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Kambodijoj atidarytas 12-tas frontas pietiniam gale
Kambodijos reikalai karo ir 

diplomatiniame fronte tebėra 
labai susimaišę. Ir atrodo, kad 
bent jau Washingtonas šiuo 
metu tokią padėti sąmoningai 
toleruoja. Kambodijos vyriausy
bė iš viso operuoja be jokių pa- 
sigarsinimų, bet nereikia jos 
nuvertinti: ji sąmoningai ven
gia savo darbų garsinimo.

Brity parlamentas 
renkamas
birželio 18?
Londonas. — Manoma, kad 

britų parlamento rinkimai nu
matyti birželio 18, bet tuo tar
pu apie tai tegali žinoti tik vie
nas premjeras Wilsonas — tai 
jo vieno paslaptis ir privilegija.

Pereita sekmadieni Darbo 
partijos vadų didelis būrys tarė
si premjero rezidencijoje apie 
rinkiminę programą ir taktiką, 
bet kadangi karalienė buvo už 
sostinės ribų, premjeras negalė
jo jos aplankyti su prašymu pa
sirašyti parlamento paleidimo 
akta.

Parlamento paleidimas ir nau
ji rinkimai gali laukti ir kito 
pavasario, bet kadangi žmonių 
nuomonių tyrinėtojai neseniai 
surado, kad darbiečių akcijos 
keliais punktais pralenkė kon
servatorius (pradėjus aiškėti, 
kad Anglijos ūkis nugalėjo kri
zę ir pradėjo eiti geryn), dar
biečių vyriausybė nori pasinau
doti ta proga vėl rinkimus lai
mėti.

Izraelis paskandino 
Egipto laivus

Tel Avivas. — Pereitą penk
tadienį raketomis ginkluotas 
Egipto laivas paskandino Izrae
lio 70 tonų žvejybos laivą Vi
duržemio jūroje prie Sinajaus 
pusiasalio krantų. Laive buvusi 
4 vyrų įgula žuvo. Laivas buvo 
Egipto raketinis laivas 1967 ru
denį nuskandino Izraelio naikin
toją Elath. Tada Izraelis greit 
atsilygino sudaužydamas Egipto 
naftos valyklas prie Suezo mies
to.

Ši karta Izraelio atkirtis bu
vo greitas ir Egiptui labai nuo
stolingas — pereitą šeštadieni 
Izraelio aviacija užpuolė Egipto 
karo laivyno bazę Raudonojoj 
jūroj ir paskandino laivą nai
kintoją ir specialų raketomis 
ginkluotą laivą. Anglų laivyno 
sluoksniai paskelbė, kad paskan
dintas laivas naikintojas pri
klauso tai šešių laivių grupei, ku
rią britai buvo davę Egiptui tuo
jau po karaliaus Faruko nuverti
mo. Izraelio lėktuvai grįžę na
mo. Egiptas jau pripažino nai
kintuvo paskendimą, bet nieko 
neužsimena apie raketinį laivą. 
Izraelio nuomone, turėtų būti 
daug žuvusių, bet ir tuo reikalu 
Egiptas dar tyli.

—Rumunijos premjeras Mau
rer birželio antroj pusėj atvyks 
į V. Vokietiją oficialaus vizito. 
Jis bus pirmasis Maskvos sate
litinės valstybės vyriausybės 
vadovas, išdrįsęs lankytis V. 
Vokietijoj.

— Sovietų Dagestane įvyko 
gana stiprus žemės drebėjimas. 
Toji vietovė yra Kaukaze prie 
Kaspijos jūros. Sovietų šaltiniai 
ikšiol jokių žinių nedavė apie 
patirtus nuostolius.

Kambodijos kariniai ir politiniai reikalai dar neaiškūs
Karo frontas

Dalis JAV karių iš Kambodi
jos pasitraukė misiją baigę, bet 
niekas nebežino, kada jie atgal 
sugrįžo, nes ką tik atidarytas 
naujas, jau dvyliktas frontas 
Kambodijoje prie pat Mekongo 
upės deltos. Teigiama, kad fron
tą atidarė 10,000 vietnamiečiu, 
bet juos lydi amerikiečiai pata
rėjai ir aviacija bei tankai. 0- 
peracijų tikslas nutylėtas.

Ką tik paskelbta, kad prieš 
savaitę surasta viena dalis ko
munistų štabo, kurs tvarkė ope
racijas P. Vietnamo pietiniame 
gale. Rasta daug naudingos me
džiagos bent keturių rūšių prie
šo operacijoms suprasti.

Jau surastas komunistų tur

Prezidento A. Stulginskio minėjime Maspetho V. Atsi mainymo parapijos salėje gegužės 17 kalba dr. D. Ja- 
sa*t*s- Nuotr. P. Ąžuolo

Arabu teroristams 
padeda samdiniai 
Paryžius. — Pereito sekma

dienio Paryžiaus spaudoj buvo 
daug dokumentuotų žinių apie 
tai, kad Palestinos arabu tero
ristinės organizacijos, ypač jų 
didžiausia Al Fatah, yra gavu
sios žymią pagalbą iš tų asme
nų, kurie už pinigus yra padė
ję kariauti Katangos nuo Kon
go atskėlimo šalininkams, kurie 
laužė kinžalus už monarchistus 
Jemeno civiliniame kare ir uo
liai yra padėję Biafros sukilė
liams.

Didžioji tų karių-samdinių da
lis arabų teroristams tarnauja 
už pinigus, bet esanti ir mark
sistų savanorių grupė, kuri pi
nigų negaunanti — ji norinti 
padėti tik marksizmo idėjoms 
arabų pasaulyje paplisti.

Tie samdiniai tarnaują pata
rėjais, instruktoriais, bet kar
tais išeina kartu su arabais te
roristais ir kovos uždavinių at
likti. Tokių žuvusių jau esą ras
ta Izraelio pasieniuose, medžia
gos tuo reikalu jau esą ir Izra
elio rankose.

— Mokytojų unijos pirminin
kas Albert Shanker, kurs val
do visus New Yorko viešųjų mo
kyklų mokytojus, pasodintas ksr- 
lėjiman bausmės atlikti už mo
kytojų išvedimą pereitais me
tais į neteisėtą streiką. Jis ban
dė tos bausmės atsikratyti ke
liuose teismuose, bet nelaimė
jo.

tas vežamas kitur, bet nuosta
biai gerai, kad ir tai nerekla
muojama. JAV koresponden
tams Kambodijoje daug paslau
gų neteikiama, todėl ir jie su 
žiniomis labai kuklūs.

Iš užpultų bazių Kambodijo
je komunistų kariniai daliniai 
pasklido po Kambodijos žemę 
vakarų link. Dalis jų bandė ap
supti ir paimti Kambodijos sos
tinę, bet ikšiol jiems tai nepa
sisekė. Jie bandė užvaldyti ir 
Kambodijos miestą Kampong 
Camp, antrą didumu Kambodi
jos miestą ant Mekongo upės, 
bet ikšiol ir tai jiem nepasise
kė. Tuo tarpu atrodo, kad Kam
bodijoj ir Laose buvę Š. Viet
namo kariniai daliniai tebėra pa
sislėpę, matyt, kad Hanojus dar

— Kambodija ir Tailandas at
naujino diplomatinius santy - 
kius, kuriuos buvo nutraukęs 
princas Sihanoukas, pataikauda
mas komunistams.

— Kipro prez. arkv. Maka
rios pranešė savo susipykusiem 
salos gyventojam, kad jis žino, 
jog yra sąmokslas jį nužudyti. 
Pirmas pasikėsinimas, ir gerai 
organizuotas, buvo kovo 8 die
ną, bet kulkos nepalietė prezi
dento, tik sužeidė jo helikopte
rio pilotą.

Atsirado RakoŠi
Seniai buvo manoma, kad 

žiauriausias ir kiečiausias Ven
grijos kompartijos stalinistas 
M. Rakoši yra miręs. Net Rusi
joje prieš kelis metus buvo už
siminta, kad jis miręs 1963 
Maskvos Kremliaus ligoninėje. 
Dabar jugoslavų spaudos agen
tūra skelbia, kad Rakoši yra 
gyvas ir prašo leidimo sugrįžti 
Vengrijon numirti. Jam dabar 
jau 78 m., gyvenąs kažkur Si
bire ir labai suvargęs.

Ta pati agentūra mano, kad 
Vengrijos kompartijos politinis 
biuras patenkins jo prašymą su 
sąlyga, kad jis pasižadėtų susi
laikyti nuo politinės veiklos.

Rakoši valdė kompartiją ir 
Vengriją iki 1956 rudens suki
limo. Sulaužęs sukilimą tankų 
kolonomis, Chruščevas išsivežė 
Rakoši į Rusiją, kad jis nebe- 
privestų Vengrijos prie antro 
sukilimo, nes Rakoši buvo su
organizavęs nepaprastai žiaurų 
režimą.

nežino ką toliau daryti Kam
bodijos bazių, ir ten sukrauto 
turto netekusi
Diplomatinis frontas

Pereita šeštadieni ir sekma- v Idienį Indonezijos sostinėj Ja- 
kartoj vyko vienuolikos Azijos 
valstybių atstovų pasitarimas 
Kambodijos reikalu. Posėdžiavo 
dvi dienas, bet Kambodija tuo 
tarpu daug ko nelaimėjo. Susi
rinkę išmetė į erdves šūkį: Azi
ja azijiečiams- Kaip tai padės 
Kambodijai, tuo tarpu neaišku. 
Naujoji Kambodijos vyriausy
bė laimėjo pripažinimą, bet ko
lektyvinio pažado suteikti jai 
ūkinę pagalbą nebuvo padaryta. 
Šiuo reikalu irgi politikuota: jei 
Kambodija yra pajėgi gintis 
nuo priešo, tai ginklai ir visa

— Varšuva ir Bonna tyliai 
informuoja draugiškus diploma
tus, kad diplomatinių santykių 
atnaujinimas bus sutartas, nes 
jau aptarta formulė, pagal ku
rią V. Vokietija galėtų pripažin
ti Oderio-Neisės sieną.

— Nigerijos karinė vyriausy
bė pirmą kartą prašneko, kad 
Biafros klausimą sutvarkius 
artėjąs laikas perduoti krašto 
valdymą civilinei vyriausybei. 
Tuo tarpu politinė veikla kraš
te dar tebėra uždrausta. 

New Yorko tautinių tokių grupė gegužės 16 Marion M anor salėje koncertu paminėjo veiklos 20 m. sukaktj. 
Po programos scenoje žokėjai, žibuoklių sekstetas su vadovu L. Stuku ir Gutauskų orkestras. Kalba ilgametė 
grupės vadovė J. Matulaitienė. Nuotr. V. Maželio

kita ateis iš P. Vietnamo slaptu 
Amerikos patvarkymu.

Jakartos konferencija ofi
cialiai nuėjo tradiciniu keliu: 
prašyta ištraukti iš Kambodijos 
visas svetimas kariuomenes ir ei
ti prie Kambodijos neutralumo 
atstatymo per tarptautinę kon
ferenciją, per Jungt. Tautas ir 
per Tarpt, komisiją, kuri prižiū
rėtų tarptautinių susitarimų 
vykdymą.

Jakartos konferencija tik nu
traukta, bet nebaigta: ją Indo
nezija gali vėl sukviesti reika
lui atsiradus.
JAV vingiai

Prieš kelias dienas Washing- 
tono šaltiniai leido suprasti, 
kad J. Vietnamo kariuomenė ga
lės pasilikti Kambodijoj ir J V 
kariuomenei iš ten pasitraukus. 
Dabar jau aiškinama, kad viet
namiečiai turėtų pasitraukti 
kartu su amerikiečiais. Tai la
bai žymus politikos pakeitimas, 
bet tuo tarpu nežinia nė ką tai 
reiškia nė kur tai galėtų nuves
ti.

Fordas Maskvai 
fabrikij nestatys 
Detroitas. — Metiniame akci

ninkų susirinkime Fordas 2 pra- 
ių£ė^.kad atmestas Sovietų Ru- 
sijo?’-pasiūIymašT'gaminti Rusi-' 
joje Fordo sunkvežimius ir pa
dėti Rusijai pastatyti ir įrengti 
tam reikalui reikalingą įmonę. 
Fordo Co. vadovybės sprendi
mą nulėmusi tam reikalui ne
palanki amerikiečių spaudos ir 
kai kurių asmenų nuomonė. At
rodo, kad svarbiausia kliūtis bu
vo nepalanki prez. Nixono ad
ministracijos nuomonė, kurią 
prieš kelias dienas trumpai, bet 
labai aiškiai pasakė krašto ap
saugos sekretorius Laird. Atsa
kymas Maskvai jau pasiųstas 
per Sovietų ambasadą Washing
tone.

Fordas akcininkams dar pra
nešė, kad Rusija yra padariusi 
Fordo Co. ir kitokiu bendra
darbiavimo pasiūlymu, kurie 
dar tebesvarstomi, bet tuo tar
pu nebeaišku, ar tie pasiūlymai 
tebegalioja dabar, kada atmes
tas pasiūlymas dėl sunkvežimių 
gamybos sutvarkymo.

Po kelių valandų Maskvos 
spaudos agentūra paskelbė, 
kad sunkvežimių fabriko įren
gimas yra pasiūlytas Japonijai.

Kvebekas.—Ką tik Kanados 
Kvebeko provincijos premjeru 
tapęs liberalų partijos vadas Ro
bert Bourassa pareiškė, kad jo 
laimėjimas yra separatistų pra
laimėjimas, bet patarė prancū-
zams neužmiršti, kad provinci- 
jos finansai ir kiti reikalai yra
labai blogame stovyje, ir kad 
separatistai vis dar tebėra pro
vincijos politinio gyvenimo fak
tas. Rinkimai tik išryškino, kad 
jie tėra mažylė mažuma, bet ne 
visas Kvebekas,, kaip jie daž
nai skelbė.

Jis padarysiąs viską, kad jo 
vyriausybė būtų dinamiška ir 
moderniška, pajėgianti provin
cijos gerovei panaudoti ir Ame
rikos technologiją ir prancūziš
ką kultūrą. Tuo reikalu jis pats 
asmeniškai pasirūpinsiąs.

Rinkiminės kampanijos metu 
jis prikaišiojo buvusioms pro-

Libano-Sirijos santykiai įsitempė
Beirutas.—Tarp Libano ir Si 

rijos labai įsitempė santykiai, 
nes neprašiusi ir negavusi suti
kimo Sirijos kariuomenė įžen
gė į Libaną pereitą savaitę, ka
da Izraelio tankų kolona buvo 
atvykusi naikinti Palestinos te
roristu bazių Hermono kalno 
pašlaitėse. Padėtis dar labiau 
sutirštėjo, kai Sirijos karinis 
dalinys sugrįžo atgal Izraelio 
smogiamai Ijolonai pasitrau
kus.

Libano prezidentas Helou su
kvietė pasitarimui karine tary
bą. Rasta, kad Libano vyriausy
bė turi stipriai reaguoti ir te
roristų bazių reikalą Libane iš 
naujo persvarstyti. Kadangi tas 
teroristų dalinys yra Sirijos glo
boje, todėl paties^p.rezidenĮo va
dovaujama’ delegacija išvyko į 
Damaską pasitarimams. Libanas 
yra bėdoje, nes turi Izraelio ul
timatumą arba sutvarkyti jos 
teritorijoj esančius teroristus 
arba pats Izraelis juos sutvar
kys.

JT Saugumo Taryboje tas rei
kalas rimto sprendimo nerado, 
nes tik įsakyta Izraeliui pasi
traukti iš Libano ir ta proga 
pažaista tuščių žodžių retorika, 
visus keiksmus pasiunčiant Iz
raelio pusėn. Arabai ir jų drau
gai Saugumo Taryboje vis dar 
teberedaguoja Izraelio pasmer
kimo rezoliuciją, bet šį kartą

— Valstybės sekr. W. Rogers 
gegužės 28 atvyks Ispanijon, 
kur būdamas pasirašys naują 
sutartį dėl JAV karinių bazių 
Ispanijoje. Sutartis jau senokai 
sutarta, tik pasirašymas atidė
tas iki šio vizito. Kad Rogers 
vizito metu studentai nesukeltų 
riaušių, mokslo metai bus anks
čiau užbaigti. 

vincijos vyriausybėms nenaudin
gą pinigų eikvojimą, todėl tuo
jau po rinkimų prašė įšaldyti 
visas nereikalingas išlaidas ir 
per 10 dienų pažadėjo sudaryti 
savo vyriausybę. Jis pats paims 
finansų tvarkymą, nes tų rei-
kalų mokėsi Oxfordo ir Harvar-
do universitetuose. Jis tuojau 
vyksiąs Amerikon ieškoti kapi
talų, kurie turi didelę paskatą
atkeliauti į Kvebeką, nes jau 
surasta tokia daugybė žemės 
turtų, tebelaukiančių jų panau
dojimo žmonių gerovei. Neabe
jotina, kad ekonomistas libera
las, kokiu yra naujasis premje
ras. pajėgs surasti Amerikoje 
naujų kapitalų Kvebeko turtam 
apyvarton paleisti. Kai jam pa
siseks parūpinti darbo 100,000 
bedarbių, jis bus jau visus įti
kinęs, kad Kvebekas gali pra
turtėti ir nuo Kanados neatsi- 
skyręs.

pakilo JAV ambasadorius Yost 
su pareiškimu, kad arabų siūlo
mas kelias yra klaidingas. Tai 
reiškia, jog Yost už naująją re
zoliuciją nebalsuos. Yost siūlė 
eiti kitu keliu — pagilinti Izrae- 
lio-Libano pasieniuose JT žval
gų stebėtojų skaičių ir spausti 
šalis pradėti rimtai derėtis. Jį 
parėmė Anglijos ambasadorius 
su žinia, kad yra jau daug pa
grindo manyti, jog keturių di
džiųjų pasitarimai greit prives 
prie Jaringo misijos atgaivini-
mo.

Seminole indėnams 
mokės už žemę

Prieš 150 metų Seminole in
dėnams priklausė veik visa Flo
ridos žemė,, kurią iš jų paėmė 
JAV kariuomenė. Dabar Indian 
Claims komisija paskyrė jiems 
už tą žemę 12,47,500, nes tiek, 
manoma, toji žemė galėjo kai
nuoti prieš 150 metų. Indėnai 
šią bylą buvo iškėlę prieš 20 
metų, bet turėjo praeiti daug 
laiko, kol buvo surinkta reika
linga medžiaga. Visų tų pinigų 
jie dabar negaus, nes bus at
skaityta viskas, ką jie ikšiol yra 
gavę pinigais ir žeme. Kai kon
gresas paskirs pinigus, tada bus 
nustatyta, kaip tie pinigai 
bus padalinti.

Seminole genties žmonių Flo
ridoje dar yra apie 1,500, kiti 
3,500 g}"vena Oklahomoje, kur 
jie pabėgo nuo bausmių 1816, 
kada gen. Andrew Jackson įėjo 
su federaline kariuomene į Flo
rida, kad nubaustu indėnus už 
pabėgusių vergų slėpimą.

Iš indėnų buvo paimta 29,7 
mil. akrų. Jie norėjo už tą že
mę gauti 47.9 mil. dol., bet val
džios ekspertai nutatė kitą 
kainą, pasirėmę anų laikų sąly-
gomis. Dabartinis sprendimas 
dar gali būti skundžiama, 
bet tuo tarpu dar nežinoma ką 
Seminole vadai apsispręs dary
ti.

Maskvoj žuvo 
Edvardas Kukutis
Iš New London, Conn., mū

sų redakcijai telefonu pranešė, 
kad gegužės 13 Maskvoje iš 
viešbučio 4 aukšto iššoko ar iš
krito Edvardas Kukutis ir užsi
mušė.

Jis su savo broliu buvo nu
važiavęs j Vilnių aplankyti vė
žiu sergančios motinos, bet ją 
rado jau mirusią. Grįždamas į 
Ameriką per Maskvą, jis Mask
voje ir žuvo. Apie tai iš Mask
vos paskambinta telefonu į 
New London, Conn., jo žmo
nai. Palaidoti bus parvežtas į 
JAV. Anksčiau E. Kukutis gy
veno Brooklyne, dirbo Pfizery- 
je. Į New Londoną perkėlus to 
fabriko vieną skyrių, ten ir jis 
persikėlė.
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Ar mokytojas gali turėti įtakos Amerikos jaunimui? ANTANAS J. BAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Ankstesniame pokalbyje p. 
A. Masionis palygino kiek Ame
rikos mokymo sistema skiriasi 
nuo buvusios Lietuvos mokyk
lose praktikos; patvirtino dabar 
pagilėjus prarają tarp jaunimo 
ir vyresnės kartos.

Korespondentui dar rūpėjo 
patirti: ar Amerikos mokyto
jas gali turėti įtakos mokykli
niam jaunimui.

Į tai atsakydamas, p. A. Ma
sionis kalbėjo savo patirties 
pavyzdžiais.

— Taip, pagal bendrą nusi
statymą mokytojas turi tik mo
kyti, bet ne auklėti. Tačiau mo
kytojas negali nedaryti įtakos 
pačiu savo buvimu tarp moki
nių. Dirbdamas diena iš die
nos klasėje, susitikdamas su 
mokiniais už klasės ribų, prieš 
pamokas, po pamokų, priešpie
čių metu dežuruodamas, kur 
valgo pamainom 300400 moki
nių, dalyvaudamas parengimuo
se, sporto įvykiuose ir kitur, 
net ir nenorom, net ir nesąmo
ningai, daro mokiniam geros 
ar blogos įtakos. Dar daugiau: 
Dėstydamas ir interpretuoda
mas ar istoriją ar literatūrą ar 
kurį kitą dalyką, visuomet ne
išvengiamai turi perleisti jį per 
savo įsitikinimų prizmę. Ir tai 
nejučiom kreipia mokinių gal
vojimą ta ar kita linkme. Daro 
Įtaką pradedant nuo darželio 
iki universiteto.

Pvz. dėstydamas vokiečių 
kalbą, ypač skaitydamas su kla
se naujuosius autorius, dažnai 
turiu aiškinti prieškarinį, karo 
meto ir ypač pokarinį Vokieti
jos gyvenimą. Kur tik pasitaiko 
žodis “preussisch” ar “Preus- 
sen”, mano mokiniai išgirsta ir 
apie prūsų tikrą kilmę, jų kal
bos ir giminystės santykius su 
lietuviais, o užsiminus apie ko
munizmą, jie išgirsta viską^ kas 
tik galima klasės rėmuose pa
sakyti.

Užtat esu jau buvęs pakvies
tas beveik kasmet kalbėti tai 
vienoj, tai kitoj istorijos klasėj, 
kada mokytojas turėjo kalbėti 
apie komunizmą. Vietoj jo man 
tekdavo kalbėti. Vien šiais me
tais esu kalbėjęs keturiose kla
sėse ir iki mokslo metų galo 
turėsiu kalbėti dar dviejose.

Be to,gegužės 7 buvau pa
kviestas kalbėti presbiterijonų 
bažnyčios moterų klube, kuris 
kviečia dalyvauti ne tik presbi- 
terijonus, bet ir visus New Mil
ford miestelio gyventojus, ku
rie tik domisi, kas darosi ko
munistų užimtuose kraštuose ... 
Kai po valandos pasakojimo, no
rėjau kalbą baigti, mane pri
spyrė kalbėti dar pusę valan
dos. Žmonės rodo tuo klausi
mu susidomėjimo. -

— Žinia, kad amerikiečių ma
sė tebėra sveikos nuojautos, 
nors tam tikri veiksniai sten

giasi ją sugadinti. Tikriausias 
kelias jai išlikti sveikai ir at

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasines ir 
medžiaginės 
pagalbos
Juos gelbstime per LlfcTtlVtV RELIGtNę ŠALPĄ. 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bei reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

Lietuvių Religinės šalpos komitetas veikia su Ame
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
I give, devise and bequeath to 
LITHUANIAN CATHOLtC ftfcLtGtOVS AID, tee. 
64-09 56th Road, Maspėth, fr.l. 11S78.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių—Tax deductible. 
ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi

zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platih- 
kime knygą The War Against God Ih Lithuania. Kaina: 
popiečio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

ispanų kalba: La lucha contra Olos en Lltuanla, kaina $1.00.

L K R I VALDYBA

____ Pokalbis jli A. MasioiliH (3)
spariai — teisinga informacija 
apie visuomeninę raidą. Ar pa
stebite visuomenę ir jaunimą 
tos informacijos ieškant, susido
mėjimą augant, ar reiškiasi abe
jingumas? — teiravos kores
pondentas.

— Susidomėjimas susidarė 
ypač po spalio mėn. “morato
riumo”. Į mūsų mokyklą tai die
nai buvo pakviesti du kalbėto
jai: vienas New York City Col
lege profesorius ir N. J. senato
rius. Pirmasis kalbėjo profeso
rius, pasiaskydamas, kaip jis ke
liavęs po Jugoslaviją, Čekoslo
vakiją, Rusiją ir visur radęs tai
kos norus. Paminėjo, kad prez. 
Nixonas nenori iš Vietnamo iš
traukti kariuomenės tuoj pat, 
nes daugelis esą įsitikinę, jog

Mokytojas A. Masionis vokiečių kalbos pamokoje

Gyventojų prieaugi
Švytury š.m. kovo mėn. Nr. 

5 paskelbti inž. Leono Rin- 
kūno duomenys apie gyvento
jų prieauglį Lietuvos miestuose, 
apie mėginimus planingai mies
tus didinti ir apie gyvenimo 
praktiką, kuri planus apverčia 
aukštyn kojom.

Gyventojų skaičius miestuose 
auga. “Dar šiemet miestuose gy
vens daugiau žmonių negu kai
muose”.

“Dabar mechaninis (atvyks
tančių iš kitur) gyventojų prie
auglis dvigubai viršija natūra
lų miestų augimą”.

Bet ne visuose miestuose gy
ventojų skaičius auga vienodai.
Pagal planą:

Pagal planą gamybinės pra
moninės įmonės taip turi būti 
paskirstytos po visą Lietuvą, 
kad gyventojai nebūtų stumia-
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komunistai, užėmę P. Vietna
mą, išžudys 3 milijonus pabėgė
lių katalikų iš š. Vietnamo. Pro
fesoriaus manymu, šiaurės viet
namiečiai negalės be jokios 
atodairos visus išžudyti. Čia 
esąs tik pretekstas laikyti ka
riuomenę ir toliau, kad mūsų 
kareiviai žudytų ten ilgiau mo
teris ir vaikus. Senatorius pra
dėjo kalbą nuo to, kuo buvo 
baigęs profesorius. Pasisakė ne
žinąs, ar šiaurės vietnamiečiai 
žudys ar ne tuos pabėgėlius. 
Toliau kalbėjo jau daug palan
kiau apie prezidento Nixono po
litiką negu pirmasis kalbėtojas.

Kada jie baigė, aš tuoj pa
prašiau balso, nes mano buvo 
“užviręs kraujas” beklausant 
jų kalbų. Man buvo pasakyta,

is užplūdo penkis pagrindinius miestus
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

mi grūstis į kelis pagrindinius 
miestus, o savo artumoje rastų 
darbo ir kultūros.

“Todėl teisingai nutarta ap
riboti didžiųjų miestų — Vil
niaus ir Kauno — augimą ir 
tolygiau išdėstyit gamybines jė
gas visoje Lietuvoje. Alytaus, 
Utenos, Kapsuko, Jurbarko ir 
Plungės bazėje bus sukurti 
nauji regionų centrai. Turint 
galvoje jau išaugusius Panevė
žį, Klaipėdą, Šiaulius ir ugdant 
šešis mažuosius pramoninius 
miestus — Jonavą, Kėdainius, 
Ukmergę, Mažeikius, Švenčionė
lius, Rokiškį, prie mažų ugdyti
nų miestų dar priskyrus Tel
šius, Tauragę, Varėną, — visa 
Lietuva taptų maždaug tolygiai 
išsivysčiusi respublika”.

“Ugdytini miestai plečiasi, 
Stiebiasi. Tačiau ar taip, kaip 
bUVo numatyta?”
fraHika toko — ne:

“Didžioji miestų gyventojų 
prieauglio dalis, deja, užplūdo 
penkis pagrindinius respublikos 
miestus: Vilnių, Kauną, Klaipė
dą, Panevėžį, Šiaulius. Busi
miesiems regionų centrams ir 
mažesniems pramonės mies
tams per paskutinius penkeris 
metus teko vos 16 proc. visų 
miestų gyventojų prieauglio. 
Švenčionėliai, pavyzdžiui, iš vi
so beveik neišaugo, nors ir ug
dytini”.

“O kas pasidarė Vilniuje? ... 
Dabar mūšų sostinėje jau gyve
na 365,000 žmonių, o turėjo bū
ti žymiai mažiau.. .Jau dabar į 
Vilnių kasdien dirbti iš kitur at
važiuoja apie 30 tūkstančių 
žmonių. Ar iš gero gyvenimo? 
O daug darbingų žmonių Žaga
rėje, Linkuvoje, Sedoje, Pagė
giuose, Salantuose, Kudirkos 
Naumiestyje, Skaudvilėje iš vi
so nedalyvauja visuomeninėje 

kad reikia duoti pasireikšti mo
kiniam, jie turį klausimų. Po 
trejeto mokinių paklausimų, bu
vo žodis duotas ir man. Isto
rijos mokytojas, moderatorius, 
pasakė: “Now Mr. Masionis 
has a question”. Aš neklausiau 
iš vietos, bet nuėjau prie sta
lo, kur sėdėjo tie kalbėtojai, at
sistojau prieš visus mokytojus 
ir prieš apie 800 mokinių (susi
rinkimas buvo sporto salėj, į 
kurią apie 400 mokinių nebuvo 
atėję, nes buvo nuėję į įvai
rias demonstracijas). Pasakiau, 
kad aš atėjau čia ne klausti, 
bet duoti mokiniam atsakymą, 
kurio negalėjo duoti nei profe
sorius nei senatorius. Jie neži
no — kalbėjau aš toliau — kas 
atsitiks su tais 3 milijonais pa

gamyboje. Dideli centrai, ku
riuose trūksta darbo rankų, 
jiems per toli, kad galėtų kas
dien važinėti, o vietoje dar
bo nėra”.

Gal žmonių antplūdį į Vil
nių gali pristabdyti įsiregistra- 
vimo teisė? “Juk kiekvienam iš 
kitur atvykusiam gyventojui 
priregistruoti sostinėje reikia 
13 kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto”. Bet žmonės čia to
kį “plotą” susiranda. “Kaip ne
suras! Juk Vilniuje, nors ir la
bai trūksta butų, gyvenamąjį 
plotą susirasti lengviau negu 
pavyzdžiui, Alytuje, Kapsuke, 
Plungėj, Mažeikiuose ir Ukmer
gėje. Tuose miestuose butų kri
zė dar aštresnė. Mat, visi sten
giamės statyti, puošti Vilnių, 
bet ar, rūpindamiesi sostine, ne
pamirštame visos Lietuvos?”
O Panevėžys, Šiauliai,
Klaipėda:

“Jeigu šiuo metu dar galima 
sutikti su intensyviu Panevėžio 
augimu, tai jokiu būdu nepa
teisinamas Šiaulių plėtimasis. 
Tas miestas atsirado nedėkin
gomis sąlygomis — trūksta van
dens. Kulpės upokšnio papil
dymas vandeniu iš Dubysos tik
tai iš dalies ir laikinai išspręs 
troškulio problemą. Nepagrįs
tai ugdoma ir Klaipėda, šiame, 
ir taip jau palygihti vyriškame 
mieste, statoma laivų remonto 
įmonė, kurioj dirbs 10,0 0 0 
žmonių, daugiausia vytų. No
rės kas nors ar nenorės, mies
te atsiras maždaug tiek pat ir 
moterų. Joms reikės kažkur 
dirbti. Galutinis rezultatas: vien 
šita įmonė Klaipėdds miesto gy
ventojų skaičių po penkerių me
tų (remiantis normaliais dės
ningumais) turėtų padidinti 50- 
60 tūkstančių žmonių. Ar uos
tamiestis per toki trumpą lai
ką sugebės apgyvendinti šitokią 
daugybę!”

I Kauną antplūdis sumažėjęs, 
ūgtelėjus Jonavai.

bėgėlių, o aš žinau, nes aš esu 
pabėgėlis nuo to pat komuniz- 
mb. Aš žinau, kas atsitiko su vi
sais pabėgėliais iš Baltijos 
kraštų ir kitų valstybių, kurie 
buvo užklupti Vokietijoje. Čia 
paaiškinau, kaip juos tiesiai iš
vežė į Sibirą, tarp jų ir mano 
brolį; kokios ten sąlygos, kiek 
ten žmonių sunaikinta ir pan. 
Priminiau taip pat, kad mū
sų kariai išėjo į Vietnamą ne 
moterų ir vaikų žudyti, bet gin
ti Amerikoje taip linksniuoja
mas šio krašto laisves nuo ko
munizmo, ginti visą mūsų “gy
venimo būdą” ir visa tai, kas 
mum brangu ir šventa; primi
niau, kad ten Vietname yra mū
sų gynybos linija, ten frontas, 
kuris gina mūsų šalį... Baigiau 
primindamas, kad aš dabar jau 
nesu pabėgėlis šiame krašte, 
bet šio krašto pilietis, išgyve
nau čia 20 metų, bet vis dar ne
suprantu tų visų profesorių ir 
senatorių, kurie šiandien Ame
rikos miestuose ir miesteliuose 
žygiuoja kartu su demonstran
tais paskui Vietkongo vėliavą.

Turiu prisipažinti, - kad nie
kad gyvenime ir niekur jokia
me ateitininkų ar pavasarinin
kų ar kitokiame susirinkime ne
su susilaukęs tokių ovacjių, ko
kias man tada sukėlė mokytojai 
ir mokiniai. Laikas baigėsi, 
daugiau niekas nekalbėjo, tad 
įspūdis paliko nepaprastas. Ten 
pat ir paskui koridoriuose svei
kino mokytojai ir mokiniai, kad 
aš išdrįsęs pasakyti visą tiesą.

Tuoj buvo dar trys pamo
kos, bet negalėjau mokyti. Įėjus 
į vieną klasę, visi mokiniai at
sistojo ir pradėjo ploti. Prašė 
daugiau kalbėti, ir į jų klausi
mus atsakinėdamas, prakalbė
jau visas tris valandas, kas da
rosi už geležinės uždangos.

Po tb ir prasidėjo kvietimai 
kalbėti klasėse istorijos pamo
kų metu ir visuomenei...

Tektų pridurti, kad mūsų mo
kyklos mokinių taryba, priėmu
si mano sugestiją, buvo pakvie
tusi J. Matulaitienės tautinių šo
kių ansamblį.

Tokios mano mokyklinės ap
linkos patirtys yra atsakymas, 
kiek ir kuo domisi mokyklinis
jaunimas ir visuomenė.

J. B. 8H ALI N8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.1. Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME— Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

Alkoholio aukos
Alkoholizmas — viena svar

biausių autovežimių nelaimių o- 
kup. Lietuvoje priežasčių. Tai 
kelia vis didesnį rūpestį. Pa
skelbta niūri 1969 m. statisti
ka (“Valst. Laikraštis”, kovo 
24): kolchozų (kolūkių) vairuoto
jai pernai turėjo 144 auto ne
laimes ir 59 atvejais buvo kalti 
neblaivūs vairuotojai. Sovcho- 
zų (vad. tarybinių ūkių) vairuo
tojai turėjo 53 auto avarijas ir 
čia vėl, net 26 atvejais, kalti
ninkais buvo neblaivūs pareigū
nai. (E)

— Vilniaus teatre parodyta 
pjesė, sukurta pagal J. Avy
žiaus romaną “Antplūdį” iš hit
lerinės okupacijos laikų. Pats 
romanas dar neišleistas.

— Lietuvos turistai, paskelb
ta, galės lankytis tik į vadina
mas socialistines šalis ir dar 
neutraliąsias Suomiją ar Aust
riją.

Grušo dramos
Vilniuje išleistoje J. Grušo 

knygoje “‘Žmogus be veido” iš
spausdinti du dramatiniai kūri
niai: “Herkus Mantas” ir “Žmo
gus be veido” — tai eilėmis 
perkurta anksčiau parašyta ra
šytojo drama “Profesorius Mar
kas Vidinas”. (E.)

Dramos teatrui 50 metę
Šiais metais okup. Lietuvoje 

numatyta paminėti Valstybinio 
dramos teatro Kaune 50 m. su
kaktį. Metų pabaigoje Kaune 
bus teatrų dekada, rašytojas 
J. Grušas su teatru paruoš spe
cialią pjesę. Be to, numatoma 
išleisti leidinį lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis. (E.)

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

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

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

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas Į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JUOZO AN ORU ŠI O Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VL 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938.____________ __________________________________________________

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio! 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant paklėtis 5 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
S vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932._______________________________________________________________

PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 ixi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir šeimas labai palankiomis kainomis, šiemet turėsime 
ir moderniai įrengtų kambarių, su privačiomis voniomis, dušais ir tt. 
Sezonas: birželio 26 — rugsėjo 7 d. Dėl rezervarijų bei informacijų 
kreiptis: Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046 (Tel. 
207-967-2011).

Berniuku stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpjūčio 21 d. (galima rezervuotis bet kokiam laikui 
to sezono laikotarpiu). Stovyklautojų skaičius ribotas, todėl prašo
me registruotis iš anksto. Berniukai iš New York apylinkės bus at
vežami mūsų parūpintomis priemonėmis. Kreiptis dėl smulkesnių 
informacijų bei registracijos: Franciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine 04046 (Tel. 207-967-2011).

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, HL 60629 — TeL 312 - 476-2242

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis |
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONftN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Kada ryšiai be vertės. . .

Jaunimas svarsto savo didžiuosius rūpesčius

Ryšių su Sovietais klausimas 
aktualus ir Amerikai. Jų labiau 
pageidauja milijonieriai nei 
darbo žmonės. Milijonieriai ti
kisi, kad jų investuotas Sovie
tų Sąjungoje kapitalas duos 
jiem naujus milijonus. Kiti tų 
ryšių padariniai jiem dažnai nė
ra svarbūs. Nesvarbus darbo 
žmonių argumentas, kad milijo
nierių kapitalas palengvins So
vietų valstybinio kapitalizmo 
biurokratam toliau išnaudoti 
darbo žmones.

★
Fordo kompanija su savo ka

pitalais buvo nukeliavusi į So
vietus jau 1920 m. Prie Gor
ki miesto pastatė Sovietam au
tomobilių fabrikus. Tarp For
do technikinio personalo ten 
dirbo ir dabar žuvęs unijų va
das Walter Reuther.

Fordo kompaniją š. m. kovo 
mėn. vėl pakvietė Į Maskvą. 
Henry Fordas n ten derėjosi 
devynias dienas. Kai grižo, buvo 
plačiai skelbiama, kad atstu 
nuo Maskvos per 570 mylių 
Fordas vėl statys Sovietam au
to sunkvežimių fabrikus.

Dėl šių derybų viešai atsilie
pė apsaugos sekretorius Melvin 
Laird: “Kai kas mano, kad ge
riausias pasisekimas Sovietuose 
bus nuvykti į Rusiją ir gamin
ti jiem sunkvežimius ... .Prieš 
išgabenant sunkvežimių gamy
bos technologiją, turėtų būti ko
kių ženklų iš Sovietų pusės, 
kad jie nebesiųs tų sunkveži
mių jūres transportu Į šiaurės 
Vietnamą ir kad tie sunkveži
miai neriedės Ho Chi Minho 
vieškeliu...”

Tai opinija ne tik vyriausy
bės nario, bet ir darbo žmonių. 
Fordas pasijuto tos opinijos 
puolamas — puolamas jo “com
mon sense” ir jo “patriotiz
mas”. Jis pasiskelbė pranešęs 
Maskvai, kad susilaikąs nuo to
lesnių derybų tuo reikalu.

Richard Tucker, Metropoli
tan operos tenoras, Brooklyne 
gimęs žydas, susilaikė nuo ry
šių dėl kitų motyvų. N. Y. Post 

paskelbė, kodėl jis atsisakė vyk
ti į Sovietus.

“Aš nedainuoju Rusijoje nei 
Vokietijoje. Nedainuoju Rusi
joje, nes ji persekioja mano 
tautiečius. Ji (Sovietų vyriausy
bė) man neleidžia nieku jiem 
padėti. Tad ko aš turiu vykti? 
Ir tai dėl to aš esu prieš tuos 
savo kolegas, kurie ten vyksta.

“Kodėl jie nedainuoja už to
kius pat pinigus Kalamazoo? 
Mes turim čia, Amerikoje, vie
tų, kur niekada nebuvo girdė
tas operos dainininkas, smuiki
ninkas ar kuris instrumentalis
tas. Galėčiau jiem nurodyti 40, 
50 tokių miestų ir miestelių. 
Kodėl jie to nedaro? Nes jie 
nori garso: jie dėl to ir vyksta 
dainuoti į Rusiją, į Vokietiją. 
Aš esu vienintelis artistas, ku
ris buvau kviestas tris kartus 
dainuoti Rusijoj, bet aš nesu
tikau. Norėjau dainuoti be jo
kio pelno sau. Aš norėjau gau
ti 50,000 už viso mėnesio dai
navimą. Ir aš nebūčiau sau pa
ėmęs nė vieno penny. Aš no
rėjau išdalyti tuos pinigus tiem 
žydam, kurie jų ten reikalingi. 
Aš norėjau giedoti ir sinagogo
se kiekviename mieste, kuria
me turėjau dalyvauti operoje ar 
koncerte. Jie nesutiko pasirašy
ti tokies sutarties”.

★

Tuckerio papasakotas pavyz
dys teisingiau ir garbingiau 
sprendžia kultūrinius ryšius su 
Sovietais — abipusės naudos 
principu. Nauda vienai pusei— 
Amerikos žydo dainininko da
lyvavimas sovietinėje operoje 
ar koncerte turėjo-duoti ne tiek 
meninės, kiek politinės naudos 
— sudaryt įspūdį, kad žydai nė
ra persekiojami, jei Amerikos 
žydas dainuoja. Nauda antrai 
pusei—Amerikos žydo dalyvavi
mas sinagogose turėjo pakelti 
jo tautiečių Sovietuose moralę, 
o kai ką ir materialiai sušelpti.

Katra pusė daugiau iš to bū
tų laimėjusi — kitas klausimas. 
Tačiau jei abipusės visuomeni
nės naudos nėra — ryšiai be 
vertės.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo paskatinta, JAV LB centro 
valdyba nutarė suorganizuoti ir 
akademinio jaunimo simpoziu
mą, kuris suburtų pačius jau
niausius mūsų akademikus ir 
suteiktų jiems progą laisvų ir 
nevaržomų diskusijų forma iš
reikšti savo nuomones, nuotai
kas, siekimus, iškelti proble
mas ir aptarti akademinio jauni
mo lietuvišką ateities veiklą.

Centro valdybai bei jos su
darytam organizaciniam komite
tui ir pačiam akademiniam jau
nimui rimtai ir nuoširdžiai dir
bant, toks jaunimo simpoziu
mas įvyko 1970 gegužės 2-3 
Chicagoje, Illinois Universiteto 
Medical Center ir Circle Cam
pus patalpose.

Darbo sėkmingumui bei rim
čiai užtikrinti, taupant laiką ir 
atsižvelgiant į ekonominę rea
lybę, į šį simpoziumą buvo pa
kviestas gana ribotas jaunimo 
skaičius — 60 atstovų. Nors 
atstovų buvo po lygiai iš visų 
keturių akademinio jaunimo or
ganizacijų — ateitininkų, neo- 
lituanų, skautų ir šviesiečių- 
santariečių, tačiau kiekvienas 
simpoziumo dalyvis buvo pa
kviestas kaip asmuo ir savo or
ganizacijai oficialiai neatstova
vo. Buvo sudarytos sąlygos kuo 

Jaunimo simpoziumo dalyviai Chicagoje Illinois universiteto patalpose po paskutinio posėdžio. Simpoziumas 
buvo gegužės 2-3, ruošė jj JAV LB centro valdyba, dalyvavo 52 lietuviai akademikai iš visos Amerikos.

plačiausiai ir kuo laisviausiai 
kiekvienam išsakyti savo min
tis, juo labiau, kad šis simpoziu
mas buvo daugiau uždaro po
būdžio.

Programa
Organizacinio komiteto susta

tyta programa buvo įdomiai su
kirpta ir gana išsamiai palie
čianti vsius šiandien jaunimui 
aktualius lietuviškus reikalus. 
Kiekvienam posėdžiui buvo duo
ta atskira tema, kuri buvo mo
deratoriaus pristatoma bendra
me posėdyje. Ją paskirsčius į 
smulkesnes sritis, išsamesnės 
diskusijos vyko atskirais būre
liais.

šeštadienį, gegužės 2, buvo 
diskutuojamos šios temos:

1. Bendra tema: Dalyvavi
mas lietuvių visuomenės kultū
riniame ir moksliniame gyveni
me.

Būreliuose:
a) Galimybės jaunimui įsi

jungti į lietuvių kultūrinį gyve
nimą; b) Lietuvių kultūrinių ir 
mokslinių atsiekimų iškėlimas 
ir pristatymas kitataučiam; c) 
studentų bendradarbiavimas 
spaudoje.

2. Bendra tema: Jaunimas po
litinėje sferoje.

Jaunimo simpoziumas Chicagoje

Būreliuose:
a) Lietuvių politinių organi

zacijų efektingumas ir ryšiai su 
tarptautinėm ir kitataučių poli
tinėm organizacijom; b) Ryšiai 
su kraštu; c) Lietuvis Amerikos 
politinėje veikloje.

3. Bendra tema: Lituanistika.
Būreliuose:
a) Lituanistikos mokslininkų 

ir mokytojų paruošimas; b) Li
tuanistikos dėstymo priemonės 
šeštadieninėse mokyklose; c) 
Lietuvių kalbos svarba lingvis
tikoje.

4. Bendra tema: Organizaci
jų veikla.

Būreliuose:
a) Ideologijos ir struktūros 

suderinimas šu dabartimi; b) 
Jaunimo organizacijų tarporga- 
nizaciniai santykiai ir Studentų 
Sąjungos klausimas; c) Įsijungi
mas į kitas lietuviškas organi
zacijas; d) Ryšiai su baltiečių, 
amerikiečių ir tarptautinėm 
studentų sąjungom.

Sekmadienį, gegužės 3, įvy
ko bendras posėdis: Pirmojo 
jaunimo kongreso kritiškas į- 
vertinimas ir antrojo prasmė ir 
tikslai.

Pabaigoj įvyko vieša sesija vi
suomenei: a) Įvykusios progra

mos apžvalginis pristatymas; b) 
Žvilgsnis į lietuvių kultūrinį, 
mokslinį ir visuomeninį gyveni
mą.

Eiga ir išvados
Diskusijų eigą ir išvadas sim

poziumo pabaigoj pristatė at
skirų posėdžių moderatoriai: 
Lapšys, Sakadolskis, Makaity- 
tė, Žygas ir atskirų būrelių va
dovai.

Dalyvauti lietuvių kultūrinia
me gyvenime jaunimas norė
tų. Į jį norėtų jungtis daugiau 
per savo ideologines organiza
cijas. Taip pat jaunimas norė
tų artimesnio socialinio bend
ravimo, kad arčiau susipažintų 
ir su skirtingų ideologijų aka
demikais. Ar negalėtų Lietuvių 
Bendruomenė įsteigti kavinių? 
— buvo keliamas klausimas. 
Pabrėžta buvo vasaros stovyk
lų reikšmė. Buvo taip pat paste
bėta, kad, ypač dabar, ideolo
ginės organizacijos ieško realių 
jėgų jaunime. Buvo keltas klau
simas ir liko neatsakytas — ar 
lietuviškoji visuomenė yra su
dariusi reikiamas sąlygas jauni
mui reikštis kultūriniame gyve- 
nie. Neaišku liko, ko iš tikrų
jų nori iš jaunimo lietuviškoji 
visuomenė. Buvo suabejota, ar 
visuomenei yra žinomos jauni
mo kultūrinės jėgos. Buvo jau
čiama komunikacijos stoka. 
Jaunimas mano, kad reikia ir 
galima lietuvių kultūrinius ir 
mokslinius siekimus iškelti 
kitataučiam. To reikia siekti 
daugiau hjmanitarinėje srityje, 
per amerikiečių profesines or
ganizacijas, žurnalistų sąjungas, 
versti kūrinius į anglų kalba. 
Rašant į amerikiečių spaudą, 
pamiršti “dypukiškumą” ir su
kirpti temas daugiau pagal a- 
merikietišką skonį. Reikia dau
giau profesionalizmo, reikia 
užmegztLsantykius su amerikie
čiais kolumnistais. Buvo užsi
minta apie buvusią neaktyvią 
informacijos instituciją ir pa
brėžtas rimtos tokios įstaigos 
reikalingumas.

Prieita prie išvados, kad jau
nimas labai mažai skaito išeivi
jos lietuviškus laikraščius, o 
dar mažiau rašo. Nejaučia, kad 
jaunimo straipsniai būtų skai
tomi, todėl ir rašymas nusto
ja prasmės. Perdaug laikraščių 
išsemia energiją. Spaudą rei

kėtų glaudinti, nes kartu ir 
“yra” spauda ir “nėra” spau
dos. Reikėtų vieno gero žurna
lo jaunimui. Kiti norėtų lietu
višką spaudą skaityti, bet 
trūksta lituanistinių žinių, nesu
pranta.

Daug problemų jaunimui su
daro ir dalyvavimas politinės 
veiklos sferoje. Dauguma neži
no, kas yra Vlikas, Altas, Dip
lomatinė Tarnyba. Daugiau ži
no apie Lietuvių Bendruomenę, 
Ji artimesnė. Politinės partijos 
yra tik senųjų reikalas, jauni
mo nedomina. Stipriai buvo pa
sisakyta prieš kaltinimus jauni
mui, jį vadinant bolševikų pa
taikūnais, net padlaižiais. Jau
nimas esąs giliai patriotiškas, ir 
tokie kaltinimai tik juos nuo vi
suomenės stumia. Jaunimui 
šiek tiek rūpi Vlikas. Altas mi
nimas mažai.

Lietuvių kalbos reikšmė ir 
svarba jaunimui aiški Jaučia
ma lituanistinių žinių stoka, 
silpnokas lietuvių kalbos žino
jimas. Lituanistinės mokyklos 
pakankamai išlavinti nepajė
gia. Į pedagoginį institutą atei
na per jauni. Laikas praleidžia
mas veltui. Daugelis lituanisti
nį mokymą norėtų pakartot, bet 
nebėra laiko. Rimtai reikia rū
pintis vadovėliais, jaunais mo
kytojais, naujais metodais. Rei
kia, kad Bendruomenė ruoštų 
kasmet dviejų savaičių litua
nistikos stovyklas. Jaunimas į 
jas vyktų. Jos turėtų būti aka
demiškos. Bendrai imant, lie
tuvybės išlaikymo pagrindas 
yra šeima; lituanistinė mokyk
la — tik gera talka.

Organizacijų veikloje daly
vauti jaunimui irgi yra proble
mų. Daugumos organizacijų i- 
deologija, kaip ji surašyta, dau
geliu atvejų šiandien nebetin
ka. Ideologija tegu lieka se
niesiem, o jaunimui daugiau rei
kia veikti per klubus, bendri
nes organizacijas, o ypač per 
Lietuvių Bendruomenę, nors 
ideologinės organizacijos irgi 
reikalingos ir jų naikinti nerei
kia. Bendrinė veikla reikalinga, 
nes tėvai savo vaikus daugiau
sia kreipia savo grupių linkmė
mis, o apie kitas grupes nein
formuoja. Turi būti gyva Stu
dentų Sąjunga. Visi pritarė, 
kad jaunimo įsijungimas į Lie
tuvių bendruomenę yra būti-

(nukelta į 4 psl.)
niiiiniiiiiiiuiiiiiiiuiuiui>iinininiuiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiii::iniiiiiianiiiiiiini:tii;t:iiiiiiiiniiiiiiiuiiiiniiiiii(iiiuiiriniiiiniHiiiintniuininiiiii!t  iiaiiatia'ia'iaiiaiiaiiaiiaiiaiiaitaiiatiaiia'ianaiiaiiaiianaiiaiiaiiaiiatiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiaiiciiaitauaiiaiiaoaiiaiiaiiaiiaitaiiaiiaiiauaiiaiiaiiaua

&

MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(2)
Neatsimenu, kad būčiau ma

tęs kregždės lizdą užpakalinėje 
pusėje rūmo ar klėties. Yra ki
tos kregždės, nei pavidalu, nei 
balsu nesiskiriančios nuo šių, 
tik skiriasi tuom, kad lizdai jų 
ne iš lauko, pastogėje, bet dar
žinėse ar ant rūmo aukšto; ne 
po gegnėmis, bet tik ant išsiki
šusių šiaudų; ne uždaryti, bet 
atviri kaip dubinėlis. Jei anos 
užlipo žvirblį, įlindusi ir apsi
gyvenusį jų lizde, tai tos nega
li, turi būti, ir nemoka užlipyti. 
Dabar matomos kregždės tai tos, 
kur gyvena ant aukštų; anų, 
kur gyveno ant gegnių, nebėra.

Pranyko iš upių vėžiai — ir 
tiems kas nepatiko. Vėžiavimas 
būdavo moterų žvejyba: nueida
vo boba į Šušvę, palandydavo 
po šiltą vandenį ir parnešda
vo tarbą vėžių. Dabar ir tokių 
bobų nėra.

Pamažo ir kenksmingų gy
vių. Gegužės mėnesyje šiltais 
vakarais lakstydavo tiek ąžuo
linių vabalų, kad sodai, daržai 
ir kiemai skambėdavo nuo jų 
bimbėjimo. Rytais randame juos 

nutūpusius ant medžių lapų; pa
purčius nukrenta ant žemės su
stirę — vištos turi gero lesalo. 
Dabar jie retai tepasirodo ir ne 
po daug.

Mokslo nurodymu, daugel li
gų pareina nuo to, kad gyvu
lių ir žmogaus kraujyje užsivei- 
sia mažutėlyčiai gyvūnėliai, bak
terijomis vadinami. Ligos, kur 
pirma slopino žmogų, drugys ir 
kaltūnas, dabar visai nesirodo. 
Gali būti, dėl to ir nesirodo, 
kad pranyko bakterijos, tas li
gas sukeliančios. Taip kitėja 
gamta gyvoji ir negyvoji; žmo
gus taip pat neišsimeta iš to 
dėsnio.

Vienas lietuvis, gyvenęs prie 
Volgos upės, susidurdamas su 
ten gyvenančiomis finų tauto
mis, mardvais, nustebo, radęs 
tarp jų aiškių lietuvių kalbos 
žodžių: juosta, kirvis, peilis, žą
sis ir kitų. Antras lietuvis, 
tik nutautęs, drąsiai pareiškia: 
lietuviai esą mongolų pader
mės. Trečias, rašąs lenkiškai 
(Ryškevičius), mato mūsų kry
žiuose panašumo į kinų bažny
čias — pagodas. Dėl mūsų pri

skyrimo prie mongolų rasės ne
galime nei pykti, nei matyti ta
me sau pažeminimo, bet kad 
pas mardvus pasitaiko lietuvių 
kalbos žodžių, tai negalima abe
joti, kad lietuviai ir mardvai 
gyveno kadaise gretimais ir tik 
būtovės nuotykiai atskyrė juos 
šimtais mylių vienus nuo kitų.

Mardvai nuo mūsų gavo iš
margintą juostą, patobulintus 
peilį ir kirvį, o mes pas juos 
radome meno kūrinių ir pasi
savinome dailės supratimą, per 
tūkstančius metu išbuvusius 
pas mus ligi šiai dienai. Matosi 
Lietuvoje pakeliais ir kiemuo
se kryžių be kryžiavonių, už
dengtų lekšnu stogeliu, į ketu
rias puses nusvirusiu, patogu
mu kreipia praeivio domę. Pie
šiniuose matome tokio pavida
lo kinų pagodas.

Būtovės žinovai sako, lietu
vių tauta esanti pirmykščiai gy
ventojai dabar apgyventame jų 
krašte; vadinasi, mokslininkai 
nesuseka, kad kokia tauta būtų 
gyvenusi Baltijos pajūryje pirm 
lietuvių. Bet tik buvo laikas, 
kad čia jų nebuvo; buvo lai
kas, kad lietuviai gyveno ir apie 
Dunojų, ir ten, kur datulės au
ga, kur liūtai, drambliai, rai
niai, kupriai ir beždžionės lai
kosi, nes kitaip ir tų vardų mū
sų kalboje nebūtų. Tais tai lai
kais Baltijos pajūryje galėjo 
gyventi mongolų rasės finų tau
tos, o lietuviai, čia atėję, juos 
rado, drauge gyveno, keitėsi 

dvasiškais turtais, jiems davė ir 
nuo jų paėmė.

Iš kitos pusės, mūsų kalba iš 
visų kitų kalbų, kurios vadina
si indoeuropėjiškos, yra arti
miausia sanskrito kalbai. Pavyz
džiui: “Dievas davė dantis, duos 
ir duonos”. Posakis rastas san
skrito raštuose; jis yra drauge 
lietuvių kalbos posakis. Esąs In
dijoje kalnas tiesiog vadinamas 
Dievelio giria, rusų geografijo
se užrašytas “Devalagiri”. Gi- 
malajaus kalnyno vardas išdės
tomas išeina — gimimas la
jaus. Lajus — tai sniegas, nes 
pasileidžia į vandenį. Ugnis 
sanskritiškai “agnis”, žodis “es- 
mu” sanskritiškai “esmi”. San
skrito kalba bemaž suprantama 
lietuvio. Parodytieji daviniai 
reiškia, kad mūsų dvasios nuti
kimai, o su jais drauge ir pa
pročiai, ir naminio gyvenimo 
būdas ilgas eiles amžių išbuvo 
neliesti ir atėjo ligi mūsų lai
kų be pasikeitimo.

štai nuo XIX amžiaus pusės 
buvo panaikinta baudžiava, 
svietas iš kaimų ėmė važiuoti 
į miestus ir į Ameriką uždarbio, 
įvesta visuotinio kareiviavimo 
prievolė; žmonės išvažiuoja to
kie, sugrįžta gi į kaimą kito
kie. Jiems ima netikti butas, 
gyvenimas, aprėdas ir kita, šią 
jų nuomonę pateisina atsiradu- 

* šieji dirbtuvių gaminiai, kurie, 
palengvindami būvį, veržte ver
žiasi žmonėms į rankas, kaip 
va: degtukai, lempos, šakės, plū

gai, spyruoklinės akėčios, vi
nys, medvilnių audiniai, kny
gos ir kita. Pasigaminimui tų 
patogumų prireikė pinigų, ir 
pinigai atsirado. Pravedus Lie
pojos gelžkelį, ėmė plaukti į 
užsienį ūkės gaminiai: javai, žą
sys, kiaulės ir visa, kas nulie- 
ka ir nenulieka. Iš to pas kelin
tą kruopštesnį ūkininką atsi
randa šimtelių. Apskritai visuo
menėje atsiranda pinigų troš
kulys, nepasitenkinimas, lenk
tynės. Kas metai nauja nauje
nybė pakeičia pernykštę, gyve
nimas eina, į šalis kraipydama
sis ir nesustodamas. Kur jis ei
na, kada ir kur apsistos, to šian
dien niekas nepasako. Skied
ra nežino, kur apsistos, bangos 
nešama. Gyvenimas mūsų bo
čių stovėjo vietoje, kol jiems 
švietė balanos žiburys; atsira
dus kitai šviesai, gyvenimas jus- 
telėjo ir po šiai dienai judėti 
nenustoja. Kaip mūsų Duburiui 
dėl vagos, tau) visuomenei dėl 
vidujinio gyvenimo devyniolik
tas amžius buvo sprendžiamas 
laikas. Atvaizduoti bočių gyve
nimas, kolaik jų nepalietė nau
ja kultūros srovė, yra šio raši
nio uždavinys.

2. VARYMAS BANDOS 
|LAUKĄ

Tankiausiai būna, kad su Ve
lykomis žmonės pradeda eiti į 
laukus, štai antra Velykų die- ' 
na, saulėta ir nešalta; šeiminin
kė, aptaisiusi du tris mažus vai
kus, sako: “Varykitės, vaikai, 

karves ir aveles į Duburį, te
gul pasivaikščioja.” O pati de
da į puodą žarijų, ant žarijų pi
la kadugių spyglių, vadinamų 
švęstomis žolėmis, ir eina parū
kyti pirmą sykį išeinančių į lau
ką galvijų.

Per laikų laikus mūsų gryčio
je, netoli krosnies, ant gem
bės kabėjo tarba, buvusi kada 
marga, dabar surūkusi, pripil
ta arti pilnio kadugių spyglių— 
tai “švęstos žolės”. Malonus dū
mų kvapas, tolydinis buvimas 
gryčioje ir vienoje vietoje, pasi
gavimas jųjų ypatingame laike 
pateisina spygliams vardą “švęs
tos žolės”.

Be rūkymo gyvulių, jomis rū
ko žąsų ir vištų kiaušinius, pir
mą sykį padedamus perėti, nau
jai įrengtą gyvenamąją trobą, 
pirmą sykį įeinant į ją gyventi, 
rūko nusigandusį ir nugąsdinu
sį daiktą. Vieta, kur kaba, įgau
na jų vardą. Sako: “Nuritink 
piestą prie švęstų žolių.” Nuo 
to mūsų kalboje kadugys gavo 
dar kitą vardą — “Verba”, var
dą, surištą su priešvelykine a- 
peiga; tik mūsų tautoje kadu
gys pasigaunamas Verbų šven
tėje. Galima sakyti, kad mūsų 
protėviai tarė kadugį šventu 
medžiu ir paskutinis stabmel
džių kunigas Lizdeika jo dū
mais smilkė tikybines apeigas.

Kada krikščioniška Verbų šven
tė pareikalavo medžių šakelių, 
lietuvis ėmė ne gluosnį, ne 
karklą, kaip rusas ir lenkas, 
bet savo “švęstą” medį — ka
dugį. Reikia pastebėti, kad žo
dis “švęstas” yra priskiriamas 
tik prie žodžių — “žolės” ir 
“vanduo”. Visiems kitiems tikė- 
jimiškiems daiktams prideda
mas žodis “šventas” ir “šven
tintas”. Sakoma: šventas žmo
gus, šventa vieta, knyga; šven
tinta duona, namai, kryžius. 
Žiūrint į šiuos palyginimus, rei
kia manyti, kad žodžiai “šven
tas” ir “šventintas” drauge su 
tikėjimu parėjo pas mus iš len
kų, žodis gi “švęstas” yra gry
nas lietuvių kalbos žodis; kaip 
buvo pridedamas prie vandens 
ir žolių, taip ir po šiandien at
liko.

Mūsų tarba, niekad nepasi
baigdama ligi dugnui, vis pasi
pildydavo spyglių, praėjus Ver
bų šventei. Kuri nors varginga 
bobelė šeštadienį prieš Verbą 
atneša kadugių šluotą ir gauna 
už tai Velykoms lašinių gabalą. 
Iš tos šluotos, kurie lytoj ke
tina eiti į bažnyčią, dirba sau 
gražų Verbų kvietkelį, išdabina 
jį dažytais popieriukais ir paži- 
bėliais. Parneštus iš bažnyčios 
pašventintus kvietkelius išdžio
vina ant krosnies, nutrina spyg
lius, supila | paskirtą tarbą — 
ir turi švęstų žolių.

(Bus daugiau)
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Žmogus, kurio laukėme ateinant
Kęstučio J. Kudžmos vieueHy metę mirties sukaktuviy proga

Gegužės 15 suėjo vienėri me
tai nuo skaudžiai išgyventos 
Kęstučio Kudžmos mirties. Jis 
buvo širdies smūgio nuskin
tas taip staigiai ir netikėtai, 
kad net po vienerių metų sun
ku apsiprasti su mintimi, jog 
tikrai netekome to jauno ir tau
raus, gabaus ir darbštaus vyro, 
kurio nekantriai laukėme atei
nant.

Vienerių metų mirties sukak
tuvių akivaizdoje netenka vien 
spėliojamai teigti, kadi nete
kome daug žadančio žmogaus, 
nes jau nuo gimnazijos laikų

JAUNIMO SIMPOZIUMAS
(atkelta iš 3 psl.) 

nas, nes tai esanti vienintelė or
ganizacija, atitinkanti dabarti
nes jaunimo nuotaikas. Tik jo
je esanti jaunimui šviesesnė a- 
teitis.

Kalbant apie pirmąjį jaunimo 
kongresą, buvo padaryta nema
ža kritiškų pastabų, bet bend
rai imant, pasisakyta, kad jis 
buvo reikalingas, naudingas ir 
jaunimui paliko ryškias žymes, 
jį sujudino, atgaivino, davė nau
jų vilčių. Antrasis kongresas tu
rėtų būti geresnis.

Baigiamame posėdyje, kuris 
buvo skirtas visuomenei, buvo 
iškelta ' lietuviško sąmoningu
mo reikšmė. Buvo pasisakyta 
už lietuviškos kultūros kėlimą 
išeivijoje, lietuviško sąmoningu
mo ugdymą, lietuvių mokslo ir 
meno iškėlimą kitataučiuose. 
Ypač buvo apgailestauta mūsų 
mokslinių veikalų stoka sveti
momis kalbomis ir neturėjimas 
išsamios Lietuvos istorijos net 
ir lietuviu kalba, v

Simpoziumo reikšmė 
ir ateitis

Uždarant buvo paliesta ir šio? 
simpoziumo reikšmė. Jaunimo 
nuomone, jis buvo būtinas, la
bai įdomus, naudingas, svarbi 
užuomazga tolimesnei veiklai. 
Praėjo labai ramioje ir rimtoje 
atmosferoje, nuomonių poliari
zacijos nebuvo. Viešpataujanti 
simpoziumo mintis: reikia dirb
ti, reikia dirbti bendrai. Simpo
ziumas nebuvo specifinis, dau
giau paruošiamasis ateičiai, skir
tas daugiau susipažinimui. To
kių simpoziumų reikia daugiau 
ir su konkrečiau apibrėžtais 
tikslais. Bendruomenei priklau
so kreditas už šio simpoziumo 
suruošimą ir paskatinimas atei
čiai.

•

Simpoziumą trumpu žodžiu 
uždarė jo sumanytojas ir rėmė
jų atstovas JAV LB centro val
dybos pirmininkas inž. Bronius 
Nainys. Jo žodyje susumuotos 
išvados aiškiai parodė ir pa
brėžė šio jaunimo simpoziumo 
reikšmnigus rezultatus: esa
me dar gyvi ir norime tokiais iš- 

jis stovėjo pačiose pirmutinėse 
savo kartos gretose, parodęs di
delio sdmanumo Ateitininkę or
ganizacijoje, Lietuviy studentę 
sąjungoje, Baltę studentę fede
racijoje ir prasiveržęs į psicho
logijos mokslo doktorantę ei
les. Jis turėjo ir kūrybingą 
plunksną, kuri gyvu ir lygiu sti
liumi pagamino keletą vertin
gų straipsnių mūsų žurnalam ir 
periodinei spaudai Žinoma, 
Kęstutis nenusėjo mūsų spau
dos ilgomis ir brandžiomis stu- 

likti, savo tėvynę norime ma
tyti kaip nepriklausomą valsty
bę, pasisakome už Lietuvių 
Bendruomenę, esame jos na
riai ir ją remiame, mum reikia 
daugiau lituanistinio išsilavini
mo, jokiu būdu nenorime lie
tuvybėje mirti, bet norime jo
je gyventi ir stiprėti. Tai ren
gėjus džiugina. Centro valdy
bos pirmininkas padėkojo vi
siem, prie simpoziumo suruoši
mo prisidėjusiem ir jį rėmu- 
siem . Padėkojo visiem daly
viam ir palinkėjo sėkmės toli
mesniame darbe, nes jo žo
džiais tariant, turime daug ne
paprastai gražaus ir iškilaus lie
tuviško jaunimo, jautraus vi
siem mūsų reikalam, kuris, 
dirbdamas bendrai, galės labai 
ir labai daug padaryti.

Simpoziumą užbaigus tautos 
himnu, jaunimas skirstytis dar 
nenorėjo. Atrodė, kad toks pir
mas jo susibūrimas jam paliko 
gilų įspūdį, suartino tarpusavy 
skirtingų ideologinių pažiūrų ir 
skirtingų įsitikinimų jaunuolius, 
suartino juos su Lietuvių 
Bendruomene ir parodė, kad, 
rimtai dirbant ir organizuojant, 
jaunimas rimtai ir atsiliepia. 
Jaunimas įrodė, kad sugeba rim
tai ir akademiškai diskutuoti 
mūsų problemas, moka spręsti 
jas pozityviai ir išsamiai.

Šiuo simpoziumu dinamiška 
dabartinė JAV LB centro val
dyba įsirašė dar vieną didelį 
kreditą į savo gausių darbų 
knygą, ir už tai jai priklauso vi
sų padėka. Centro valdyba pa
dengė ir šio simpoziumo išlai
das, kurių susidarė apie 2000 
doleriu.

Simpoziumą techniškai orga
nizavo centro valdybos sudary
tas komitetas: JAV LB centro 
valdybos nariai — Audronė Ku- 
biliūtė, pirmininkė, ir Povilas 
Žumbakis — ir jaunimo atsto
vai — Laima Nainytė, Vitalija 
Ruibytė, Ramunė Kviklytė, Lai
ma Underytė, Algis Augaitis, 
Algis Antanavčiius, Algis Mo
destas ir Vacys šaulys. Daly
vavo virš 50 akademinio jauni
mo atstovų.

Kazys Barzdukas

DR. JUOZAS L. NAVICKAS

dijomis, nepadarė reikšminges-
nio įnašo mokslo srityje ir net 
nesuskubo užbaigti savo diser
tacijos, nes nebuvo kada. Bet 
kaip tik dėl to Kęstučio mirtį 
ir pergyvename kaip didelę 
skriaudą.

Kęstutis Kudžma nebuvo, 
kaip pernai spaudoje buvo ra
šyta, kybartietis. Jis gimė ir kū
dikystės metus praleido Kam
piniuose, Šakių apskrityje, apie 
16 km nuo Pilviškių, tarp Griš
kabūdžio ir Višakio Rūdos. Iš 
šios ramios ir nuošalios vietos 
jis į Kybartus atsivežė savo 
švelnę būdą ir raišky sąmojį, 
kurie Kęstučio asmenyje pynėsi 
darnioje vienybėje. Būdamas 
taikaus, švelnaus ir santūraus 
būdo, Kęstutis niekada nesiver
žė nei į gimnazijos lyderius, nei 
į klasės seniūnus, nei į dėme
sio centrą. Tačiau jo išmintis, 
sąmojis ir - pavyzdingas elgesys 
nebuvo nei mokytojų, nei drau
gų nepastebėti. Todėl ir moky
tojai ir draugai nė negalvojo jį 
palikti ramybėje, be pareigų ir 
be balso klasės gyvenime. Ne
žiūrint šių aplinkybių, kuriose 
buvo sunku rasti laiko sau, Kęs- 
turiš visuomet sugebėdavo pa
sprukti vienatvėn, kurią jis mo
kėjo panaudoti darbui, susikau
pimui ir skaitybai. Jam vie
natvė nebuvo pasišalinimas ar 
užsidarymas; ji jam buvo ugdy
toja, puoselėtoja ir stiprintoja.

Vienas reikšmingas apsi
sprendimas, gimęs šių “vienat
viškų susikaupimų” metu, buvo 
Kęstučio noras priklausyti ir 
veikti ateitininkuose ir skautuo
se. Toks nusistatymas Kęstu
čio jaunystės laikais reikalavo 
ne tik noro būti vienodai darbš
čiam abiejose organizacijose, 
derint dvi ideologijas ir du skir
tingus veikimo būdus, nepa
mirštant, kad tuo metu tarp 
šių organizacijų vystėsi įtampa 
ir nejauki trintis. Kęstučiui, 
daugiau negu jo draugam, teko 
patirti kiekvieną šios įtampos 
žiežirbą ir kantriai išklausyti 
kiekvieną priekaištą, ateinantį 
iš abiejų pusių, nes jis buvo pa
sišovęs būti gyvasis derintojas. 
Jei šiame pionieriškame darbe 
jis ištesėjo, tai tik todėl, kad jis 
mokėjo nusikreipti nuo priešiš
kumo ir tarnauti idealam, o ne 
intrigoms.

Kęstutis nebuvo vieno talen
to, vienos idėjos žmogus. Jį do
mino svetimos kalbos ir žavėjo 
muzika, jam patiko istorija ir 
literatūra, jis puikiai orientavo
si teologijos ir filosofijos sąvo
kose. Kęstučiui buvo atviri ke
liai į visus šiuos mokslus, todėl 
nelengva buvo rinktis ir ap
spręsti savo pašaukimą. Tačiau 
jo dėmesio centre visuomet 
stovėjo žmogaus ir jo veiklos 
klausimas, šis klausimas kaip 

tik ir nulėmė Kęstučio apsi
sprendimą studijuoti ir gilintis 
psichologijoje.

Artėdamas prie psichologijos 
studijų atbaigimo, Kęstutis sto
jo rinkti medžiagą savo diser
tacijai, kurios galutinę redakci
ją jis pradėjo prieš pat mirtį. 
Nors labai skaudu priimti fak
tą, kad šis mokslinis darbas 
niekada nebus apgintas, įrištas 
ir padėtas į universiteto kny
gyną, vertėtų susirūpinti mūsų 
jaunojo psichologo palikimu. 
Ne vieta čia, gal būt, kelti min
tį, kad bent dalis minėtos di
sertacijos būtų išversta į lietu
vių kalbą. Netenka abejoti, kad 
Kęstučio kolegos psichologai ne
atsisakytų šio darbo imtis, o 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Metraščio ar Aidę re
daktoriai tikrai sutiktų paruoš
tąją disertacijos ištrauką pa
skelbti.

Kiekviena mirtis yra tragiš
ka, ir niekuomet ji neateina per 
vėlai. Tačiau ne visuomet vie
nodas būna mirties grobis, nes 
jį apsprendžia nuskintos asme
nybės vertė. Kęstučio asmeny
bė buvo ypatingos vertės ir ypa
tingo grožio. Šią tikrai turtingą 
asmenybę Kęstutis išsiugdė 
sunkiais laikais ir nepavydėti
nose sąlygose, nes, vos eidamas
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Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ____ Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ..............  Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ......  2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ................_............. ........ 6.00
Vaclovo Dainoros operų arijos ir liet, dainos > 5.00
Laužų aidai, ‘4 oktetų skautiškos dainos " 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00 .
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai _____ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys___________ 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ___________ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .................  5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai.......... ................ 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet dainų, chorų — solistų įdainuota___  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai 3.50 
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ....... 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2_______  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ................................... 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet dainos-------------Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos____  3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. .Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
Lietuvių Tautiniai šokiai; Stuttgarto simfonija ___________ 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno___  5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ........... 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ___ 6.50
O Ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šoktų 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių___  6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, daihų-šokių _____ 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ......  5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika.... ..... 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos _______________ 5.00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras___ ______________ 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojant, Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcester!© Mėgėjų ratelio. 14 lietuvišku dainų _________ 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4.50 3.50
Varpaš, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ---------- 4.00
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. — Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33H RPM)---------------- 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių---------------------- 5.00
Operų arijos. J. Liustikaltės 12 kūrinių----------- ----------------- 6.00
New York© Liet. Vyrų choro 16 liet dainų------ Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet dainų — 2.00
Grojame Jums, Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys.............  7.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ............ —.. 2.00
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės ....... 2.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 2.00
Dainuojam su Lione. Juodytės 16 Hetuviškų dainų .... _......  5.00
Iš Rūtų šalelės. A. Stephens choro giesmės ir dainos 5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos _........  5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ------ 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko .......................-............ -....... — 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos .....................-—..... — 10.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ---------------- 5.00

Aukaras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ...---------- Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių.----------------Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.-------------Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Ave„ Brooklyh, N. Y. 11221 
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 5O<; į Kanadą $1.00)

Kęstutis Kudžma

šešioliktuosius metus, jis pali
ko Lietuvoje savo tėvus ir išėjo 
į tremties gyvenimą. Jis vieny 
vienas brendo ir vieny vienas 
skynėsi kelius į mokslus. Ir 
bręsdamas, ir gyvenimo keliu 
eidamas, jis liko doras, santū
rus ir orus jaunuolis, užsianga
žavęs nekintančiom vertybėm.

Kuomet atitrauktai kalbame 
apie žmogaus vidinį pasaulį, 
apie dvasią ir jos gelmes, mum 
visi šie dalykai atrodo toki 
slėpiningi ir beveik nerealūs. 
Tačiau tie, kurie Kęstutį Kudž- 
mą pažinojo iš arčiau, galėjo

(nukelta į 5 psl.)

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Kritusieji už laisvę, V. Ramo

jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

Šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai.- Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, I. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. Švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol..

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga, kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Valiuškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi* 
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

NEW YORK

Lietuvos atsiminimų 
radio valanda

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. 
WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM.

Direktorius:
DR. JOKŪBAS J. STUKAS

1467 Force Dr.,

Mountainside, N.J. 07092

telef. (201) 232-5575

DARBININKO SKAITYTOJAM 
t

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

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

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

Už kalendorių $----------------

Siunčiu už prenumeratų $_________

Spaudai paremti $-------- -- . -

Siunčiu skolų už___ m. S-

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

"Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Encyclopedia Lituanica, ang
lų kalba, I tomas, redaguotas 
prof. S. Sužiedėlio. 608 psl. di
delio formato, kietais viršeliais. 
Kaina 15 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio. 5 dol.

Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, 
premijuotas J. Gliaudos roma
nas. 4 dol.

Be namu, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50 dol. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
tą A. Norimo novelių rinkinį 
Naujas veidas. 2.50 dol.

Rugsėjo šeštadienis, Birutės 
Pūkelevičiūtės premijuotas ro
manas. 236 psl. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Kaina 5 
dol.

Poezijos pilnatis, B. Braz
džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čių rinkinių. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota, kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

Dialogas su lietuviais, Br. 
Railos akimirksnių kronikos 2- 
roji knyga, 560 psl., kietais vir
šeliais, kaina 7 dol.

Lietuviu švietimas Vokietijo
je, redagavo V. Liulevičius. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
639 pusi., kaina 12 dol.

Nemarioji žemė, Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija sudaryta A. Tyruolio, 
176 pusi, kaina 5 dol.

Lituanistikos darbai, redaga
vo J. Balys, kaina 2.50 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičiu 
Antano, kaina 1 dol.

Rezistencija, R. Spalio, kie
tais viršeliais, 429 pusi, kaina 
6 dol.

Paulius Augius, monografija. 
Didelio formato albumas. Kai
na 17.50 dol.

Tūboto gaidžio metai, K. Ba- 
rėno. 3 dol.

Prisiminimy fragmentai, K. 
Musteikio. 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaškaus- 
ko apysaka. 2.50 dol.

Dainy Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley------ —

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130
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TORONTE SUSIRENKA INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI
Amerikos Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Sąjungos (ALIAS) 
dešimtasis suvažiavimas įvyks
ta gegužės 30 ir 31 Toronte, Ka
nadoje. Suvažiavimo posėdžiai 
bus Prisikėlimo parapijos na
muose, 1001 College St., o ban
ketas — Royal York viešbutyje, 
100 Front St. West.

Sąjungos suvažiavimai vyksta 
kas 2-3 metai. Šalia mokslinių 
ir organizacinių tikslų tokie su
važiavimai palaiko glaudesnius 
ryšius tarp kolegų.

Šis gi suvažiavimas bus pir
mas, surengtas už JAV ribų. 
Jis organizuojamas drauge su 
Pasauline Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga (PLIAS), 
kuries pirmininku yra inž. J. V. 
Danys iš Ottawa, Ont. šių abie
jų organizacijų vadovybė, pa
sitelkusi Toronto skyrių, sudarė 
suvažiavimo programą. Rengėjo 
rolė teko Toronto sk., kuriam 
pirmininkauja inž. B. Baranaus
kas.
Suvažiavimas dvidešimtmečiu! 

atžymėti
Suvažiavimas bus ypatin

gas tuo, kad bus atžymėta Są
jungos 20 metų sukaktis. Ir dar 
— suvažiavimas skiriamas Vil
niaus universiteto 400 metu su
kakčiai atžymėti.

Suvažiavime bus išryškinta 
lietuvių inžinierių susidomėji
mas lietuvišku kultūriniu ir po
litiniu darbu.

Vasarnamio konkursas
Amerikos Liet. Inžinierių ir 

Architektų Sąjunga sušelpė stu
dijuojančius Vokietijoj, pasky
rė 300 dol. stipendiją studijuo- 
jantiem lituanistiką Fordhamo 
universitete. Šiais metais ruo
šia lietuviškų vasarnamių kon
kursą, kuris gal paskatins lie
tuviškos architektūros studijas.

Suvažiavimas nebus griežtai 
uždaras. Jį galės aplankyti ir 
lietuviška visuomenė, pamatyti 
parodos, dalyvauti bankete.

Nashua, N.H.
Sveikiname jubiliatą

Zigmas Bobelis, gyv. 8 South 
St., gegužės 2 minėjo 80 metų 
amžiaus sukaktį. Į JAV atvyko 
1909 iš Vilniaus krašto, Varė
nos p., Melioniškių kaimo. Ap
sistojo Worcestery, Mass. 1914 
vedė Agotą Lepečkaitę. Išauklė
jo ir išmokslino dvi dukteris ir 
vieną sūnų. Sūnus Edvardas yra 
inžinierius.

Iš Worcesterio persikėlė į 
Nashua, kur vienoje įstaigoje 
išdirbo 48 metus. Sulaukęs 80 
m. amžiaus, išėjo į pensiją, 
nors dar galėjo dirbti, nes yra 
sveikas.

Pažymėtina, kad nuo pat at
vykimo į šį kraštą yra įsijun
gęs į įvairias lietuviškas katali
kiškas d-jas. Nashua Z. Bobe
lis buvo vienas pirmųjų LDS 
65 kuopos narių ir organizato
rių. Visą laiką buvo kuopos val
dyboje. Kada LDS likvidavosi, 
liko Šv. Juozapo draugija; Zig
mas Boblis tebėra valdyboje.

Sveikiname Zigmą ir linkime 
jam geriausios sveikatos ir il
giausių metų!

Degasis Insurance agentūra 
perkėlė savo raštinę į gražiai ir 
moderniai įrengti vietą, 15 
High St. Danielius C. Degasis 
apie 25 metus yra draudimo 
agengūros vedėju. Linkime jam- 
sėkmės naujoje vietoje.

• A.

Degasis 
Insurance
Agency

praneša, kad jie savo agentūrą 
perkėlė i naują moderniškai 
jrengtą vietą

15 High Street 
Nashua, N. H. 
Tel. 882-4641

Agentūros vedėjas 
DANIELIUS C. DEGASIS

kviečia visus užeiti j naują 
vietą.

.Dr. inž. S. J. Matas, Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Są
jungos pirmininkas.

Suvažiavimo paskaitos
Numatytos penkios moksli

nės paskaitos. 1. — dr. V. Kle
mas iš Philadelphijos ■— “Mar
sas, leiseriai ir leukemija — 
erdvių technologijos pritaiky
mas medicinoje”. 2. — arch. 
J. Okunis iš New Yorko, “Ar
chitektūra ir mes”, 3. — dr. 
V. Fidleris iš Chak River, Ont., 
— “Technikos ateitis proble
mos metalurgo akimis”, ir 5.—

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
Šv. Kazimiero parapijos Ve

dusių porų klubas gegužės 16 
ruošė “rummage sale” tipo 
“mugę”. Pelną skiria parapijos 
vaikučių pirmos komunijos pus
ryčiam gegužės 24. Prie pirmos 
komunijos klebonas kun. J. Bu- 
cevičius ir vikaras kun. Spen
cer šiemet paruošė 60 vaikų.

Cynthios Maverich-Makarevi- 
čiūtės sutuoktuvės su Francis 
Meregoni buvo Įspūdingos sve
čių gausumu ir bažnyčios išpuo
šimu. Jaunuosius sutuokė klebo
nas kun. J. Bucevičius. Vargo
nų muziką parūpino vargoninin
kas J. Tamulionis. Giedojo jo 
duktė Lilija. Nuotakos tėvas 
yra veiklus parapijos choro na
rys.

Šv. Juozapo dr-jos naujon val- 
dybon, be anksčiau paskelbtųjų 
narių, dar įeina Zigmas Baub
lys, vicepirmininkas. Jis keletą 
metų buvo protokolų raštinin
ku. Labai rūpinasi draugijos ge
rove, vis prikalbindamas nau
jų narių.

Lindos Tamulionytės paveiks
las buvo idėtas i vietos dien
raščio pirmąjį puslapį. Graži lie
tuvaitė rodo į didelį laikrodį, 
primindama pasukti jį vasaros 
metui valanda pirmyn.

Jonas V. česiūnas, miesto ta
rybos narys ir prekybos buto 
prezidentas, kartu yra ir krau
jo atsargos “banko” pirminin
kas. Sanders Associates darbo
vietėj neseniai tam “bankui” 
gauta 117 puskvorčių. Preky
bos buto metinei vakarienei jau 
išparduota 650 bilietų. Kalbės 
Goldwateris.

Alvime aukštesniosios mo
kyklos gabiausių studentų sąra- 
šan pateko Julė Grauslytė ir 
Mykolą Scarskas.

Memorial ligoninėj buvo pa
guldyti trys mūsų ligoniai: 83 
metų Vincas Mitchell (išbuvo 
10 dienų). Mykolą Latvis (išbu
vo savaitę) ir Julius Aroska (te
bėra).

Amherst mokyklos šeštoji 
klasė suruošė Pietų Amerikos 
mados užkandžius ir to žemyno 
muzikos programėlę. Komitete 
dirbo Mary Beth Vaskelionytė, 
kurios "brolį Keith De Molay ri
jos skyrius išrinko “jauniu de
kanu”.

"Bill" Narkūnas New Ham
pshire universitete pasižymėjo 
moksle ir sporte (futbole).

inž. M. Pakštys—Groton, Conn. 
— “Ateities perspektyvos van
denyno inžinerijoje”.

Simpoziumas
Bus suorganizuotas simpoziu

mas tema — inžinierių ir archi
tektų vaidmuo lietuvių visuo
menėje. Simpoziume dalyvauja: 
inž. J. P. Nasvytis, inž. B. Nai
nys, inž. H. Bankaitis, inž. J. 
V. Danys ir A. Rinkūnas.

Dvi parodos
Suvažiavimo metu vyks dvi 

parodos — lietuviškų vasarna
mių projektų paroda ir moks
lo darbų paroda.

Mokslo draugijos 
steigimas

Sąjungos suvažiavime Detroi
te 1962 iškilo sumanymas 
steigti mokslo draugiją. Buvo 
sudaryta ir komisija tam reika
lui studijuoti. Draugija ar aka
demija turėtų apjungti visus 
laisvajame pasaulyje esančius 
lietuvius mokslininkus. Dauge
lis pasisakė teigiamai už to
kios draugijos suorganizavimą, 
tai labiau suartintų lietuvius 
mokslininkus.

Praplėstam studijiniam komi
tetui vadovauja dr. V. Klemas 
iš Philadelphijos. Jis ir padarys 
pranešimą ii pateiks suvažiavi
mui detalizuotą projektą.

Kiek yra inžinierių 
ir architektų?

Sąjunga turi registruotų 650 
narių. Veikia devyni skyriai 
šiuose miestuose: Baltimorėje, 
Bostone, Chicagoje, Detroite,

Antanas J. Palubinskas mi
rė netolimame Dracut mieste
lyje. Gimė Lietuvoje. Amerikon 
atvyko būdamas jaunas, kartu 
su tėvais — Jonu ir Olimpija 
Juodeikaite. Jo žmona Stasė 
Gadliauskaitė mirė prieš kele
tą metų. Paliko 3 sūnus, 4 vai
kaičius ir 3 provaikaičius. Be 
to, seserį Jievą Andriulionienę, 
Lowell, Mass. Dirbdamas Paci
fic Mills, tapo pašalpinės Rus
sian Brotherhood draugijos na
riu. Palaidotas jos kapinėse 
Granitvillėje.

Vysk. Guertin aukštesniosios 
mokyklos pirmamečių kurse ge
riausių mokinių tarpe yra Wal- 
teris Raudonis, o antramečių— 
Pov. Masiulis. Nashua aukštes
nioji mokykla išvardijo 138 ge
riausius mokinius. Iš eilės de
vinta yra Marytė Tamuliony- 
tė, 63-čias — Dovydas Kashuli- 
nes, 81-a — Diana Rapšytė, 105 
— Juozas Degulis, kuris buvo 
priimtas į Vocational Technical 
kolegiją studijuoti elektronikos 
kompiuterių kurso.

Juozas P. Tomolonis, štabo 
seržantas, apdovanotas laivyno 
medaliu. Jis tarnauja marinuo
se nuo 1960. Pasižymėjo kovo
se Vietname nuo 1968 sausio 
21 iki 1969 rugsėjo 25. Pažy
mėjime sakoma: “Iniciatyva, 
puikiu žinojimu ir ištikimybe 
pareigom štabo seržantas Tomo
lonis užsipelnė visų, kurie su 
juo tarnavo, pagarbos ir išlaikė 
puikiausias Amerikos marinų 
tradicijas.”

Nashua korporacija apdova
nojo po 25 metus joje ištarna
vusius; jų tarpe Albertą P. Gu- 
recka ir William C. Petraske- 
Petrauska.

Viktoras Kulvinskas, Hipok
rato instituto direktorius Bos
tone, skaitė paskaitą New Ham
pshire valstijos “gamtiškų val
gių” d-jos parodoje Goffs- 
towne.

Virginija Rosyfinytė, slaugė, 
pirmauja Duplicate Bridge vie
tinio klubo lošimuose.

Moterų Sąjunga Motinos die
nai užprašė mišias šv Kazimie
ro bažnyčioje, bet jau neparuo
šė, kaip seniau, pusryčių su 
programa. Tikime, kad kitais 
metais nutars apimti visas para
pijos motinas, ne vien Sąjun
gos nares, ir parengs vėl gra
žius savo tradicinius pagerbi
mus.

Los Angeles, New Yorke, Phi- 
ladelphijoje, Washingtone.

Neregistruotų inžinierių ir ar
chitektų bus apie 1000 visoje 
Amerikoje. Dabartinė centro v- 
ba mėgins juos įjungti į sąjun
gą, sukurti jiem centrinį sky
rių.

Už JAV ribų dar yra 300 lie
tuvių inžinierių ir architektų. 
Daugiausia iš jų gyvena Kana
doje.

Sąjunga turi daug jaunimo, 
yra skyrių, kur jaunimas ir va
dovauja. Ir suvažiavime to jau
nimo bus gana daug. Tuo rei
kia tik pasidžiaugti, visuomenė 
gi kviečiama dalyvauti pačiame 
suvažiavime ar sekti jo darbus 
spaudoje.

Sesuo M. Paulė prie Neringos krioklių Vermonto sto
vyklavietėje.

Tarptautinių valgių "šventė" 
buvo suruošta Sv. Patriko p-jos 
slalėje. Pelnas skirtas Easter 
Seal paliegėlių gydymo centrui. 
Pernai panaši šventė tam cent
rui davė 200 dol. Šiemet neat
sirado moterų paruošti lietu
viškam stalui; bet Agnė Narkū- 
nienė padėjo kitai Agnei —Kur- 
tienei — paruošti bendrą len
kų ir lietuvių stalą. Buvo airių, 
meksikiečių^, prancūzų, graikų, 
polinezų, ‘švedų, italų ir žydų 
stalai.

Rep.

K. Kudžma. . .
(atkelta iš 4 psl.) 

lengvai patirti, kad dvasia yra 
labai konkretus ir beveik palie
čiamas dalykas. Iš tiesų, Kęs
tutis buvo ypatingai iškalbus 
žmogaus dvasios liudytojas, 
nes jo asmenyje žmogaus vi
dus tviskėjo regimom ir beveik 
apčiuopiamom formom. Kęstas 
sugebėjo savo sielą išplukdyti 
į patį paviršių, idant kiti galė
tų jį lengviau pasiekti ir jame 
rasti paslaugų, nuoširdų ir prie- 
telišką asmenį. Todėl negalėjai 
Kęstučio negerbti ir nemylėti, 
bet taip pat negalėjai nuspėti, 
kad ta miela širdis būtų tokia 
trapi. Taip pat negalėjai jame 
nematyti principingo ir tvirtų 
įsitikinimų vyro. O tačiau sun
ku buvo su juo aštriai susikirs
ti, karštai susiginčyti ir su kar
čiu, priešišku jausmu išsiskirti. 
Bet kaip tik dėl to taip sunku 
buvo su juo amžinai atsisvei
kinti.

Labai skaudu prisiminti, kad 
Kęstutis paliko jauną, mylimą 
žmoną ir du mažamečius sūnus, 
kuriem, kaip ir jam pačiam teks 
gyvenime keliauti be tėvo. Dar 
skaudžiau pasakyti, kad jis sa
vo šeimą taip be galo mylėjo. 
Todėl ir staigioje mirties va
landoje paskutiniuosius žo
džius jis skyrė žmonai ir sū
nums. Bet kas gali pakartoti 
tuos paskutinius žodžius šei
mai ir kas gali aprašyti paskuti
niųjų sekundžių patirtis!

Kitam pasaulyje pažadink 
mūsų brangų Kęstą, Viešpatie,

Pasaulyje šviesios, ramios ir 
nesibaigiančios būties.

Tegul jis ras tenai, ko žemėj 
nepatyrė;

Ir vertybes — pačias gražiau
sias — skirki laimei jo 
jaunos, kilnios širdies.

Veža medžiagą namelių statybai

NERINGOS STATYBA PRADĖTA
Nek. Pr. M. Marijos Seserų 

įsigytoje stovyklavietėje, NE
RINGOJE, Marlboro, Vermont, 
pradėta statyba. Statybos ir į- 
rengimo darbam prižiūrėti išvy
ko Sesuo M. Paulė. Jos dabar
tinis adresas: NERINGA, R.F. 
D. 4, Box 134 C, West Brattle
boro,. Vt. 05301. Telefonas 
(802) 254-8090.

Mergaičių registracija rūpina
si ir toliau Sės. Dalia M. Keb- 
linskaitė, Immaculate Concep
tion Convent, Putnam, Conn. 
06260. Telefonas (203) 928-58 
28. Jau įsiregistravo virš 60 
mergaičių. Registruotis galima 
dviem arba keturiom savaitėm, 
nuo liepos 5 iki rugpiūčio 1. Pri
imamos lietuvaitės (kalbančios 
lietuviškai) nuo 7 iki 16 metų 
amžiaus.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

500 dol.: Stasė Dvarvitienė, 
Brooklyn, N. Y. įrašo seserį 
Oną Rimkevičienę.

300 dol.: Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygarda 
(Kultūros židiny įvykusios paro
dos pelnas).

250 dol.: Jonas Rickis, Broo
klyn, N. Y.

200 dol.: Uršulė Butkus, Nau
gatuck, Conn.

Po 100 del.: Julia Belūnas, 
Staten Island, įrašo Jono Be- 
lūno šeimos mirusius, Vyt. Vai
čiulis, Richmond Hill, N. Y., M. 
Mazerinskas, Brooklyn, V. Ma
kauskas, Brooklyn, įrašo Petrą 
Makauską, Bernardas ir Sofija 
Tamulevičiai, Worcester, Mass., 
įrašo a.a. dukterį Ritą Vallon- 
Tamulevičiūtę, V. Umbrazas, 
Brooklyn, įrašo Pauliną Umbra- 
zą (pažadėjo 500 dol.), Adam 
Cergles, Brooklyn (pažadėjo 
300 dol.), J. Katkus, Brooklyn, 
Lietuvių Rymo Katalikų Susivie
nijimas 100 dol., A. Kazlaus
kas, Brooklyn, N. Y., įrašo Ma
tą ir Magdę Kralikauskus, Leo
nardas Plechavičius, M. D., Yon
kers, N. Y.

60 dol.: Charles Zailsky, Ja
maica, N. Y.

Po 50 dol.: Dr. Simas Virku- 
tis, Cedar Grove, Dr. John ir I- 
rene V. Mažeika, Dover, Del., 
N. Umbrazaitė, Brooklyn (pa
žadėjo 300 dol.), Ona Rimydis, 
Woodhaven, Juozas Černius, 
Brooklyn (pažadėjo 100 dol.), 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų New Yorko skyrius, 
Elžbieta Culada, Brooklyn (pa
žadėjo 100 dol.), K. Levanavi- 
čius, Brooklyn (pažadėjo 300 
dol.) įrašo Ksaverą ir Povilą Le- 
vanavičius.

Po 30 dol.: A. Markevičiūtė, 
Brooklyn, N. Y., Ann Karalis, 

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

(amžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Brooklyn, A. J. Liogys, Wood
haven, S. Maske, Brooklyn (pa
žadėjo 100 dol.), Antanas Žemai
tis, Brooklyn, N. Y. (pažadėjo 
1000 dol.), įrašo Anthony ir Ju
lia Žemaičius, Dr. Noakaitė' — 
Dunajewski, Ozone Park (35 
dol.)

Po 25 dol.: Joseph Rudis, 
Brooklyn (pažadėjo 500 dol.), į- 
rašo Anthony ir Anela Slavins
kus, Jadvyga Staškus, Brooklyn 
(pažadėjo vėl 400 dol.), Anthony 
Jonaitis, Brooklyn, (pažadėjo 
100 dol.) įrašo a.a. motiną Jo
sephine Jonaitis, Lottie Ulrich, 
Maspeth, N. Y.

Po 20 dol.: Anne Sabliskas, 
Brooklyn, G. Matusevičius, Mas
peth, Anne Kairis, Brooklyn, A- 
delė Jenčius, Brooklyn, P. Gir- 
nys, Brooklyn (pažadėjo 300 
dol..), Stasys Liogys, Wood
haven, Mary Zibuda, Brooklyn.

Po 10 dol.: A. Rugys, St. 
Kuchinskas, P. Gudžiūnas (15 
dol.), M. Vaivockas, N. Kaba- 
sinskas, G. Sleivis, H. Bolthru- 
nis (15 dol.), M. Peters, Stela 
Vilavičiūtė-Willworth, Brooklyn 
(pažadėjo 500 dol.), T. MacCor- 
mick, J. Kollish, J. Adomavi
čius, Brooklyn (pažadėjo 150 
dol.), J. Johnson, Brooklyn (pa

žadėjo 360 dol.), O. Ponitauskie- 
nė, Anna Mockevice, Stanley 
Mickevich, Brooklyn (pažadėjo 
150 dol.), A. Katinas, Brook
lyn, įrašo John Katiną (pažadė
jo 100 dol.), G. Grusky įrašo 
Tillie Grusky (pažadėjo 100 do
lerių), J. Lukošius, J. Greivis.

Po 5 dol.: Helen Vaitkus, P. 
Kazikievich, Izabella Krauchu- 
nas, Brooklyn (pažadėjo 100 
dol.), A. Krapukaitis, Ozone 
Park, R. Miliauskas, M. Zelle- 
way, R. Pocius, S. Veilis, L. 
Rapkauskas, A. Pocius, V. Avi
ža (pažadėjo 100 dol.), John Na
vikas, Brooklyn, N. Y.

.............   m . 
IŠ visur]
— Visi ateitininkai — moks

leiviai, studentai ir sendraugiai 
— šį rudenį dalyvauja savo or
ganizacijos aštuntajame kongre
se, kuriame bus minima organi
zacijos 60 metų veiklos sukak
tis. Visi savo atostogas planuo
ja taip, kad rugsėjo 4-7 galėtų 
būti Chicagoje ir dalyvauti la
bai svarbiame ir retame kong
rese. Į šį kongresą atvyksta 
ateitininkai iš Vokietijos, Aus
tralijos ir Pietų Amerikos.

— Skulptorė Ieva Pocienė, 
kuri laikoma viena stipriausių 
šios rūšies menininkių Austra
lijoje, prieš kiek laiko įsigijo 
Adelaidėje atskirą namą ir įsi
rengė jame savo atelje bei ga
leriją savo kūriniam. Ieva Po
cienė veikliai reiškiasi įvairio
se parodose, už savo kūrinius 
dažnai laimėdama pirmas vie
tas.

— Los Angeles jaunimo 
ansamblis “Vakarų Aidai” ir 
“Audros” grupės šokėjai ruošia
si didžiuliam muz. O. Metrikie- 
nės “Kartą gintaro pakran
tėj ...” muzikiniam spektakliui, 
kuris įvyks gegužės 23-24 Im
maculate Heart kolegijos audi
torijoj. Šis muzikinis spektak
lis įdomus tuo, kad visa muzi
ka instrumentam, solistam, cho
rui ir šokiam sukurta Ameriko
je gimusios lietuvaitės muzikės.

— Vladislav Anders, lenkų 
žinomas generolas, dalyvavęs 
II pasauliniame kare, 78 metų,
mirė Londone. Palaidotas Mon
te Casino, Italijoje, kur jo da
liniai kariavo.

— Herkulis Strolia gegužės 
9 koncertavo San Francisco lie
tuviam. Jis yra smuikininkas. 
Pianu palydėjo žmona Marle
na.

— Dail. Leono Urbono tapy
bos darbų paroda gegužės 16- 
24 vyksta Čiurlionio galerijoj, 
Chicagoje.
k:— Lietuvių Fondo tarybos 
posėdy gegužės 3 tarybos pirmi
ninku iš eilės ketvirtam termi
nui perrinktas dr. Gediminas 
Balukas. LF iniciatoriui, orga
nizatoriui, vadovavusiam tary
bai ir valdybai, dr. Antanui 
Razmai atsisakius kandidatuoti 
į valdybos pirmininko pareigas, 
nauju valdybos pirmininku vie
ningai išrinktas dr. Kazys Am- 
brozaitis.

— Danijoj gyvenusių lietu
vių suvažiavimas įvyks birželio 
6, šeštadieni, 7 vai. vak. To- ' v'
ronte. Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėje. 999 College St. Da
lyvaus ir Danijos konsulas.

— Dr. E. Knystautas, fizikos 
specialistas, dirba Quebecke a- 
tominės energijos tyrimų cent
re. Apie savo darbus jis yra pa
kviestas padaryti pranešimus 
Švedijoj ir Danijoj.

— Poetės J. Augustaitytės- 
Vaičiūnienės naujas poezijos 
rinkinys “Rūpestis” išeis netru
kus. Spausdina Morkūno spaus
tuvė, leidžia J. Karvelis.

— "The Detroit News" ge
gužės 4 d. laidoje paskelbė 
dr. Br. Nemicko, laikinai ei
nančio Vliko pirmininko parei
gas, mintis, pasakytas Detroi
to lietuviam. Dienraštis pažymė
jo, kad lietuviai deda pastan
gų Baltijos kraštų laisvės klau
simą iškelti J. Tautose. Nemic- 
kas pabrėžė, jog lietuviai tikisi 
“kitų amerikiečių paramos, rei
kalaudami, kad, didžiosioms val
stybėms svarstant Europos sau
gumo klausimus, Baltijos kraš
tų byla nebūtų pamiršta.” (E.)

— Pavergtųjų Tautų Savai
tės minėjimam artėjant, atsiran
da proga susitikti su įvairių tau
tų žmonėmis bei jų spaudos at
stovais ir jiems pateikti in
formacijų apie Lietuvą. Šiam 
tikslui tiktų Vliko leidinys “Li
thuania: How much do we know 
about her”. Leidinio kaina — 
10 et. Galima gauti ir kitokios 
informacinės literatūros. Rašy
ti: Elta, 29 W. 57th St., New 
York, N. Y. 10019. (E.)
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Motinos diena ir šv. Jurgio švente 
New Yorko skautų tarpe

HARTFORDO SKAUČIŲ 20 METŲ 
SUKAKTIES ŠVENTE

žiai išpuošė salę ir sumaniai šei-

New Yorko Neringos ir Tau
ro tuntų skautai-ės gegužės 
3 susirinko pagerbti motinas ir 
skautų globėją šv. Jurgi. Viešp. 
Atsimainymo par. bažnyčioje 
Maspethe 11 vai. mišioms su
sirinko skautai-ės ir tėveliai. A- 
bipus didžiojo altoriaus išsiri
kiavo puošnios skautiškos vė
liavos. Mišias aukojo ir progai 
pritaikytą pamokslą pasakė v. 
s. kun. Jonas Pakalniškis.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko iškilminga abiejų tuntų 
sueiga. Jos metu Neringos tun
to t-kė ps. I. Jankauskienė ir 
ps. B. Kidolienė Vyr. Skautinin- 
kės įsakymu.apdovanotos Tėvy
nės Dukros žymeniu. Medalius 
prisegė A. R. vadeivė s. D. Sie
maškienė. Jubiliejiniais rėmė
jo ženklais papuošti Skautams 
Remti Komiteto valdybos na
riai — p.p. A. Bulotienė, I. Ga- 
runkštienė, V. Baliūnienė ir T. 
Jasaitis, už jų nuoširdžią globą 
New Yorko skautams. Taip pat 
rėmėjo ženklas Įteiktas ir Vyr. 
Skaučių Židinio pirmininkei Ž. 
Jurienei.

Toliau buvo Neringos tunto 
ir draugovių įsakymai. Tunto 
įsakymais į vyresniškumo laips
nius pakeltos: į vyr. skautinin- 
kės laipsni — vyr. sk. si. Y. 
Ivašauskaitė, į skiltininkės — 
psl. R. Sodaitytė, L. Erciūtė ir 
L. čerkeliūnaitė, į paskiltinin- 
kės — R. Ašebergaitė ir R. Žu
kaitė.

Trys skaučių “Birutės” d-vės 
sesės, išlaikiusios IlI-čio pat. eg
zaminus, davė skautės įžodi — 
būtent — A. Biknevičiūtė, K. 
Jonynaitė ir V. Katinaitė. Ant
rąjį pat. laipsnį įsigijo — R. 
Ašebergaitė, R. Biknevičiūtė, D. 
Jurytė, D. Saldaitytė, V. šla
pelytė, A. Staknytė, L. Stakny- 
tė, E. Šukytė ir R. Žukaitė. Mar
gučių dažymo konkursą laimė
jo: D. Jurytė — I, V. šlapely- 
tė — II, R. Biknevičiūtė—III.

Atlanto Rajono tautinių raš
tų pritaikymo konkurse laimėjo 
dvi New Yorko sesės: I — V. 
Šlapelytė ir II — D. Jurytė. 
Joms Įteikti specialūs pažymė
jimai o piniginė premija bus 
Įskaitoma i stovyklavimo mo
kestį.

įžodžiais ir patyrimais neatsi
liko ir paukštytės. Jaun. skau
tės įžodį davė: L. Alksninytė, 

Prie Atlanto rajono “Ąžuolyno” stovyklavietės paka binama lenta. Iš k. j d. skautai vyčiai J. Zdanys, R. 
Zdanys, R. Stirbys ir ps. R. Pakalnis.

D. Gvildytė, N. Milukaitė, L. 
Naronytė, R. Reventaitė, L. Ri- 
dikaitė, R. Šidlauskaitė ir L. Bo- 
belytė. Visoms sesėms mazge
lius užrišo Neringos tunto tun- 
tininkė ir jų tėveliai.

II patyrimą įsigijo paukšty
tės: V. Jonynaitė, A. Katinaitė 
ir D. Miklaitė, o I pat. — B. 
Bivainytė. R. Bobelytė, A. Ber
ne, A. Bulotaitė, D. Jurkutė ir 
D. Šulaitytė.

Tauro tunto įsakymu, skau
tų “Šarūno” d-vės drauginin
kas s. v. si. R. Krulikas pakel
tas Į vyr. skiltininko laipsnį, o 
skautas A. Jankauskas Į paskil- 
tininko laipsnį.

Trys vilkiukai kandidatai — 
R. česnavičius, P. Gvildys ir L. 
Šidlauskas davė vilkiuko įžo
dį. Kaklaraiščius užrišo d-kas s. 
v. kand. si. A. Kidolis, o maz
gelius — sueigoje atsilankęs 
A. R. Vadeiva ps. G. Surdėnas 
ir naujųjų vilkiukų tėveliai.

Sueigoje svečiavosi LSS V.S. 
s. L. Milukienė.

Sugiedojus tautos himną ir 
pasibaigus oficialiai sueigos da
liai, p. A. Ošlapienė pravedė į- 
spūdingą pašnekesį apie moti
nas, po kurio Įvyko bendras 
lauželis.

Lauželiui pasibaigus, visi sku-

Vienas stalas motinu minėjime. Nuotr. A. Leveckio

Hartfordo Šatrijos skautės 
atšventė savo dvidešimtmetį ba
landžio 5. I minėjimą atsilan
kė LSS Pirmijos pirmininkas v. 
s. A. Saulaitis, v.s. O. Saulai- 
tienė, Vyr. Skautininke s. L. Mi- 
lukienė ir Atl. Rajono vadeivė 
s. D. Siemaškienė. Visi garbingi 
svečiai sveikindami pabrėžė 
skautybės prasmę ir džiaugsmą 
skautaujant. Gauti sveikinimai 
iš buvusių vietininkų — s. B.
Bernotienės, v.s. E. Putvytės, 
ps. L. Avižonienės, ps. Sės. Ig- 
nės — G. Marijošiūtės ir pir
mosios skilties skaučių, žodžiu 
sveikino dalyvavę minėjime pir
mieji vietininkai s. V. Nenor
tas, ps. .K. Jurkevičius, v.s. L 
Ruseckienė ir ps. M. Baltauskie- 
nė. Už mirusius ir gyvus skau
tus ir šeimas mišias atlaikė s. 
kun. A. Saulaitis, SJ. Jis po mi
nėjimo pravedė įdomų pašne
kėsi, daugiau paveikslais negu 
žodžiais, iš kurio aiškiai matėsi 
— “kokie namai — tokie ir vai
kai”.

Kovo 1 turėjome pašnekesį 
‘Tarp dviejų kultūrų’, kurį pra
vedė v. s. kun. St. Yla. Prele
gentas įdomiai pateikė naujų 
minčių lietuviškam auklėjimui. 
Mintys sukėlė gyvas diskusijas. 
Vyresnieji kėlė čia pat klausi
mus, o jaunimas — namuose 
tėvams, o sueigose vadovams.

Kovo 8 turėjome Kaziuko 
mugę, kuriai šiemet vadovavo 
skautės kandidatės. Sesės daug 
pagamino Įdomių darbelių, gra- 

bėjo pasistiprinti, nes jau ke
lintas kartas girdėjosi tuntinin- 
ko s. V. Kidolio paraginimas 
skubėti. Dauguma sueigos daly
vių dar turėjo šią dieną ir ki
tą uždavinį — vaidinti Eliza- 
bethe, N. J., Raudonojoje Ke
puraitėje. Juk visi gerai žino
me, kad New Yorko broliai ir 
sesės daug ką sugeba ...

B.K.

mininkavo, aišku, padedamos 
vadovių ir mamyčių.

Gegužės mėnesyje turime ke
lis pasirodymus amerikiečiam 
su tautiniais šokiais, dalyvavo
me suvažiavime Kennebunkpor- 
te ir ruošiamės sporto šventei.

Stovyklavimu baigsime šiuos 
20-tuosius Šatrijos metus. Ma
lonu, kad padaryti šių metų 
pradžioje pasiryžimai bus pil-
nai Įgyvendinti. Sesė K.M.

PHILADELPHIJOS KAZIUKO 
MUGĖ TELEVIZIJOJE

Maždaug prieš metus laiko 
sužinojome, kad 1970 metų Ka
ziuko mugė gali būti filmuoja
ma transliacijai televizijoje.

Iš karto lyg ir nesinorėjo ti
kėti, kad skautams būtų įma
noma tai pasiekti. Tačiau 
1969 rudenį vėl buvo priminta 
apie šią galimybę. Pradėjome 
ruoštis Kaziuko mugei įprasta 
tvarka.

Po 1969 Kalėdų sužinojome, 
kad jau esame užregistruoti fil
mavimui, keletą dienų prieš 
mugę. Dabar abejonėms nebe
liko laiko, nes reikėjo gerai pa
siruošti reprezentacijai.

Tris dienas prieš mugę para
pijos salėje stalai buvo papuoš
ti filmavimui. Sutartu laiku 
atvyko filmuotojai su Mrs. E. 
Hugins — programos vedėja. 
Pastaroji pravedė apklausinėji
mą (interview), kurio metu į 
klausimus atsakė A. Danta, api
būdindamas Kaziuko mugės kil
mę, ir D. Norvaišienė — apie 
rankdarbius ir tautiniu raštu 
pritaikymą. Grupė skautų-čių 
filmavimo metu demonstravo 
margučių dažymą ar dėliojo Į- 
vairius mugės eksponatus.

Filmas buvo rodomas kovo 
20 per WCAU televizijos stoti, 
10 kanalą, tuoj po 6 vai vakaro 
žinių. Viskas užtruko apie 3 mi
nutes. Mrs. E. Hugins Įžangoje 
pristatė žiūrovams kaip lietu
viai skautai ruošiasi Kaziuko 
mugei — fair, nurodydama mu
gės vietą ir laiką. Filmas buvo 
spalvotas, todėl eksponatai 
žiūrovus pasiekė pilname vaiz
dingume.

Nenorėčiau praeiti nepaminė
jus šio įvykio svarbiausio as
mens — p. Romos Mironienės, 
kurios pastangomis jau ke
lintą kartą Philadelphijos lietu
viai pasirodo per televiziją. Už 
tai jai priklauso Philadelphijos 
skautų ir skaučių nuoširdi pa
dėka. D.S.

“BIRUTĖS“ D-VĖ 
PAGERBĖ MOTINAS

Gegužės 9, kaip ir visados, 
pranciškonų kalnelyje pasigir
do New Yorko brolių ir sesių 
juokas, nes vėl nespėjo pra
bėgti dvi savaitės, ir atėjo su
eigų metas.

ŠĮ kartą skaučių “Birutės” 
d-vės sueiga buvo nepaprasta. 
Draugininkės vyr. sk. v. si. D. 
Leveckytės ir jos pagelbinin- 

' kių paruoštos d-vės sesės suruo
šė Motinos dienos minėjimą, į 
kurį buvo sukviestos sesių ma
mytės.

Pradžioje buvo pačių sesių 
išpildyta programėlė. Jos pra
nešėja V. šlapelytė pristatė šias 
seses, savo sugebėjimais pager
busias mamytes: L. Birutytė 
jautriu žodžiu visas susirinku
sias motinas pasveikino, V. Ka
tinaitė ir R. Vilgalytė gražiai 
perdavė Motinos Dienai pritai
kytus eilėraščius, A. Staknytė 
paskambino kanklėmis dvi dai
neles Užbaigai šios programė
lės sesės dar padainavo keletą 
dainų.

Po programos visos mamy
tės buvo papuoštos gėlėmis ir 
pakviestos prie gražiai papuoš
tų vaišių stalų. Minėjimas pra
ėjo tikrai pakilioje dvasioje, už 
ką mamytės buvo dėkingos d- 
kei D. Leveckytei, jos pagel- 
bininkėms ir visoms d-vės se
sėms, surukusioms tokią jau
kia šeštadienio popietę.

B. K.

Hartfordo Šatrijos skautės iš k. j d. Kristina Saimininkaitė, Virginija Aleksandravičiūtė, Aldona Saimininkie- 
nė, Laima Dapkutė ir Rūta Jurkevičiūtė.

SKAUTŲ-SKAUČIŲ SUVAŽIAVIMAS KENNEBUNKPORTE
Balandžio 25 ir 26 gražioje 

Tėvų Pranciškonų sodyboje jau 
iš ankstaus ryto keliais ir ke
leliais iš toli ir arti pradėjo 
rinktis Atlanto Rajono sesės ir 
broliai su savo vadovais į V-tą 
Atl. Rajono skautų ir skaučių 
suvažiavimą. Nors visi metai, 
kai Šv. Antano gimnazija už
daryta ir joje veikęs Kretingos 
tuntas beliko tik rajono istori
joje, bet buvusio tuntininko, da
bartinio rajono vado M. Suba- 
čio rūpesčiu buvo sukviestas šis 
sąskrydis.

Šilti pavasario saulės spin
duliai ir jaunatviškas sesių ir 
brolių juokas bei dainos pri
pildė šią nuošalią ir gražią so
dybą tikrai pavasariška nuotai
ka.

Tarp jaunimo maišėsi ir šiek 
tiek suaugesni ‘^aunuolįaų’. 
Tai įvairių vietovių bei viene
tų vadovai: tuntininkąi) vieti
ninkai ir kiti. Iš Philadelphijos 
atskubėjo LSB A. R. vadeiva 
ps. G. Surdėnas ir iš New Yor
ko LSS-jos vadeivė S. D. Sie-

DĖMESIO SKAUTAMS 
VYČIAMS!

N. Y. Tauro tunto skautų vy
čių Perkūno d-vė ruošia savait
galio iškylą vyčiams ir vyčiams 
kandidatams gegužės 29-31. At
lantu Rajono stovyklavietėje 
“Ąžuolyne”, Lisbon, Conn.

Visi Atlanto' Rajono vyčiai ir 
vyčiai kandidatai kviečiami re
gistruotis pas s. Vyt. Kidolį, 
94-08 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y. 11421, tel. HI 1-38 
94 iki gegužės 27.

Maistas iškylautojams 3 die
nom — 7 dol., 2 dienom —5 
dol. ir vienai dienai — 3 dol.

Iškylos viršininkas s.v.v. si. 
Bronius Nemickas, pavaduoto
jas s.v.v. si. Antanas Miklas, 
programos vedėjas s. Juozas 
Raškys. V.K. 

Ligija Birutytė atidaro minėjimo programą su motinų 
pasveikinimu. Nuotr. A. Leveckio

maškienė, o iš Bostono s. kun. 
A. Saulaitis, S.J., nuolatinis 
šių sąskrydžių programos pra- 
vedėjas ir net iš tolimo Roches- 
terio viet. s. S. Ilgūnas.

3 vai. sąskrydžio atidarymui 
išsirikiavo gerokai virš 200 da
lyvių, kuriuos pasveikino pro- 
vinciolas — Tėv. Leonardas An- 
driekus. Taip pat sveikino su
sirinkusius sąskrydžio rengėjas 
A. R. vadas s. M. Subatis. Raš
tu sveikino LSS Vyr. Skautinin
ke s. L. Milukienė.

Po atidarymo prasidėjo skau
tų-čių užsiėmimai, kuriuos pra
vedė sesėms — ps. D. Surdėnie- 
nė, o broliams kaip ir visuo
met—s. kun. A. Saulaiits, S. J., 
talkinant kitiems vadovams bei 
vadovėms, daugumoje vyr. 
skautėms ir sk. vyčiams.

Tuo tarpu į atskiras patalpas 
rinkosi vienetų vadovai ir va
dovės savo posėdžiams, šešta
dienį buvo atskiri LSS ir LSB 
posėdžiai, kuriuose buvo taria
masi dėl tolimesnės šių metu 
veiklos ir pasidalinta bendrais 
rūpesčiais ir naujomis idėjo
mis.

Po vakarienės Įvyko bendras 
ir nuotaikingas laužas, po ku
rio jaunimas susirinko šokiam, 
kurie tęsėsi iki vidurnakčio.

Sekmadienį 8 vai. pusryčiai 
ir mišios puošnioje vienuolyno 
koplyčioje. Jaunimui pritaikytą 
pamokslą pasakė Tėv. Leonar
das Andriekus, O.F.M.

Po pamaldų vėl užsiėmimai 
jauniesiems, o vyresnieji susi
rinko bendram LSS ir LSB ra
jono vadovų posėdžiui, į kurį 
atsilankė ir LSB Vyr. Skauti
ninkas v.s. P. Molis, lydimas ps. 
A. Glodo ir ps. A. Pranckevi- 
čiaus. Šiame posėdyje buvo ap
tarti sporto šventės ir Atlanto 
rajono stovyklos reikalai, bei 
kiti bendri Seseriją ir Broliją 
liečiantys reikalai.

Laikas bėgo, ir niekas nepa
stebėjo, kaip atėjo metas pie
tauti ir ... rinktis į sąskrydžio 
uždarymą. Jo metu visus pa
sveikino LSB Vyr. Skautininkas 
v. s. Petras Molis, linkėdamas 
visiems sėkmingo skautavimo.

Vienas Philadelphijos brolis 
davė skauto įžodį, sesės paskel
bė savo tautodailės varžybų re
zultatus. Trumpi vadeivų ir A. 
R. Vado žodžiai, suskamba Lie
tuva brangi, atsisveikinimo dai
na, Sutelk, mus, Viešpatie, bū
rin, ir štai jau viskas užbaigta. 
Belieka tik atsisveikinti su se
nais ir naujais pažįstamais.

Nuoširdžiai padėkoję Tėvam 
Pranciškonam už rūpestingą ir 
malonią globą, visi išvažinėjo 
su viltimi kitais metais vėl su
sitikti. ® V. K.

Trumpai
Skautų-skaučių 1970 m. spor

to šventė Įvyks birželio 20-21 
Worcesteryje, Maironio Parke. 
Visi Atlanto Rajono skautiniai 
vienetai kviečiami’ ruošti- savo 
sportininkus ir nedelsti su jų 
registracija šventei. Šventę glo
bos ir jos šeimininku būs Wor- 
cesterio Nevėžio tuntas.

—o—
Šių metų skautų-skaučių va

saros stovykla įvyks Spencer, 
Mass. 4H stovyklavietėje. Sto
vykla “Perkūnas” vyks rugpjū
čio 30 — rugsėjo 7. Tikimasi 
gausaus stovyklautojų skai
čiaus. Vėliau bus praneštos 
smulkesnės informacijos.

—o—

Vyr. skaučių, skautų vyčių ir 
vadovu suvažiavimas Atlanto 
Rajone, bus Hartforde spalio 
31 — lapkričio 1.

—o—

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pavasario savaitė įvyks birželio 
13-21 Dainavoje. Kviečiamos 
dalyvauti ir vyr. skautės ir va
dovės.

—o—

Sesuo Dalia iš Putnamo Ne
kalto Prasidėjimo Seserų vie
nuolyno daug prisidėjo prie su
važiavimo programos išpildymo 
Kennebunkport, Maine, skautų- 
čių sąskrydžio metu.

—o—

New Yorko skautai vyčiai ba
landžio 12 turėjo ypatingą su
eigą, kurioje dalyvavo ne vien 
dabartiniai “Perkūno” d-vės sk. 
vyčiai, bet ir didokas būrys 
“senųjų” vyčių, skautavusių šio
je draugovėje prieš 10 metų ar 
daugiau. Buvo iš Trenton, N. 
J., atvykęs ir dabartinis “Per
kūno” d-vės draugininkas s.v. 
v. si. Bronius Nemickas.

Sueigoje lankėsi s. v. fil. Vy
tautas Cėsna, kuris parodė dar 
vieną savo susuktą filmą iš ke
lionės po tolimuosius rytus, taip 
pat buvo parodyta s. Vyt. Ki
dolio susuktas filmas iš V-sios 
tautinės stovyklos.
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LONG ISLAND LIETUVIAI PADĖKA
Long Island seniau vietos lie

tuviai sulietuvintai vadindavo 
Ilgąja Sala. Sala ilga, o joje lie
tuviai, išsimėtę po vieną kitą 
šeimą atskiruose miesteliuose, 
buvo stipriai organizuoti. Salo
je gyvavo kelios SLA kuopos, 
Socialinis Klubas, vadinamasis 
Vaizbos Butas, na, ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas. Be vie
nos kitos SLA kuopelės, čia te
begyvuoja ir Am. Liet. Piliečių 
Klubas.

Seniau šioj saloj rengiami 
lietuvių pobūviai sutraukdavo 
svečių ir iš kitų valstijų, ne 
vien iš New Yorko ir Brookly- 
no, kurie čia rengdavo net Nau
jų Metų sutikimus. Tuo laiku 
Ilgoji Sala buvo žinoma kaip 
turtuolių žaidimo žemė. Buvo 
čia nemaža dvarų, didelių ūkių. 
Nebuvo jokių fabrikų. Antra
sis pasaulinis karas viską pa
keitė. Išdygo kelios karinės 
dirbtuvės. Lietuviai pradėjo lik
viduoti savuosius biznius, kai 
kurie išsikeldami į Floridą ir 
kitas švelnesnio klimato valsti
jas. Žymi dalis jų ir išmirė. Iš 
senųjų veikėjų tebėra vos vie
nas kitas. Jungdamiesi Į nau-

Rašomos maš. Įv. kalbo
mis, Radio stereo ir kt., Color 
TV, Computeriai, įv. biznio 
mašinos — pigiausiai. Praneški
te kuo interesuojatės ir firmų 
autentiškus katalogus gausite 
iš SPARTA sav.: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. North
port, N. Y., 11731 TEL: (516) 
757-0055.

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

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

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

Maironio lituanistinės mokyklos 
ABITURIENTŲ IŠLEISTUVES

Sekmadienį, birželio 7 d.
3 vai. popiet

MASPETHO LIET. PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56th Road, Maspeth, N. Y.

► šokiai, vaišės — Gutauskų orkestras.
► Visi kviečiami, o ypatingai kviečiami buvę abiturientai. ►

Auka — $5.00 suaugusiems 
$1.00 jaunimui

STALUS PRAŠOME UŽSISAKYTI PAS:
p. A&nbergienę — 899-5714
p. Milukienę — (516) OV 1-6172 
p. Šukienę — (516) 487-3704

► ► ►► ► ►► ► ► 

►

t

jai čia apsigyvenančių lietuvių 
būrį, jie tikisi dar kartą išvysti 
Ilgąją Salą lietuvių žemėlapyje.

Tiesa, atsikėlus į šią šalį nau
jajai emigracijai, Long Islandas 
apie dešimt metų buvo garsus 
Pr. Lapienės vasarviete, kur 
vykdavo lietuvių kultūriniai 
sąskrydžiai. Deja, vasarvietės 
savininkė negalėjo, anot jos, 
žaisti vien moraliniu pasitenki
nimu. Taip vedama vasarvietė 
nešė nuostolius. Savininkė turė
jo ją, kaip lietuvių vasaros kul
tūrinį centrą, likviduoti, o im
tis rimto biznio, kurį tebeveda 
ir dabar.

Prošvaistę lietuvių visuome
niniam veikimui ir kultūrin
gam pasižmonėjimui teikia čia 
minimas klubas. Kiekviename 
susirinkime įsirašo naujų na
rių. Pereitame susirinkime, ku
ris įvyko balandžio 26 Antano 
Antanaičio verslovietėj, įsira
šė nariais žmonių, kurių vardai 
plačiai žinomi. Tai Kęstutis 
Miklas, daktarai Giedraitienė, 
Jankauskas, Bagdas ir kiti. 
Pažymėtina, kad į narius įsira
šė ir viena New Jersey valsti
jos gyventoja — Juškienė, kuri, 
susižavėjusi Long Islandu, žada 
čia įsigyti nuosavybę.

Klubui energingai vadovauja 
BY. Grinius. Tikime, kad ilgai 
netruks suburti į šį klubą vi
sus Long Islando lietuvius, ku
rie nori tarpusavyje bendrauti. 
Klubo veikla pasireikš gražiais 
darbais ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių tarpe.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami stoti į klubą. Pareiš
kimus galima įteikti bet kuriam 
klubo nariui ar tiesiog jo pir
mininkui Br. Griniui, 626 Mea
dow Road, Kings Park, N. Y.

Koresp.

New Jersey apygardos kandidatai 
j JAV LB Vl-ją tarybą

Apygardai priklausančios LB 
apylinkės į birželio 6-7 renka
mą JAV LB VI tarybą yra pa
rinkusios šiuos kandidatus:

Jokūbas J. Stukas, dr., un-to 
prof., Lietuvos Atsiminimų radi
jo direktorius, visuomeninin
kas, LB ir Vyčių veikėjas;

Viktoras Dabušis, R. kat. ku
nigas, V-sios Tarybos prezidiu
mo vicepirm., katalikiškų orga
nizacijų ir jaunimo veikėjas, 
spaudos bendradarbis;

Padėka
Dėkoju visiems, visiems, pa- 

rodžiusiems tiek nuoširdaus su
sirūpinimo mano ligos metu, 
mane asmeniškai aplankiusiem 
ar laiškais, gėlėmis paguodu- 
siem. Didelė palaima nebūti už
mirštai.

Ypatinga mano padėka pri
klauso mano brangiosioms — 
Birutei Novickienei, mano ligos 
atveju pakėlusiai didelę naštą, 
ir Viktorijai čečetienei, mane 
nuo pirmos valandos rūpestin
gai lankiusiai.

Nuoširdus ačiū visiem.
Vincė Jonuskaitė Zauniėnė- 

Leskaitiėnė
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Solistė Ona Zubavičienė, surengusi savo koncertą balandžio 19 Judson salėje Manhattane.

Meno ir muzikos grožis yra 
lyg tas neišsenkąs šaltinis, gai
vinąs kiekvieną žmogų, kas tik 
panori ir ateina iš jo atsigerti. 
Siame pašėlusiai didelio tempo 
amžiuje mes prie muzikos esa
me pripratę, tarsi prie visur 
mus lydinčio triukšmo. Muzika 
skamba gatvėse, fabrikuose, 
krautuvėse, automobiliuose, pa
plūdimy ir t.t. Muzika, visur 
muzika z..
Kasdien vis intensyvėja ir mū

sų- gyvenimas. Mes mėgstam 
daug kur pasiginčyt: vieną bara- 
me, kitą teisiname, ypač kai iš
kyla kokios nors lietuviško gy
venimo apraiškos pasisekimas 
ar nepasisekimas. Šio amžiaus 
žmogui gyvenimas stato gana 
kietus reikalavimus. Taigi ir

Kazys Jankūnas, baigęs Hu
manitarinių m. fak. Vilniuje, 
bendruomenininkas, spaudos 
darbininkas;

Antanas Gudonis, Alto, LB 
ir kitų organizacijų veikėjas;

Pranas Puronas, LB ir tauti
nių organizacijų veikėjas, spau
dos bendradarbis;

Vincas Mamaitis, muzikas, 
Muzikos Žinių redaktorius, LB 
veikėjas, chorų dirigentas;

Kazys Šipaila, Vyčių ir LB 
veikėjas;

Albinas Trečiokas, NJ Alto, 
Balfo, LB, SLA ir ALTS veikė
jas, spaudos bendradarbis;

Juozas Stankūnas, muzikas, 
kompozitorius, visuomenės vei
kėjas.

Išnuomojama I aukšte 3 kam
bariai šu vonia, virtuve, pusant
ro bloko nuo Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios. Pageidauja
ma dviejų asmenų suaugusių 
šeima arba vienas asmuo. 
Skambinti po 3 vai. E. San- 
danavičienei EV 8-1826.

Parengimai New Yorke
Gegužės 24, sekmadienį — New 

Yorko Lietuvių vyrų choro koncer
tas Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje, Jamaica & Dexter gatvių kam
pas Brooklyn-Woodhaven, N.Y.

Gegužės 30, Šeštadienį—Pavasario 
balius Maspetho liet parapijos sa
lėje, 64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
Rengia New Yorko skautų Tėvų 
komitetas.

Birželio 7, sekmadienį — Maironio 
mokyklos abiturientų išleistuvės 3 
v. popiet. Maspetho lietuvių parapi
jos salėje, 64-08 56th St.. Maspeth.

Birželio 14, sekmadienį — Viešpa
ties Atsimainymo lietuvių bažnyčios 
vargonų šventinimas ir religinis 
koncertas 3:30 p.p. Maspeth, N.Y.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje, 42 St. Manhat
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

ONOS ZUBAVIČIENES REČITALIS
muzikos mylėtoją šiuo metu yra 
nelengva nustebinti: jis yra ga
na išlepintas ir laukia, kad kū
rinio atlikėjas duotų vis ką 
nors ypatingo ir negirdėto iš 
savo vidaus pasaulio.

Onos Gailiūtės - Zubavičienės 
koncertas, įvykęs New Yorke 
balandžio 19, sutraukė pilną 
Judson Hall auditoriją klausy
tojų. Tai yra tikrai retas atve
jis, kuomet vieno žmogaus re
čitalyje matai taip gausiai pri
pildytą salę. . Mūsų tautiečiai ne
pamiršo per eilę metų jos gra
žaus Įnašo savo bendruomenei 
ir įvertino jos pastangas įnešti 
lietuvišką dainą į didžiojo New 
Yorko sceną.

Klausantis kruopščiai paruoš
tos programos, pirmiausia pa
stebime repertuaro Įvairumą. 
Tačiau jos.; mėgiamos dainos 
daugiausia buvo lyrinio pobū
džio. Ypač tuo pasižymėjo sub
tiliai romantiška J. Haydno Gy
venimas ir Sapnas ir R. Straus- 
so serenada: Čia jautei daini
ninkės mąstymą ir įsigyvenimą 
i dainų prasmę bei tempera
mentą. Čia iš dainuojančio rei
kalinga nemaža savo vidaus pa
saulio mobilizacija. Tada ir dai
na, kaip sakoma, liejasi lyg iš 
pypkės. Žaismingai ir judriai 
praskambėjo H. Wolfo — Ma
no garbanų šešėlyje.

Antroji koncerto dalis buvo 
skirta vien lietuvių muzikai, 
daugiausia liaudies. Kompozito
riai stengiasi harmonizuoti taip, 
kad daina neprarastų liaudiš
kumo bei natūralaus grožio. 
Čia ypač gerai pasisekė VI. Ja- 
kubėnui (Plaukia Antelė) ir A. 
Belazarui (Pienė). Pastarąją ly
dėjo įmantriai-dailiai parašyta 
palyda. Liaudies dainą mes

<--------------------- •--------------—-

GEGUŽĖS MĖNUO
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija

I mielai prisius, jei tik parašysi- , 
; te užsakymą adresu: 910 Wil

loughby Ave., Brooklyn N. Y. i 
11221. ; 

Southern Hotel Apts^ 333 Ouachita Are., savininkai Bronė Ir Hubert Mar
tin, kurie už labai prieinamą kainą parduoda šią nuosavybę.

mėgstame visi, nes ji yra pa
prasta, lengvai suvokiama ir 
nereikalauja iš klausytojo ko
kio nors ypatingo pasiruošimo. 
Ona Zubavičienė padainavo šva
riai ir dar niekur negirdėtą V. 
Klovos — Lyg Vakar, iš operos 
“Duktė”. Fortepijonu ją paly
dėjo Fritz Kramer, Judson Hall 
nuolatinis akompaniatorius. Sa
vo, kaip palydovo, pareigas jis 
atliko jautriai, tiesiog su preci
zišku tikslumu.

Koncerto metu dainininkė 
buvo labai gausiai apdovanota 
gėlėmis. Reikia tik džiaugtis, 
kad Ona Zubavičienė kaupia 
tiek daug energijos, darbštumo 
ir meilės mūsų dainai. Juo la
biau, kai ji sugeba ją išnešti ir 
daug toliau paskleisti už savo 
parapijos ribų. Jai pagerbti po 
koncerto įvyko jaukios vaišės 
dr. M. ir A. Žemaičių namuose.

(j. veb.)

P adeka
Laisvės kovotojų-partizanų 

pagerbimo balandžio 26 Mas- 
pethe rengėjai nuoširdžiai dė
koja prel. J. Balkūnui už taip 
jautrų, Lietuvos laisvės kovų 
heroiką nušviečiantį pamokslą; 
parapijos chorui ir jo vadovui 
V. Kerbeluii už gražias gies
mes, LVS Ramovės N. Y. sky
riui, N. Y. L. V. Dariaus ir 
Girėno Postui, LKMOP Sąjun
gai, N. Y. Skaučių Neringos 
tuntui, MAS N.Y. kuopai ir SAS 
N. Y. draugovei už dalyvavimą 
pamaldose su savo vėliavomis; 
inž. V. Volertui už paskaitą— 
“Kritusieji už Laisvę” II dalies 
pristatymą; meninės progra
mos atlikėjam: sol. O. Pliuško- 
nienei, akompaniatorei A. A- 
bends; dailiojo žodžio meninin
kam I. Veblaitienei ir T. Alins- 
kui; “Dainuojančioms Rūtoms” 
—I. šiugždaitei ir D. Melninkai- 
tei, ir P. Jurkui už dekoracijas 
ir programos pravedimą. Taip 
pat nuoširdus ačiū A. Radzi- 
vanienei, R. Balsienei, M. San- 
danavičienei ir M. Navickienei 
už vaišių paruošimą; J. Pumpu
tienei, M. Klivečkienei ir R. A- 
linskienei už talkinimą prie 
registracijos ir J. Lukšos įnašo.

Nuoširdus ačiū visiem!
LFB Ryty apygardos valdyba

Sausio 16 mirė mano bran
gus vyras ir mūsų tėvas VAC
LOVAS ALKSNINIS, kurio šer
menyse dalyvavo virš tūkstan
čio asmenų su pagarba velio
niui ir užuojauta mums.

Mes giliai dėkingi esame 
prel. J. Balkūnui, kunigams J. 
Pakalniškiui, V. Piktumai, dr. 
S. Valiušaičiui, J. čekavičiui ir 
Pr. Geisčiūnui — už maldas; 
Lietuvos gen. konsului A. Si
mučiui, Vliko vicepirmininkui 
ir tautininkų atstovui dr. B. 
Nemickui, Lietuvių Bendruome
nės atstovui inž. A. Sabaliui, 
Alto atstovui dr. A. Skėriui, Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės 
ir Laisvės Kovotojų atstovui B. 
Bieliukui, DariauSrGirėno Pos
to atst. J. Zarauskui, Neo Li- 
tuania korporacijos atstovui A. 
Diržiui, velionies ginklo drau-

KNYGOS VAIKAM
Diena prie ežero, A. Barono 

vaikučiam eilėmis parašyta, 
spalvotais piešinėliais iliustruo
ta N. Vedegytės-Palubinskie - 
nes. Didelio formato, kietais 
viršeliais. 3.50 dol.

Šaunus penketukas, J. švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 
N. Jankutė, — 2.50 dol.

Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 
nelga, — 2.50 dol.

Bitės, L. Germanienė, — 
3.50 dol.

Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 
nė — 3 dol.

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,
— 3 dol.

Meškiukas Rudnosiukas, V. 
Nemunėlis, 3 dol.

Algis ir Alytė, spalvinimo 
knygutė, 75 c.

Pupučio Skėtis, spalvinimo 
knygutė, — 1 dol.

Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,
— 2.25 dol.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nė, — 1.25 dol.

Tinginė ir Darbštutė, S. To- 
marienė, — 1.25 dol.

Paskendusi Pilis, S. Tomarie- 
nė, — 1.25 dol.

Lapė Snape, S. Tomarienė,
— 1.25 dol.

Keturi Valdovai, S. Džiugas, 
2.25 dol.

Neklaužados, S. Džiugas, — 
2.25 dol.

Kregždutė, II dalis, A. Rin- 
kūnas, 3.50 dol.

Kregždutė, III dalis, A. Rin- 
kūnas, 4 dol.

Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 
P. Gavėnas, 2 dol.

Visos knygelės gražiai spalvo
tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Visi Telefunken produktai lai
kinai labai atpiginti! Radio 
Stereo, Tape recorderiai ir kt. 
Skubiai susižinokite betarpiai 
su Sparta sav.: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport, N. 
Y., 11731 Tel.: (516) 757-0055. 

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD 

President
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna Ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga- 
Įima susikalbėti ir lietuviškai. 6 Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend on all accounts.

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.

gam — pulk. J. Šlepečiui, maj. 
L. Virbickui ir kap. A. Rugiui 
— už pasakytas jautrias ir ve
lionį gražiai vertinusias kal
bas.

New Yorko ramovėnams — 
už buvimą garbės sargyboje 
prie karsto; mūsų mielam drau
gui A. Diržiui už pravedimą at
sisveikinimo akto; M. Salins- 
kienei — už rūpestingą dėme
sį laidojimo patarnavime; V. 
Beleckui — už žvalią atidą daly
viams pietuose po laidotuvių; 
visiems velionies ir mūsų pa
žįstamiem, draugam ir gimi
nėm — už užprašytas mišias, 
už aukas velionies vardu Bal- 
fui, Lietuvių Fondui, Kultūros 
Židinio statybai, už tiek daug 
gėlių ir užuojautos pareiškimų 
per vietos radijo stotis, spau
dą, laiškais ir gyvu žodžiu.

Ta tiek daugelio asmenų pa
rodyta pagarba velioniui ir šir
dinga užuojauta mums tikrai 
lengvino mūsų liūdesį sunkia
me išsiskyrime; ta bičiuliškumo 
dvasia lieka su mumis ilgam, 
ilgam.
Žmona Gabrielė, sūnūs Vytau

tas ir Algirdas su šeimomis

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

Maintenance man Amityville area 
painting outside work. General re
pairs etc. 40 hr week plus benefits 
Steady work — 516 AM 4-1662

TRUCK MECHANICS 
GRADE A

Top Wages — Union Shop 
Good Condition

• ' Call Mr. Febbo
(201) 434-1600

Experienced WOODWORKERS — 
thoroughly experienced Foreman & 
Supervisor to run and operate plant. 
Top salary. Good benefits. English 
required. (516) 277-3085 or (516) 
665-5452 (leave name and phone).

SERVICE

RIVERDALE T.V. AND 
COLOR SPECIALIST 
$12.95 Service Charge 

including color adjustment and rad 
checked by machine 

Call: 914—237-0100 anytime

HELP WANTED

OPERATORS earn $100 and up, or 
piece work plus benefits and op
portunity for advancements: with 
experience on pockets, zippers and 
hemmer work on childrens box 
shorts. Steady work — BARONCI, 
7th floor, 54 Bleecker St. (Corner 
Lafayette) New York City.

H. W. FEMALE

NURSE Operating room—day shift. 
Minimum of call. Liberal personnel 
policies. Salary based on experience. 
Apply Nursing Office — PHELPS 
MEMORIAL HOSPITAL N. Tarry
town. N.Y. (914 ) 631-5100 Ext. 265

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844
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lARBININKAS
NAUJIENOS-

Juozas Valakas, žurnalistas, 
mirė ligoninėje gegužės 18 d. 
vakare apie 9 v. Ligoninėj buvo 
paguldytas prieš keletą savaičių. 
Plačiau kitam nr.

Dr. Vinco Kudirkos šeštadie
ninė mokykla Elizabethe moks
lo metus baigia gegužės 24. Tą 
dieną parapijos salėje, 3 v. p. 
p. įvyks mokyklą baigusiem pa
žymėjimų įteikimas ir mokyk
los mokinių meninis pasirody
mas. Vėliau bus kavutė. Mo
kyklos mokinių tėvai ir visi ki
ti kviečiami šioje lietuviukų 
šventėje dalyvauti.

Maspetho LB apylinkės susi
rinkimas šaukiamas gegužės 24, 
sekmadienį, 12 vai. Maspetho 
parapijos salėje. Kviečiami Rid- 
gewoodo ir Maspetho lietuviai.

New Yorko skautam remti 
komitetas praneša, kad į pa
vasario balių, kuris įvyks gegu
žės 30, yra likę labai nedaug 
vietų. Norintieji baliuje daly
vauti raginami tuoj kreiptis į 
komiteto narius.

Jonas Rūtenis rugpiūčio mė
nesio gale rengia savo kūrinių 
parodą St. Louis mieste.

New Yorko lietuvių vyrų cho
ro koncertas bus gegužės 24, 
sekmadieni, Franklin K. Lane 
mokyklos salėje. Koncerte da
lyvauja solistė F. Railaitė-Riley. 
Ji yra baigusi Juliard Muzikos 
mokyklą New Yorke ir yra kon- 

• certavusi daugelyje Amerikos 
miestų. Garsus vokiečių kompo
zitorius Paul Hindemith buvo 
pasirinkęs ją savo operos “The 
Long Christmas Dinner” pasau
linės premjeros pagrindinei Le
onoros rolei. Yra dalyvavusi 
daug kartų įvairių bažnytinių 
oratorijų pastatymuose. Lietu
viam dainuos pirmą kartą.

Dainininkė F. Railaitė-Riley, sop
ranas. Ją New Yorko lietuviai pir
mą kartą išgirs New Yorko vyrų 
choro koncerte gegužės 24, sekma
dienį, Franklin K. Lane mokyklos 
salėje.

New Yorko Lietuvių Vyrų Choro 
METINIS KONCERTAS 

Gegužes men. 24 d.
4 vai. p. p. (punktualiai)

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE 
Jamaica & Dexter gatvių kampas, Woodhaven 

Programoje:
Choro dainos ir solistė F. Railaitė-Riley
ĮĖJIMAS — 1.300 • MOKSLEIVIAMS — $1.00 

Bilietai gaunami pas choristus ir prie kasos. 

Visi maloniai kviečiami!

Choro valdyba

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

New Yorko skautams remti komitetas 

gegužės 30 dieną 
MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE 

64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y.

rengia

PAVASARIO BALIŲ
Pradžia 7:30 v.v. • Namuose gamintų valgių bufetas • 
Šokiams gros Joe Thomas orkestras • Įėjimas asmeniui 
$10.00, studentams $5.00.
Stalai užsakomi ir bilietai gaunami pas komiteto narius: V. Balio
nienė 516—731-0404; A. Bulotienė 201—839-4468; I. GarunkStienė 
516—WE 8-7046; T. Jasaitis 516—482-1399. Paštu siųsti: Mrs. V. 
Baliunas, 12 Berryhill L., Bethpage, N.Y. 11714.
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Vienuolynas ______  GL 5-7068
Spaustuvė ................. GL 2-6916
Redakcija ................. GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923

— Ateitininkų sendraugių su
sirinkimas bus gegužės 22, 
penktadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
židinio patalpose. Visi ateitinin
kai sendraugiai prašomi atsilan
kyti.

Už dantų gydytoją Eleną Sal- 
kauskaitę-Lukauskienę, mirusią 
Šiauliuose kovo 26, pranciško
nų koplyčioje, 680 Bushwiek 
Ave., Brooklyne, gegužės 23 d. 
10 v.r. bus laikomos pamaldos.

Korespondencijoje “Lietuviš
kos mokyklos dienai praėjus” 
(Darbininkas Nr. 34) per ne
apsižiūrėjimą buvo praleistos 
pavardės kelių mokytjoų, ku
riem PLB švietimo Tarybos iš
leisti pažymėjimai buvo įteikti 
anksčiau per V. Kudirkos šešt. 
mokyklą, būtent: Audronei Bar- 
tytei, Algirdui Bražinskui, Na
talijai Kiaušienei, Jonui Kiau
šui ir kun. Juozapui Pragulbic- 
kui. Išvardintus mokytojus už 
mano padarytą klaidą labai at
siprašau. —K.J.

Tėv. J. M. Casese, italų pranciško
nų viceprovincijolas, gegužės 18 
pradėjo lietuvių pranciškonų vizi
taciją. Lankydamas Brooklyno vie
nuolyną, buvo užėjęs ir į Darbinin
ko redakciją.

Rumunijos Laisvės Komite
tas ir New Yorko rumunų or
ganizacijos gegužės 10 paminė
jo Rumunijos valstybinę šven
tę. Minėjime dalyvavo draugin
gų tautų atstovai. New Yorko 
rumunų organizacijų vadovai ir 
Rumunijos draugai amerikie
čiai. Tarpe kitų susirinkusius a- 
titinkamu žodžiu pasveikino 
Laisvosios Europos pirminin
kas William P. Durkee. Minėji
me taipgi dalyvavo Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas Si
mutis su žmona.

Izraelio valstybė gegužės 11 
minėjo 22-jų metų nepriklauso
mybės sukaktį. Izraelio delega
tas prie Jungtinių Tautų Yosef 
Tekoah ir generalinis konsulas 
Rehaveam Amir suruošė 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
svetimų valstybių ambasadoriai 
prie Jungtinių Tautų, generali
niai konsulai ir New Yorko žy
dų centralinių organizacijų va
dovai. Priėmime taipgi dalyva
vo ir Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis.

Sadutė — New Yorko tautinių šokių grupės 20 metų veiklos minėjime. Nuotr. V. Maželio

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPES ŠVENTE
Apie 500 žmonių 16 vakarą 

susirinko į Marion Manor (bu
vusią švabų) salę pasidžiaug
ti New Yorko lietuvių tautiniu 
šokių grupės švente, kuri buvo 
surengta tos grupės 20 metų 
sukakčiai atžymėti. Grupė ir jos 
vadovė Jadvyga Matulaitienė į- 
dėjo daug darbo, kad šventė 
būtų graži, įspūdinga. Tokia ji 
ir buvo.

Praeities vaizdai
Pradėta trumpa grupės isto

rija. Buvo parengta skaidrių iš 
grupės veiklos per 20 metų. 
Skaidres fotografavo R. Kisie
lius, jas suredagavo ir ekrane 
parodė — P. Jurkus. Viso paro
dyta apie 120 skaidrių. Ši pro
gramos dalis užtruko 15 minu
čių.

įžengia šokėjai
Pasibaigus skaidrėm, prasi

skleidė uždanga. Specialiai de
koruotoje scenoje (dekoravo P. 
Jurkus) įsikūrė Liudo Stuko va
dovaujamas žibuoklių sekstetas 
ir Gutauskų orkestras. Tuoj su-

Parduodamas namas High
land Park-Arlington sekcijoj, 
tik du blokai nuo būsimo Lie
tuvių Kultūros židinio —Jauni
mo centro. Namas vienos šei
mos, su dideliais 5 miegamais, 
su modernia virtuve, 5 voniom. 
Svetainėj ugniavietė, užbaigtas 
rūsys, su privačiu keliu įvažiuo
ti į nuosavą garažą. Informaci
jai skambinti Chauncey Real 
Estate Co. Tel. 624-4300.

Parduodamas laivas 14 pėdų 
ilgio su “Outbord” motoru Mer
cury 65 arklių jėgos. Geram 
stovyje. Informacijai skambin
ti vakarais tel. (516) GR 5-5046.

Parduodamas tautinis kostiu
mas. Skambinti po 7 v.v. (201) 
763-7622.

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

trenkė muzika, ir į salę įžengė 
šokėjų grupė. Pasitiko juos pro
žektoriai ir triukšmingi ploji
mai.
Šokiai vyko salės asloje. Pro

grama ėjo be sustojimo ir be 
pertraukos. Tarp šokių įsiterpė 
seksteto dainos, o kartais ir 
pats sekstetas daina palydėjo 
šokį.

Jievaro tiltas
Grupė šokių pynę pradėjo įs

pūdingu šokiu — Jievaro tiltu, 
palydėjo solistas Liudas Stukas 
ir Žibuoklių sekstetas.

Toliau buvo sušokti šie šo
kiai: Žiogelis, Jonkelis, Linelis, 
Aštuonytis (palydėjo Žibuoklių 
sekstetas), Rankšluostėlis. Pa- 
keltkojis, Lenciūgėlis, Malūnė
lis, Sadutė (palydėjo solistė Al
dona Pitkunigienė ir Žibuoklių 
sekstetas), Landytinis, Rezginė- 
lė, Vakaruškos: (palydėjo sol. 
L. Stukas ir sekstetas).

Šokėjai pasirodė tikrai gra
žiai, — šoko su nuotaika, iš
raiška. Visur jautėsi susiklausy
mas ūr tvarka. Tad visi turėjo 
progos pasidžiaugti gražiu lie
tuvišku jaunimu. Turbūt bu
vo pati geriausia šokių šventė, 
čia bet kada matyta, grupei tai 
buvo pats geriausias pasirody
mas.

Paminėtas prez. A. Stulginskis
Iš įvairių lietuviškų organiza

cijų sudarytas komitetas gegu
žės 17, sekmadienį, surengė 
prez. Aleksandro Stulginskio 
minėjimą. Maspetho lietuvių 
bažnyčioje mišios buvo 11 vai. 
Mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė prel. J. Balkūnas. Giedojo 
parapijos choras, solo giedojo 
J. čapukienė. Organizacijos da
lyvavo su vėliavomis.

Tuoj po pamaldų tos pačios 
parapijos salėję buvo akademi
nė dalis, kuriai vadovavo komi
teto pirm. St. Dzikas. Invokaci- 
ją sukalbėjo Tėv. V. Gidžiūnas, 
O.F.M., pradžiai aktorius Vitalis 
Žukauskas paskaitė pritaikytą 
eilėraštį.

Publika triukšmingai sutiko 
šokius ir grakščius, jaunus šokė
jus. Didžiausio populiarumo su
silaukė Sadutė, kurią šoko di
delis mergaičių būrys. Prie šio 
šokio prisidėjo apie dešimtis po
nių, kurios dalyvavo grupės de
šimtmečio koncerte (1960).

Žibuoklės
Malonų ir gražų įspūdį pada

rė Žibuoklių sekstetas, vadovau
jamas Liudo Stuko. Be minėtų 
palydėtų šokių sekstetas dar pa
dainavo: Aunu, aunu baltas ko
jas — liaudies daina, harm. L. 
Stuko, Šlama šilko vėjas — K. 
Z., Už mėlynųjų marių — L. 
Stuko, Na, tai kas— K. Kavec- 
ko, L. Stuko, Rid, Rito — A. 
Raudonikio, Nemunėli, Nemu
nėli — A. Bražinsko.

Daugybė gėlių
Pabaigai į sceną buvo išves

ti visi šokėjai. Čia prasidėjo ofi
cialioji dalis — sveikinimai, ku
riuos sklandžiai pravedė Giedrė 
Noakaitė — Stankūnienė, žo
džiu sveikino Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, perskaityta 
daugybė sveikinimų raštu.

Į sceną buvo pakviesta šios 
grupės tikrai nenuilstanti mo
kytoja Jadvyga Matulaitienė, 
kurią šokėjai ir publika sutiko 
triukšmingais plojimais. Buvo

Apie velionį prezidentą pa
skaita skaitė dr. D. Jasaitis. Pa
skaita užtruko virš valandos. 
Nuo pusės salės jau buvo sun
kiai girdima, o kai kurių vietų 
visai nesigirdėjo.

Dar žodelį tarė A. Masionis 
(programoje nenumatytas); jis 
prisiminė savo tris susitikimus 
su Stulginskiu Kretingoje.

Bernadeta Tutinaitė ir Rytis 
Balčiūnas, jaunimo atstovai, pa
skaitė jaunimo pareiškimą, gi 
aktorius Žukauskas prez. Stul
ginskio laiškų ištraukas. Bai
giant St. Dzikas padėkojo vi
siem už prisidėjimą. Sugiedotas 
himnas.

Sceną papuošė P. Jurkus. 
Buvo nupieštas A. Stulginskio 
portretas, apsuptas rugių var
pom, toliau — įvairūs simbo
liai — mašinų ratai, lietuviška 
vėliavėlė, vytis. Po programos 
buvo kavutė, kurią paruošė J. 
Čapukienė. Žmonių atsilankė 
tik apie kokį šimtą, (p.)

Ieškomas namų prievaizda 
(superintendent) namui prižiū- 
žiūrėti — 203 Davis Ave., Kear
ny, New Jersey. Namas vie
nuolikos šeimų ir vienos krau
tuvės. Už priežiūrą duodamas 
veltui gyventi butas (3-jų kam 
barių) su visais patogumais, į- 
skaitant veltui elektrą ir gazą. 
Mokėti angliškai susikalbėti. 
Kreiptis į Julių Paknį, 133 See
ley Ave., Kearny, N.J., arba 
skambinti nuo 3 vai. popiet te- 
lefon. 998-0615.

Kamerinės muzikos koncer
tas įvyks gegužės 25, pirmadie
nį, 7 vai. vak. Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo salėje, tre
čiame aukšte, South Bostone, 
Mass. Koncertuoja smuikinin
kai kun. Vincas Valkavičius ir 
ir Izidorius Vasyliūnas ir pia
nistas Vytenis M. Vasyliūnas. 
Programoje Corelli, Sinding ir 
Gaidelio veikalai dviem smui
kam ir fortepijonui. Bilietų kai
na 2 dol. Visas pelnas skiria
mas lietuviškų gaidų leidimui. 
Ši programa neseniai buvo su 
pasisekimu atlikta amerikiečiam 
Hudsone, Mass, šį koncertą ren
giant sudaroma proga Bostono 
lietuvių visuomenei susipažin- 
ti su nauju kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio kameriniu veika
lu. Visi maloniai kviečiami gau
siai atsilankyti.’ 

pristatytas kiekvienas 'šokėjas. 
Kiekvienam J. Matulaitienė įtei
kė po vieną rožę ir sukaktuvi
nį leidinį. Į sceną buvo pakvies
tas ir žibuoklių sekstetas ir Gu
tauskų orkestras, ir jie apdova
noti tuo pačiu.

Triukšmingiausias momentas 
buvo, kai mielajai šokių moky
tojai J. Matulaitienei ėmė neš
ti gėles. Gėlių prinešė tikrai 
daug — kokia dvidešimt puokš
čių. Grupė padovanojo A. Gal
diko paveikslą, adresą ir k.

Trumpą žodelį tarė pati Jad
vyga Matulaitienė, prisimin
dama savo darbą su jaunimu. 
Pačioje pabaigoje kalbėjo šven
tei rengti komiteto pirmininkas 
dr. A. Skėrys, padėkodamas vi
siem už darbą. Visa programa 
užbaigta himnu. Toliau buvo šo
kiai, grojant Gutauskų orkest
rui.

Išleistas gražus ir skoningai 
sutvarkytas 24 puslapių sukak
tuvinis leidinys. Redagavo Kęs
tutis Čerkeliūnas. (t.)

A. Petrikonio parodos metu Bostone. Iš k. j d. R. Simonaitienė J. špa
kevičius, D. Eikinienė, V. Eikinas, V. Hodges.

SOPULINGOSIOS DIEVO MOTINOS LIETUVIŲ 
PARAPIJA, KEARNEY, N. J.

ruošia

7 DIENŲ KELIONĘ Į BERMUDŲ 
liuksusiniu graiku “OLYMPIS” laivu 

Visad pirmos klasės patarnavimas
Penki valgymai kasdien - Filmai - Bingo 

Kiekvieną vakarą Šokiai, grojant orkestrui

Išvykstama gegužės 29 
Grįžtama birželio 5

KAINA —NUO 250 DOL AUKŠTYN
Rezervacijos priimamos iki 

gegužės 15 d.
Bermudoje laivas bus naudojamas kaip hotelis 

valgymui ir nakvynei.
Kreiptis:

136 Davis Avenue
Kearny, New Jersey 07032

Telef. (201) 998-4616 arba (201) 998-1454

== ==s=^J

Dovanų vakaras Neringos 
stovyklai paremti. Gegužės 23, 
šeštadienį, 3 v. p.p. Tautinės 
Sąjungos namuose, 484 East 4 
St., So. Bostone, Mass., rengia
mas vakaras Putnamo Seselių 
jaunimo stovyklai paremti. įė
jimas laisvas. Bus rodomos 
skaidrės iš Neringos stovyklos 
gyvenimo. Prašoma aukoti sto
vyklai dovanų: pagalvių (dydis 
18x24), pagalvių užvalkalų (38x 
42), paklodžių (72x108), rankš
luosčių, indų ir stalo įrankių 
(šaukštų, šakučių etc.). Kam pa
togiau, prašoma aukoti pinigais. 
Informacijų gauti arba negalint 
atvykti į dovanų vakarą, dova
nas įteikti Veronikai Kulbokie- 
nei, 51 Thomas Park, So. Bos
ton, Mass. 02127. Tel.: 269-22 
73. Vakarą rengia Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų Rėmė
jų Bostono Skyrius.

DAIL. ANT. PETRIKONIO 
PARODA BOSTONE

Gegužės 9 Tautinės Sąjungos 
namuose suruoštoji dail. Anta
no Petrikonio iš Chicagos pa
veikslų paroda praėjo su dide
liu pasisekimu. Parodą rengė 
Bostono Skaučių Židinys, va
dovaujamas Irenos Kalvaitie- 
nės.

Paroda atidarė dail. Julius 
špakevičius. Savo įdomioje kal
boje susirinkusius trumpai su
pažindino su dailininku ir jo 
kūryba, papasakodamas ir iš- 
nagrinėdamas visas dailininko 
naudotas priemones ir techni
ką paveikslus bekuriant. Taip 
pat davė įdomų paveikslų įver
tinimą, atkreipdamas į juos 
susirinkusiųjų dėmesį.

Iš 40 parodoje išstatytų pa
veikslų bostoniečiai nupirko 12. 
Židinietės į parodą atsilankiu
sius svečius gražiai ir skaniai 
pavaišino.

Gaila, kad parodos atidary
me pats dailininkas negalėjo 
dalyvauti. Visą piniginę paro
dos atskaitomybę ir susirašinė
jimą su dailininku vedė Saulė 
Šatienė.




