anų kraštų vaduoti. Tai ką gi 
tuo tarpu daryti? Tada ir ban
doma informuoti visuomenę, 
kad tokia dabartinė padėtis, kad 
ji jau ilgai egzistuoja ir kad ti
kimės, jog ji kada pasikeis. Man 
atrodo, kad Sonnenfeldtas pa
sakė, kad šitokia šio meto rea
lybė ir kad mes su ja turime 
skaitytis. Tai nereiškia, kad pra
radome viltį, kad nurašėme Bal
tijos valstybes į nuostolius.

Iš tikrųjų Sonnenfeldtas ne
pasakė nieko naujo.

Tačiau vis tiek susidaro įspū
dis, kad visa rytų Europa pri-

IŠ EKONOMINIO 
GYVENIMO

Taisosi ekonominė padėtis
Federalinė įstaiga, vadinama 

Federal Reserve Board, kurios 
uždavinys yra stebėti, tvarkyti ir 
atitinkamai reguliuoti Amerikos 
pinigų apyvartą, neseniai pa
lengvino pinigų apyvartos są
lygas.

Tos įstaigos direktorius, eko
nomistas Arthur Burns, pareiškė 
kongresui: “ . . .aš manau, būtų 
vieta pareikšti, kad sumanus pi
nigų apyvartos politikos kursas, 
kurio ši įstaiga laikėsi ir budriai 
sekė praėjusiais metais , prisi
dėjo prie Amerikos ekonominio 
pakilimo ir bendro aktyvumo. 
Tas kursas bus tęsiamas ir to
liau. Dabar vėl jau galima gal
voti apie gamybos pakėlimą, in
dustrinį plėtimąsi, darbo jėgos 
paklausą, tuo pačiu infliacijos 
sumažinimą ligi 6%.”

Namų statyba pakilo
4 procentais

Department of Commerce 
pranešimu, kovo mėnesyje 
bendra namų statyba pakilo 4 
procentais. Tai didžiausias vien
kartinis pašokimas nuo praėju
sių metų rugsėjo mėnesio. Pa
lyginus su praėjusių metų gegu
žės mėnesiu, tai 11,2 procentų.

Kyla automobilių gamyba
Detroito keturi didieji auto

mobilių gamintojai gegužės mė
nesyje planuoja pagaminti 
786,000 automobilių, tuo pačiu

Koncelebracinės mišios už lietuvių jaunimą Urugvajaus lie
tuvių parapijos bažnyčioj. Iš k.: Tėv. J. Giedrys, SJ, kun. V. 
V. Damijonaitis, Tėv. J. Margis, MIC, Tėv. dr. K. Bučmys, 
OFM, kun. St. Grigaliūnas, kun. dr. K. Trimakas. Nuotr. A. 
Šeštoko

Baigiant šio vakaro pokalbius, 
B. Nainys padėkos ženklan G. 
Mačianskui, Urugvajaus jauni
mo kongreso ruošos komiteto 
pirmininkui, įteikė trijų pre
zidentų medalį. (Bus daugiau)

pažįstama Sov. S-gos įtakos 
sferai.

Taip, toks įspūdis susidaro, 
perskaičius anų žurnalistų, ku
riuos aš tarp kitko labai gerbiu, 
straipsnį, kuriame jie sakosi ma
tę ano posėdžio Europoj san
trauką. Nebuvo jokios san
traukos. Jie matė tik pranešimą 
(cable), kurį gavo Valstybės de
partamentas. Neatsimenu aiš
kiai, kokia frazė ten buvo panau
dota, bet, kaip sakiau, tirsiu šį 
reikalą giliau.

f J

Jei Millicent Fenwick rezo
liucija, siekianti Kongrese į- 
steigti komisiją, kuri tyrinėtų 
Helsinkio sutarimų laikymąsi, 
praeitų, ar manote, kad tokia ko
misija turėtų įtakos Valstybės 
dępartamentui?

Man atrodo, kad taip. Aš ir 
pats remiu tą rezoliuciją. Negal
voju, kad Valstybės departamen
tas taip visai ir pasiduotų So
vietams Helsinkio sutarimų 
klausime, ar kad mes nebūtume, 
atsargūs. Tačiau svarbu tai, kad 
Valstybės departamentas žinos, 
jog Kongresas juos stebi ir labai 
rūpinasi, kad mes neatsisakytu
me savo seno nusistatymo reikš
ti susirūpinimą Baltijos valsty
bių likimu.

Jei tik Sov. S-ga laikytųsi to, 
ką Helsinky pasirašė, baltai 
pasijustų daug laisviau, nes gi 
didžiuma anų sutarimų ir liečia 
asmenines laisves.

pakelti gamybą 28%, ją palyginus 
su praėjusių metų to paties mė
nesio gamyba. Tačiau pradeda 
abejoti, ar toks gamybos pakėli- 
riias patenkins kylančią paklausą 
didesniem modeliam.

Jei, kaip pramatyta, gegužės 
mėnesyje bus parduota 850,000 
automobilių, tai, ir gamybą pa
kėlus, bendras inventoriaus 
skaičius gegužės mėnesio pabai
goj bus 1,5 milijono vienetų. 
Tai nedidelė atsarga, kurios te- 
užtektų vos 45 dienom.

Iš viso to galima padaryti iš
vadą, kad JAV ekonominė padė
tis po ilgesnės stagnacijos 
kyla ir stiprėja.

Chase Manhattan bankas 
nurašė 55 milijonus dolerių 

paskolų
Už pirmąjį 1976 pusmetį Cha

se Manhattan bankas turėjo nu
rašyti 55 milijonus dolerių pa
skolų. Septyniasdešimt penki 
procentai tų paskolų yra duotos 
vadinamom Real Estate firmom. 
Iš tos sumos 10 milijonų atite
ko firmom, finansuojančiom ne
kilnojamojo turto įvairius pro
jektus: apsipirkimo centrų, di
delių įstaigų, gyvenamųjų dau
giabučių pastatų statybą.

Tenka pastebėti, kad 26 mi
lijonai iš 55 milijonų (netto) 
nuostolių yra išduoti banko už
jūrių skyrių ir beveik viskas lie
čia nekilnojamojo turto pasko
las.

Ligi šiol banko užsienių sky
rių nuostoliai sudarydavo nuo 
10 ligi 20 procentų banko bend
ros nuostolių sumos.

BALTIMORE, MD

Šeimos Komunija buvo gegu
žės 9, per 8:30 mišias, kurias 
aukojo kun. A. Dranginis ir pa
sakė tai progai pritaikytą pa
mokslą. Šeimos bendrai priėmė 
komuniją. Giedojo didysis pa
rapijos choras.

Procesija Marijos garbei įvyko 
gegužės 9, sekmadienį. Publika 
susirinko prie parapijos mokyk
los 4 vai. popiet. Dalyvavo para
pijos, organizacijos, vaikučiai, 
kurie priėmė pirmąją komuniją 
gegužės pirmą sekmadienį, mo
kyklos vaikai. Keturios sodalie- 
tės nešė Marijos statulą, gegužės 
karalaitė Michele Derrenberger 
su vaikučiais bažnyčioj uždėjo 
Vainiką ant statulos.

Daina, vyrų choras, gegužės 
16, sekmadienį, per 8:30 mišias 
giedos gražias Marijos giesmės. 
Gegužės 23 Dainos vyrai su sa
vo šeimomis susirinks Gordono 
ir Eleonoros Matulioniu namuo
se ir laukuose prie Liberty ežero 
linksmai praleisti sekmadienio 
popiečio. Šeimininkai pavaišins 
svečius skaniais valgiais.

Lietuvių festivalį rengia Bal
timorės lietuvių organizacijos 
bei draugijos birželio 5-6 Balti
morės miesto centre, gražiame 
Hopkins Plaza Iškilmės prasi
dės su invokacija ir majoro J. 
Donald Schaeffer (lietuvių bi
čiulio) sveikinimo žodžiu. Šie
met lietuviai publikai parodys 
lietuvišką sodą ir bakūžę, taip 
pat ir didelį lietuvišką kryžių, 
panašų į tuos rūpintojėlius, ku
rie puošė kelius laisvoj Lie
tuvoj. Bus ir kitokie lietuvių ran
kų darbai, drožiniai, knygos ir 
lietuviškos plokštelės ir vėlia
vos. Bus galima nusipirkti ir 
lietuviškų valgių. Meninę pro
gramos dalį atliks tautinių šokių 
grupės ir Baltimorės vyrų choras 
Daina.

Malūnas, vyresniųjų tautinių 
šokių grupė, rengia linksmą šo
kių vakarą gegužės 22, šeštadie
nį, Lietuvių Svetainės didžiojoj 
salėj. Jaunimas kviečia visus į jų 
linksmą vakarą. Veiks bufetas. 
Pelnas skiriamas padėti šokių 
grupei dalyvauti šokių šventėj 
Chicagoj. Savo dalyvavimu pa
raginsime jaunimą paruošti 
linksmus vakarus ir ateity.

Jonas Obelinis

Šveicarija pasirengusi suvar
žyti banknotų įvežimą

Šveicarijos vyriausybė patvir
tino pasklidusias žinias, kad fi
nansų ministerija turi parengtą 
patvarkymą suvaržyti dabar vi
sai laisvą svetimų valstybių 
banknotų įvežimą. Aukščiausioji 
numatytoji suma yra 200,000 
Šveicarijos frankų.

Nors šis patvarkymas yra tai
komas visom valstybėm, bet tik
rumoj jis nukreiptas prieš Ita
liją ir vis silpnėjančią Italijos li
rą.

Laukiama stipraus pasiprieši
nimo iš itališkai kalbančio Tas- 
sino kantono.

Patvarkymas neliečia prekybi
nių mokėjimų nei komercinių 
transakcijų, -jpl

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!
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— Vliko taryba patvirtino savo 
nario Stasio Lūšio Bostone su
darytą Teisių ir Politinę Komisi
ją iš šių asmenų: pirm. Stasys 
Lūšys, nariai dr. Algirdas Bud- 
reckis, inž. Edmundas Cibas, 
ekonomistas Vytautas Mačys ir 
redaktorius Jackus Sonda. (E)

— Antanas Adomėnas, LB Va
karų apygardos valdybos narys, 
reaguodamas į Californijos gu
bernatoriaus Browno pareiš
kimą, kad “Amerika neturinti iš 
naujo pradėti John Foster 
Dulles vestos užsienio politikos 
ciklo”, balandžio 21 “Evening 
Outlook” dienrašty pastebi, kad 
“gubernatorius Brown nesu
pranta, jog Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Vengrijos, Lenkijos ir 
kitų Rusijos pavergtų tautų lais
vės aspiracijos nėra mirusios. Jų 
siekimai nėra pasikeitę. Gub. 
Brownas taip pat pamiršęs, 
kad kovoti už laisvę niekad ne
nustojamą”.

— Pianistė Raimonda Apeiky
tė duos savo rečitalį birželio 5 
Santa Monica, Calif., Bay Area 
Women’s Club koncertų salėj. 
Apeikytė dalyvauja lietu
viškuose parengimuose kaip 
puiki akompaniatorė, bet jos 
rečitaliai reti. Koncertą ren
gia Santa Monica Amerikos Lie
tuvių klubas, pagerbdamas pia
nistės įnašą mūsų bendruo
menės veikloj.

— Latvių fondas (Freedom 
Fund), kurio palūkanos naudoja
mos latvių politinei veiklai 
remti, per ketverius metus išau
go iki 410,000 dol. Mažiausias 
įnašas — 500 dol. Dalyvauja 
privatūs asmenys ir organi
zacijos.

— Latvių kultūrinės dienos 
vyks birželio 24-liepos 5 Toron
te. Ta proga vyks ir dainų šven
tė bei įvairių organizacijų su
važiavimai.

— Montrealy, Kanadoj, Aušros 
Vartų lietuvių parapija gegužės 
16 mini 25 metų veiklos sukak
tį. * '> fnntrt. . . .

— Kun. Juozas Svirskas, Sv. 
Jurgio parapijos klebonas Ha- 
verhill, Mass., gegužės 16 au
kos koncelebracines padėkos 
mišias, švęsdamas kunigystės 25 
metų sukaktį.

— Kun. A. Goldikovskiui, jo 
kunigystės 35 m. jubiliejaus pro
ga, pagerbimo vakarienė įvyks 
gegužės 30 Clevelande, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėj.

— Žurn. Jono Vaidelio viene- 
rių metų mirties sukaktis prisi
minta Chicagoj. Balandžio 24 
jo sesuo Adelė Poderienė Tėvų 
marijonų koplyčioj užprašė mi
šias, kurias aukojo kun. Alfonsas 
Babonas. Pašventintas Šv. Kazi
miero kapinėse antkapis, daly
vaujant gražiam būriui artimųjų.

— Sovietų Sąjungos ir kitų 
Rytų Europos komunistinių 
kraštų prasiskolinimas “supu
vusio kapitalizmo” kraštam au
ga. Baigiantis 1975 metam, pra
siskolinta 32 bilijonai dolerių. 
(Posev, 1976 vasaris. — E)

— Pirmi elektriniai traukiniai 
Vilnius-Kaunas ir Vilnius-Tra- 
kai ruožuose buvo paleisti 1975 
gruodžio 29. Vilnius-Kaunas ruo
žo traukinys paima apie tris 
tūkstančius keleivių. Elektriniai 
traukiniai važinės greičiau už 
dizelinius. Vilnius-Kaunas ruo
žo kelio ilgis 113 kilometrų. Lie
tuvoj pirmas geležinkelis pradė
jo veikti 1862, elektrinis atsira
do po 113 metų. (E)

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
ruošiama studijų ir poilsio savai
tė ir konferencija šiemet įvyks 
Dainavoj rugpiūčio 1-8.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: H. Koch, Brooklyn, N.Y., 
A. Evansk, Toronto, Ont., Cana
da, S. A. Tamkus, Aberdeen, 
M d., A. Masiliūnas, Upper 
Montclair, N.J. Užsakė kitiem: 
VI. Barius, Bridgeport, Conn. — 
Edm. Bariui, Madison, Conn. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant prenumerata 
visiem 12 dol. metam.
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? ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 
“Ateities Aušra“, 86-01 115 St., Richmond Hill, N.Y. 11418.
Redaguoja Rasa Razgaitienė —Tel. (212) 849-6233

ATEITIES ŽURNALAS IR ATEITININKAI
Kai kurios 1975 Ateities anketos išvados

Ateitininkijos 65 metų jubilie
jaus proga 1975 antrojo pusme
čio laikotarpy Ateities paskleis
tą anketą užpildė 253 ateitinin
kai: 63 studentai, 118 mokslei
vių ir 72 sendraugiai. Ateitinin
kijos istorijoj tai bene pats gau
siausias ateitininkų apklausi
nėjimas. Duomenys bus spaus
dinami Ateities žurnale, pra
dedant jubiliejiniu numeriu 
vasario mėnesį. Čia pateikiam 
tik anketos pirmosios dalies iš
vadas apie ateitininkų ryšį su 
pačia Ateitim.

Darant išvadas, reikia turėti 
prieš akis faktą, kad, nors anke
tą užpildžiusiųjų skaičius yra 
palyginti gana didelis, tačiau už
pildžiusiųjų grupė nėra charak
teringa šių laikų ateitininkų ma
sei, o aktyvesniem, sąmoninges- 
niem ateitininkam, kurie 
vyksta į ateitininkų stovyklas.

Studentai. Studentam Ateitis 
yra pasidariusi žymiai savesnė. 
Jie ją vertina, daug daugiau 
ją skaito negu anksčiau ar bent 
peržvelgia. Labiausiai mėgsta
mas “Veiklos” skyrius, bet neto
li nuo jo atsilikę yra straipsniai, 
“Laiškų” bei “Antai” skyriai. 
Vaikinuose didelis pasitikėjimas 
straipsnių rašymo galia dar turi 
atnešti konkrečių vaisių Atei
ties leidimui paremti. Gi stu
denčių optimizmas dėl Ateities 
ateities turi atrasti pagrindo ir 

jų pačių pasitikėjime prisidėti 
prie Ateities.

Moksleiviai. Vyresniųjų
moksleivių santykiai su Ateitimi 
turi patenkinamų ir ne tokių pa
tenkinamų pusių. Džiuginantis 
yra nedidelio, bet labai sąmo
ningo moksleivių skaičiaus arti
mas ryšys su Ateitim, perskai-

Politiniai kaliniai ir baltų bendravimas
SAS CV-bos žinios

Naujoji SAS centro valdyba 
yra Rochestery, N.Y. Ją sudaro; 
Audrius Tadas Klimas — pirmi
ninkas, Juozas Laukaitis — vice
pirmininkas, Bronius Petrauskas 
— iždininkas.

Centro valdyba kviečia visas 
draugoves atsiųsti naujus narių 
sąrašus, nes jų dabartiniai sąra
šai yra seni ir netikslūs. Taip 
pat ragina studentus susimokėti 
$4.00 metinį nario mokestį. 
Draugovių valdybų pareiga yra 
šiuos mokesčius surinkti.

Draugovės ir paskiri asmenys 
prašomi rašyti laiškus bei siųsti 
siuntinius Lietuvos politiniam 
kaliniam. Duodamos šios pavar
dės ir adresai: Liudvikas Simu
tis — SSSR, P/O Javas, ZX 
385/10; Povilas Bagdonas, Sta
sys Gaudinskas, Kazys Jaku
bauskas, Leonas Misiūnas, Juo
zas Zelenkevičius, Bronius Vil- 
čiauskas, Juozas Jaučkojis —

1976 ATEITIS 
PADIDINTA

Nuo pat 1975 pradžios žur
nalui turėjom tiek medžiagos, 
kad nė į vieną numerį nebetil
po tai, ką norėjom jame spaus
dinti. Juk Ateitis turėjo atspin
dėti “visą ateitininkijos gyveni
mą”, bet jos dydis buvo likęs 
toks pat, kaip anksčiau. Skati
nami nemažo skaičiaus asmenų, 
Ateities žurnalą padidinom 4 
puslapiais (o jubiliejinį nu
merį — 8). Tai, žinoma, didina 
išlaidas. Tuo tarpu prenumera
tos mokestis liko tas pats. Pra
šom skaitytojus, sumokant pre
numeratą ar ir kitom progom, 
paremti žurnalą finansine auka, 
o galinčiuosius pavienius asme
nis, sudėtines grupes ar viene
tus tapti vieno numerio mece
natais.

Ateities redakcija 

tant kiekvieną numerį. Nepaten
kinama yra, kad kas penktas 
JAV vidurinėse valstijose ir 
kas antras Rytų pakrašty 
žurnalo visai neskaito. Paradok
siškai skamba kai kurių moks
leivių pranašavimas, kad Ateitis 
ilgai gyvuos: optimistiškam 
sprendimui pagrindą patys 
moksleiviai turi duoti savo do- 
mėjimusi Ateitim. Mokslei
viuose teigiamas ir labiau išnau- 
dotinas yra jų noras prisidėti 
prie Ateities rašiniais, foto
grafijomis (berniukai) ir pieši
niais (mergaitės), o taip pat gau
sus pasisakymas už anketoj Atei
čiai pasiūlytas temas. Kai ku
riose kuopose kreipiamas dėme
sys į Ateitį ir joj gvildenamas 
temas, bet tas dėmesys turi 
apimti visas kuopas.

Sendraugiai. Anketą užpil-

SAS CV-bos siūlymai draugovių veiklai
1. Nenusiminkit, o burbuliuo- 

kit!
Nenusiminkit, jei jūsų drau

govė maža ar veikla atrodo ne
smarki. Nes jeigu jūs tikrai rūpi
natės savų draugovių veikla, tai 
reiškia, kad ta veikla jum svar
bi. Jei nesirūpintumėt, tai tada 
būtų blogai.

,2. Projektai.
SAS CV-ba jaučia, kad bet ko

kia konkreti veikla stiprina bi
čiulystę ir šeimyniškumą drau
govių narių tarpe. Darbuokimės 
politiškai, rašykim Lietuvos ka
liniam, remkim spaudą, pasi- 
reiškim kultūriškai. Esame vie
na šeima — dirbkim kartu!

3. Stenkitės dalyvauti stovyk
lose, kursuose, suvažiavimuose 
ir kitų draugovių šventėse!

SSSR Mordovia, Uchrechdenia 
ZX 385/17. Papildomas infor
macijas galima gauti iš JAV LB 
krašto vicepirmininko Rimo Če- 
sonio — 809 Meeting House 
Road, Cinnaminson, N.J. 08077.

SĄS CV-ba taip pat mano, kad 
būtų gerai draugovėm suruošti 
kultūrinius vakarus kartu su 
latviais ir estais. Tai būtų ne 
vien pasigėrėjimas kultūra, bet 
ir užmezgimas ryšių su kaimyni
nių tautų organizacijomis, kad 
vienos kitom padėtų politiniuo
se reikaluose, būtent su petici
jom, demonstracijom irt.t. Patei
kiama mintis suruošti Šiaurės 
Amerikos Baltijos tautų konfe
renciją, kad galėtume koordi
nuoti politinę veiklą. Draugovės 
skatinamos šią temą pagvildenti. 

Kaukės šoka Židinyje. Nuotr. P. Ąžuolo

džiusieji aktyvūs sendraugiai 
yra parodę didelį susidomėjimą’ 
Ateitim. Jie ją vertina, gal būt, 
naujai atradę. Jų tarpe stipriai 
išsiskyrė “Antai” skyriaus popu
liarumas, kuris tačiau nemono
polizuoja dėmesio — jie susido
mėję žurnale pasirodančiais 
straipsniais, “Laiškais” bei 
“Veikla”. Sendraugiai vyrai 
savo pritarimu pasirodė esą stip
rus žurnalo užnugaris: gal tik 
būtų dar galima iš jų tikėtis 
didesnio ryžto prisidėti prie 
Ateities leidimo straipsniais, 
rašiniais, platinimu bei finansi
ne parama. Sendraugės, papras
tai santūrios savo sprendimuo
se (apie žurnalo ateitį) ir ryžte 
ar drąsoj paremti Ateitį, stipriai 
ir teigiamai pasisakė vertinan
čios patį žurnalą.

Kun. dr. Kęstutis Trimakas

Toks dalyvavimas, nors su
naudoja pinigų ir laiko, padeda 
šeimyniškumui, gilina asmeniš
kas pajėgas, atnaujina užsidegi
mą ir norą veikti.

4. Aprašykit veiklą!
Aprašykit spaudoj nors vienu 

paragrafu savo veiklą. Bus sma
gu ne tik jum pasižiūrėti, pasi
skaityti, bet ir kitiem tai duos 
“moralinės paramos,” kada jie 
žinos, kad at-kai veikia ir Los 
Angeles, ir New Yorke, ir t.t.

5. Išleiskit aplinkraščius!
Išleiskit savų draugovių ap

linkraščius ar žurnalus. Apra
šykit veiklą, diskusijas bei išva
das, iškylas, rekolekcijas, pro
blemas, planus, referatus ir kitą 
kūrybą. SAS CV gali išleisti jū
sų aplinkraštį arba jum atsiųsti 
narių sąrašus.

6. Pasikvieskit paskaitininkus!
Susirinkimam paįvairinti pasi

kvieskit arba paskaitininkus, 
arba ką nors kad ir bičiuliškom 
diskusijom, pokalbiam.

7. Skelbimų — pranešimų 
lentelė.

Įsitaisykit jaunimo ar atei
tininkų lentelę savo salėse. Ten 
pakabinkit ne tik ištraukas iš 
laikraščių, bet ir SAS CV bei 
kitų draugovių aplinkraščius 
(ir kitas žinias).

8. Pasikvieskit SAS CV!

Ne tik ši SAS CV-ba, bet ir 
būsimos visada su mielu noru 
sutiks atvažiuoti; arba pravesti 
susirinkimą ar diskusijas, ar tik 
“pasisvečiuoti”.

ATEITIES
JAUNIMO 
KONKURSAS
IR MECENATAI

Ateities žurnalas, minėdamas 
65 m. sukaktį, paskelbė jauni
mo kūrybos konkursą. Bus verti
nama iki š.m. rugsėjo 15 žurna
lui atsiųsta studentų ir mokslei
vių proza, poezija, rašiniai, veik
los aprašymai, interviu-pokal- 
biai ir fotografijos.

Konkurso premijom pinigus 
jau atsiuntė ar pažadėjo: Gajos 
korporacijos centro valdyba— 
200 dol.; Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos centro valdyba — 
200 dol.; dr. Romualdas ir Gra
žina Kriaučiūnai — 100 dol.; 
dr. J. Gliaudelis — 50,dol; J. 
Švabaitė-Gylienė — 50 dol.; 
Bostono ateitininkai sendrau
giai — 50 dol. Visiem mecena
tam labai nuoširdžiai dėkojam.

Kreipiamės į galinčius, prašy
dami tapti paskutinės premijos 
(50 dol.) mecenatu. Taip pat 
kreipiamės į jaunimą siųsti žur
nalui savo kūrybą.

Ateities redakcija

Jubiliejinio 
Ateities numerio 
mecenatai

Augusta ir Vaclovas Šauliai, 
Faustina ir Mečys Mackevičiai, 
Emilija ir Balys Paliokai.

Trys Ateitininkų Šalpos Fon
do valdybos nariai, iš arti ste
bėdami ateitininkiškųjų reikalų 
medžiaginį pulsą ir jausdami, 
kur labiausiai reikia, sutartinai 
su savo gyvenimo partneriais, 
sudėjo 510 dolerių jubiliejiniam 
Ateities numeriui.
Dr. Vaclovas Šaulys, dabarti

nis Ateitininkų Šalpos Fondo 
valdybos pirmininkas, ateitinin
kas nuo Lietuvos laikų, priklau
sąs prie Gajos korporacijos, me
dicinos daktaro laipsnį įsigijo 
Tuebingeno universitete. Illi- 
nois lietuvių gydytojų draugi
jos pirmininkas 1965-66.

Dipl. agr. Faustina Manelie- 
nė-Mackevičienė, Ateitininkų 
Šalpos Fondo vicepirmininkė, 
ateitininkė nuo 1925, dipl. agro
nome s laipsnį įsigijo Žemės 
Ūkio Akademijoj 1937. Sala
miesčio mergaičių žemės ūkio 
mokyklos direktorė 1933 - 
37, Chicagos universiteto ano- 
tomijos skyriaus vyr. laborantė 
1954. Dabar Argon laboratorijų 
radiologijos ir aplinkos tyrinėji
mų mokslo asistentė.

Prof. dr. Balys Paliokas, 
Ateitininkų Šalpos Fondo iž
dininkas, ateitininkas nuo 
1918, dr. rer. pol. laipsnį finan
sų srity įsigijo 1936 Friedrich 
Schillerio universitete Jenoj, 
Vokietijoj; Lietuvos generali- 
inio konsulato Berlyne sekreto- 
Įrius 1927; Lietuvos pasiunti
nybės Berlyne attache komerci
niam reikalam iki 1936; Klaipė
dos prekybos instituto lektorius, 
vėliau docentas — 1937-1944. 
Išeivijoj iki 1969 profesoriavo 
įvairiose amerikiečių katalikų 
kolegijose, dėstydamas ekono
miją, finansus, komercinę teisę,

Anita Pakalniškytė dainuoja Darbininko sukaktuviniame 
koncerte. Nuotr. L. Tamošaičio

sąskaitybą. Šiuo metu dėsto Fox 
kolegijoj sąskaitybą ir komerci
nę matematiką.

Ateities leidėjai, redakcija ir 
administracija nuoširdžiai dėko
ja Augustai ir Vaclovui Šauliam, 
Faustinai ir Mečiui Mackevi- 
čiam, Emilijai ir Baliui Palio
kam už tokią didelę paramą 
žurnalui ir skelbia juos jubilieji
nio Ateities numerio mecena
tais.

Ateities redakcija

RATAI SUKASI
New Yorko studentų ateiti

ninkų draugovė,/nėpasirėiškusi 
savo veikla beveik visus metus, 
vėl pradėjo judėti.

Ratai pradėjo suktis aną mė
nesį su naujos valdybos sudary
mu: Aura Ošlapaitė — pirmi
ninkė, Dalia Vaičekauskaitė — 
sekretorė, Juozas Juška — 
iždininkas, Antanas Rygelis. Lig 
šiol Kultūros Židiny yra įvykę 
du susirinkimai, kuriuose buvo 
svarstomos ir aptariamos veik
los gairės.

Kitas susibūrimas, į kurį yra 
kviečiami visi rytinio pakraščio 
studentai ir žada atvykti SAS 
CV-bos atstovai, įvyks gegužės 
15-16. Šeštadieniui planuojama 
išvyka į miestą pažiūrėti muzi- 
kalinio vaidinimo “My Fair 
Lady”. Bilietai užsisakomi pas 
Aurą. Sekmadienį po jaunimo 
mišių bus susirinkimas su prele
gentu rašytoju Algirdu Lands
bergiu, kuris kalbės apie teat
rą. Bus diskutuojamas ir maty
tas vaidinimas. Bus proga susi
pažinti ir pasikalbėti su SAS 
CV-ba.

Draugovė planuoja dalyvauti 
pavasario kursuose Rochestery 
bei vasaros stovykloj. Iškyla į 
gamtą planuojama birželio 12-13 
savaitgalį.

Susidomėjusieji ir norintieji 
prisijungti prie draugovės pra
šomi kreiptis į D. Vaičekaus
kaitę, 441-4476.

rasa

MAČIAU, 
GIRDĖJAU

— Jūratė Krokytė, veikli Ro- 
chesterio studentė ateitininkė, 
yra sutikusi užimti atkurtą Rytų 
apygardos ryšininkės postą. Jos 
pareiga yra koordinuoti rytuo
se gyvenančių moksleivių at-kų 
veiklą. Kadangi šie veiklos me
tai eina prie pabaigos, tai Jū
ratės pagrindinis uždavinys bus 
Neringos moksleivių stovyklos 
suruošimas. Jai linkim daug sėk
mės! Adresas: 69 Fern Castle 
Drive, Rochester, N.Y. 14622, 
tel. (716) 544-3468.

— MAS CV-ba ragina kuopos 
narius įsigyti naująsias unifbr-

SAS 
PAVASARIO 

KURSAI
Pavasario kursai įvyks Ro

chestery gegužės 28-31, Memo- 
rial Day savaitgalį, Rotary Sun- 
shine Camp, 809 Five Points 
Road , Rush, N.Y. Kaina — 
— $30:00.

Penktadienio vakarą bus lau
žas. Dainom akordeonu akom- 
ponuos Rimas Kasputis. Šeš
tadienio vakarą — šokiai. Sek
madienio vakarą yra tentatyviai 
pakviestas.. Rochesterio ateiti
ninkų jaunimo teatras suvai
dinti A. Škėmos Žvakidę.

Kursų tema: Ateitininkas trijų 
dimensijų įtakoj — ateitinin- 
kiškos, lietuviškos ir gyvenamos 
aplinkos. Kursai vyks PLJS 
kongreso studijų dienų tvarka. 
Taip pat bus SAS CV-bos su
ruoštos darbelių grupės. Tema: 
Organizacinės veiklos pro
blemos.

Rochesterio draugovė ir SAS 
CV-ba tikisi sulaukti daug kur
santų. Dėl tolimesnių žinių ir 
registracijos kreipkitės į SAS 
draugovių pirmininkus arba Jū
ratę Krokytę 716-544-5468.

mas. Uniformų apibūdinimai 
gaunami pas kuopos globėjus ir 
vadovus.

— Dr. Kęstutis Keblys ir L. 
Gražulienė yra paruošę progra
mos projektą, kuris bus naudoja
mas vasaros stovyklose.

— Moksleivių vasaros sto
vyklos. Dainavoj:
jaunučių — liepos 4-17, vyres
niųjų — birželio 20-liepos 3. 
Wasagoj: moksleivių ir jaunučių 
— liepos 18-rugpiūčio 7. Nerin
goj: moksleivių — rugpiūčio 
15-28. Stovyklos prasideda 
sekmadieniais ir baigiasi šešta
dieniais.

— SAS stovykla įvyks Wasa- 
goj, Toronte rugpiūčio 29 — rug
sėjo 3. Prasideda sekmadienį 
12:30 popiet ir baigiasi penkta
dienį 12:30 p.p. Vadovai jau pa
kviesti. Stovyklos tema: religija 
ir moralė.

— Dar yra likusių 1975 Gau- 
deamus egzempliorių. Norin
tieji įsigyti kopiją, kreipkitės į 
SAS CV-bą.

— Inž. Zenono Bačelio mono
grafiją “Nerimo siela” išleido 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menė, Akademinis sambūris ir 
Literatūros būrelis. Išlaidas fi
nansavo velionio našlė Aleksan
dra Bačelienė. A. a. inž. Z. Ba
čelio draugai, kolegos ir artimie
ji, norį šį leidinį gauti, jį gaus 
dovanai prisiuntę savo adresą 
Aleksandrai Bačelienei: Rua 
Sabaza 402, apt. 122, Sao Paulo, 
Brazil.
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PREL. J. BALKUNO PAGERBIMAS
ST. PETERSBURG, FLA.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Floridos apygardos valdyba su 
tam tikslui sudarytu komitetu 
balandžio 21 surengė prel. Jonui 
Balkūnui apaštališkam proto- 
notarui jo 50 metų kunigystės ir 
visuomeninio darbo minėjimą.

Šv. Vardo bažnyčioj, Gulf- 
porte, buvo aukojamos mišios. 
Jas koncelebravo prel. J. Balko
nas ir 12 kunigų, iš kurių du yra 
vietos klebonai. Dienai pritaiky
tą įspūdingą pamokslą pasakė 
tėvas Leonardas Andriekus, 
OFM. Parapijos klebonas kun. 
Goodman jubiliatą sveikino St. 
Petersburgo vyskupo vardu. Su
giedota Marija, Marija ir Lietu
vos himnas.

Pamaldose pirmą kartą daly
vavo tiek daug lietuvių. Šioj 
bažnyčioj kas antrą sekmadienį 
tėvai pranciškonai laiko lietuviš
kas pamaldas. Visa bažnytinė 
rinkliava buvo skirta prelatui. 
Lietuviai džiaugiasi pasirinkę 
šią bažnyčią su tokiu nuošir
džiu ir lietuviam palankiu kle
bonu.

Po pamaldų svečiai susirinko į 
Lietuvių Klubo salę. Iškilmingą 
minėjimą atidarė apygardos 
pirm. K. Gimžauskas. Pasvei
kinęs prelatą ir svečius, savo 
žody pažymėjo, kad prel. Jono 
Balkūno nuopelnai Bažnyčiai, 
mūsų tautai ir Lietuvai, ypač 
jam gyvenant mūsų tarpe, yra to
kie dideli, kad negalėjo praeiti 
tylomis. Natūralu, kad LB apy
gardos valdyba ėmėsi iniciaty
vos Floridos lietuvių vardu jį 
pagerbti. Pasveikinęs ir padėko
jęs tiem, kurie jungėsi prie ini
ciatyvos, ypač atvykusiem iš to
limesnių vietovių, iškilmėm va
dovauti pakvietė apygardos kul
tūros reikalų vadovą F. Prekerį, 
o paaiškinimam anglų kalba — 
Amerikos Liet. R. Katalikių S- 
gos pirmininkę Donną Kamm.

Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Senkus, artimas prelato drau
gas. Moterų sekstetas, vedamas 
G. Jezukaitienės, pagiedojo Po
piežiaus giesmę.

Pristatyti svečiai: prel. Fr. 
Trainor, Šv. Jono bažnyčios kle
bonas, kun. Goodman, kunigai 
— S. Dambrauskas, Fr. Dauss, 
G. Malin, P. Malin, J. Gašlū
nas, E. Abromaitis, A. Senkus, 
Patrick, L. Andriekus, B. Bagdo
nas, T. Degutis, visuomeninin
kai — dr. P. Vileišis, J. Dau
gėla, J. Krištolaitytė-Daugė- 
lienė, O. Liutermozienė, E. Bal
čiūnienė, Mikšiai, Bražėnai ir 
dail. J. Juodis, papuošęs sceną 
iškilmingais simboliais. Prista
tytas K. Palčiauskas, šios dienos 
paskaitininkas. Svečiai pakviesti 
pasivaišinti šeimininkių paruoš
tomis vaišėmis.

Pakeltas tostas už jubiliatą, 
ir sugiedota ilgiausių metų. Po
nia Kamm perskaitė vyskupo 
laišką, kuriame sveikinamas ju

BALTIJOS KELIONĖ 
15 DIENŲ 

LIETUVA
BIRŽELIO 16-30 1050 DOL. 
LIEPOS 14-28 1110 DOL.

LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOS

EKSKURSIJA į KAUNĄ)
RYGA 
TALINAS 
HELSINKIS

I kainą Įeina visa transportacija, pirmos klasės viešbu
čiai, taksai, pervežimai, maistas, vizos sutvarkymas ir 
visi patarnavimai!

LITAS TRAVEL SERVICE
87*18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N.Y. 11418
Attention: Rasa
212-441-6799

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

biliatas ir dėkojama Liet. B-nei 
už šio pagerbimo suorganiza
vimą. Perskaitė ir prezidento 
Gerald Fordo ilgą sveikinimą. 
Žodžiu sveikino šv. Jono para
pijos klebonas prel. Fr. Trainor.

Pagrindinę kalbą pasakė K. 
Palčiauskas. Priminė, kad prela
tas augo ir brendo Lietuvoj, 
matė žiaurias rusų ir vokiečių 
okupacijas ir jaunos Lietuvos 
kūrimąsi. Tai turėjo įtakos jo 
tautinei veiklai. Jis nežiūrėjo, 
kur baigiasi pastoracija ir prasi
deda tautinė veikla. Atsiradęs 
šiame krašte, buvo visų pagrin

dinių lietuvių organizacijų stei
gėjų bei rėmėjų eilėse. Turėjo 
daug įtakos tremtinių šelpime ir 
bendro šalpos fondo kūrime. 
Jo žodis, mintys, pasiūlymai, jų 
formulavimas ar nutarimų vyk
dymas turėjo lemiamos reikš
mės. Lietuvių Bendruomenei 
skyrė pirmą vietą, nes pripaži
no visuotinumą. Lietuvybės iš
silaikymą matė tik Lietuvių 
Bendruomenėj.

Po šios kalbos K. Gimžaus
kas perskaitė dail. J. Juodžio 
gražiai pagamintą adresą ir su 
Donna Kamm jį įteikė kartu su 
dovana prelatui. Žodžiu svei
kino kun. F. Goodman, kun. A. 
Senkus (savo ir Lake Worth klu
bo vardu), dr. P. Vileišis (kartu 
su prelatu dirbęs ilgą laiką). 
Už p. Liutermozienę sveikino 
Mikšys LB Auksinio Kranto apy
linkės vardu,pridėjo ir dovaną. 
Taip pat ir Palm Beach County 
apylinkė prie sveikinimo pri
dėjo dovaną. West Palm Beach 
Liet. Klubo vardu sveikino J. 
Daugėla ir įteikė specialų adre
są. V. Bražėnas iš Fort Myers 
sveikino visų neorganizuotų 
vardu. St. Stanelis sveikino LB 
St. Petersburgo apylinkės vardu, 
K. Kleiva — Lietuvių Klubo,
J. Valauskas — Balfo vardu, 
svečias — LB Pietinės New Jer
sey vardu.

Raštu prisiuntė sveikinimus 
Pasaulio LB pirm. B. Nainys, 
JAV LB krašto valdybos pirm. J. 
Gaila, Lietuvos Laisvės Komite
to pirm. V. Vaitiekūnas, Brazili
jos ir Pietų Amerikos Kunigų 
Vienybės pirm. kun. P. Gavė
nas, dr. K. Ambrozaitis, Miami 
Liet. Klubas (su čekiu), A. Sau- 
laitis, J. Mulokas, St. Barzdu- 
kas, Ateitininkų Federacijos va
das dr. P. Kisielius ir kiti.

Ponia Kamm, daug prisidėju
si prie pagerbimo paruošimo, 
prelatą sveikino Amerikos Liet. 
Katalikių Moterų S-gos centro 
valdybos ir 76 kuopos vardu.

Po to moterų sekstetas padai
navo: Lietuva brangi, Plaukia 
Nemunėlis, Stoviu aš parimus ir 
Po beržais. Dainavo E. Gim- 
žauskienė, Grigienė, jurgė- 
lienė, Vizbarienė ir G. Pūniš- 
kienė. Akomponavo vadovė G. 
Jezukaitienė. Liet. Rašytojų 
Draugijos pirm, poetas Leonar
das Andriekus paskaitė keletą 

savo vėliausiai išspausdintų ei
lėraščių.

Prel. Jonas Balkūnas savo 
žody pasisakė, kad, jei reikėtų 
pasirinkti, jis ir dabar pasirinktų 
tą patį gyvenimą, tą pačią ku
nigystę, tą patį darytų, tik gal 
geriau, švenčiau ir daugiau. Nė
ra lietuvio kunigo, kuris būtų 
pasakęs daugiau pamokslų arba 
kalbų, kuris būtų daugiau važi
nėjęs ne tik po Ameriką, bet ir 
po pasaulį, kuris daugiau būtų 
lankęsis valdžios įstaigose. Šian
dien jis nesigailįs nė vienerių 
metų iš tų penkių dešimčių.

Prelatas padėkojo LB Floridos 
apygardos valdybai, vietos ir vi
som Floridos apylinkėm, taip 
pat atv/kusiem iš kitur. Dėkojo 
už paskaitas, sveikinimus ir 
dovanas.

F. Prekeris padėkojo visiem, 
kurie šį mėnėjimą padarė tokį 
įspūdingą, prisidėdami savo 
darbu ir ateidami į pagalbą 
vienokiu ar kitokiu būdu.

Minėjimas baigtas Amerikos ir 
Lietuvos himnais, kuriuos su
giedojo ponai Kamm, pritariant 
svečiam.

F. Prekeris pasireiškė kaip ge-

XXVI ŽAIDYNĖS TORONTE
Gegužės 8-9 Toronte vyko 

XXVI Š. Amerikos lietuvių krep
šinio ir tinklinio žaidynės. Daly
vavo beveik 600 žaidikų. Iš New 
Yorko buvo nuvykę 40 sporti

ninkų — jie atstovavo New Yor
ko LAK.

Krepšinis
Vyrų A gr. ligšiolinis meiste

ris, Bostono LPD klubas, apgy
nė savo vardą. Vyrai iš Bosto
no pirmose rungtynėse rekordi
ne pasekme supylė Toronto 
Aušrą 151-100, o baigmėje įvei
kė Chicagos Nerį 107-94, nors 
pirmą kėlinį Neris atkakliai lai
kėsi ir meisteris vedė tik 61-59. 
Antrą vietą užėmusi Chicagos 
Neris buvo nugalėjusi Clevelan- 
do Žaibą 112-77 ir Chicagos 
ASK Lituanicą 84-83.

Vyrų B gr. meisteris Hamilto
no Kovas, baigmėje laimėjęs 
prieš Toronto Vytį 87-54. Šioje 
grupėje dalyvavo ir Nevv Yorko 
LAK — pirmose rungtynėse nu
galėjo Rochesterio Sakalą 64-39 
ir po to pralaimėjo Toronto Vy
čiui 50-89.

Jaunių A kl. pirmą vietą už
ėmė Chicagos Neris, baigmėje 
nugalėjusi Chicagos ASK Li
tuanicą 61-48. New Yorko LAK 
pralaimėjo prieš Hamiltono 
Kovą 49-67 ir prieš Toronto 
Vytį 40-55.

Jaunių B kl. Nevv Yorko LAK 
be rungtynių laimėjo prieš 
Toronto Vytį, po to įveikė 
Chicagos ASK Lituanicą 55- 
46, o baigmėj turėjo nusilenkti 
Chicagos Neriai 44-47. Meisteris 
Chicagos Neris, 2. Nevv Yorko 
LAK.

LIETUVIŲ FONDO ŽINIOS
Metinis narių suvažiavimas
Tryliktasis metinis visuotinis 

Lietuvių Fondo narių suvažiavi
mas įvyksta šeštadienį, gegužės 
15, Jaunimo Centre, Chicagoj.

Suvažiavimas prasidės 8:30 
vai. ryto mišiomis už mirusius 
Lietuvių Fondo narius Jėzuitų 
koplyčioj (šalia Jaunimo Centro). 
Po mišių, 9:30 vai. ryto, prade
damas suvažiavimo darbo posė
dis. Darbotvarkėj bus šie punk
tai: suvažiavimo atidarymas; 
prezidiumo ir sekretoriato suda
rymas ir mirusių Lietuvių Fon
do narių pagerbimas; invokaci- 
ja; komisijų sudarymas; praneši
mai — tarybos, valdybos, inves
tavimo komisijos, pelno skirsty
mo komisijos, kontrolės komisi
jos; diskusijos dėl pranešimų 
ir pranešimų priėmimas; prane
šimai iš atskirų vietovių. Nuo 
12:30 iki 1:30 vai. p.p. bus per
trauka priešpiečiam Jaunimo 
Centro kavinėj.

Po priešpiečių suvažiavimo 
posėdis tęsiamas toliau šia dar
botvarke: registracijos-mandatų 
komisijos pranešimas; Lietuvių 
Fondo tarybos trečdalio narių 
ir kontrolės komisijos rinkimai; 
klausimai ir sumanymai; rezo-

Dalis publikos Darbininko sukaktuviniame koncerte balandžio 24 Kultūros Židiny.
Nuotr. L. Tamošaičio

ros nuotaikos puikus pranešė
jas.

Sveikinimas iš prezidento 
Fordo buvo išrūpintas Algio Za- 
paracko, Detroite kandidatuo
jančio į JAV kongresą.

Adp.

Jaunučių C kl. 1. Chicagos 
Neris, 2. Bostono Grandis, Baig
mės žaidime Chicagos Neris re
kordine pasekme, 103-30, įpylė 
Bostono Grandžiai. New Yorko 
LAK nugalėjo Toronto Vytį 
42-20, bet pralaimėjo prieš Chi
cagos Nerį 25-56. Dėl 3. vietos 
New Yorko LAK be žaidimo pa
sidavė Toronto Aušrai (susižei
dus vienam žaidikui, New Yorko 
LAK neturėjo pilnos sudėties).

Mergaičių A kl. laimėjo To
ronto Vytis, 2. Toronto Aušra. 
Nevv Yorko LAK mergaitės pra
laimėjo Toronto Vyčiui 10-42 ir 
Toronto Aušrai 14-22..

Tinklinis
Vyrų gr. meisteris Bostono 

Grandis, 2. Clevelando Žaibas.
Jaunių A kl. meisteris Chica

gos Neris, 2. Toronto Aušra.
Moterų A gr. 1. Cicero Vėtra,

2. Clevelando Žaibas; moterų 
B gr.: 1. Toronto Aušra, 2. Ha
miltono Kovas. New Yorko LAK 
moterys atvyko pasimokyti.

Mergaičių A kl. meisteris Chi
cagos Žara, 2. Cicero Vėtra.

Mergaičių B kl. 1. Chicagos 
Žara, 2. Nevv Yorko LAK. Mer
gaitės iš Nevv Yorko už savęs 
paliko dvi Detroito Kovo ko
mandas (I ir II).

Rungtyniauta gerose Toronto 
mokyklų salėse, be to, Prisikė
limo parapijos pastate, o sekma
dienį eilė rungtynių pravesta 
Etobicoke Olympium, kur patal
pos prašmatnios.

Plačiau apie žaidynes kitame 
numery.

K. Čk.

liucijų ir nutarimų priėmimas; 
suvažiavimo uždarymas.

Šeštadienio vakarą po suva
žiavimo joks pobūvis nerengia
mas, nes 8 vai. vak. vyks tre
čiasis Chicagos Lietuvių Operos 
spektaklis Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj. Suvažiavi
mo dalyviai turės progos pama
tyti tris naujas lietuviškas ope
ras, statomas Chicagos Lietuvių 
operos 20 m. sukakties proga.

Sekmadienį 10 vai. ryto liute
ronų Tėviškės bažnyčioj bus 
pamaldos broliam liuteronam.

Įsibėgant Į antrąjį milijoną
Įnašai Lietuvių Fonde balan

džio pabaigoj pasiekė 1,134,850 
dol. sumą. Šais metais per ketu
ris mėnesius į Lietuvių Fondą 
įplaukė 23,550 dol. Vien balan
džio mėnesį gauta įnašų 7,700 
dol. Balandžio pabaigoj prie 
Lietuvių Fondo priklausė 4,084 
nariai. Skelbiant šiuos skaičius, 
malonu konstatuoti, kad turimus 
įnašus didina ne tik esamieji na
riai, bet jungiasi ir nauji. Kiek
vieną dieną į Lietuvių Fondą į- 
plaukia mažiausia 200 dol. Ma
tydami tokį lietuvių visuomenės 
pasitikėjimą, tikim, kad antrąjį

DARBININKAS 
DĖKOJA

Darbininko 60 metų sukaktu
vinė šventė sukvietė gražų bū
rį laikraščio bičiulių, kurie pasi
džiaugė visa programa ir paskui 
valandėlę dar pasisvečiavo 
mažojoj salėj.

Šventę beruošiant ir pačios 
šventės metu patirta daug nuo
širdumo ir bičiuliškumo. Susi
laukta įvairios talkos. Tai liudi
ja, kad yra glaudus santykis tarp 
laikraščio ir skaitytojų. Tai yra 
tikrai džiugus faktas, ir visiem 
dėkojame už draugystę. Tegu ši 
bičiulystė pasilaiko ir toliau 
mūsų tarpe.

Dėkojame Aušrai Marijai 
Jurašienei, kuri jautriai prisi
minė okupuotą Lietuvą ir išryš
kino mintį, ką gali padaryti šio 
krašto laisva spauda.

Iš Hamiltono atkeliavo jauna 
solistė Anita Pakalniškytė. Ją pa
lydėjo mama. Jom abiem pri
klauso nuoširdi padėka, nes Ani
ta savo dainavimą paaukojo Dar
bininkui.

Dėkojame Bostono sekstetui 
ir jo vadovui kompozitoriui Ju
liui Gaideliui už jų dainas ir ge
rą nuotaiką.

milijoną pasieksim greičiau, ne
gu pasiekėm pirmąjį. Ačiū už tai 
brangiem, dosnios širdies lietu
viam.

Darbo valandos raštinėj
Lietuvių Fondo raštinėj, 2422 

W. Marquette Rd., Chicago, III. 
60629, telef. (312) 925-6897, dar
bo dienomis dirbama nuo 8 vai. 
r. iki 6 vai. p.p. Čia dirba vice
pirm. pulk. A. Rėklaitis, sekreto- 
rius-iždininkas K. Barzdukas ir 
finansų sekretorius P. Želvys, 
taip pat talkina K. Girvilas. Kuk
lioj raštinėj atliekamas visas mi
lijoninės įstaigos administracinis 
darbas ir buhalterija, informuo
jami nariai, priimami įnašai ir 
paruošiamos apyskaitos tokias 
institucijas kontroliuojančiom 
amerikiečių įstaigom. Artėjant 
narių suvažiavimui, raštinėj pa
grindinę reviziją padarė Lie
tuvių Fondo kontrolės komisija.

Ką veikia vadovaujantieji 
asmenys

— Lietuvių Fondo tarybos 
nariai, kuriuos renka visuotinis 
narių suvažiavimas, sausio 25 
įvykusiame savo posėdy nauju 
Lietuvių Fondo tarybos pirmi
ninku išrinko dr. Gediminą 
Baluką, nuo pat fondo įsikūri
mo dienos dalyvaujantį jo veik
loj, ėjusį įvairias pareigas. Tai 
didelio takto ir visokių įsitiki
nimų lietuvių gerbiamas asmuo. 
Iki tos dienos tarybos pirmi
ninku buvo dr. Jonas Valaitis, 
sumaniai ir logiškai tvarkęs fon
do reikalus ir darbui atidavęs 
daug širdies.

— D r. Antanas Razma, vienas 
pirmųjų Lietuvių Fondo inicia
torių, ėjęs įvairias pareigas fon
do vadovybėj, jau baigia antrą 
kadenciją vadovaudamas pra
plėstai Lietuvių Fondo val
dybai. Jo vadovaujama valdyba 
renkasi posėdžių kas mėnesį ir 
sprendžia įvairius administraci
nius reikalus, kuriuos paveda 
taryba ar iššaukia laikas. Dr. A.

Dėkojame vargonų virtuozui 
Albinui Prižgintui, akompona- 
vusiam A. Pakalniškytei ir pa
aukojusiam savo muziką Darbi
ninkui. Kavą ir pyragaičius pa
rengė šios ponios: Apolonija 
Radzivanienė, Aldona Sval- 
bonienė, Vanda Sutkienė, Bronė 
Reventienė. Jos taip pat su
tvarkė ir papuošė kavinę, patar
navo visiem svečiam. Ačiū jom 
visom.

Atskiras vaišes programos da
lyviam parengė Vacys Steponis, 
jo žmona ir žmonos sesuo Onu
tė. Dėkojame jiem už talką ir 
paslaugumą.

Baruose, prie durų dirbo šie 
vyrai: Algis Jankauskas, Albinas 
Sakalas, Zenonas Jurys. Ačiū 
jiem.

Dėkojame Pajautai Ivašaus- 
kienei ir Jadvygai Vytuvienei, 
kurios prie durų pardavinėjo 
bilietus. Dėkojame mūsų foto
grafui Liudui Tamošaičiui, kuris 
visada paslaugus, visada prisi
šaukiamas ir visada labai 
punktualus.

Dar kartą ačiū visiem. Jūsų 
visų talka ir bičiulystė prisidė
jo prie šios šventės pasisekimo.

Sąrašą sveikinusių pinigine 
auka paskelbsimą vėliau.

Darbininko redakcija

Razma parodė nemažus sugebė
jimus taupant fondo administra
cines išlaidas. Jis taip pat savo 
lėšomis važinėja po apylinkes, 
kur vykdomi vajai. Paskutiniais 
mėnesiais lankėsi Clevelande ir 
Detroite, kur buvo gražiai priim
tas ir įvertintas ne tik vietos 
lietuvių, bet ir spaudos. Apy
linkėse vykdomi vajai yra didelė 

paspirtis augančiam Lietuvių 
Fondui.

— Milda Lenkauskienė, Lie
tuvių Fondo tarybos narė, gyve
nanti Clevelande, gegužės 8 
vyko į Rochesterį, N.Y., pasa
kyti pagrindinės kalbos bankete, 
kuris buvo surengtas paremti 
Lietuvių Fondui.

Lietuviai esame visi.
Lietuvių Fonde ar esi?

LF inf.

NEW BRITAIN, CONN.

Margučių šventė
Šv. Andriejaus lietuvių para

pijos salėj balandžio 25 Šv. Ro
žančiaus Moterų Draugija su
rengė margučių vakarienę. Ren
ginį pradėjo nenuilstanti šios or
ganizacijos pirm. Elena Tamo
šaitienė. Po klebono kun. Ed
vardo Gradecko maldos visi 
skaniai ir sočiai pasistiprino lie
tuviškais valgiais.

Buvo pasakyta ir kalbų. Pirm. 
E. Tamošaitienė dėkojo daly
viam, pagalbininkėm, šeiminin
kėm. Klebonas kun. E. Gradec- 
kas dėkojo pirmininkei ir narėm 
už renginius, kurių pelnas ski
riamas parapijai. Šį kartą parapi
jai įteikta 600 dol. Dar kalbė
jo parapijos komiteto pirm. 
Francis Spires, Jonas Matulis, 
Jonas Bernotas.

Po kalbų buvo vargonininkės 
Elzbietos Liudžiuvienės pa
rengta programa — dainos ir šo
kiai. Dainom pritarė ir šokiam 
grojo kaimo muzikantų orkest
rėlis (beveik Liūdžiu šeima).

Jonas Bernotas



8 • DARBININKAS • 1976 gegužės 14, nr. 20

KEARNY, N.J.
DIDŽIUOJAMĖS SAVĄJA

TAUPYMO IR SKOLINIMO

DRAUGIJA
Lietuvių Taupymo ir Skolini

mo Draugijos (Schuyler Savings 
and Loan Association) metinis 
narių, direktorių ir kitų tos 
draugijos pareigūnų susirinki
mas įvyko sausio 15. Panagri
nėta 1975 draugijos finansinė 
būklė, perrinkti kai kurie drau
gijos direktoriai ir pasiskirstyta 
pareigomis. Vadovybė ir direk
toriai 1976 metam liko tie patys, 
su prof. dr. J.J. Stuku prieky.

Svarstant draugijos metinį ba
lansą, pirmas žvilgsnis krypo į 
aktyvą (Assets), kuris 1975 gruo
džio 31 pasiekė 11,240.52 dol., 
tuo tarpu, minint draugijos 50 
metų gyvavimo jubiliejų (drau
gija įsteigta 1924), jos aktyvas 
1974 birželio 30 dar teturėjo 
9,154,570.42 dol. Vadinasi, per 
pusantrų metų aktyvas padidėjo 
2,085,552.10 arba 22,7%. Tai 
bene aukščiausias augimo nuo
šimtis, palyginus su kitomis 
West Hudson apskrity esančio
mis panašiomis draugijomis.

Dėmesio vertos ir kitos balan
so pozicijos. Paskolų (mortgage) 
namam įsigyti arba jiem taisyti 
pozicija 1975 gruodžio 31 pasie
kė 8,465,923.27 dol., narių san
taupos — 9,691,492.81 (turima 
apie 2600 taupytojų), rezervo ka
pitalas — 630,540.51.

Įdomi ir reikšminga draugijos 
finansinė būklė dešimtmečiais: 
pirmojo dešimtmečio aktyvas 
(Assets) 1934 lapkričio 30 vos 
tepasiekė 84, 685.18 dol., ant
rojo — 1944 lapkričio 30 —

184,006.07 dol., trečiojo — 1954 
gruodžio 31 — 947,541.00 dol., 
ketvirtojo — 1964 gruodžio 31 
— 4,802,116 ir penktojo—1957 
gruodžio 31 — 11,240,122.52 
dol.

Žymus draugijos finansinis ki
limas, prasidėjęs ketvirtajam 
dešimtmety, turi visą eilę teigia
mų reiškinių: geras ir pavyzdin
gas draugijos tvarkymas, duo
dant geromis sąlygomis pasko
las, mokant aukštą dividendą ir 
atliekant greitai ir mandagiai vi
sas kitas bankines operacijas. 
Visa tai įvertino ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučiai. Todėl nenuo
stabu, kad draugija kasmet stip
rėjo ir vis plačiau apjungė vie
tinius ir apylinkių taupytojus 
bei skolintojus.

Draugijai vadovauja prityręs 
finansininkas prof. dr. J.J. Stu- 
kas su kitais kvalifikuotais lietu
viais. Reikėtų labiau tai įvertin
ti ir vis labiau glaustis prie savo
sios finansinės draugijos 
(Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny, N.J.)

Nepamirškim informacijų rei
kalu paskambinti telefonu (201) 
991-0001 arba (201) 991-7260. 
Galite kalbėti ir lietuviškai. 
Arba dar geriau — nuvykim as
meniškai į draugijos nuosavus 
namus — 24 Davis Avenue, 
Kearny, N.J. 07032.

Savi pas savuosius!
J. Mėl.

HOLLAND, PA.
Vilią Joseph Mane

Seselė kazimierietė Teresė 
Papsis išlaikė visus reikiamus 
egzaminus De Paul universite
te, Chicago, III., ir gavo magist
rės laipsnį muzikos srity. Jos di
sertacija nagrinėjo estetinį paty
rimą elektroninėj modernioj 
muzikoj. Medžiaga naudotasi 
daugiausia iš vokiškų šaltinių. 
Seselė Teresė čia vidurinėj mo- 
mokykloj dėsto muziką ir veda 
mokinių chorą, taip pat groja 
vargonais koplyčioj, pasikeisda- 
ma su sesele Magdalena.

Senelių prieglaudoj yra 86 
gyventojai, iš jų 24 lietuviai. Se
niausia lietuvė yra Agota Pranie- 
nė. Ji yra 96 metų. Kita, kiek jau
nesnė, yra Rožė Gudavičienė. 
Abi suvalkietės.

Seselė Teofilė kiekvieną sa
vaitę susišaukia lietuvius gy
ventojus pašnekesiui. Paskaito

ką nors įdomaus iš knygų ar laik
raščių, pagroja lietuviškos 
muzikos. Prieglaudoj leidžiamas 
laikraštėlis. Seneliai nenuobo
džiauja — visą dieną yra kuo 
nors užsiėmę. Turi net savo 
orkestrėlį.

K.Š.

Aidai —
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

14®

LAKESIDE 
INK 

MOTEI & RESTAURANT 
EOGEMERE ST., 

MONTAUK, N.Y.
ON BEAUTIFUL 

FORT POND LAKE

/

Jdt dden^y^c re 5
CAMPING GROUNDS

RFD 2—Coatesville, Pa. 19320 
Ph.: (215) 857-3990

★ Superb Dining Room
it Intimate Cocktail Loung* 
it Spacious Accommodationi
★ Efficiency Apar+menta
★ Fabulous Fishing
★ Ali the Šalty Sportą
★ Swimming Pool, Sunning Patio

Modern Focilities—Swimmina ...
Vaundromat—-Grocery—Shaded Arec

0« Ufltaj. 30 A Stiti Ity 10 tai 5 Mta E«t m Statė Bwy. 340 («p$). 

?0 IBk [»t ai Lotater-Ž įta Kęst af PMadetĮfa.

THE COMPLETE VACATION RESORT
Call or Write for Free Brochur*. C.

EDGEMERE ST., MONTAUK, N.T~1954

Phone 516-668-5630

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

516-728-1488

COSMOS PARCELS EXPRESS
C 0 R P.

/

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

PRANCIŠKONAI MALONIAI KVIEČIA 
VISUS ATOSTOGAUTI PAS JUOS 

KENNEBUNKPORTE

Atostogų sezonas: liepos 4-rugsėjo 6

PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖ TURI VISUS PATOGUMUS 

Kambarių pasirinkimasįvairus.Maistasgeras. Aplinka graži 
— prie pat Atlanto. Maudymosi baseinas, teniso aikštė, 
kavinė. Gausūs kultūriniai renginiai: koncertai, literatūros 
vakarai, paskaitos, dailės parodos. Taip pat skaitykla, 
biblioteka...

KAINOS VISIEM PRIEINAMOS. INFORMACIJAI ADRESAS:

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

VISIT LITHUANIA 
WITH UNION TOURS

Leader in Travel to Eastern Europe since 1931

AIR FRANCE
5 Nights Vilnius — 1 Night Moscow — 7 Nights Paris 

Depart New York June 10 — Return June 24 
Totai Price: $1,099.00 $140.00

SAS
1 Night Moscovv — 5 Nights Vilnius — 1 Night Copenhagen 

Depart Nevv York Sept. 19 — Return Sept. 27 $780.00 
Depart Nevv York Oct. 3 — Return Oct. 11 $742.00 

Single Supplement: $75.00

Price includes: Ali flights, first class hotels with private 
bath based on double occupancy, transfers and baggage 
handling, all meals in USSR (Continental Breakfast else- 
vvhere), city sightseeing tour of Vilnius and Paris, English 
speaking guide in USSR.

(Air fares subject to changes and/or government approval.)

UNION TOURS INC.
6 EAST 36TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10016

(212) 679-7878

The Alpine Slide
OPF.NING JULY OF 76

at Attitash
' LONGEST SLIDE IN THE VVORLO

Irt the heart of VVhite Mountain vacation country. 
Attitash offers excitement and fun vvith the ALPINE 
SLIDE. You re in the driver s seat and in complete 
control. Accelerate- or siow down as you safely 
descend the mountain through woods and over ski 
trails. No special skills reęuired. The ALPINE SLIDE 
combines a scenic skylift ride with a thrilling mile 
long descent — fun for the entire family.
Tear out and mail in ad and receive full color brochure 
and FREE $2.25 ticket for a ride anytime during the 
76 season. ATHYASH.- Bartlett. N.H.
(603\ 374-2369

FREE 
$2.25 

TICKET
NAME .

Mai! to: ’ •
Att;ta<5h. Bartlett N.H. 03812

ADDRESS
City

Ltvtng, tearning, 
becoming. Sharing wUder- 
rtess challenges, cultural 
experiences, and the 
beatrty of nature. The 
greatest sumnier nature 
& travel adventurės 
vvith the Greater Boston
YMCA’s recognized year-round 
dutdoor specialists. June-August, 
2 & 3 week adventures for boys & 
girls, 12-18. Cycle-tour Nova 
Scotia ... backpack Vt.. N.H., or 
the.Rockies ... join our riding 
instructors on a national tour.of 
ranches & horse shows.

A coed program
No experience necessary. From 
$175- $800. Also family Weekend 
backpacking. ACA member. Our 
53rd unforgettable summęr. Ltd. 
enrollment. VVrite or call vveek- 
days: 696-4520.

home

Ponkapoag OutdoorCenter
Blue Hills Reservation • Canton, Mass. 02021

l------:. - . J

vvavecrest
INDOOR HEATED POOL

SAUNA! 
TENNIS & GOLF! 

HORSEBACK RIDING! 
OUTDOOR POOL! 

SEAVIEW COCKTAIL LOUNGE 
& R ĖST A U R ANT 

MILĖS OF BEACH TO JOG!
APARTMENTS, ROOMS, 

COTTAGES 
WHERE YOUR SPRING 

VACATION-WILL SHOW 
FOR THE RĘST OF THE YEAR!

Dept. Mcniauk, L.I., N.Y. 11954 
(916) 668-2141 (516) 668-2864

COSMOS PARCELS EXPRE8S
C O R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st Nevv York, N.Y. 10022

Tel. (212) 758-1150-1
/

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- 7707 147St. Tel.:
hlew York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Avė. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hartford, Conn. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. 07505 — 60 Braodway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
Woodhaven, N.Y. 11421 —: 94-08 Jamaica Avė. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Fęderal Street 
Trenton, N.J. 08620 — 4 Quay Courr

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Gegužės 19 779 Rugsėjo 22 779
Spalio 27 745

Birželio 10 — 1099 Lapkričio 17 679
(dvi savaites) Gruodžio 15 679

PRAŠYKITE BROŠIŪRŲ

612-432-7083 
AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

345-2028 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

» FI 6-1571 
PL 6-6766 

432-5402 
441-4712 

SW 8-2868 
RI 3-0440 

609-585-4867

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300

SAV. ROMAS KEZYS

LOCATED ON AN ISLE OF PLEASURE:

Harbor Inrr
Shelrer Island, Long Island

Overlooking Peconic BčBay, a delightful Inn brings you the charm of Martha‘$
Vineyard and NanJucket at lęss than 2 hours avvay from Nevv York City

Escape to Our Spring Weekend Special
PerD{ly STARTINE MARCH 26-27

Pe^Pe^on Breokfast & Dinner locl. daily (based on double occ.)

ENTERTAINMENT FRI. & SAT. NIGHTS.

Maeter Charge 
Diners Club 

American 
Expres»

_ _____________ ........______ .... _ ___________________ ____„..............  žacil-
Available. Complete Catertng for Banquets, Weddtngs, Conferences, k Parties 

Sandy beaches and nearby Country Club.
Golf Couirsa, Private tennis on premises, color TV in every room. 

Dering Harbor Inn Shelter Island, N.Y. 11965 
Informafion & Brochure: Tel. (516) 749-0900

Enjoy Sumptuous rood from one of the Flnest Restauranfš on Long Island. Ali Resort F. 
Ities >............................................./-.X-.— n x. - --

KELIONĖ Į LIETUVĄ

Išvykstama iš Nevv Yorko liepos 21
Grįžtama į Nevv Yorką rugpiūčio 5

Kelionę organizuoja American Express Co. Kelionės metu 
2 dienos praleidžiamos Rygoj, Latvijoj, 8 dienos Lietuvoj 

| (5 dienos Vilniuj ir 3 dienos Druskininkuose), 2 dienos
Leningrade, 1 diena Maskvoj.

Kelionės kaina $1,292.24.
į Už šiuos pinigus Įskaitoma kelionė lėktuvu turistinėj 
i klasėj arba geležinkeliu pirmoj klasėj, pirmos klasės vieš- 
5 bučiai (du kambary), trys valgiai kiekvieną dieną, miestų 

aprodymas. Jei norima gauti privatų kambarį, bendra ke- 
I lionės kaina $1,422.58.

Darant rezervacijas, įmokama $100.00 nuo kiekvieno 
į keleivio. Galutinai užmokama iki birželio 30. Čekiai išrašomi 

American Express Company vardu. Dėl informacijų ir re
zervacijų kreiptis adresais:

Mr. Charles Sarpalis 
Box 520 Route 15 
Baltimore, Md. 21220 
Tel- 301 335-4478 

arba
Mrs. Donna Foiles 
American Express Company 
23 West Baltimore St. 
Baltimore, Md. 21201 
Tel. 301 539-7300
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TORONTO, ONT.
DAIL. A. TAMOŠAIČIO ŠVENTĖ

Toronto lietuviam paskutiniu 
laiku ypač netrūksta kultūrinių 
pramogų. Dailininkų parodos, 
vaidinimas, tautiniai šokiai ir į- 
vairūs minėjimai čia rengiami 
vienas po kito.

Dail. Antano Tamošaičio 70- 
ties metų sukaktuvinis pagerbi
mas vyko kovo 13 Lietuvių Na
muose. Toronto LB pirm. V. Bi- 
rietaįdomiai svečiam pristatė H. 
Nagį ir pakvietė jį atidaryti 
jubiliato parodą. Nagys suma
niai iškėlė bevardžių liaudies 
menininkų reikšmę lietuviškam 
folklorui. Pavaizdavo, kaip Ta
mošaitis tą liaudies meną pajuto, 
suprato ir jo formą įgyvendino 
savoj tapyboj ir grafikoj.

Po H. Nagi o kalbėjo pats ju
biliatas. Papasakojo, kaip rinko 
liaudies meną ir jį pamilo. Dar 
apžvelgė savo kūrybos žings
nius Lietuvoj ir išeivijoj.

Po parodos atidarymo ir ap
žiūrėjimo apie 400 svečių suėjo į 
Mindaugo menę. Čia jų laukė 
vynas ir karšta vakarienė. Prie 
garbės stalo sėdo jubiliatas su 
žmona ir kviestieji svečiai. Mal
dą sukalbėjo kun. P. Gaida.

Po vakarienės rašytojas Jurgis 
Jankus iš Rochester, N.Y., skaitė 
ilgesnę paskaitą ir iškėlė Tamo
šaičio nuopelnus liaudies meno 
srity ir meninėj kūryboj. Dar ju
biliatą sveikino lietuviškų or
ganizacijų atstovai. Gauta svei
kinimų ir raštu.

Meninę programą atliko To
ronto šokių ir dainų grupė Gin
taras ir sktn. Stepono Kairio mu
zikinis vienetas. Solistė V. Žie- 
melytė padainavo porą kūrinių, 
o Nagys paskaitė šių dienų Lie
tuvos poetų keletą eilėraščių.

Pabaigoj ilgesnį žodį tarė pats

Dail. Antanui Tamošaičiui, kuris šventė 70 metų sukaktį, 
rengėjų vardu S. Balsienė įteikia dovaną — knygą.

ŽINIOS APIE KELIONES Į LIETUVĄ ' 
1976 VASARAI PARUOŠTOS DVI 

PROGRAMOS:

Pirma kelionė: LIETUVA IR NORVEGIJA

Leningrade 2 dienos, Vilniuj 5 dienos, Maskvoj 2 dienos 
Norvegijoj 4 dienos.

Išvykstama iš JAV ir Kanados birželio 16 ir 30, liepos 14. Birželio 
14 ekskursiją palydės aktorius Vitalis P. Žukauskas.

Antra kelionė: LIETUVA IR LENKIJA

Varšuvoj 3 dienos, Krokuvoj 2 dienos, Vilniuj 4 dienos, Druskl 
ninkuose 2 dienos, Vilniuj 1 diena, Varšuvoj 1 diena.

Išvykstama iš JAV ir Kanados birželio 20, liepos 4
ir 18, rugpiūčio 8, rugsėjo 5 ir 19.

Dėl rezervacijų kreiptis: 

BALTIC-AMERICAN 
HOLIDAYS

BY

ROBERT J. ELLYN TRAVELINČ.

501 FIFTH AVENUE (at 42nd Street) 
SUITE 1605

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel. (212) 687-0250

sukaktuvininkas. Padėkojo ren
gėjam ir svečiam. Papasakojo į- 
domesnių nuotrupų iš savo kū
rybos ir gyvenimo.

Iškilmes ruošė 40-ties asmenų 
komitetas. Vykusiai jas pravedė 
Irena Šernaitė-Miklejohn. Sve
čių tarpe buvo asmenų iš Chica
gos, Detroito, Hamiltono, Ot- 
tawos, Montrealio ir kitų vieto
vių.

Minėjimas su parodos atidary
mu ir apžiūrėjimu užtruko apie 
septynetą valandų.

Paroda ir poezija
Prisikėlimo parapijos parodų 

salėj kovo 27 įvyko dail. Vik
toro Vizgirdos tapybos kūrinių 
paroda ir Tėv. Leonardo Andrie- 
kaus, OFM, poezijos vakaras.

Parodoj buvo išstatyti 28 kūri
niai. Toronte gyvenąs dail. Te
lesforas Valius išsamiai ap
žvelgė Vizgirdos tapybą Lietu
voj ir išeivijoj. Paminėjo, kad jau 
nepriklausomoj Lietuvoj visuo
menė pastebėjo, kad Vizgirdos 
tapyba yra kitokia, negu kitų, 
realistų. Tokia “vizgirdiška” ji 
yra ir šiandien.

Po T. Valiaus trumpą žodį 
tarė pats dailininkas.

Parodą aplankė dail. A.A. Ta
mošaičiai, dail. Dargis su žmo
na, rašytojas J. Jankus su žmona 
iš Rochesterio ir daug torontiš
kių.

Į Tėv. L. Andriekaus poezi
ją įvadą padarė Tėviškės Žibu
rių redaktorius kun. P. Gaida. Jis 
išsamiai apžvelgė Andriekaus 
poeziją. “Už vasaros vartų”, tik 
ką iš spaudos išėjusiam rinki
niui, aptarti pakvietė patį auto
rių. Šis įspūdingai paskaitė ir 
nuosekliai aptarė paskaitytus ei
lėraščius. Rimtis ir susikaupi
mas vyravo auditorijoj. Įdomu 
buvo klausyti, kai autorius aiški

no, kokios jėgos sukėlė jo kūry
bos jausmą tam ar kitam eilė
raščiui ir kas tuo ar kitu poezi
jos posmu norėta pavaizduoti.

Koncertas ir pranešimai
Danutė ir Juris Mazurkevičiai 

buvo koncertmeisteriais, o Auš
ra ir Jonas Jurašai — pranešė
jais kultūrinėj šventėj, surengtoj 
Anapilio salėj balandžio 11.

Koncertmeisteriai sugrojo 
Lekterio ir Mozarto sonatas 

dviem smuikais. Po to atliko 
Sarasate ir Vivaldi kompozici
jas, fortepijonu palydint muz. 
Govėdui. Danutė su Govėdu dar 
atliko Dvariono elegiją ir Ve- 
niavskio polonezą.

Dalyviai buvo nepaprastai su
žavėti koncertu ir negailėjo plo
jimų.

Po pertraukos kalbėjo Jurašai, 
neseniai atvykę iš okupuotos 
Lietuvos.

Jonas Jurašas kalbėjo apie kul
tūrininkų buitį šiandieninėj Lie
tuvoj. Menininkas, anot jo, esąs 
tiesos reiškėjas ir kartu tironijos 
teisėjas. Apeliavo į išeiviją 
padėti lietuviam kultūrininkam, 
norintiem išvykti iš Lietuvos. 
Jiem nėra vietos Lietuvoj, jie yra 
viduje išvietinti, kaip pokario 
lietuviai buvo išvietinti visame 
pasauly.

Po jo kalbėjo redaktorė Aušra 
Jurašienė. Ji daugiau lietė daili
ninkų — tapytojų, grafikų ir 
skulptorių gyvenimą. Pasakojo, 
kad jie negalį išlieti savo kūry
bos sielos, nes socialrealizmo 
rėmai nepriima jų kūrybos.

Smuikininkus ir pranešėjus 
klausytojam pristatė Anapilio 

HARTFORD, CONN.
LB metinis susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės 
Hartfordo apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas įvyko kovo 
21 parapijos salėj. Pirminin
kavo apylinkės pirm. S. Zabulis, 
sekretoriavo D. Banevičienė. 
Susikaupimu prisiminti miru
sieji. Protokolą skaitė Vincentas 
Juralis. Buvo įvertintas ir priim
tas. Padaryti metinės veiklos 
pranešimai. Išreikšta padėka 
valdybai už damų darbą. Revi
zijos aktą perskaitė A. Šlio
geris. Viskas tvarkoj. A. Dzikas 
kalbėjo apie etninę poziciją.

Atsistatydinus senajai valdy
bai, sudaryta mandatų komisija: 
A. Mockus, I. Simonaitis ir A. 
Kuprys. Sutartinai išrinkti tie 
patys nariai, su mažu pakeitimu.

Aukų per paskutinius metus 
LB apylinkė skyrė 2,585 dol.: 
PLJ kongresui, savo apylinkės 
atstovam, vykstantiem į kong
resą, LB klubui, Švč. Trejybės 
bažnyčiai 75 metų jubiliejaus 
proga, Vasario 16 gimnazijai ir 
vietinei mokyklai, Tautos Fon
dui, Tėvynės Garsų radijui, Bal
fui, spaudai ir kitiem.

Susirinkimo pabaigoj buvo 
sprendžiami įvairūs klausimai 
ir sumanymai, su rimtomis dis
kusijomis, kuriose nariai plačiau 
pareiškė savo nuomones.

Susirinkimas praėjo glaudžiai 
ir gerai. Buvo gausus.

Valdybos posėdis
Perrinktieji ir naujieji naujo

sios valdybos nariai balandžio 
1 pasiskirstė pareigomis: S. Za
bulis — pirmininkas, L. Raš- 
kevičius — vicepirmininkas 
(vietoj atsisakiusio E. Žiūrio), 
D. Banevičienė — sekretorė, H. 
Dapkus — iždininkas, Birutė 
Zdanytė iš jaunimo atstovės pa
reigų perėjo į pilną valdybos 
narę (ji bus koordinatorė tarp 
PLJ Sąjungos ir mūsų apylin
kės ir, be to, korespondentė 
angliškai spaudai vietoj pasi
traukusios A. Belazarienės), M. 
Petrauskienė — narė kultūros 

I reikalam ir informacijai, A. Dzi
kas — narys etniniam reikalam. 
Jaunimo sekciją (atsisakius D. 
Šliogerytei) sudarė: Ramunė 
Bernotaitė, Genutė Stankaitytė, 
Algirdas Zdanys. Revizijos ko
misija pasiliko ta pati: A. Šlio
geris, V. Nenortas, S. Petraus- 

Ikas.
Posėdis buvo darbingas ir vie

ningas. Suplanuota darni meti
nė veikla. A. Dzikas apibūdi
no Bicentennial darbus. JAV 
200 sukakty dalyvaus daugiau 
kaip 60 tautybių. Prisidės ir Lie
tuvių Bendruomenė. A. Dzikas

tarybos pirm, mokyt. A. Rinkū- 
nas. Jam padėjo p. Žiūraitis. In
vokaciją ’ sukalbėjo klebonas 
kun. P. Ažubalis. Šventėj daly
vavo apie 600 asmenų. Užbaigta 
tautos himnu.

Du bankeliai
Toronto lietuviai turi du ban

kelius. Parama kitais metais švęs 
25-rių metų sukaktį, o Prisikė
limo — varo jau 14-tus me
tus.

Prisikėlimo bankelio pir
mininku yra S. Čepas, o Paramos 
— V. Aušrotas. Prisikėlimo 
kooperatyvo centrinė įstaiga ir 
jos skyrius Anapily atlieka ope
racijas ir sekmadieniais.

Kovo mėnesį kiekvienais me
tais metiniam narių susirinkime 
pateikiama metinė apyskaita ir 
diskutuojama bankelių veikla. Iš 
šiemet pateiktų apyskaitų ma
tome, kad 1975 gruodžio 31 Pa
ramoj lietuviai turėjo pasidėję 
11,365.875 dol., o Prisikėlimo 
kooperatyve — 8,521,774 dol. 
Taigi Toronto lietuviai abie
juose bankeliuose laiko beveik 
20 milijonų dolerių. O kiek jie 
dar laiko pinigų Kanados ban
kuose? Kiek vertinamas jų kil
nojamas bei nekilnojamas tur
tas?

Iš to tektų daryti išvadą, kiek 
šio miesto lietuviai yra darbš
tūs ir apsukrūs. Atvykę prieš 25- 
rius metus, tvirtai čia įsikūrė 
ir buvo pajėgūs aprūpinti ne tik 
save, bet įsigijo ir išlaiko tris 
milžiniškas tautines tvirtoves: 
Prisikėlimo ir Anapilio parapijas 
bei Lietuvių Namus.

l.a.

renka medžiagą apie ankstes
niuosius ir paskutiniuosius lie
tuvius ateivius ir jų organizaci
jas Hartfordo apylinkėj; bus su
daryta istorinė etninė knyga. Be 
to, jis pranešė džiugią žinią, 
kad lietuvių išrinktas ir pristaty
tas muz. J. Petkaitis yra priim
tas į Bicentennial ir bus pagerb
tas Hartforde JAV sukakties iš
kilmėse.

Nutarta apylinkės tautinių šo
kių grupėm, vykstančiom į Chi- 
cagą, palengvinti kelionės išlai
das, išleidžiant laimėjimam 
naują spalvotą televiziją ir muzi
kos aparatą auto mašinai.

Diskutuoti politiniai reika
lai. Valdybos vardu sutarta pa
rašyti laišką prezidentui G. For
dui (per dr. M. Kuropą, specia
lų jo asistentą) dėl naujo pavo
jaus Lietuvai pagal Sonnenfeld- 
to pareiškimą. Laišką parašys 
pirm. S. Zabulis.

Posėdis baigtas vėlokai ir 
draugiškoj nuotaikoj.

Literatūros popietė
Jaunimo klubas savo salėj ko

vo 21 surengė kultūringą litera
tūros popietę, kurioj gražiai pa
sireiškė jaunimas. Programą pra
dėjo B. Zdanytė. Programai ves
ti buvo pristatyta D. Šliogerytė. 
Ji, išaiškinus programos eigą, 
prelegentu pakvietė jauną ir 
simpatingą dr. Joną Zdanį, kuris 
paskaitai tema pasirinko poetą 
Henriką Radauską. Apibūdinęs 
poetą, paskaitė keturis jo eilė
raščius.

Dr. J. Zdanys yra talentingas 
literatas. Gavo stipendiją moks
lui. Baigė Yale universitetą New 
Haven, Ct. Išvertė H. Radaus
ko poeziją į anglų kalbą. Atvirai 
ir nuoširdžiai pasisakė, kad Ra
dausko eilėrraščiai jam patinka.

Po paskaitos į poezijos vaini
ką įsipynė ir kiti klubo nariai. 
Savo švelniais jaunatviškais bal
sais jie vaizdžiai paskaitė dau
giau įvairių eilėraščių.

Šiai turtingai popietei užsibai
gus, dalyviai dėkingai įvertino 
jaunųjų talentų programą ir dar 
ilgiau pabendravo kartu prie 
vaišių, besidalindami maloniais 
įspūdžiais.

Atsilankiusių buvo pilna salė. 
Jaunimas susilaukė svečių iš 
kitur. Atvyko dr. E. Vaišnienė,
G. Ivaškienė. Džiaugės sykiu Su 
jaunimu ir mokytoja K. Mari- 
jošienė, I. Ruseckienė bei kt. 
Jaunimo klubds gavo laišką iš 
LB apylinkės iždininko H. Dap
kaus su jo asmeniška dovana 
ir linkėjimais. Buvo linksma ir 
džiugu visiem.

M. Petrauskienė

Demokratų partijos platformos sudarymo komitetui lietuvių 
nuomones taip pat pareiškė ir lietuvių demokratų atstovai: 
Regina Žymantaitė ir Antanas Varnas (d.), New Yorko Altos 
pirmininkas. Kairėj — demokratų tautinio komiteto pirmi
ninkas Andrew Valuchek, už Žymantaitės — Rhode Island 
gubernatorius Philip Noel, vadovavęs platformos apklausi
nėjimui. \

CHICAGOJ
Autografas ekrane 

Kun. A. Kezio filmo 
“Sala” premjera

Chicagoj, Jaunimo Centro sa
lėj, sausio 6 buvo pademonst
ruotas dviejų dalių spalvotas 
garsinis filmas “Sala”, vaiz
duojąs Los Angeles lietuvių 
gyvenimą ir jų veiklą.

Kun. Algimantas Kezys, SJ, 
yra žymus fotografas. Jo nuo
traukos dažnai spausdinamos 

įvairiuose amerikiečių žurna
luose. Jau keletas metų, šalia fo
tografijos, jo dėmesys yra krei
piamas į lietuviško gyvenimo 
filmų gamybą. Jau yra susukęs 
ne vieną filmą iš mūsų žymes
nių asmenų veiklos.

Pirmojoj “Salos” daly rodomas 
Los Angeles lietuviškų organi- 
nizacijų gyvenimas. Čia stebim 
lietuvišką radiją, skautus, šokių 
grupes, parapijos chorą, litua
nistinę mokyklą, Balfą ir kitas 
organizacijas. Antrojoj daly ma

tom savo veikla pasižymėjusius 
asmenis, išryškinant jų aplinką, 
jų siekius ir kūrybą. Pro žiū
rovų akis praslenka poetas B. 
Brazdžionis, komp. Br. Budriū- 
nas, solistai B. ir R. Dabšiai, 
A. Pavasaris, F. Korsakaitė, S. 
Klimaitė, rašytojai J. Švaistas, J. 
Gliaudą, A. Norimas, P. Orin- 
taitė, dailininkai J. Rimša, 
komp. G. Gudauskienė, muz. R. 
Apeikytė, aktoriai J. Kaributas, 
Rūta Kilmonytė-Lee su motina, 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Bielskis, žurnalistai Br. Raila, J. 
Kojelis ir daugelis kitų.

Filmas tęsėsi nepilnas dvi va
landas. Los Angeles — tąi sala, 
kurioj vyksta lietuvių kultūrinis 
gyvenimas.

Miestas paskendęs nakties 
tamsoj. Toli šviečia ir spindi

MINDAUGO PILAITĖ 
HARTFORDO SPAUDOJE

Hartford, Conn., dienraštis 
The Hartford Times kovo 21 įsi
dėjo redakcijos nario Charles 
Lafreniere straipsnį apie Lietu
vos karaliaus Mindaugo pilaitę 
Putname, Conn.

Straipsnio autorius pirma pa
pasakoja, kas tas Putnamas, kas 
tos lietuvaitės seserys, vie
nuolės. Jų vienuolyno artumoj 
stovi pilaitė, skirta Lietuvos ka
raliui Mindaugui pagerbti. Tą 
pilį pastatė kun. Stasys Yla. Au
torius supažindina su kun. Ylos 
istorija, kad jis buvo koncentra
cijos stovykloj nacių Vokietijoj, 
kad yra daugelio knygų auto
rius. Norėdamas atžymėti Min
daugo mirties 700 metų sukaktį 
(karalius buvo nužudytas 1263), 
kun. St. Yla 1961 pradėjo statyti 
šią pilį iš lauko akmenų.

Straipsnio autorius toliau 
pasakoja Mindaugo istoriją ir kas 
šioj pilaitėj vaizduojama, kokios 
čia mozaikos, altorius, vitraži
nis langas, kaip dar nori pilai
tę pagražinti.

Straipsnis pailiustruotas pen
kiom nuotraukom. Vienoj ma
tome, kaip kun. St. Yla aiškina 
mozaiką, kitur kalbasi su kores
pondentu, dar kitur matome pi
laitės vaizdą iš lauko, prie durų 
stovintį patį pilaitės statytoją. 

žiburiai. Žmonės nepasotinamai 
veržiasi į šviesą, didindami ka
mertono virpėjimą, pagrei
tindami judesius, padidindami 
vakaro šviesų žėrėjimą ir spin
dėjimą.

Sukant šį filmą, kun. A. Kezį 
lydėjo entuziazmas. Jis surado 
būdą nugalėti ir dideliem šio 
filmo materialiniam sunkumam. 
Su savo stambia auka į pagalbą 
atėjo inž. Gasparas Kazlauskas, 
kuris čia turi savo geležies su
virinimo įmonę “Are”.

Kezys — plati, šakota ir tur
tinga asmenybė. Ne tas žmogus 
vargšas, kuris neturi nė cento, 
bet tas, kuris neturi svajonių. 
Svajonių ir fantazijos iš Kezio 
galima pasiskolinti.

Filmas “Sala” priskirtinas 
prie meninės dokumentacijos 
filmų. Jis turi ir kai kurių trū
kumų, kurių specialistas surastų 
daugiau, negu čia mano nurody
ta. Pvz., kai kurie sinchroniza
cijos trūkumai (atgamintas gar
sas ir jį atitinkąs vaizdas ekra
ne turi būti griežtai suderinti 
laiko atžvilgiu). Kai kuriose vie
tose garsiniai efektai nenatūra
lūs ir deformuoti. Sumanymas 
antrojoj filmo daly suminėtų as
menų finalinę sceną užbaigti tos 
pačios rūšies gamtos peizažu 
apie 15 kartų, būtent — besi
daužančiomis į Kalifornijos uo
lotus krantus bangomis, labai 
geras, bet jo negalima priskaity- 
ti prie filmo teigiamybių, nes jis 
sukelia monotonumą. Jei šis 
vaizdas būtų panaudotas bent 
du kartus ir filmo finalinėj sce
noj, būtų buvęs pasiektas stip
resnis įspūdis.

Filmas vertas visų dėmesio.
Antanas Nakas

PADĖKA
Mirus musų mylimai Mamy

tei, Uošvei ir Senelei
MICHALINAI 

BRASIŪNIENEI 
vasario 18, nuoširdžiai dėkoja
me visiemgiminėm, draugam ir 
pažįstamiem, užjautusiem mus 
skausme, lankiusiem velionę, 
užprašiusiem mišias užjos sie
lą, aukojusiem Kultūros Židi
niui ir puošusiom jos karstą 
gėlėmis.

Giliai dėkojame Angelų Kara
lienės parapijos kun. V. Piktur
nai, atlikusiam religines apei
gas koplyčioj, aukojusiam iškil
mingas mišias, asistuojant Tė
vui P. Baltakiui, OFM, kun. J. 
Pakalniškiui, kun. A. Petraus
kui, ir palydėjusiam velionę į 
Gate of Heaven kapines Hano- 
ver, N.J. Dėkojam laidotuvių 
direktoreiMarytei Šalinskieneė 
už nuoširdų ir tvarkingą laido
tuvių tvarkymą.

Ypatinga padėka mūsų mie
liem Bičiuliam Stasiui ir dak
tarei Irenai Giedrikiam, dak
tarui J. irlrenai Dičpinigaičiam, 
daktaram Antanui ir Janinai 
Snieškam, mūsų šeimą globo- 
jusiem mūsų skausme.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
kitiem, bet kuo prisidėjusiem ir 
mus užjautusiem.

Liūdinti duktė
Pelagija Leveckienė ir šeima
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BONNIE BRAE
EDUCATIONAl-VOCATIONAl TREATMENT CENTER
Our program foeuses on the growth of our young 
people to inerease their knowledge about self, 
others and the realities of a demoeratie society.
Our goal is to return young people to their 
familieš and communities with a greater feeling of 
self worth, a sensitivity to others and direction for 
his life.

BONNIE BRAE
Valley Road 

Millington, NJ. 07946

201-647-0800
Mrs. Ruth E. Walsh, Executive Director 

Michael J. VViernasz, ACSW, Program Director

WEAVER’S STORE
YARNS FOR

' WEAVING, KNITT1NG, 
. CROCHBTING 

AND ACCESSORIES 
sfbcializi4o in

CAMP ASSORTMENTS
271 AUBURN STREET 
NEWT0WN, MASS. 02166
(617) 965-4089

MERKY MERMAID
RESORT MOTEL 

AT THE HEAD OF THE HARBOR

EFFICIENCIES
HEATED POOL 
PRIVATE BEACH 
AIR COND.-HEATED 
PRIE TV
WALK TO ALL FISHING 

• RSHfNG JETTY
WELCOME 

Sports Fishermen 
and 

Families
O)?EN 

ALL YR.

>09MO. utį >

WRITE FOR BROCHURE Z 
PHONE 516 668-2261 WEST LAKE DRIVE, 

MONTAUK HARBOR, N.Y.

ANNOUNCING THE FORMATION OF
THE JOE KUBERT SCHOOLL OF 

CARTOON & GRAPHIC ART 
A two year Inatltutlon approved In princlple by 
theDeptof Education of the Stateoof New Jersey 
The "telegrephic” approach to the commercial 
art medin. Limited Enrollment For further detalia 

write THE JOE KUBERT SCHOOL
P. O. Box 894. DOVER, N.J. 07801

Deer Meattm Campground
(814)927-8125 Cooksburg, Penna.

Facilities and Attractions:
600 Sites • Electric, water. sewer hookups 

• Hot showers • Flush toilets 
Dumping stations •. Tables, firewood & 
fire rings • Store • Recreation shelter • 

Pavilion • Miniature golf • Horseshoes • 
Volleyball • Shuffleboard • Playground • 
Bicycle riding • Swimming, riding stables 
nearby • Hiking & Snowmobile trails • 

Pets on leash
, Barn available for dancing

Season Datas: Monday after
Palm Sunday through mid-December

7h
FITTERS

lst class for ASME Cede 
tanks and heat ex- 
changers for our iew 
Chester plant Good pay, 
(ringe benefits. Apply 
between 8 AM and 3.30 
P.M.at:

Old Dominion 
Iron & Steel Co.

13200 Ramblewood Drivę

Chester, Va.
OVERTIME AVAILABLE

Equal Opportunity 
Empioyer

f

Honno Borboro 
Prodoctions, <nc.

Old Dominion 
Iron& Steel Co.TAULY-HO MOBILE 

HOME ESTATES
AJ3ULT RETIREMJENT 

COMMUNITY
OUALITY DIONIFIED UVING 

TODAY
RT 22 DOVCR PLAINS, NY 12622

(•14) 877-3774 DISCOVER THE NEVV 
BASS RIVER KOA 

The Setting of a Statė Park with All 
the Comfort and Convenlence of a Resort

15 minutes from free ocean beaches 
Seasonal Available

a®
Harper’s Ferry, West Virginia

A Full Facility Park

Bicentennial Area 
Horse Racing 

Outdoor Hisforical Drama 
Harper’s Ferry National 

Hisforical Park 
2 Arts and Crafts Festivals 

1 Hour by Amtrak Rail Service 
to VVashington, D.C.

Box 97, Harper’s Ferry, WV 25425 
Phone: (304) 535-2221

R.P.M. AIR CONDITIONING 
& REFRIGERAT1ON 
SERVICE COMPANY

1257 Eaet 84th Street
Brooklyn, N.Y. 11236

Propr: Riek Ma? tronardl 
Telefono: (21? < 581-3794

JOE’S PAINTING 
$20 A ROOM 

INTERIOR & EXTERIOR 
CALL 638-1011

LAKE VVALLENPAUPACK AREA

SAFARI 
CAMPGROUND^

In the Heart of the Big 
Lake Region of the Poconos 

OPEN YEAR ROUND
• Neeted twiaari>$ peel• Šnare Bmcmc Sat. eighh dariai taaaer
2 mitai w«it of junetion of U.S. 6 on Rf. 590 w«f — 1 
milo in off Rt 590.
1-84 tako Rt 191 to Rt 590 ro»t—10 milas from Hamlin 
—1 mite in off Rt. 590.

STAR RT 1, BOX 113, Hawtey, PA 18428 

PHONE: (717) 226-3317
.denfe’’

All klnds if hys csri to
CAMP UNION 

Where they dfocever sach sthsr and Iha 
ENVIRONMENT 

Rate A Registration information 
(617) 482-1122 
Camp Dept. X 

BOSTON ymc UNION 
46 Beylrten Etroet, Baiton, MA 02116

ACA Accraditod Camp 
Boy> 9-16 

<hake of ž-4-6-8 weeks  

CJUV LAMSKi
FOR BOYS 8-15

BEAR ISLAND
LAKEWHimPE8JUIKBE.II.Hl

FAMILY CAMP 
AUG. 28-86PT.8 

CMFMFMTNEBmiEFMnLY 
, BEARI8LAND

LAKE SHNPESAUKFE, N.H. 
LAWRENCE YMCA 

40LAmCEST.
LAWRERCE. HASS. 01840

617-SFM181

į 
»•

CAMP BLAZING TRAIL
DENMARK, MAINE

GIRLS 10-17 JULY 5 — AUG. 30
VVRITE: 140 CLARENDON ST. BOSTON, MASS 

02116 TELEPHONE: 617 536-7940 EXT. 15

609 296-9163
BASS RIVER KOA

P.O. BOX 242 TUCKERTON, N.J.

...................-.............. .......

FERRY ROAT 
CAMPSITES

Historical Ferry—150 Years in Operation Camping—Boaling—Fishing 
Qniet end Pe4u*fnl (*n Scenlc SusgnelMinna River 
Ph: (717) 444-3200 

2 Ml. S. ON US HWY. 11 & 15

ii
I ►
s

I * _ ..... —. —... —— .... .. . .   ...

LIVERFOOL, PA.17O45 1
O’KEEFFE MOVERS

LOCAL & LONG DISTANCE OVERSEAS SHIP- 
MENTS OUEENS TEL. NO. 525-4342 516 294- 
0877 MEMBER OF L.l. MOVING & STORAGE 
ASSN. FLORIDA CALIFORNIA TEXAS ICC NO. 
93463 (AGENTS FOR AMERICAN VAN LINES) 
“VVITH ALL OUR MITE, WE DO IT RITEI" 

388 PENINSULA BLVD., HEMPSTEAD, N.Y. 
MEMBER OF L.l. MOVING AND STORAGE 

ASSN.

DAN’S MOVING SERVICE
' RATE 3 MEN VAN $28 PER HOUR FLAT RATES 

AVAILABLE 24 HOUR SERVICE LICENSED 
INSURED DAILY TRIPS TO AND FROM: STATEN

&ISLAND, NEVV YORK CITY WESTCHESTER 
LONG ISLAND ALSO SPRING CLEANUP 

SPECIALIZE BASEMENTS ATTICS CELLARS 
GARAGES CALL (516) 599-5894

&

JAMES WHITE 
FLOOR WAXING — 

FOR HOMES AND OFFICES 
CALL 516 623-2280

WE TAKE PRIDE IN OUR VVORK

BEACH RESORT
100 UNITS DIRECTLY ON OCEAN

4
Private Beach—WALK TO TOWN 
Luxurious Accommodations 
Free Continental Breakfast 
Ali rooms‘air cofid., TV & Refrig. 
Golf & Tennis at Montauk 
Golf Club

L0W OFF SEASON RATES
PO. Box 936 C O 

MONTAUK, N.Y. 11954 

(516) 668-5103-5104

F & L. MOVING & 
STORAGE

LOCAL & LONG DISTANCE FREE ESTIMATES 
FULLY INSURED PACKING & CRATING ALL 
MATERIALS FOR YOUR MOVĖ COURTEOUS & 
DEPENDABLE SERVICE 516 295-4037 212 471- 

3923 365 VVESTMINSTER RD., CEDARHURST 
LICENSE NO. 1605

BOOKERS REPAIR SHOP 
COMPLETE AUTO REPAIRS ROAD SERVICE AND 
TOVVING EXPERT MECHANICS N.Y. STATĖ 
INSPECTION STATION OPEN 7 DAYS A VVEEK

CALL 864-9556 OR 864-8638

VALLEY BROOK 
School of Horsemanship 

Southwick, Mass.
Hunt seat epuitation program for giria 8-16 
Professional quallfled riding masters, spaclous 
Indoor arena, hunt course, horse shows. WSI 
pool instruction crafts tennis 150 acres wooden 

trails and beautiful grounds.
3 weeks $450; 6 weeks $875 July 11 to August 21 
Brochure: Prlscllla Devono College Highway, 
SouthVvIck, Mass. 01077 Tel. (413) 569-3223 

10TH YEAR

BELLAIRE VAN CO. INC. <
ESTABLISHED 1906 

LOCAL — LONG DISTANCE 
NASSAU SUFFOLK VVESTCHESTER 

METROPOLITAN AREA UPSTATE COUNTIES 
L0W HOURLY RATES FLORAL PARK TEL. NO. 

354-8340 2200 JERICHO TPKE., 
GARDEN CITY PARK LIC NO. 935

SUPER COMFORTABLE 100% HEAYY COTTON
ACTION SHORTS

Cut comfortably loose for wearlng ease at all 
times. Button fly front 5 front pockets, one back 
pocket Rubber buttons tool Even walst slzes 
26-40, Send color choices between khakl Breton 
red, deep green, natūrai wheat. Send check. 
Bank Amerlcard or American Express $16.00; 2 
for $30. Indicate lst, 2nd or 3rd cholce color. 
Post paid, full back guarantee. Ask for 
free ca tai ogu e.

RUGGED VVEAR LTD.
BOX 84 SLOCUM, R.l. 02877

HILLTOP HILL MANOR
70 BOYS 70 GIRLS

COMPLETE HORSEMANSHIP PROGRAM 
Separate camps on mountain lake. AR land & 
water sports. Daily riding. Camp owned horses. 
Trlps, horseback, canoe, pioneerlng, rock 
cllmbing, cavlng. Ages 5-16. Inclusive fee 8 wks 
$1075, 6 wks $800, 4 wks. $575. Fine 52 year 
reputalon. Accred. ACA. Phone: 607 637-5201 

H.D. HILLMAN, HANCOCK, NEVV YORK 13783

HOUSEKEEPER 
leikomaielmlnlnkė. Atskiras kambarys,televizija, 
vonia. Great Necke gražūs namai su baseinu.

I Du mokyklinio amžiaus vaikai. Geras atlygini 
) mas. Reikia mokėti anglKkal. Referencljos. Dėl 
' pasimatymo skambinti (516) 487-4372 
t

I

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

DON’T READ THIS AD
unless you wlsh to sėli your dlamonde, g oi d, 
estates for the highėst prevaHing prices to a 
private Indivldual. Can’t come to my office In 
Plalnvlew? I’ll visit you. Call anytime Includes 
evenings & Sunday. Mr. Jerold 516 433-4124.

PAINTING & CARPENTRY
Lerge & Smal; All Type, lnterlor-Exterlor Ouality 
Workmanshlp Bldg. Landiord Special Rates Also 
Commercial Residents Reasonable Rates Free 
Estimates Call VINCENT BRONX, N. Y.

(212) OL 4-0857

DELTA TERMITE CONTROL
FREE INSPECTION — NO OBLIGATION 

ANY PROBLEM ANY AREA TREATED $79.95 
UP TO 10 LINULAR FT. 212 994-3884 516 249-3127

MUNDANO GROCERY
OPEN 6 DAYS A VVEEK FROM 6:30 AM TO 6:30 PM 

FINEST OF GROCERIES VVE DELIVER 
1587 THERRIOT AVENUE BRONX, N.Y.

CALL TA 9-9334

MAPLE ROCK CAMP SITE
TENT AND TRAILER

CAMPER PARKING SPECIAL RATES FULL 
.HOOKUPS OPEN ALL YEAR THEATRES, ATTRAC- 
TIONS — HEATED GAME ROOMS HEATED RĘST 
ROOMS — SPECIAL GROUP RATES RT. 715 2 1/2 
MIN. OF TANNERVILLE PHONE: 717 6294)100

H & R LAVVN 
MOVVER SERVICE 

643 SAVVMILL RIVER ROAD 
ARDSLEY, N.Y.

CALL (914) 693-2300 ASK FOR RALPH

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y.

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

HOUSE OF SERENA 
Stairwayto Sobriety

REHABILITATE ALCOHOLICS CALL 914 
MA8-9823 MR. JOSEPH LO PICCOLO DIRECTOR

WE

(516) 872-0091 (516) 872-0016 
“FREE ESTIMATE”

MR. TREE
TREE REMOVAL LANDSCAPING PRUNING 

STUMP REMOVAL TOPPING MOVING CLEAN UPS 
BŪT NOT YOUR POCKETS 

LICENSED INSURED

CAMP GOOD NEWS ON CAPE COD
Separate campus for boys & girls 6-16 42nd 
season, šame management, 207 acres. Sports, 
trlps, swimmlng, canoelng, sailing, handlcrafts, 
tennis, tutorlng. Teenage programs. Resident 
M.D. & R.N. We alm to build Chrlstlan character. 
3 1/2 weeks $300., 7 weeks $550. VVrite Chaplaln 
VVyeth W III ar d Box 302, VValtham, Mass. 02154. Tel. 
617 893-3087.

CEE — BEE
OIL BURNER SERVICE AND INSTALLATION 
COMMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENTIAL 
BOILER CLEANING AND INSTALLATION 

CALL 862-9298 MR. BROVVN

D&R
MOVING & STORAGE

ICC NO. 73828
FLORIDA CALIFORNIATEXAS 

LOCAL & LONG DISTANCE SPECIALISTS 
SERVING ALL NASSAU , SUFFOLK & OUEENS 

FIREPROOF VVAREHOUSE PACKING PIANO 
MOVING COMMERCIAL HOUSEHOLD TRUCKING 

FREE ESTIMATES
678-2732

3531 Lavvson Blvd., Oceanslde 
Oueens Tel. 212 347-2213

SUMMER RIDING SCHOOL
FOR BOYS AND GIRLS AGES 7 TO 17 

Complete program Includlng instruction In 
equltatlon, forward reat hunters and jumpers. 
Stadlumjumplng r Ings. Hunt course cross country 
course, m lies of trails Indoor arena. Also olymplc 
swlmmlng pool, water skllng, 2 aU weather tennis 
courts, bąli sports, rlflery, archery, crafts, horse 
shows, over night trlps, cook outs, dances 

Experlenced Supervlslon
FOX HILL SCHOOL OF HORSEMANSHIP 

BOX “TM” GREENFIELD PARK, N.Y. 1743S 
(Member AMSA & ACA) TEL: 914 647-6717

Pool -100 acre lake - Trails

1

* *

CAMP FATIMA
Gilmanton I. W., N.H. 03837

BoyR7-16
June 27-Aug. 21 

$175—2 weeks 
$650—Season - 

Contact: Box 10760 
Concord, N.H. 03301

603-224-1285

STATĖ WIDE PALLET COMPANY 
1697 Bridge Street Rahway, N.J. 
PALLETS NEVV, USED OR RECONDITIONED 

REPAIRING IS OUR SPECIALTY ALSO ON SITE 
REPAIRING CALL 201 574-0615

H

■i . —"

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WBJ DETLIVER
TELEF. 296-4130

EUMOODFARM
FerleyssM Girkite 14 

Reol vrorking form, 600 acres of 
woodland. Horses, ponys, petį, all 
camp activities. Pool, trout brook. 
Rates, reservations, EI , Vt. 05044,' 
Maurice and Margaret Eaton, Tel. 
802-333-9717.

SMITH MT. LAKE
CRAZy hoRSE 
CAMpQROUNds

EADOVvS

Located: 13 mi. S. oi Mcneta on Rt 122 
—turn left ori Rt 616—6 <ni. »o entrance.

Z————s
0N SITE CAMPER RENTALS

HILL’S THE FRIENDLY RESORT 
FOR NICE PEOPLE P.O. BOX 631 CALLICOON 
CENTER, N.Y. 12724 TIME TO MAKE PLANS FOR 
DECORATION DAY VVEEKENDSPENDITWITH US! 
YOU’LL LIKĘ IT! BROCHURE AND RATES ON 

REGUEST WRITE OR CALL 914 482-4729

FRANCINE’S BRIDALS
WE HAVE EVERYTHING FOR THE BRIDE AND 

BRIDES MOTHER LATEST FASHIONS AT 
DISCOUNT PRICES

404 MAIN STREET CENTER MORICHES, L.I.
CALL (516) 878-2324

AVĖ MARIA GIFT SHOP
58-26 CATALPA AVENUE RIDGEVVOOD, OUEENS 

OPEN 7 DAYS A VVEEK
WE HAVE THE FINEST OF GIFTS
CALL 366-7193 MR. JOE FINGER

A.M. OUICK WAY PIZZA •
OPEN 7 DAYS A VVEEK TILL 2 A.M. THE BEST 
PIZZA AND HOT HEROS SLICE .50C.LARGE PIE 
$3.75, SMALL PIE $3.25, SICILIAN $5.00 WE 
DELIVER CALL 339-9888 934 KINGS HIGHWAY, 

BKLYN. ASKF FOR ALFREDO & CLAUDIO

E.S. PAINTING
CORNICES VVINDOVVS FIRESCAPES $25 PER 
BASKET, 2 COATS, SCAFFOLD LIC. FULLY INS. 
FREE ĖST. COMMERCIAL PRIVATE HOMES 

ROOFING VVATERPROOFING 680-0470 OR 
259-5602

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK ELECTRICAL VVORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

SAM’S HOME IMPROVEMENT 
Carpentry, Paneling & Roofing, Bathrooms, 

Kitchens & Atties Complete Basements Free 
Estimates — 212 846-3089

TRIPLEBROOK 
FARM CAMPGROUND

OPEN ALL YEAR 
MODERN FACILITIES-NO PETS 

LOCATED 3 MILĖS WEST OF 
HOPE NEVV JERSEY

Hiking—Reloxing—Wcding 
Bothing—Nature—Free Hot 

Showers—Flush Toilets 
laundromat—Dumping Station 
Mini-Bike Trail off Campground 

Camp Store
For Reservetions Wrltei 

Clarence LaBarre 
RFD 1, Box 38,

Blalr»town, N.J. 07825 
(201)459-4079

ODGE

Killington, Vt. 05751 
A casual 
friendly 

family Lodge
•

Lots to do-or just 
relax in a scenic moun
tain setting. Indepen- 
dent activities for kids. 

Great home - style 
cooking.

30 Thundering Brook Rd. 
Killington, Vt 05751 

(802)775-1010

CAMP SAINT BENEDICT
Nevvton, Nevv Jersey 60 mile* north of N.Y.C.
For boys: 7-15 8 week$: June 26th - August 21$t
$80 per tveek — twe week minimum — brothers' ditcauhts

Conducted by Benedictines of St. Paul's Abbey
500 acres of natūrai vvoodland — ęualified staff — all šparts 

. — swimming instructions — canoe trips — horseback riding
— rities — archery — camping aut — nature hikes
astronomy.

Accredited by American Camping Association

1 Write: Br. Luke O'ConnelI, OSB — • Dept. Fu St. Paul's Abbey. 
Nevvton, N. J. 07860

Svvimming Pool
Boat Slips—Dock—Ramp
Campors Store—LP Gas 
Laundromat
Dump Station
Boat Rentals with Motors
Canoes and Paddle Boats
Tiled Restrooms—Hot Showers 
Miniature Golf
Basketball and Volleyball Čourt 
Pavilion for Planned Activities 
Full Hookups
Pull Thru Sites
Recreation Room—Playground 
Lake Swimming and Fishing

DAY VISITORS—GROUP PICNIC

TRAILER & BOAT STORAGE
V—__ ______-_____ /

VVrite: Kori & Carole Kuhn 
Rt. 1, Box 178A
Moneta, VA 24121
Phone: 703 721-2792

JUOZAS k
1900 t I9T2

Lietuviško stiliaus paminki;- 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
Nevv Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

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

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

TERMITE KING 
EXTERMINATING INC.

SERVING BKLYN, STATEN ISLAND AND OUEENS 
AREA HOMES COMMERCIAL & INDUSTRIAL 

PLACES WE TAKE PRIDE IN OUR VVORK
CALL 439-8400 MR. GEORGE NELSON

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

SCHRAGER’S
Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 

Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

Nevv York City Tel.: TR 9-0400

Atidara kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą
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MUZIKA ATVELYKIO POPIETĖJ
LMK Federacijos New Yorko 

klubas balandžio 25 surengė tra
dicinę Atvelykio popietę. Kaip 
įprasta, popietėj būna dvi dalys 
— kultūrinė ir vaišės.

Pernai ir šiemet kultūrinėj 
daly buvo koncertai. Abiem at
vejais klubas surado dar niekur 
negirdėtus menininkus. Praei
tais metais lietuviam pasirodė 
Danutė Pomerancaitė ir Yuri 
Mazurkevičius, abu smuikinin
kai, ir dainavo jauna solistė An
gelė Kiaušaitė.

Šių metų popietėj buvo irgi 
naujiena, tai čelistė Thirza Ben- 
dokas. Prie jos prisijungė pianis
tė Aldona Kepalaitė. Jos abi at
liko popietės malonią ir gražią 
programą.

Pradžioj pianistė Aldona Ke
palaitė paskambino du nedide
lius Chopino kūrinius — Im
promptu ir Scherzo. Ji taip pat 
pianu palydėjo ir čelistę.

Čelistę Thirza Bendokas pri
statė klubo pirmininkė dr. Mari
ja Žukauskienė, trumpai sumi
nėdama, kas ji, iš kur. Šiuo me
tu ji studijuoja mužiką Juilliar- 
do konservatorijoj Manhattane. 
Šiais metais baigia.

Kilusi iš Conn. valstybės, gi

Atvelykio popietėj Kultūros Židiny New Yorke čelo groja 
Thirza Bendokas, ją pianu palydi Aldona Kepalaitė. Popietę 
surengė LMK Federacijos New Yorko klubas. Nuotr. L. Tamo
šaičio 

Viešpačiui pasišaukus pas save buv. mūsų mokytoją

T. JONĄ DYBURĮ,

mes, Šv. Antano gimnazijos auklėtiniai ir T. Jono draugai, 
reiškiame užuojautą pranciškonams, drauge su jais liūdime 
ir užprašome už T. Jono vėlę gregorijoniškas mišias.

f*

Donatas Aleksandravičius, Richmond Hill, N.Y. » 
Ričardas Baliūnas, Bethpage, N.Y.
Jonas Balkus, Brooklyn, N.Y. 
Paulius Bičiūnas, Chicago, Iii. 
Petras Bičiūnas, Chicago, Iii. 
Petras Bražionis, Chicago, Iii. 
Benediktas Budrevičius, Jupiter, Fla. 
Gintaras Buivys, North Hollyioood, Ca. 
Antanas Dargis, Kearny, N.J. 
Martynas Dargis, Kearny, N.J.
Juozas Gudinskas, Hamilton, Ont.
Ričardas Krulikas, Richmond Hill, N.Y.
Vytautas Mickevičius, Montreal, Que.
Vytautas Mikalauskas, Richmond Hill, N.Y. 
Rimantas Ramonas, Linden, N.J.

t Petras Striupaitis, Chicago, Iii.
Vytautas Vasiliauskas, Hemlock, N.Y.
Albert Yatkauskas, Fort Bragg, N.C.
John Yatkauskas, Yonkers, N.Y.
Romas 'Žemaitis, Newburgh, N.Y.

musi netoli Waterburio, Conn. 
Tėvo tėvai buvo atvykę iš Lie
tuvos. Tėvas jau gimęs čia. Mirė 
prieš porą metų. Liko tik jos 
motina, kuri yra lenkiškos kil
mės, čia gimusi. Tėvas palaikė 
ryšius su lietuviais, jaunoji če
listė moka keletą žodžių lietu
viškai, vieną kitą išsireiškimą.

Groja ji gražiai, įsigilindama 
į muziką ir ją jausdama. Tonas 
sodrus. Tikrai buvo malonu 
klausytis abiejų — čelistės ir 
pianistės atliekamų kūrinių. Čia 
girdėjome Paganini Contabile ir 
Schuberto ilgoką sonatą.

Po koncertinės dalies buvo 
vaišės. Maldą sukalbėjo tėv. 
Paulius Baltakis, OFM. Vidury 

salės buvo didelis papuoštas 
vaišių stalas su tradiciniais Ve
lykų valgiais. Buvo labai puikiai 
išmargintų margučių, daugybė 
valgių, pyragų. Viskas buvo pa
rengta elegantiškai. Nuo vaišių 
stalo žmonės nešėsi valgį prie 
savo stalo, ten šnekučiavo su 
kaimynais ir užkandžiavo. 
Svečių buvo ir iš New Haveno, 
Hartfordo, ir iŠ New Yorko apy
linkių. Tų svečių galėjo būti ir 
daugiau, (p.j.)

Atvelykio popietę Kultūros Židiny surengė LMK Federacijos New Yorko klubas. Prie gra
žaus vaišių stalo stovi rengėjos iš k. dr. Noakaitė, M. Noreikienė, G. Treimanienė, J. Vy- 
tuvienė, S. Skobeikienė, M. Žukauskienė, M. Klivečkienė, G. Donahue, E. Noakienė, V. 
Šileikienė, P. IvaŠauskienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Žurnalistą Kazį Obolėną prisimenant
Balandžio 20 suėjo 10 metų, 

kai mirė žurnalistas Kazys Obo- 
lėnas, daugelio laikraščių bend
radarbis, redaktorius, leidėjas.

Buvo jis gimęs 1898 gegužės 
22 Degutiškėje, Daugėliškio 
valsčiuje, Švenčionių apskr. Tai 
Vilniaus kraštas, kur lietuviškoji 
kultūra jau turėjo sąlyčio su 
lenkiškąja kultūra. Tai buvo žy
mu ir jo šeimoje. Jis pats pasa
kojo, kad jie buvo trys broliai ir 
visi skirtingomis pavardėmis. 
Giminė vadinosi Obolevičiai. Jo 
vienas brolis ir buvo Obolevi- 
čius, antras brolis pasidarė Ja
blonskiu, o jis savo pavardę 
sulietuvino — pasivadino 
Obolėnu.

Spaudoje jis bendradarbiavo 
nuo 1920 metų. 1924-30 buvo 
Trimito redaktorius, 1930-34 
Mūsų Rytojaus redakcijos sekre
torius, 1934-35 Kauno miesto sa
vivaldybės pareigūnas spaudos 
reikalam, 1935-38 Mūsų Krašto 
redaktorius, 1938-39 spaudos 
korespondentas užsienyje. Nuo 
1940 sausio 28 leido Savaitės 
žurnalą, kol atėjo sovietai. Žur
nalą vėl atgaivino 1942 ir leido 
iki 1944.

Atsidūręs tremtyje, bendra

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos*valdyba, pirmoji sąjungos Valdyba tremty, su svečiais iš Ameri
kos. Iš k. į d. H. Blazas, J. Vaidelys, A. Braziulis, K. Obolėnas, J. Kardelis, vieš
nia A. Devenienė, A. Merkelis, svečias K. Baltramaitis, J. Cicėnas. Žurnalistų Sąjun
gos suvažiavimas įvyko 1947 rugpiūčio 30 Schvveinfurte.

darbiavo Mūsų Kelyje, Tėviškės 
Garse ir k., 1946 suredagavo 
VViesbadene ėjusių Tremtinių 
Žinių pirmąjį numerį, 1949-52 
— Londone ėjusio Britanijos 
Lietuvio redaktorius, 1954 dirbo 
Vliko informacijoje, 1955-57 — 
Amerikos Balso lietuviškosios 
programos bendradarbis.

Rūpindamasis žurnalistų prie
augliu, jau 1925 su Matu Šal
čium prie Trimito organizavo 
žurnalistų korespondencinius 
kursus, kelis kartus buvo Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos valdy
boje, eidamas įvairias pareigas.

VVORCESTER, MASS.
Mokyklos pietūs

Aušros Vartų lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas gegu
žės 2 surengė pietus. Pelnas ski
riamas lituanistinei mokyklai.

Pietuose dalyvavo ir sveikino 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. A. Miciūnas, MIC. 
Sveikino ir Worcesterio LB apy
linkės pirm. V. Židžiūnas. Į- 
vertindamas mokytojų darbą, 
stud. A. Dabrilaitei ir 'B. Mi
liauskaitei LB vardu įteikė do- 

1949 Londone įvyko iš komu
nistų pavergtų kraštų kilusių 
žurnalistų konferencija. Toje 
konferencijoje jis primininkavo 
lietuvių delegacijai.

Gyvendamas New Yorke, 
buvo dažnas Darbininko sve
čias, bendradarbis, mielai pasi
dalindavo savo ilgamete žurna
listine praktika.

Kai buvo Savaitės žurnalo lei
dėju, organizavo novelių kon
kursą, tuo norėdamas savo žur
nalą praturtinti ir pakelti jo li
teratūrinį lygį, (p.j.) 

vaną — I ir II tomą “Lietuvių 
literatūros istorijos”.

Sveikino Maironio Parko 
pirm. K. Adomavičius. Iš Mairo
nio Parko šiais metais gauta 300 
dol. auka, pietum nemokamai 
salė ir laimėjimam dovana. Bu
vo ir daugiau aukojusių po 10 
dol.

Meninę dalį atliko mokiniai, 
vadovaujami mokytojų B. Mi
liauskaitės ir A. Dabrilaitės. 
Antroji programos dalis buvo 
.skirta prisiminti R. Kalantai ir 
kitiem didvyriam, o trečioji —

Gubematūros rūmuose (Statė 
House) balandžio 26-30 bu
vo skirta lietuviam pasiro
dyti Massachusetts valsti
jos Bicentennial minėjime. 
Kiekvieną dieną vyko vis kito
kia programa ir buvo vis kitas 
kalbėtojas. Kalbėjo kleb. kun. A. 
Baltrušūnas, kun. V. Valkavi- 
čius, kun. A. Kontautas, Jo- 
seph White, A. Chaplikas. Prog
ramoj dalyvavo smuikininkas I. 
Vasyliūnas, Jeronimo Kačinsko 
duetą ir kvartetą atlikę Berklee 
kolegijos profesoriai, Brocktono 
vaikų choras ir kt. Buvo išdalin
ta daug kun. J. Prunskio pa-
ruoštų brošiūrų. Vyko liaudies 
drožinių ir-lietuvių dailininkų 
paveikslų paroda. Buvo išstaty
tos fotografijos su pavadinimais 
iš visų lietuviškų parapijų Mass. 
valstijoj, daug lietuviškų ir labai 
senų knygų. Gubernatorius 
Michael Dukakis su štabu irgi 
atsilankė ir pasakė kalbą.

Chicagoj vykusiuose lietu
viškos operos spektakliuose iš 
Bostono dalyvavo S. Santvaras ir 
E.J. Gaideliai. Ten buvo pa
statyta J. Gaidelio opera “Ginta
ro šaly”. J. Kačinskas, operos 
“Juodas laivas” autorius, irgi 
ruošėsi vykti, bet susirgęs nuo 
kelionės turėjo atsisakyti, 
mamyčių garbei.

Mokytojos A. Dabrilaitė ir B. 
Miliauskaitė yra studentės, pri
klauso Worcesterio Lietuvių Or
ganizacijų Tarybos valdybai, 
Bostono ateitininkų, kuopai. A. 
Dabrilaitė yra skaučių vadovė, o 
B. Miliauskaitė dar šoka tautinių 
Šokių grupėj Žaibas.

Šiais metais mokykla išleidžia 
dvi abiturientes: L. Savickaitę 
ir G. Valiuškytę. Valiuškytė 
gyvena Providence, R.I., ir ją 
tėveliai per eilę metų kiekvieną 
šeštadienį veždavo į Worces- 
terio lietuvišką mokyklą, pada
rydami 80 mylių kelionę. «

Tėvų komitetą sudaro: pirm.
O. Pridotkienė, vicepirm. N. 
Pranckevičienė, sekr. I. Sa
vickienė, ižd. J. Miliauskienė.

-o-
Vartotų daiktų ir kitų dalykų 

išpardavimas, organizuojamas 
Moterų Sąjungos 5-tos kuopos, 
Šv. Kazimiero parapijos salėj 
įvyks ne gegužės 15, bet gegu
žės 22, šeštadienį.

J.M. 
r-......... —. .... ......................

Nauja knyga —- lietuviams 
ir nelietuviams— apie 
lietuvių tautos kovą už 
savąjį žodį

THE FORTY
YEARS
OF DARKNESS

I Parašė Juozas Vaišnora 

Vertė Juozas Boley 
Gaunama
“Darbininke” — $2.00 
Kietais viršeliais—$3.00

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

A.A.
GEDIMINUI ŠIMUKONIUI

mirus, tėvams Gražinai Ir Algirdui, broliui Algirdui nuo 

širdžią užuojautą reiškia

Birutė ir Vytautas Kidoliai

\ Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
“Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily ---------

IŠPARDAVIMAS
E.W. DECORATORS

87-14 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. Tel. (212) 441-0057

Big sale on custom made slipcovėrs, draperies, bed- 
spreads, plastic covers & window shades.

All work done on premises.
If you bring in this ad, you wi II save $5.00 on a sofa or 2 

chair covers from our discount prices.
Closed on Saturday. Open on Sunday.

IŠ

BOSTONO, MONTREALIO IR NEW YORKO
Dar yra vietų siose grupėse:

LIEPOS 14 — $1045.00
LIEPOS 28 — $1045.00
RUGSĖJO 1 — $925.00

RUGSĖJO 16 — $725.00 
RUGSĖJO 30 — 726.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

DVI NAUJOS GRUPĖS su Varšuva (4), Krokuva (2), Vilnium (5). 
Druskininkais (2)

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu, Nevv Yorke

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 Wėst Broadvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government Approval 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalaujamus 
iškvietimo dokumentus
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Spaustuvė ... ..(212) 827-1350
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nutarė rengti aštuntąją 
parodą. Parengiamieji 

pradėti dabar. Valdyba 
specialų parodai rengti

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny — šį sekmadienį, gegu
žės 16 d., 12 vai. Mišios bus au
kojamos už a.a. Vladą Baltru
šaitį. Vaišėmis rūpinasi skau
tai. New Yorko ir apylinkės jau
nimas kviečiamas dalyvauti.

Magdalena Galdikienė, iš 
Putnam, Conn., atvykusi į jos 
vyro vardo galerijos atidarymą 
Kultūros Židiny, yra sustojusi 
pas dr. A. Goeldnerienę, Flush
ing, N.Y. Grįždama iš galerijos 
atidarymo, nusilaužė dešinę 
ranką. Į Putnam grįš šį šešta
dienį__________

Už a.a. Tėv. Modestą Stepaitį, 
OFM, minint 14-tas mirties 
metines, pranciškonų koplyčioj 
gegužės 17 d. 7 vai. ryto bus 
aukojamos mišios.

Tautos Fondo adresas yra pa
keistas. Praeitojo Darbininko 
vedamojo skiltyse pateko senas 
adresas. Naujas yra toks: Tautos 
Fondas, Post Office Box 21073, 
VVoodhaven Station, N.Y. 11421.

Ramovėnai ir birutietės gegu
žės 22, šeštadienį, rengia žuvu
sių dėl Lietuvos laisvės ir savo 
mirusių narių minėjimą. Ta pro
ga 10 vai. ryto pranciškonų kop
lyčioj bus aukojamos mišios. Po 
mišių visi eina į kapus mirusių
jų kapų lankyti. Grįžus iš kapi
nių, Kultūros Židiny bus pa
bendravimas ir kavutė. Visi na
riai bei narės ir šauliai kviečia
mi dalyvauti.

Dail. Elena Urbaitytė ir trys 
amerikietės dailininkės daly
vauja Women in the Arts gale
rijos parodoj. Paroda vyksta nuo 
gegužės 22 iki birželio 26. Ga
lerijos adresas: 435 Broome 
Street (East of Broadvvay) Man
hattane. Galerija lankoma tre
čiadienį, ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį nuo 2 iki 5 
v. popiet.

Tautos Fondo suvažiavimas 
šaukiamas gegužės 29-30 Kultū
ros Židinyje. Suvažiavimas pra
sideda šeštadienį 5 v.v. Viso bus 
trys posėdžiai. Bus renkama ta
ryba, padaryti apžvalginiai pra
nešimai.

Akademinis balius, rengiamas 
penktosios Baltijos studijų kon
ferencijos proga, bus gegužės 22, 
šeštadienį, armėnų salėje, 
Manhattane. Rengia baltų komi
tetas konferencijai paremti.

Vytautas ir Irena Alksniniai, 
Flushing, N.Y., paaukojo 15 dol. 
Kultūros Židiniui a.a. Gedimi
nui Šimukoniui atminti. Tėve
liam ir artimiesiem reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam lietuvišką ačiū.

Jurgis ir Jūratė Augiai, No. 
Arlington, N.J., Velykų švenčių 
proga paaukojo 100 dol. Kultū
ros Židinio išlaikymui. Nuošir
dus ačiū.

Tėv. Tomas Žiūraitis, OP, ke
letą dienų svečiavosi pranciško
nų vienuolyne ir dalyvavo meno 
šventėj. Iš čia išvyko atgal į 
Washingtoną.

Vinco Kudirkos lituanistinė 
mokykla Elizabethe, N.J., gegu
žės 23 rengia mokslo metų už- 
baigtuves — pikniką Lithuanian 
Liberty Park, Mitchell Avė., 
Linden, N.J. Po trumpos moks
leivių programos įvyks links
mas piknikas. Kviečiami visi da
lyvauti ir paremti mokyklą. Pra
džia 2 v. popiet.

Batuno metinis susirinkimas 
bus birželio 5. Balandžio 21 įvy
kęs susirinkimas Klivečkų bute 
buvo ne viso Batuno susirinki
mas, o tik lietuviškosios sekci
jos.

RENGIAMA 8-TOJI 
DAILĖS PARODA

LB apygardos valdyba posė
džiavo gegužės 5 Kultūros Židi
ny ir 
dailės 
darbai 
sudarė
komitetą. Iš pačios valdybos į tą 
komitetą įeina Aleksandras Vak
selis ir Česlovas Janušas. Kiti 
trys kviesti nariai yra: dr. Jonas 
Lenktaitis. Jonas Rūtenis ir Pau
lius Jurkus.

Šiemet parodą pradedama 
rengti kur kas anksčiau. Dar 
prieš vasaros atostogas norima 
suplanuoti visus darbus, rudenį 
pradėti pilnu tempu ruoštis pa
rodai. Paroda, kaip ir kitos sep
tynios, bus vasario mėnesio 
gale. Ji rengiama Lietuvos ne
priklausomybės šventei pa
gerbti.

Tarporganizacinio bendravi
mo tema bus nagrinėjama LB 
Woodhaveno apylinkės metinia
me susirinkime gegužės 21, 
penktadienį, 7 vai. vak. Kultū
ros Židiny. Bus bandoma rasti 
išeitį, kaip įvairios organizacijos 
galėtų bendrauti koordinuotoj 
veikloj. Laukiama, kad visi at
vyktų su pasiūlymais ir gyvai 
įsijungtų į svarstybas.

Artričio liga gali paliesti vi
su?, bet ypač kankina asmenis 
tarp 20 ir 50 metų. The Arthri- 
tis Foundation nori visiem pa
dėti. Gegužės mėnuo yra pa
skelbtas artričio mėnesiu ir rūpi
namasi kuo plačiau paskleisti iš 
šios ligos gelbėjimosi priemo
nes. Visi, prisiuntę savo adresą, 
gali nemokamai gauti brošiūrą 
“Rheumatoid Arthritis — A 
Handbook for Patients”. Kreip

tis adresu: New York Arthritis 
Foundation, 221 Park Avenue 
South, New York, N.Y. 10003. 

Tel. 212 677-5790.

VLADĄ BALTRUŠAITĮ PRISIMINUS

Neramios Dienos, J. Matulio
nio prisiminimai, 576 psl. su 
kietais viršeliais, labai patrauk
liai išeista Toronte, Kanadoj. Su 
persiuntimu 16 dol. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske 341 
Highland Bovd. Brooklyn, N.Y. 
11207.

Maironio lituanistinės mokyk
los metinis balius bus šį šeš
tadienį, gegužės 15, Kultūros 
Židiny. Pradžia 8 v.v. Dainuoja 
Louise Senken. Bus duodama 
Vytauto Belecko paruošta šilta 
vakarienė, šokiams gros garsus 
Radionovo orkestras iš Hart
fordo.

Tada Baltrušaičių kieme taip 
puikiai žydėjo gražuolė mimoza, 
ir vasaros šeštadienio popietė 
buvo saulėta ir šviesi. Atrodė, 
jog visas pasaulis skęsta spin
duliuose ir tos puošniosios mi
mozos žieduose.

Tai buvo 1966 metų vasarą. 
Nevv Yorko vyrų choro valdybos 
posėdis vyko Baltrušaičių na
muose Richmond Hill. Kaip vi
sada, Vladas buvo gerai nusitei
kęs, šviesus, draugiškas, mielas. 
Kaip visada, gyvenąs lietuviš
kosios dainos grožiu ir susirū
pinęs jos reikalais.

Prisimenu savo pirmąją repe
ticiją vos tik naujai suorgani
zuotame vyrų chore, kurio orga
nizatoriumi, steigėju ir dirigen
tu buvo Vladas Baltrušaitis. Ta 
repeticija buvo kažkas nauja, ir 
dvi valandos prabėgo nepastebi
mai. Dirigento dėmesys choris
tam, nuoširdumas, šiluma ir 
meilė dainai, — atrodė, jog čia 
susirinkę vienos šeimos nariai.

Prisimenu pirmąjį choro kon
certą, kuris tada puikiai pavyko 
ir buvo pradėtas punktualiai. 
Po šio koncerto choro valdyba 
repeticijos metu įteikė dirigen
tui mažą piniginę dovaną. Ta-

čiau dirigentas grąžino ją ir su
jaudintas pasakė: “Mano bran
gūs dainos broliai, jūs dainuoja
te su manim. Ar kas nors atly
gina jum už jūsų laiką?”

Aš vėl prisimenu Vladą, kada 
jis, palikdamas New Yorką, pra
šė savo dainininkus: “Neišsi- 
skirstykite, dainuokite ir toliau. 
Juk nieko nėra lengvesnio, kaip 
išsiskirstyti, subyrėti.” Choras 
paklausė, susirado naują diri
gentą ir neišsiskirstė.

PENKTOSIOS PABALTIJO STUDIJŲ

KONFERENCIJOS PROGA RENGIAMAS 
PABALTIEČIŲ

AKADEMINIS
BALIUS

gegužės 22 d., 7:30 v.v.
armėnų salėje, 34 St ir 2nd Avė., Mahhattane.

Gros Alex Perry orkestras.

Šilta vakarienė. Gėrimai.

20 dol. asmeniui, užsisakant iki gegužės 12,

po gegužės 12 — 25 dol. asmeniui.

Užsisakyti pas Evaldą Remezą — (212) 740-1526 
pas dr. Vytautą Vygantą (516) 466-3031 

Rengia pabaltiečių komitetas konferencijai paremti

Skaitomas galerijos atidarymo aktas. Garbės prezidiume iš k. Tėv. P. Baltakis, OFM, K. Ya
kutis, A. Vytuvis, kun. L. Budreckas, Liet. gen. konsulas A. Simutis, A. Vakselis, G. Čapkaus
kienė, M. Galdikienė, V. Vizgirda, prel. P. Juras, P.A., A. Kepalaitė, sesuo Margarita, 
A. Vaičiulaitis, Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, pranciškonų provincijolas skaito aktą, Tėv. 
Pr. Giedgaudas, OFM, Tėv. L. Andriekus, OFM, H. Kačinskas, M. Šalinskienė, P. Jurkus. 
Scenoje dar buvo pakviesta Danguolė Sadūnaitė. Ji stovi už Tėv. J. Gailiušio. Nuotr. P. Bi- 
vainio

MENO ŠVENTĖ NEVV YORKE
(atkelta iš 1 psl.)

vyresnioji, LB New Yorko apy
gardos pirmininkas A. Vakselis, 
dailininkų atstovas V. Vizgirda, 
šios meno šventės programos 
dalyviai — poetė Danguolė Sa- 
dūnaitė, rašytojas Antanas Vai
čiulaitis, poetas Leonardas And- 
riekus, pianistė Aldona Kepa- 
laitė, solistė Gina Čapkaus- 
kienė, solistas Kazys Jakutis, 
daug prisidėjęs prie K. Židinio, 
organizavęs fortepijono įsigiji

mą, muzikų atstovas kun. L. 
Budreckas, dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas, architektas 
Antanas Vytuvis, suprojektavęs 
Židinį ir galeriją, Marytė Ša- 
linskienė viena iš didžiausių K. 
Židinio rėmėjų, Kultūros Židi
nio administratorius Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM, pranciškonų 
spaustuvės vedėjas Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM.

Viso scenoj buvo pakviesta 19 
žmonių.

mas pakęsti priespaudos ir sun
kių kūrybos sąlygų. Linkėjo ga
lerijai augti, tvirtėti ir plėstis.

žiūrėti galeriją. Visos šios cere
monijos buvo nufotografuotos ir 
nufilmuotos.

Ati darymo aktas
Tada pranciškonų provincijo

las Tėv. J. Gailiušis, OFM, per
skaitė galerijos atidarymo aktą. 
Akte sakoma:

“Atidarydami prie Brooklyno 
Kultūros Židinio šią galeriją, 
trokštame, kad ji išeivijoj gyve
nančiam lietuviui, ypač jaunajai 
kartai, atskleistų mūsų kultūri
nius lobius, stiprintų jų tautinę 
sąmonę ir žadintų pasididžiavi
mą savo lietuviškąja kilme.

Galerijos steigėjų tvirtas noras 
ir siekimas, kad ji plėstųsi skai
čiumi, augtų talentais, o Lietu
vai atgavus laisvę, būtų perkel
ta į gimtąjį mūsų kraštą.”

Prisimenu jį iš susitikimo 
bent kelis kartus Chicagoj, prisi
menu jo tokį sodrų ir galingą 
balsą, drebinantį bažnyčios 
skliautus. Ar jis buvo patenkin
tas, palikęs Nevv Yorką, neži
nau. Galiu tik pacituoti ištrauką 
iš sveikinimo savo buvusiam 
chorui: “Nieko taip nesigailiu, v?Vizgirda, L'ichiv.'jsgen. kon- 
kaip jus palikęs pačioj kūdikys
tėje. Pakaitalo dar vis neprisi- 
verčiu ieškoti, o gal ir nesuras
čiau, nes meilė jum buvo didelė 
ir stipri.”

Deja, jau metai, kaip Vladas, 
palikęs šią ašarų pakalnę, iške
liavo amžinybėn. Jau metai, 
kaip nutilo jo daina ir dirigento 
lazdelė iškrito iš rankų. Tačiau 
jo meilė dainai ir ta dirigento 
lazdelė tebešviečia visiem, my- 
lintiem lietuvišką dainą, tebe
šviečia visiem jo buvusiem cho
ristam, jo draugam ir visiem, 
turėjusiem progos pažinti jo as
menį.

Mišios už a.a. Vlado sielą bus 
aukojamos Kultūros Židinyje ge
gužės 16, sekmadienį, 12 vai.

Mišias užprašė Perkūno vyrų 
choras. Prisiminkime mes jį 
savo maldose.

Aktą pasirašo — provincijolas 
Tėv. J.' Gailiušis, dail.

sulas A. Simutis, K.Ž. administ
ratorius Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, kompozitorius 
Julius Gaidelis, Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, Lietuvių Ra
šytojų draugijos pirminin
kas.

Sveikina konsulas
Šia iškilminga proga sveikini

mo žodį tarė Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis. Ji prisi
minė lietuvių kūrėją, jo rezisten
ciją, jo patriotizmą, prisiminė 
dail. Žilių, kuris neseniai pasi
traukė iš Lietuvos, negalėda-

M. Galdikienės plytelė
Žodelį tarė ir Magdalena Gal

dikienė, pasidžiaugdama, kad 
čia atidaroma jos vyro vardo ga
lerija. Prisiminė, kaip pranciško
nai visą laiką globojo ir rėmė 
velionį jos vyrą, džiaugėsi jų pa
stangomis globoti lietuviškąjį 
meną ir kultūrą. Kad ši gale
rija augtų ir išsilaikytų, pri
dėjo ir savo “plytelę” — įteikė 
voką su stambesne auka.

Galerijos atidarymo iškilmės 
baigtos Lietuvos himnu.

Literatūrinė popietė
Po trumputės pertraukos 

persiorganizuota literatūrinei 
popietei.

Danguolė Sadūnaitė, poetė, 
atvykusi iš Putnamo, Conn., pir
moji skaitė savo eiles. Eilės 
modernios, kartais priminė lyg 
pasakojimą. Čia kalbėjo apie sa
vo tėviškę, keliavo prisimini
muose po miestelius, po gim
tus namus ir pasakojo apie moti
ną. Kultūros Židinyje ji lankėsi 
pirmą kartą.

Antanas Vaičiulaitis paskai
tė novelę — Mamos sūris. Jis 
mėgsta humorą, mėgsta juokauti. 
Skaitymo pradžioj viską suaktu
alino, kad tai esanti istorija, ku
rią papasakojo Čižauskinė, 
gyvenusi Richmond Hill.

Savo novelėj jis vaizdavo ber
niuką Juozuką, kuris naktį sau
gojo prie ežero patiestus 
audeklus ir su savo draugu su
valgė sodo obelyje pakabintą sū
rį. Rytmetį mama jį norėjo pa
vaišinti sūriu, ir čia viskas paaiš
kėjo, ką padarė vaikai.

Novelė su lengvu žaismingu 
humoru, labai vaizdinga ir 
sodri. Ji dar niekur nespausdin
ta. Bus įdėta į trečią laidą “Va
karas sargo nemely”.

Šios dalies pabaigai Tėv. Leo
nardas Andriekus paskaitė — 
trilogiją apie Kristų. Prie jų 
buvo eilės apie gintaro gabalėlį, 
kuriame yra uždarytas vabzdys.

Perkerpamas kaspinas
Pertraukos metu susirinko 

garbės svečiai į galeriją. Čia 
centrinės durys buvo plačiai at
vertos, ištiesti tautinių spalvų 
kaspinai. Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis perkirpo kaspinus ir 

pasirašė į svečių knygą. Atė
jusi publika turėjo progos ap-

Koncertinė dalis
Po pertraukos, visiem grįžus 

iš galerijos, prasidėjo paskutinė 
šios meno šventės dalis — kon
certas.

Solistė Gina Čapkauskienė 
padainavo šias dainas: Oi nėra 
niekur — liaudies daina — K. 
V. Banaičio, Močiutės dvarely— 
liaudies daina — V. Klovos, Pra
puoliau, matuše—liaudies daina
— M.K. Čiurlionio, Už balto sta
lo sėdėjau — liaudies daina — 
K.V. Banaičio; Dainos, muzika 
ir gėlės — O. Metrikienės, žo
džiai P. Lemberto; Jaunystė — 
G. Gudauskienės, žodžiai J. Ais
čio; Tyra meilė — E. Laumens- 
kienės, žodžiai A. Sidabraitės; 
Benamių daina — S. Sodeikos, 
žodžiai B. Brazdžionio, Mergai
tė— J. Stankūno, Žodžiai Mai
ronio, Klajūnui — S. Gailevi- 
čiaus, žodžiai B. Brazdžionio, 
Su tavim — J. Gaidelio, žo
džiai L. Andriekaus. Bisui pa
dainavo Lakštingalos giesmę
— V. Kuprevičiaus, žodžiai P. 
Babicko.

Akomponavo Aldona Kepa
lai tė.

Gina Čapkauskienė dainavo 
puikiai ir laisvai. Malonu pa
stebėti, kad ji nuolat auga ir 
stiprėja, gilina savo interpretaci
ją. Pradėjusi liaudies daino
mis, ten rado labai gražių spal
vų, niuansų, dainom suteikdama 
daug grožio. Kaikuriuose 
kūriniuose irgi buvo daug sun
kių vietų, traliavimų, bet ji visur 
buvo laisva ir žaisminga.

Publika šiltai ją priėmė ir 
daug plojo. Visos šios programos 
moterys apdovanotos gėlėmis.

Po koncerto žemutinėj salėj 
buvo kavutė ir vaišės. Atskiros 
vaišės surengtos programos da
lyviam ir svečiam. Ten svečių 
buvo apie 50.

Buvo dar progos ir galeriją 
apžiūrėti. Meno šventei buvo 
išleista programa su programos 
dalyvių nuotraukom ir dedikaci
jos aktu.

-o-
Gegužės 8 Chicagoj vyko trijų 

lietuviškų operų premjera, o ge
gužės 9 atidaryta New Yorke lie
tuvių dailininkų galerija. Ar tai 
nerodo lietuvių kūrybingumo ir 
jų organizacinių gabumų? 
Drauge tai rodo ir didelę meilę 
savai kultūrai ir menui, (p.j.)

St. Vaškys

Jauna lietuviška profesionalų 
šeima, gyvenanti Greenvvich, 
Conn., ieško moters prižiūrėti 
vaiką pradedant lapkričio mėne
siu. Tel. 827-1351 arba rašyti 
Darbininko adm., 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N.Y.

VVoodhavene parduodamas 
dviejų šeimų mūrinis namas su 
įrengtu rūsiu ir garažu. Namas 
yra 12 metų, su visais patogu
mais ir erdviais kambariais. Tel. 
296-0564 ar 296-3809.

Ridgevvoode išnuomojami du 
erdvūs kambariai su baldais prie 
gero susisiekimo. Tel. 497-5748.

i

LB WOODHAVENO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas gegužės 21, penktadienį, 7 vai. vak. Kultūros Židiny

Pirmas darbotvarkės punktas—ŽVILGSNIS Į TARPORGANIZACINĮ BENDRAVIMĄ, 
be kurio dažnai nukenčia mūsų bendrieji renginiai-minėjimai, o tuo pat ir paskirų 
organizacijų veikla.

Visi Woodhaveno apylinkės lietuviai ir svečiai iš kitų apylinkių yra prašomi atsinešti 
konkrečių šiuo reikalu siūlymų ir gyvai įsijungti į svarstybas.

Kiti darbotvarkės punktai yra: apylinkės valdybos ir kontrolės komisijos pranešimai, 
pusė valdybos narių ir kontrolės komisijos rinkimai ir kita.

Po susirinkimo — kavutė, baras ir pasilinksminimas, grojant lietuviškai muzikai.
Visus kviečiame — visų laukiame!

APYLINKĖS VALDYBA
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