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Brandt - Stoph antras susitikimas nebuvo sėkmingas
Abiejų Vokietijų vyriausybių 

premjerai vėl buvo susitikę kal
bėtis dėl santykių pagerinimo, 
bet ir vėl išsiskyrė nesuradę at
ramos taško, į kurį atsirėmus 
būtų galima pradėti statyti tų 
santykių pagrindus.

Šį kartą susitikimas įvyko V. 
Vokietijoj Kasselio mieste, bet 
pačią pirmąją valandą į pasi
tarimus įsijungė, savo pasirink
tu būdu, didžiausi tų pasitari
mų priešai — V. Vokietijos ko
munistai ir kraštutinieji nacio
nalistai (tautiniai demokratai, 
kuriems prikišamas nacizmas).
Komunistai ir nacionalistai 
Viename fronte

Pradžią padarė trys naciona
listų pasiųsti berniokai, nuplėš
dami nuo stulpo ir sudraskyda
mi R. Vokietijos vėliavą. Posė
džio pertraukos metu R. Vokie
tijos premjeras Stoph turėjo pa
dėti raudonų rožių puokštę prie 
nacių aukoms pagerbti pastaty
to paminklo, bet to negalėjo pa
daryti, nes to paminklo aikštė
je buvo susirinkę komunistai 
ir nacionalistai riaušių praves
ti, koliojimais apsidalinti ir sve
čio adresu grasinimų paberti.

— P. Korėja ir Kambodija 
atnaujino diplomatinius santy
kius. Atrodo, kad P. Korėja da
bar galės suteikti Kambodijai 
karinės’ pagalbos? 7

Afrikos prezidentas 
ir “Miss Pasaulis”

Dar es Salaam. — Tanzanija 
yra viena iš naujosios Afrikos 
valstybių, buv. Vokietijos kolo
nija rytinėj Afrikoj, po I Pas. 
karo paimta Tautų Sąjungos 
globon ir pavesta anglams glo
boti iki nepriklausomybės gavi
mo. Nepriklausomybė atėjo 
1961 gruodžio 9. Dabar Tanza
nija yra viena iš geriausiai be
sitvarkančių- ir politinių vidaus 
kovų neturinčių Afrikos valsty
bių.

Tanzanija turi ir gamtos tur
tų, bet į pasaulio spaudą ją daž
niausiai atpučia ne tie turtai 

• ar politinės vidaus kovos, bet 
jos prezidentas Julius Nyerere. 
Kraštą jis valdo kaip šeimos tė
vas, todėl tėviškai ir rūpinasi 
visais reikalais, moralinės sa
vo pavaldinių sveikatos neišski
riant.

Pernai jis pateko į užsienio 
spaudos girnas, kai uždraudė 
savo mergičkoms vaikščioti vie
šose vietose su mini sijonukais, 
nešioti perukus ir be saiko var
toti kosmetiką. Neprigijo Tan
zanijoj nė ilgaplaukiai bernai.

Grožio “karalienių” rinkimas 
Tanzanijoj yra uždraustas, nes 
Nyerere skelbia, kad “tai yra 
žmogaus kūno eksploatacija”. 
Bet austrė Jieva Reuber-Staier, 
kuri dabar eina “Miss Pasaulis” 
pareigas, užsimanė ir Tanzani
ją aplankyti. Įvažiavimo viza jai 
nebuvo atsakyta, bet ji apsi
sprendė geriau jos neprašyti, 
nes Tanzanijos vyriausybės ofi
cioze jos reikalu taip buvo pa
rašyta: “Visuomenė, kuri kas
met paraduoja savo moteris 
kaip gyvulius premijoms pada
linti, yra svetima mūsų kultū
rai ir mūsų orumo supratimui.” 
Jieva Tanzanijon nebevažiavo, 
bet bandė prezidentui šitaip at
sikirsti: “Gaila, kad negaliu pa
tekti į Tanzaniją. Girdėjau, kad 
tai gražus kraštas, kuriame esa
ma ir visai gražių gyvulių”. Ne
atrodo, kad Jieva šitokia kalba 
būtų apgynusi savo kultūrą.

Maskva tebediriguoja Ulbrichto užsienio politiką
Policijai pasisekė jų 

krūvon nesusileisti, bet 
ir to užteko, kad Stoph ga
lėtų pakaltinti Brandtą netesė
jus duoto pažado parūpinti R. 
Vokietijos delegacijai tinkamą 
apsaugą. W. Brandtas atsipra
šė ir už vėliavos sudraskymą ir 
dėl riaušininkų nemandagumo 
(Stoph giliai “pasipiktino”, kad 
Kasselio policija nesugebėjo ap
saugoti aikštės nuo demonstran
tų).

Stoph (kairėje) ir kancleris 
ram pasitarimui.

Brandt susitikę Kassely ant-

— Prez. Nixono ginčas su 
grupe senatorių dėl kreditų nu
traukimo Kambodijos operaci
joms finansuoti vis dar nėra su
sitvarkęs. Buvo surasta tam rei
kalui sušvelninti viena formu
lė, bet prezidentas jai neprita
rė. Greičiausiai tas reikalas tik 
tada bus po stalu pakištas, kai 
JAV kariuomenė išeis 
iš Kambodijos.

— Izraelio ministeris Eban te
beveda pasitarimus Washingto
ne dėl lėktuvų pirkimo. Jį pa
rėmė septyni senatoriai, visi nu
sistatę prieš Amerikos karinę 
veiklą Indokinijos pusiasalyje, 
bet visom keturiom iškilmingai 
ragina prez. Nixona remti Iz
raelį prieš arabus. Visi septyni 
gaudo žydų balsus, nes šį rude
nį turi būti perrenkami.
—Prie New Yorko policijos j- 

staigos priskirtas detektyvas vo
gė iš policijos bylų slaptas ži
nias ir jas pardavinėjo bankam, 
lėktuvų bendrovėm, privačių 
detektyvų agentūrom ir kitom 
įstaigom. Už tai jis uždirbdavo 
per metus 10,000 dol. Jo me
tinė alga buvo apie 15,000 dol. 
Jo pavardė Michael Martin. Pa
gautas pasinaudojant vieno pi
liečio skundu.

— New York Times jau su
sitarė su spaustuvininkų unija 
dėl naujos darbo sutarties. Per 
trejus metus uždarbiai bus pa
didinti 37 proc. Su kitais laik
raščiais susitarimo dar nebuvo.

— Libano vyriausybė vėl pra
šiusi Egipto Nasserio pagalbos 
padėti sudrausminti Libano te
ritorijoj įsikūrusius Palestinos 
arabų teroristus, nes labai bijo
ma Izraelio keršto už jų kibut- 
cų prie Libano sienos užpuldi
nėjimą.

— Buv. Izraelio premjeras 
Ben Gurion ragina Izraelio vy
riausybę grąžinti arabams visas 
per Septynių dienų karą paim
tas jų žemes, išskyrus Jeruza
lę ir Golano aukštumas, paim
tas iš Sirijos. Anot jo, taika 
brangesnė už gabalą žemės.

— Nejudamojo turto mokes
čius New Yorko mieste jau siū
loma pakelti 8 proc. — iki 5.05 
dol. už kiekvieną 100 dol. įver
tintos sumos. Pakėlimas pradės 
veikti nuo š. metų liepos 1.

Stoph kietesnis
Kasselio susitikime Stoph bu

vęs daug arogantiškesnis negu 
pirmą kartą Erfurto susitiki
me. Jis ir dabar tebesilaikė nu
sistatymo, kad negalima pradė
ti apie kitus reikalus kalbėti 
tol, nebus pasirašyta sutartis 
dėl R. Vokietijos pripažinimo 
tarptautinės teisės prasme ir pa
sikeista ambasadoriais (R. Vo
kietijos sutarties projektas tuo 
reikalu jau Įteiktas Bonnos vy-

McCormack išeina
— paliko įpėdinį

McCormack traukiasi

Atstovų rūmų spykeris Mc 
Cormack, demokratas iš Bosto
no, pasitraukia iš politinio gy
venimo ir šį rudenį nebandys 
būti išrinktu.

Jam jau 78 metai, atrodo la
bai pavargęs, pasidarė jaunes
niųjų nebemėgiamas dėl ma
žai berodomo kovingumo. Pas
kutiniais metais dar krito ant 
jo šešėlis, kai buvo susekta, 
kad vyriausias jo raštinės tar
nautojas panaudojo spykerio o- 
fisą padėti vienam New Yorko 
advokatui, tarp kitko McCor
mack draugui, ieškoti malonės 
valdžios įstaigose to advokato 
klijentų bylas tvarkant Dabar 
abudu jau yra teismo organų 
rankose.

McCormack Atstovų rūmų 
spykeriu buvo išrinktas 1962 
m., gi kongresan atėjo 1928 m. 
Nauju spykeriu rekomendavo 
demokratam išrinkti dabartinį 
demokratų vadą Carl Albert, 
kurs daug kuo panašus į Mc 
Cormack. Demokratų tarpe jau 
prasidėjo varžybos dėl spykerio 
ir daugumos vado vietų, nors 
dar niekas nežino, kas bus iš
rinktas šį rudenį, kadangi visi 
Atstovų rūmų nariai turi perei
ti per šio rudens rinkimų ugnį. 

riausybei). Bonna betgi nenori 
tuo keliu eiti, nes tai įtei
sintų Vokietijos padalinimą ir 
sulaužytų Keturių Didžiųjų susi
tarimus dėl Vokietijos taikos su
tarties ir kitų reikalų sutvarky
mo.

Stoph šį kartą jau užsiėmė ir 
V. Vokietijos -vyriausybės kal
tinimu, prikišdamas, kad ji sie
kianti nedraugiškų tikslų R. 
Vokietijos atžvilgiu ir deri
nanti V. Vokietijos politiką su 
globaliniais Amerikos užsienio 
ir karinės politikos tikslais.

Brandtas nekreipęs dėmesio 
į priekaištus, tik visą laiką su
kęs ton pusėn, kad jau mato
ma visa eilė punktų, dėl kurių 
abi šalys gali-pradėti derybas 
ir eiti prie susitarimų, įvilktų į 
sutarčių formą. Tokiais punk
tais jis štai ką suminėjęs: atsi
sakymas jėgos panaudojimo 
ginčams spręsti, teritorinio in
tegralumo gerbimas, nesikiši
mas į vidaus reikalus, abipusis 
suverenumo gerbimas, ginklų 
kontrolė, prekyba, vienos kitai 
ikšiol taikomų diskriminacinių 
įstatymų ar praktikų panaiki
nimas. i
Brandto planas

Visas tų prąblemų komplek- 
sas yra suspaifeas u -20 -punktų 
planą, kurį kancleris Brandtas į 
teikė dabar premjerui Stoph. 
Šis tą planą sutiko pasiimti su 
savim namo. Posėdžio metu 
jau buvęs susidaręs įspūdis, kad 
daugiau pasitarimų nebebus, bet 
vėliau abiejų pusių su spauda 
ryšius palaikę asmens leidę su
prasti, kad susitarta dar susi
tikti kada nors šį rudenį, bet 
nenustatyta nė vieta nė laikas.

Kremliaus poetas 
šaudo pro šalį
Maskva. — Kremliaus poe

tas Jevtušenko kompartijos ofi
cioze paskelbė eilėraštį “Gėlė? 
ir kulkos”, kurs skirtas taria
mai pagerbti studentę Allison 
Krause, kuri žuvo Kent univer
siteto (Ohio) aikštėje per stu
dentų ir National Guard susi
dūrimą riaušių metu.

Eilėraščio pavadinimą poetui 
įkvėpęs Amerikos laikraščiuose 
skelbtas tikras ar tik pagražin
tas studentės pokalbis su ka
reiviu prieš pat jos mirtį. Bu
vo sakoma, kad praeidama pro 
kareivių grandį į vieno šautuvo 
vamzdį ji įkišusi gėlę ir pasa
kiusi, kad geriau gėlės negu kut 
kos. Visi su tuo sutiks, bet ži
ną bolševikų per 50 metų pa
darytas nedorybes niekad ne
galės pateisinti Jevtušenkos, 
kad jis tą tragišką įvykį panau
dojo melui skelbti. Nes tas jo 
eilėraštis nuo pat pradžios iki 
galo yra tik melas. Matyt, 
kad ir dabartiniai Maskvos re
žimo vadai tebesibaisi tuo reži
mo veidu, kurį yra pridengęs to 
režimo milijonų nužudytų žmo
nių kraujas.

— Sovietų laisvės kovotojų 
pogrindžio spauda pranešinėja 
apie naujus areštus ir politines 
bylas už Rusijos režimo “nie
kinimą”. Vieni paskelbti bepro
čiais ir uždaryti ligoninėse, kiti 
ištremti į katorgines stovyklas. 
Vienas iš areštuotųjų esąs rašy
tojas Amalrik, kurs užsieniuo
se yra atspausdinęs knygą apie 
tai, ar Rusijos režimas galės iš
silaikyti iki 1984.

Nebuvo net komunikato posė
džius baigus, nes nebuvo apie 
ką pranešti.

Taigi tuo tarpu viskas užsi
kirto už to juridinio pripažini
mo ar nepripažinimo, bet iš tik
rųjų šitas juridinis kabliukas 
yra tik visai kitų priežasčių 
maskavimas. Kiek V. Vokietija 
santykių išplėtimo ir pagerini
mo nori, tiek R. Vokietija to 
bijo, todėl ir pradėjo nuo pa
čio didžiausio reikalavimo, nes 
žino, kad Bonna tuo tarpu jo 
negali priimt. Bet Stoph nega
li dabar nutraukti pradėto dia
logo su Brandtu, nors ir labai 
norėtų. Mat, prieš pat Stoph 
kelionę į Kasselį Ulbrichtas su 
užsienio reikalų ministeriu ke
liavo į Maskvą naujų instrukci
jų parsivežti. Manoma, kad bu
vo įsakymas pasitarimus tęsti 
tol, kol tebevyksta V. Vokieti
jos pasitarimai Su Lenkija ir, 
svarbiausia, su Maskva.

Patys vokiečiai namie apie 
pasitarimus su Maskva nedaug 
terašo, bent jau pesimistiškai 
nerašo, bet Londono ir Pary
žiaus spaudoje plačiai rašoma, 
kad vokiškoji pusė yra dėl tų 
pasitarimų labai susirūpinusi, 
nes atrodo, kad Maskvos siekiai 
turės susikirsti su V. Vokietijos 
intęresais, todėl derybos bus 
netrauktos .^eko. nepasiekus. 
Tos derybos greičiausiai gali 
būti surežisuotos pasidaryti nau
jos medžiagos V. Vokietijai 
kompromituoti.

Portugalija 
ir Ispanija 
stiprina santykius

Portugalijos premjeras Caetano, 
pagilinęs santykius su Ispanija.

Madridas. — Portugalijos 
premjeras Caetano lankėsi Is
panijoje ir ta proga pasirašytas 
susitarimas pratęsti Iberijos 
paktą dar 10 metų.

Pirmiau buvo įsipareigota 
bendradarbiauti tik abiejų kraš
tų vidaus ir išorinio saugumo 
srityse, dabar jau įjungtos ir 
kitos sritys, tarptautinių reika
lų neišskiriant. Greit numaty
ti užsienio reikalų ministeriu 
pasitarimai bendradarbiavimo 
programai sutarti. Trys pagrin
dinės bendradarbiavimo sritys 
bus neabejotinai užsienio poli
tika, ūkio vystymo planai ir pre
kyba. Ispanija greičiausiai pa
dės Portugalijai suartėti su Eu
ropos Okio Bendruomene tie
siogiai ar aplinkiniais keliais. 
Spėjama, kad bus bendradar
biaujama ir vidaus režimus 
laipsniškai liberalizuojant, nes 
Portugalijoje tam darbui laikas 
atėjo Salazarui nuo valdžios pa
sitraukus, o Ispanijoje tas rei
kalas pasidarys aktualus Fran
co į atsargą traukiantis.

Washingtonas. — Atstovų rū
mai priėmė eilę Social Security 
įstatymo pakeitimų, kurie, tarp 
kitko, suriša Soc. Security pen
sijų pakėlimą su pragyvenimo 
kainų indeksu. Tos reformos 'se
niai prašė prez. Nixonas, bet 
jai labai priešinosi Ways and 
Means komiteto pirm. Wilbur 
D. Mills, kurs pralaimėjęs pa
reiškė, kad automatiško pensi
jų pakėlimo įvedimas atims iš 
kongreso Social Security pensi
jų ir tos rūšies mokesčių kon
trolę.

Ikšiol tų pensijų pakėlimas 
visada ateidavo prieš svarbius 
rinkimus, todėl jis tarnavo po
litiniu įrankiu pensininkų bal
sams gaudyti rinkimų metu. 
Automatinio eskaliatoriaus tai
kymas prijungtas prie įstatymo 
pakeitimo jau jam iš komisijos 
išėjus, bet kadangi jam pritarė 
respublikonai ir didelė demo
kratų liberalų dauguma, tai ma- 
nytina, kad jis praeis ir senate. 
Jei taip, tai jis pradės veikti 
1972 sausio 1. Nuo tada pensi
jos automatiškai bus pakelia
mos tuo atveju, jei ką tik pasi
baigusiais metais Consumer 
Price Index pakils mažiausiai 3 
procentus. Automatiškai bus 
keičiama ir Social Security mo
kesčių bazė. Apskaičiavimas bus 
daromas kas antri metai.

JAV aviacija rems pietų vietnamiečius, 
likusius Kambodijoj amerikiečiam išėjus

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius W. Rogers išvyko 
Europon dalyvauti Nato užsie
nio reik, ministeriu posėdžiuo
se; Romoje. Po to vyks Vizito 
Ispanijon, kur pasirašys naują 
sutartį dėl JAV karinių bazių 
Ispanijoje.

Išvykdamas korespondentų 
klausiamas patvirtino krašto ap
saugos sekretoriaus Laird nuo
monę, kad JAV aviacija grei
čiausiai turės suteikti pagalbą 
P. Vietnamo kariniams dali
niams, kurie pasiliks Kambodi
joj po amerikiečių pasitrauki
mo. Tas pasitraukimas turėtų 
būti įvykdytas iki liepos 1. Nie
kas nebedrįsta abejoti, kad pre
zidentas Nixonas šitą savo pa
žadą įvykdys. Taigi pagaliau iš
lyginti visi prieštaravimai, pasi
darę įvairiems gandams susipy- 
nus. Dabar aišku jau ir tai, 
kad P. Vietnamo karinių dali
nių pasilikimas yra pageidauja
mas Kambodijoje, bet būta au
toritetingų tvirtinimų, kad jie 
turėtų pasitraukti kartu su ame
rikiečiais. Ta kryptimi buvo da
romas ir senato “balandžių” 
spaudimas.

Dabar amerikiečiams leista 
operuoti Kambodijoj tik 21 my
lios gilumo pasienio zonoje, ne
atrodo, kad toji taisyklė taiko
ma ir vietnamiečiams. Ji tik
riausiai nebus jiems taikoma 
amerikiečiams pasitraukus, to
dėl jų veikla bus laisvesnė ir 
gal veiksmingesnė. P. Vietna
mo viceprez. Ky neseniai yra

Gen. Abrams, amerikiečių dalinių 
vadas P. Vietname, buvęs tas le
miantis asmuo, iipraięs ii prez. 
Nixono sutikimą leisti sunaikinti 
Kambodijoj priešo stovyklas Ir 
karo sandėlius.

Tuo pačiu ypu pabalsuota ir 
už naują Social Security pensi
jų pakėlimą 5 procentais. Tas 
pakėlimas įsigalios 1971 sausio 
1. Manoma, kad senatas šitoj 
vietoj gali būti dosnesnis — pa
balsuoti už didesnį procentą.
Pakeltos ir sumos, kurias pen

sininkas galės uždirbti ir nepra
rasti dalies ar visos pensijos— 
ikšiol buvo galima uždirbti iki 
1,680 dol. ir nė dalies pensijos 
neprarast, dabar iš pensijos nie
kas nebus atskaityta, jei bus už
dirbta iki 2,000 dol. Ši nauja 
tvarka paliks pensininkų kiše
nėse daugiau kaip 475 mil. dol. 
papildomų pajamų. Tuo galės 
pasinaudoti apie milijonas pen
sininkų.

Našlės ar žmonų išlaikyti naš
liai ikšiol gaudavo 82.5 proc. 
mirusios pusės pensijos, dabar 
galės gauti visą 100 procentų. 
Tuo pasinaudos 3.3 milijono 
asmenų, laimėdami apie 700 
milijonų dol.

Be to, padaryti pakeitimai 
medicare ir medicaid progra
mų administravime, suteikiant 
teisę agentūros vadovybei su
mažinti mokėjimus toms ligo
ninėms, kurios bus rastos iman
čios neprotingai aukštus mokes
čius už tų programų remiamus 
pacientus. Ta priemone ma
noma sutaupyti per metus apie 
200 mil. dol.

Rogers išvyko Europon

kalbėjęs, kad Saigono kariai 
kartu su amerikiečiais nepasi
trauks, bet bus ten kiek tik jų 
buvimas bus reikalingas, ir eis 
visur, kur tik reiks priešą nai
kinti ar kur kvies kambodie- 
čiai. JAV vyriausybė apsispren
dė už tai, kad nepatogu įsaki
nėti P. Vietnamo vyriausybei, 
kuri nėra pavaldi Amerikai.

Diplomatiniai santykiai tarp 
Kambodijos ir P. Vietnamo jau 
atnaujinti. Vietnamiečiai iš 
Kambodijos nebebus vežami į 
P. Vietnamą, nes abi šalys su
sitarė dėl jų apsaugos.

Prašo pinigy 
desegregacijai 
remti
Kongresas paprašytas paskir

ti pusantro bilijono dol. padė
ti sušvelninti tas problemas, 
kurios vietomis atsiranda naiki
nant mokyklų segregaciją visa
me krašte, ne vien tik pietinėj 
krašto daly.

šiems metams prašyta duoti 
skubos keliu 150 mil. dol., 1971 
metams norima gaut 350 mil., 
1972 m. prašoma viso bilijono.

Kongresui jau įteikti ir ati
tinkami įstatymų projektai. 
Juos lydi ilgas prez. Nixono pa
aiškinimas, kam ir kokiems rei
kalams bus tie pinigai skiriami 
ir kokių tikslų norima pasiekti. 
Prezidento iniciatyva susilaukė 
didelio pritarimo pas segregaci
jos priešus iš pietinės krašto 
dalies, nes didžiausia tų pinigų 
dalis nukeliaus į {Metines vals
tijas.
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Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Dr. J. Girnius "Aidę" Nr. 3 
ir 4 išsamiai ir įžvalgiai apra* 
šė savo buvusį profesorių Pra
ną Kuraitį — kunigą, filosofą, 
fakulteto dekaną, dėstytoja, re
daktorių, visuomenės veikėją,

Kuraitis priklauso prie tų 
žmonių, kurie patys buvo ma
žiau regimi nei jų darbų vai
siai. Kuraičio darbai kreipė vi
suomeninės minties ir veiklos 
raidą Lietuvoje prieš nepriklau
somybės laikus, nepriklausomo
je Lietuvoje, sušvito ypatingai

Prisimenama šiemet rengiamo ateitininkų kongreso proga
žavinčia šviesa tarp seminari
jos auklėtinių jau pavergtoje 
Lietuvoje. Už tai jis turėjo at
kentėti Sibirą. Leistas grįžti, A- 
leksote, Kaune, išgyveno iki 
mirties 1964.XII.18.

šiemet rengiamo ateitininkų 
kongreso proga čia duodame iš
traukas iš dr. J. Girniaus raši
nio apie Kuraičio vaidmenį atei
tininkų sąjūdyje ir organizaci
joje.

Kuraitis ir ateitininkų idėja:

Daugiausia širdies — rašo dr. 
J. Girnius — (Kuraitis) buvo 
įdėjęs į ateitininkus, kurių są
jūdžio pradininkuose jis yra 
tarp pačių pirmųjų. Kan. M. 
Vaitkaus liudijimu, “jis vienas 
iš pirmųjų prisidėjo prie kata
likiško jaunimo organizavimo ir 
gali būti pavadintas vienu iš 
ateitininkų tėvų” (š i a u rėš 
žvaigždė, 46). Tai ne perdėtas, 
o greičiau per kuklus Kuraičio 
vaidmens ateitininkuose įverti
nimas ... Pagal kan. M. Vaitkų, 
Vladui Jurgučiui pirmajam at
ėjusi mintis imtis katalikiško
sios moksleivijos (plačiausiąja 
prasme) suorganizavimo. Ar pa
čiam Jurgučiui ta mintis ąt- 
ėjo, ar kas kitas jame tą mintį 
sužadino, liks nebeatsakomas 
klausimas. Bet nėra abejonės, 
kad tuojau pat ši mintis tapo 
sava ir Kuraičiui. Formaliai sa
vo mintį Jurgutis iškėlė 1908 
vasaros atostogų metu Kaune 
sušauktoj draugų “konferenci
joj”, kurioj, be jo paties, daly
vavo Petrapilio dvasinės aka
demijos jo draugai Kuraitis su 
Vaitkumi ir savo studijas už
sieny pradėjęs kun. J. Galdi
kas. Tas ketvertukas apsvarstė 
net steigsimos organizacijos sta
tuto projektą ir nutarė imtis 
jos steigimo. Faktiškai “visą 
darbo naštą gavo vilkt Jurgu
tis su Kuraičiu” — liudija kan. 
M. Vaitkus (o.c. 204). O tą pra
džios darba sudarė laiškais su- v
sižinojimas su Rusijos ir užsie
nio aukštųjų mokyklų studen
tais. Savo plačion laiškų akci- 
jon Kuraitis įtraukė ir kun. M. 
Reinį, studijavusį toj pačioj Pet
rapilio dvasinėj akademijoj.

Kuraitis ir organizacijos 
pradžia:

1909 tolimesnėms studijoms 
išvykęs į Louvaino universite
tą, Kuraitis tuojau ėmėsi inicia
tyvos sudaryti organizacinį ko
mitetą steigti Lietuvių katalikų 
studentų sąjungai. 1909.X.28 to
kį komitetą sudarius, Kuraitis 
jame sekretoriavo ir parengė 
atitinkamą atsišaukimą, išsiun
tinėtą kitų universitetų studen
tų būreliams. Gavus pritarimo, 
1910.11.19 sudaryta pirmoji Lie
tuvių katalikų studentų sąjun
gos valdyba. Ir šioj valdyboj li
kęs sekretoriumi, Kuraitis buvo 
faktinasis visko judintojas: gau
siai susirašinėjo su stud. P. Do
vydaičiu, prieš porą metų pra
dėjusius studijas Maskvos uni
versitete ir jau atkreipusiu į sa
ve dėmesį; organizavo JAV lie
tuvių kunigų medžiaginę para
mą sąjūdžiui; kėlė reikalą nesi
riboti studentais, bet telkti ir 
vidurinių mokyklų moksleivius. 
Iš 9 universitetų (Louvaino, 
Fribourgo, Romos, Innsbrucko, 
Maskvos, Petrapilio, Kijevo, 
Krokuvos ir Tartu) sąjungon į- 
stojo apie 45 studentai, tarp jų 
15 pasauliečių (kiti klierikai ar 
kunigai). Netrukus ir sąjungos 
vadovybė buvo perleista pasau
liečiams su Pranu Dovydaičiu 
priešakyje (savo 1911.IV.6 laiš
ke kun. A. Staniukynui Kurai
tis informuoja: “Dabar Liet. 
Kat. Stud. Sąjungos valdyba jau 
rankose katalikų svietiškių stu-

Kun. prof. Pranas Kuraitis

mojoj sąjungos konferencijoj 
valdyba sudaryta iš maskviečių 
studentų: pirm. Pr. Dovydaičio, 
ižd. EI. Draugelio ir sekr. Ant. 
Kauno. Kaip liudija po ranka 
turimi Kuraičio laiškai JAV lie
tuvių kunigams (A. Staniuky
nui ir kt), jis ir toliau gyvai 
rūpinosi sąjūdžio reikalais, nors 
ir nebeturėdamas oficialių pa
reigų. “šita prasme jis yra vie
nas pačiu pirmiausiuoju ateiti
ninkų atsiradimo ir judėjimo 
inspiratorių”. Taip ne be pa
grindo Kuraitį įvertino St. Šal
kauskio redaguojamas “Ži
dinys” (1933 nr. 8-9, 201) jo 
50-mečiui skirtame straipsniu- 
kyje.;. . ...

žinoma, įvertinti Kuraičio in- 
spiracinę iniciatyvą ateitininki- 
jos sąjūdžio įžiebime nieku bū
du nereiškia nuvertinti Dovy
daičio tapimą faktinuoju šio są
jūdžio vadu.

Kuraitis ir ateitininkų 
principai:

Nepriklausomoj Lietuvoj Ku
raitis visą laiką taip pat buvo 
susijęs su ateitininkais. 1919 
moksleivių ateitininkų konfe
rencijoj Kuraitis ėmėsi siste
mingiau apibrėžti idėjinius a- 
teitininkų principus, kurių iš
kėlė tris: inteligentiškumą, 
krikščioniškumą ir visuomeniš
kumą. Toliau savo mintis jis 
plėtojo I ateitininkų kongreso 
paskaitoj, kurioj ryškino visuo
meninę principų reikšmę. “Bai
siausia visuomenės liga, aiški 
degeneracijos žymė — tai indi
ferentizmas principų srityje, 
nesirūpinimas tiesų teisėmis at
skiro žmogaifrip visuomenės gy
venime. Nesantį bendrų princi
pų, visuomenės gyvenimas rem
sis įnoriais, į brutalia jėga”. 
Prieš jėgą reikia statyti tiesą, 
kuri “už viską labiau turi jė

gos žmones sutaikyti”. Tiesa yra 
vienybės pagrindas: “tiesa žmo
nes jungia, klaida skiria”... Kel
damas tiesos pirmumą prieš 
laisvę, Kuraitis drauge pabrėžė 
asmens pirmumą socialinio įsi
pareigojimo prasme. “Visam vi
suomenės sutvarkymui be galo 
svarbu, kad įsigalėtų evangeli
jos dėsnis: aukštesnis turi tar
nauti žemesniam, padėti silpnes
niam savo darbu, turtu ir gy
venimu” (citatos iš St. Ylos pa
rengto Ateitininkų vadovo, 
175-176).
Kuraitis ir Šalkauskio kėlimas į 
vadus:

Rengiant n ateitininkų kong
resą 1925, Kuraitis rengimo 
komitete vadovavo intelektuali
nei sekcijai. Reikia prileisti, 
kad ne be Kuraičio rūpesčio šia
me kongrese prof. St. Šalkaus
kis buvo pakviestas skaityti 
pagrindinei paskaitai, formula
vusiai ateitininkų principus ir 
pareigas. Taip pat Kuraitis pir
mininkavo 1926.III.5 sudarytai 
reorganizacinei komisijai, kuri 
padėjo pagrindą 1927 Palangos 
reorganizacinei konferencijai, 
įvykdžiusiai ateitininkijos sąjū
džio konsolidavimą Ateitininkų 
Federacijos pavidalu. Kuraitis į- 
kalbino ir prof. St. Šalkauskį, 
kad sutiktų būti šioj konferen
cijoj išrenkamas Ateitininkų 
Federacijos vyriausiuoju vadu. 
O vyriausiuoju dvasios vadu ši 
konferencija nutarė vyskupus 
prašyti, kad paskirtų patį preL 
Pr. Kuraitį, šiose pareigose jis 
išbuvo iki pat sovietinės okupa
cijos (1927-1940)...

Daug šviesių žmonių yra au
koję savo protus, širdis ir lai
ką ateitininkijai, būdami pa
šaukti į vienas ar kitas parei
gas. Bet kasdieniškai, raidine 
prasme visą, laiką, jais sielojo
si, tur bift, tik- Dovydaitis ir Ku
raitis. Todėl- teisingai St. Yla 
yra taręs: “Dovydaitis tapo a- 
kumuliuota ateitininkijos valia, 
o Kuraitis — budri sąžinė” (A- 
teitininkų vadovas, 354).

J* B, aHALINą-»ĄLIN8KA8 — Laidotuvių direktorius* 84-02 Jamaica Ave. 
(prię Forest P*way SU.), Woodhaven, N.Y, 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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 SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ 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 ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.___________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. 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—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!_________________________________
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
ji vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fote 
patarnavimai 422 Menahan St Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 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 St, 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

dentų: tokiu būdu, manome, 
Sąjungos reikalai geriau eis. Į 
Valdybą išrinkta Maskvos stud. 
Dovydaitis ir Draugelis, Kaza- 
niaus univ. stud. L. Kairiūkštis 
ir Kijevo universit. stud. V. Tiš
kus”). 1911.VII.15 įvykusioj pir-

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52, Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų 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.

Lietuvoje serganti mergaite sulaukė pagalbos iš Vokietijos, 
Sovietai pagalbą trukdė 
džiant juos įvežti, atsirastų sun
kumų vaistus iš Varšuvos pri-

0
Elta patyrė apie vak. Vokie

tijoje balandžio mėn. pradžio-

New Yorke gegužės 20 surengtose demonstracijose už Amerikos pergalę 
Vietname. Demonstracijos vyko prie miesto valdybos namų.

Nuotr. V. Maželio

je pastangas gelbėti Lietuvoje 
kraujo vėžiu (leukemija) ser
gančią mergaitę.

Gelbėjimo veiksmus pradėjo 
vokietis, trumpų radijo bangų 
siuntėjas bei priėmėjas Wolf
gang Grensing, gyvenąs Baden- 
Wuerttembergo krašte, Ueber- 
lingen apylinkėse.

Grensing radijo bangomis 
priėmęs jo radijo bangų bičiu
lio iš okupuotos Lietuvos, Vy
tauto švedo, pagalbos šauks
mą. Šis kreipėsi į vokietį, pra
šydamas parūpinti sergančiai 
pusseserei retą leukemijos vais
tą.

Kadangi tai brangūs vaistai, 
kaštuoją apie 4,000 DM (arba 
daugiau kaip 1,0 0 0 dol.), tai 
vokietis, negalėdamas lietuviui 
nedelsdamas padėti, kreipėsi į 
krašto sritinį radijo siųstuvą 
Suedwestfunk, Baden-Badene. 
Klausytojai buvo radijo bango
mis paprašyti paremti sergan
čią mergaitę Lietuvoje. Atgar
siai klausytojų tarpe buvo ne
paprastai palankūs ir gausūs. 
Vienas klausytojų buvo pasiry
žęs tuojau paaukoti 500 DM, 
gi dvi vaistų įmonės pranešė 
sutikusios veltui pristatyti ne 
tik brangiuosius vaistus, bet ir 
kitas, papildomas, priemones

Kai atsirado reikalas vaistus 
persiųsti į Lietuvą, buvo susi
durta su sovietų ambasados 
Bonnoje trikdymais. Buvo pa
siūlyta kreiptis į vokiečių amba
sadą Maskvoje.

Pagaliau policijos mašina 
vaistus skubiai pristatė į 
Frankfurto aerodromą, tačiau 
čia pasirodė, jog lenkų lėktuvo 
lakūnas atsisakė priimti vaistus, 
nes, sovietų įstaigoms drau-

statyti į Lietuvą. Vėliau patirta, 
kad olandų linijos lėktuvas ba
landžio 4 d. vaistus per Amster
damą nugabeno į Maskvą.

Vyt. Švedas jau nebeatsakė 
į jo vokiškojo bendradarbio 
radijo klausimus, tačiau vokie
čiui jį pasiekus telefono keliu, 
Švedas nuoširdžiai padėkojo už 
visas vokiečių pastangas parū
pinti reikalingus vaistus.

Kaip teko patirti, Fed. Vokie-

tijos ambasada vaistus perdavu
si sovietų sveikatos ministeri-
jai, kuri tariamai patvirtinusi, 
jog siunta pristatyta adresatei 
Lietuvoj?, Ar pavyko išgelbėti 
mergaitės gyvybę, ligšiol dar 
nepatirta.

Vasario 16 Gimnazija Vokie
tijoje pasiuntė padėkos laiškus 
dviem vaistų įmonėm Elli Lili 
Giessen mieste ir Pharm —Ita
lia Freiburge. Sovietų spauda 
apie šį įvykį ligšiol tebetyli.

(Elta)

DRAUGYSTĖS TRAUKINIAI
Okupuotos Lietuvos kolcho- 

zininkai turistinių įstaigų vežio
jami pp plačius Sovietų Sąjun
gas plotus, bet jiems nėra są
lygų susipažinti su įvairių res
publikų žemės ūkiu. Apie tai 
papasakojo “Valstiečių laikraš
tyje” (geg. 7) vad. turizmo ir 
ekskursijų tarybos pirmininkas 
J. Litvinas.

Jis aiškino, kad “Lietuvos 
žemdirbiai” keliauja vad. ‘drau
gystės traukiniais”, autobusais 
ir lėktuvais. Tokios turistinės 
kelionės paprastai įvyksta va
sario, kovo, balandžio ir rugsė
jo, spalio, gruodžio mėnesiais, 
šiais metais jau tokie du “Drau
gystės traukiniai” keliavo į vid. 
Azijos penkias respublikas, ap
lankyta 15-20 miestų, prava
žiuota iki 11,000 kilometrų. Tie 
žemdirbiai galėję susipažinti su 
kai kurių respublikų istorija, 
kultūra, architektūra, buitimi, 
bet... negalėję susipažinti su 
žemės ūkiu. Kodėl? Atsakoma, 
kad traukiniais paprastai vyks
ta po 400 keleivių ir juos nu
vežti į ūkius nelengva...

Neseniai naujos ekskursijos 
su traukiniais išvyko į Krymą, 
Sibirą, gi vėliau dar numato
mos į Užkarpatę, Moldaviją, Už
kaukazę, Uralą.

Ekskursijos rengiamos ir pa
čioje ’Lietuvoje. Pats vadovas 
pripažino, kad susiduriama su 
sunkumais, nes pagrindinis 
kliuvinys —transporto stoka. 
Trūksta ne tik autobusų, bet ir 
vandens transporto. (Elta)

Konservatorijai 25 metai

Vilniaus konservatorijai su
kako 25 m. amžiaus. Ji įkur
ta 1945 m. ir pirmas jos direk
torius buvo Jonas Bendorius, 
pirmas talkininkas — K. Kavec- 
kas. Dabar konservatorija turi 
16 katedrų, o studentų, įskai
tant ir neakivaizdinį ir vakarinį 
skyrių — netoli 700. šiuo me
tu konservatorijai vadovauja 
prof. Jurgis Karnavičius, kom
pozitoriaus J. Karpavičiaus sū
nus. įstaiga išleido du mokslų 
daktarus: Juozą Gaudrimą ir 
Jadvygą Čiurlionyte. (Elta)

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
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 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

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).

Berniuky stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpiūčio 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).
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akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
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Litas Investing Co., Inc.
86-0I I I4th Street, Richmond Hit. N.Y. II4I8
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1970 m., gegužio 26 d., no. 38 DARBININKAS . 3

DARBININKAS
BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE. Vėl grįžta prie prezidento Kennedy nužudymo

Editorial Office GL 5-7281 • Business Office G L 2-2923

THE WORKER by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungi AMERIKĄ, LOS organą DARBININKĄ Ir LIET. 2INIAS
Sacond-ciaM poataoe paid at Brooklyn Foot Offlco

Purilahod ooml-woekly except holiday weeks and July and First week In Aoguat 
when published weekly.

Prenumeratos kaina 88.00 — Subscription per year 88.00

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuotlOra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi ir gražinami autoriams praiant. Pavarde pasiraiytl straipsniai nebūtinai 
tireilkia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

New Yorko sezonas
Su ankstyvuoju rudeniu pra

sideda bendruomeninio veiki
mo sezonas ir su gegužės mėne
siu baigiasi — baigiasi minėji
mai, koncertai, susirinkimai.

Jau galima žvelgti atgal ir į- 
vertinti, kiek šis sezonas buvo 
vaisingas; kurioje srity ir ku
riais darbais New Yorkas pasi
rodė kūrybingas, kuriais apsil
pus.

★

Bendruomeniniame gyveni
me didžioji dalis energijos nuė
jo sukaktuvių minėjimam. Tai 
neišvengiama ir reikalinga, nes 
suriša mus su praeities žmonėm 
ir darbais.

Bet jei siekiame tokiuose mi
nėjimuose išsiveržti iš šablo
no, surasti naujų formų, lan
kytojus pagaunančių ir jų sko
nį keliančių, tai tarp daugybės 
buvusių minėjimų linkstama 
pirmą vietą atiduoti Vaižganto 
minėjimui, paskiausia vieta ty
liai priskiriama Vasario 16 mi
nėjimo lygiui.

Po minėjimų savo gausumu 
reiškėsi meninės kūrybos ren
giniai — dailės parodos, kon
certai. Minėtinas religinės mu
zikos koncertas, kurį atliko 
jungtinis chorų choras. Minėti
nas vyrų choro koncertas. Bū
tų galima čia minėti L Vasyliū- 
no koncertą, Grandinėlės pasi
rodymą, “Bubulio ir Dundu - 
lio” vaidinimą. Bet tai jau bu
vo “gastrolės” — ne New Yor
ko kūrybiniai ženklai.

Visai pradingo literatūrinės 
kūrybos demonstracija. Nebuvo 
jokio literatūrinio vakaro jau 
seniai.

Nebuvo nė tokių sueigų, ku
rias gautum vadinti politinėm, 
socialinėm, religinėm, moksli
nėm, trenmiojančiom lankyto
jų intelektualinį budrumą ir ga
jumą. Tiesa, New Yorke yra pa
grindiniai politiniai “smege
nys”, bet jie tesireiškė eiliniu 
savo darbu.

★
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MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(4)
Taigi ir prasilavina, ir 

pribunka. Kiekvienas savo dir
vą gina, vaiko kumelius, nei de
juoja, nei skundžiasi. Būriai žą
sų su žąsyčiais, buvę buvę lan
koje, eina žiūrėti, kas ten dir
voje yra. Varant žąsyčius nuo 
išdygusių žirnių, reikia varyti 
atsargiai, kad kurio neužgau
tom ar nepailsintum; bobos pa
vadintų “razbaininku”.

5. KRYŽAVOS DIENOS
Sėjant vasarojų, užėjo kryža- 

vos dienos. Vieną rytą mus, 
mažiukus, dar bemiegančius, 
prižadino griausmingas balsas, 
einąs iš kelių dešimčių vyriškų 
krūtinių: prie lango sugiedojo 
“Kirie eleison”. Šokau iŠ lovos 
ir pamačiau reginį: ryto saulė 
apšviečia medžius, jų besprogs- 
tantieji jaunučiai lapai turi 
ypatingą gelsvai žalią spalvą, 
malonią ir švelnią, lyg kūdikiš
ką; kvapas žydinčios ievos pa
taikauja uoslei, gi kiemas, gat
vė, sodas pilni klūpinčių žmo
nių — senų, jaunų vyrų, mo
terų, nusilenkusių, sujaukėju

Jei minimas reikalas į bend
ruomeninį gyvenimą įtraukti 
jaunimą, tai gerą indėlį šį se
zoną padarė šeštadieninė mo
kykla, parūpindama “Raudono
sios Kepuraitės” vaidinimą ir 
su juo pagastroliuodama dar 
Elizabethe bei Philadelphijoje. 
Jauniesiem vaidintojam tai bus 
neužmirštamas įvykis.

Tos pat reikšmės buvo J. Ma
tulaitienės tautinio ansamblio 
20 metų šventė, kur “aktoriai” 
buvo taip pat jaunieji.

Indėlis buvo ir apygardos 
bendruomenės surengta dailės 
paroda. Ji įstengė sutelkti ku- 
peton ne tik įvairių krypčių 
vyresniuosius dailininkus, bet 
įtraukė ir jaunosios generacijos 
dailininkus. Linkėtum, kad tai 
virstų kasmetine tradicija, jun
giančia kūrybines generacijas.

Panašios reikšmės turėjo ir 
Lietuvių Fondo balius, kuriame 
šiemet trečdalis dalyvių buvo 
jaunieji. Gal ir šios rūšies aukš
tesnio stiliaus baliai virs so
cialinio bendravimo metine tra
dicija — šiemet čia dalyvavę 
jaunieji kitais metais atves nau
jus žmones.

Apgailėtina, kad mėginimas 
sutelkti bendruomenės ribose 
akademinio amžiaus jaunimą, 
pradėtas prieš keletą metų jo 
bendra konferencija, su ta kon
ferencija ir nutrūko. Nebeat
naujinamas.

Minėjimų, koncertų, vaidini
mų lankytojai daugelis tie pa
tys, kurie jaučia patriotinę pa
reigą lankytis. Pareiga nėra 
lengva, kada renginiais apkrau
ti savaitgaliai. Jie gali pailsti, 
jei iš minėjimo, šventės nepar
sineš pasitenkinimo, kad gavo 
kažką naujo, gražiai, stilingai 
pateikto.

New Yorkas savo tarpe išlai
kė orumą, sugyvenimą, išvengė 
trinties dėl bet kurios smilgos. 
Beliktų apgailestauti bendruo- 

sių, išeiginiais rūbais pasirė
džiusių; visi, atsigręžę į kryžių, 
gieda litaniją, sutartingais, iš
lavintais tai giesmei balsais. Iš 
to reginio mano išmiegojusi ir 
pasilsėjusi siela įgavo įspūdį ne
išdildomą. Buvo tai pirmoji kry- 
žava diena, būtent šeštasis pir
madienis po Velykų. Kaip pir
madienį, lygiai gieda ir antra
dienį, ir trečiadienį, potam ket
virtadienį esti šventė — šešti
nės. Jei šiandien giedojo prie 
mūsų kryžiaus, tai kitas dienas 
giedos prie kitų kryžių, pasi
rinkdami, kur naujesnis, kur 
vieta sausesnė ir erdvesnė. Tei
sė rinkti priklauso pramatoriui; 
jis kitą sykį nuveda Žmones į 
lauką, prie tolimo kryžiaus. Pa
giedoję litaniją, gieda giesmę 
“Pone Karaliau”. Va jos turi
nys:

Pone Karaliau, Dieve Abrao
mo, 

Dovanok mums laimingą ra
są, 

Idant pažintų žmonės tavo, 
Jog tu esi Ponas Dievas mū

sų,

— Užmušė mūsų prezidentą 
Šitie prakeikti šunvaikiai, nu
žudė, užmušė... — šaukė įsiu
tusiu balsu ir daužė kumščiu au
tomobilį saugumo pareigūnas 
Clint Hill, sėdėdamas šalia pre
zidento kūno mašinoje, kuri vi
su greičiu skubėjo į Parklando 
ligoninę Dalias.

Prezidento Kennedžio paly
dovai, sargybiniai, patikėtiniai, 
žmona Jackie, Texas guberna
torius Cannoly (pats sunkiai su
žeistas) — visi kartojo tą patį: 
“Jie užmušė, jį nužudė!”

Bet kas tie "jie"?
Jei tuo metu kas nors iš tų 

palydovų būtų paklausęs: “Kas 
tie — jie?” — atsakymas bū
tų aiškus — “Tai tie prakeikti 
Texas žmonės!” — arba pana
šiai, nes Kennedžiui ir jo ar
timiesiem Texas buvo priešo že
mė.

Ne visi amerikiečiai mylėjo 
Kennedy. Jis buvo išrinktas ne
paprastai maža balsų persvara. 
Šis pats jauniausias Amerikos 
prezidentas, milijonieriaus sū- 

menės apygardos išsijungimą iš 
bendruomenės tarybos rinki
mų. Manykim, kad jie neturi 
ambicijų būti taryboje. Many
kim, kad už tai naujos tarybos 
pirmoje sesijoje New Yorkas 
bus pagerbtas dviem tuščiom 
kėdėm.

Iškeltos vėliavos už Amerikos pergalę, parengiant prezidentą Nixoną. Demonstracijos buvo surengtos gegužės 20 prie miesto valdy
bos namų New Yorke. Nuotr. V. Maželio

O ne rūstaukis ant mūsų.
Susimilk ant mūsų, susimilk 

ant mūsų, 
Susimilk ant sutvėrimo savo.

Jei į tą laiką per daug lie
taus, o stinga giedros, tai vie
toje “laimingą rasą” sako “do
vanok mums gerą orą”. Antrą 
sykį gieda tą pačią “Pone Kara
liau”, sakydami: “dovanok lau
kams derlių”, trečią sykį —“do
vanok mums sveikatą”, ir taip 
toliau pagal pravadninko suma
nymą. Pagiedojus kiek reikiant, 
pravadninkas sako:

— Ant intencijos, kad Die
vas duotų laimingą rasą, lau
kams derlių, mums patiems 
sveikatą, sukalbėkime po sep
tynis “Tėve mūsų”, septynis 
“Sveika Marija”, vieną “Tikiu 
į Dievą”; už dūšias čysčių ken- 
tančias, nuo mūsų pagelbos 
laukiančias — po tris “Amžiną 
atilsį”-...

Tylomis ėmė visi kalbėti po
terius; po kelių minučių atsisto
ja vienas, antras, paskui du, 
trys, toliau vėl keli ir galų gale 
visi. Kiekvienas pasisukina, pa
sidairo, renkasi į būrius, eina 
namo. Vienas būrys pasuka į 
vieną galą kaimos, kitas — į 
kitą. Visi eina pusryčio valgy
ti, o po pusryčio — į darbą: sė
ti, akėti, aparinėti.

Mūsų pravadninkas, amžiną 
atilsį Urba, buvo pirmas žmo
gus ant viso ko, ir ant blogo, 
ir ant gero. Štai dabar, eida

Prezidentas Kennedy buvo 
nužudytas 1963 lapkričio 22. 
Prezidento Johnsono sudaryta 
komisija, vadovaujama vyr. teis
mo pirmininko Warreno, išty
rusi surašė raportą, skelbdama, 
kad žudikas tebuvo vienas Lee 
Harvey Oswald ir nesą jokių į- 
rodymų, kad būtų buvęs kokis 
sąmokslas.

Daugiau kaip po šešerių me

nus, katalikas, daugumai buvo 
svetimas ir nesuprantamas. Bet 
Texe jis buvo formaliai neken
čiamas.

•

Texas daug kuo skiriasi nuo 
kitų Amerikos valstybių, — ski
riasi savo dydžiu, gamta, žmog
žudžių skaičiumi, milijonieriais 
ir beraščiais, čia, kaip niekur 
kitur Amerikoje, dar vis ideali
zuojamas “red blooded two fist
ed American”, ir žinoma, — 
protestantas, čia gerbiamas 
stipraus kumščio ir, reikalui 
esant, greito revolverio žmo
gus, bet ne proto ar inteligen
cijos žmogus. Tai puikiai pai
liustruoja vienas pavyzdys, kad 
700,000 gyventojų mieste Dal
ias yra tik vienas knygynas 
ir tas pats užmiestyje.

Dešimt tūkstančių Texo mili
jonierių švaistosi pinigais asme
niškiem .malonumam, o valsty
bės kasa beveik visada tuščia ir 

mas namo būryje ūkininkų, sa
ko:

— Vyrai, ištieskime mes ke
lią per Duburį: dabar ringuoja
me visaip, važiuodami išilgai 
Švėgždos skersinės,—jam, žmo
gui, skriauda. Mes galime ga
lais Plenkių nutiesti kelią tie
siai ant Duburio ir ant kaimos, 
ir tiltą galime perkelti į kitą 
vietą. Ot, imkime rytoj pagie
doję ir padarykime.

Kiti pritarė:

— Seniai taip reikėjo pada
ryti.

Buvo čia ir Švėgžda; tas sa
ko:

— Dėkui, Urbevič, dėkui už 
gerą žodį.

Kaip šiandien sutarė, taip ry
tą padarė.

Plenkės — tai kalva: vieno
je jos pusėje upelis Duburys 
su lankomis, antroje — Ažytė. 
Iš ko paėjo vardas “Plenkės”, 
niekas iš gyvenančių žmonių 
nepasako. Kiti vietų vardai mū
sų laukuose: Mopiaunis, Driauš- 
piaunis, Trandžiukas, Lyliškė, 
Leikiškė. Kadaise šie 
žodžiai ką nors reiš
kė, šiandien jie nesuprantami, 
jau išnykę iš kalbos. Perskaitė 
gi ir suprato šių dienų moksli
ninkai Egipto ir Babelio raštus, 
galės atsirasti žmonių, kurie 
pasakys reikšmę lietuvių kalbos 
žodžių: Plenkės, Mopiaunis, Tu 
mantas, Geimantas, Razmas, 
Mantvilas ir kiti.

tų atgaivinamas vėl žudiko 
klausimas. Kaip N. Y. Post 
skelbė, Sherman Skobūck krei
pėsi į teismą, reikalaudamas, 
kad Warreno komisijos rapor
tas būtų prieinamas tyrinėto
jam ir kad tas raportas turįs 
medžiagos, kuri įrūdysianti, jog 
buvęs sąmokslas. Tame sąmoks
le dalyvavę penki asmenys, ku
rie buvo numatę nužudyti pre

reikalaujanti federalinės val
džios paramos.

Kennedy buvo nekenčiamas 
dėl keleto dalykų: kad buvo ap- 
sistatęs jaunais intelektualais, 
kurie nesileido pinigais paper
kami, kad bandė įvesti daugy
bę reformų ir, svarbiausia, kad 
negrą laikė žmogumi, kad skel
bė, kad taika net su komu
nizmu yra geriau nei karas, kad 
vargšam, kurių daugybė yra ta
me pačiame Texas, reikia pa
dėti, o ne juos paniekinti ir at
stumti.

Toksai žmogus Texo turtuo
liam nebuvo reikalingas.

Maždaug tokios nuotaikos vy
ravo tuo metu Texe — “Išmes
ti Warren — tai tautos išdavi
kas!” Gi priežastis buvo tokia, 
kad vyriausio Amerikos teismo 
pinnininkas Warren buvo pada
ręs sprendimą, jog negrai turi 
visas tas pačias teises, kaip ir

Neteko man niekur matyti 
giesmės “Pone Karaliau” at
spausdintos — nei kantičkose, 
nei maldaknygėse; neteko gir
dėti, kad ją giedotų bažnyčio
se, nei kitame laike, ne pava
sarį. Pertai reikia manyti ją ne 
vieno asmens ir ne pastaruose 
laikuose sudėtą, kaip maldos 
ir šventos giesmės; tai jau būtų 
pasilikusi nuo stabmeldystės 
laikų. Pramanymas bus netoli 
teisybės, jeigu pasakysime, jog 
ten ir ten, kur dabar stovi ko
kia nors kaima, prieš pusšešto 
šimto metų kas pavasarį prisi
renka iš aplinkinių viensėdijų, 
iš miškų minia žmonių: vyrų, 
moterų, senų, jaunų, ir prieu- 
pyje ant kalnelio, didingo ąžuo
lo ūksmėje, kunigui Drūktei- 
niui smilkinant švęstomis žolė
mis, gal suklaupę, gal stati, gie
da: “Pone karaliau, dieve Per
kūne ... (gal Patrimpe), dova
nok mums gerą derlių...”

6. ŠEŠTINĖŠ
Po kryžavų dienų, ketvirta

dienį, švenčiamos šeštinės. Tą 
dieną dar su didesne iškilme pa
tenka giedojimas, tik jau ne 
po kryžiumi, bet ant kapinių, 
šeštinės — tai mažiukų šven
tė, nuo seniai laukiama. Nelai
mingas tas piemenėlis, kuriam 
šią dieną reikia išbūti prie ban
dos, o ne būti ant kapinių, prie 
giedojimo. Motinos ir tėvai va
duoja tą dieną vaikus nuo ga
nymo. _ 

zidentą lapkričio 2 sporto žai
dynėse Chicagoje. Bet tą die
ną prezidentas savo kelionę ati
dėjęs, ir sąmokslas buvęs ati
dėtas tris savaites.

Vokiečių laikraštis Quick, lei
džiamas Muenchene, š. m. va
sario nr. 9 paskelbė Robert 
Pendorf rašinį, kuris ir suka 
nužudymą aiškinti minėta są
mokslo prasme.

baltieji. Tai daugumai Texas 
gyventojų atrodė tikras išdavi
mas.

Ir nežiūrint visų įspėjimų, 
Kennedy apsisprendė pats va
žiuoti į Texas.

Prieš porą savaičių Texe lan
kėsi Stevensonas, kuris buvo 
apspiaudytas ir sumuštas. Grį
žęs Stevensonas įspėjo prezi
dento specialų patarėją — žy
dą Schlesingeiį, kad Kennedy 
šiuo metu geriau nesirodytų 
Texe, nes padėtis nepaprastai 
įtempta ir pavojinga. Kennedy 
jokių įspėjimų nepaklausė.

Kennedžiui, paėmus valdžią,... 
teko pergyventi nepaprastai 
sunkus smūgis dėl nepavykusio 
kubiečių išsikėlimo Kuboje. 
Kennedžiui tai pasibaigė visiš
ku fiasko...

Tas pakenkė prezidento pres
tižui ne tik savųjų, bet ir viso 
pasaulio akyse. Gal dar sun
kesnis momentas buvo bolševi-

Ateina gatve minia, giedo
dama Visų šventų litaniją. Pir
miausia eina šilys-Mažiukas, 
priešaky būgną mušdamas: 
bam-bar-bam, bam-ba r-bam.Iš 
kiemų byra ir prisideda prie 
būrio mažiukai: naujomis skare
lėmis, naujomis kepurėlėmis, 
baltais naujais marškinėliais, su
juosti margomis juostelėmis, 
išrašytomis žičkais.

Kas tie žičkai? Žičkai — tai 
lininiai siūlai, raudonai nudažy
ti ir taip nudažyti, kad tas rau
donumas niekad nenušunta, ne
nublunka: žičkinis skuduras — 
ir tas gražiai raudonas. Ėjo žič
kai iš Karaliaučiaus, — taip 
bent sakydavo moterys. Pirmo
je pusėje praėjusio šimtmečio 
vienas bajoras, pavarde Petkū- 
nas, įtaisė savo dvare, Paropė- 
je, žičkų dažyklą, ir kol jis gy
vas buvo, ten buvo dirbami žič
kai; jam numirus, darbas susto
jo. Dabar, važiuojant pro Paro- 
pę dešiniu Šušvės krantu, maty
ti lankoje baltas mūrinis trobe
sys, — tai buvusi žičkų dirb
tuvė. J drobę įausdavo žičkų 
ir gaudavo raudoną, languotą, 
žičkinę skarą, gali būti, dabar 
tebenešiojamą žemaičių mote
rų.

(Bus daugiau)

kų atominės raketos Kuboje. 
Tai vos neprivedė prie kito pa
saulinio karo.

Čia Kennedy buvo pasiren
gęs asmeniškai Texo aukso ba
ronam išrėžti savo nuomonę, 
kad dar vis šitame krašte atsi
randa žmonių, kurių galvoji
mas yra absoliučiai atsilikęs 
nuo realybės, kad tie žmonės 
yra pamiršę, kokiais laikais jie 
gyvena, kad jėga be teisės savo 
laikus atgyveno. Deja, jam tai 
pasakyti nepavyko...

Kennedy atskrido į Texas 
pradėti kovą naujiem preziden
to rinkimam, nors ir buvo įsi
tikinęs, kad juos tikrai laimės, 
net su didesne balsų daugu
ma nei pirmuosius rinkimus. Pa
skutiniu laiku visoj Amerikoj 
jo populiarumas buvo pakilęs, 
išskiriant pietinės valstybes, o 
Texui jis buvo visiškai nepriim
tinas. Todėl jis ir apsispren
dė savo rinkiminę kovą pradėti 
kaip tik čia.

Tuo pačiu laiku, kai Kenne
dy išskrido iš Washington© Į 
Texas (1963 lapkričio 21 d. ry
tą), Dalias mieste pasklido tūks
tančiai proklamacijų su dviem 
Kennedžio nuotraukomis, —vie
na iš profilio, o kita iš šono. 
Tai įprastas vaizdas, sutinka
mas paštuose, ieškant krimina
linių nusikaltėlių.

Po nuotraukomis buvo para
šyta: Ieškomas išdavikas, šitas 
žmogus ieškomas už Jungti
nėm Amerikos Valstybėm pra
žūtingus veiksmus. Kennedy su
laužęs valstybės konstituciją.

(nukelta į 4 psl.)

Lietuvi, atsiliepk!
LIETUVI, kuris naudojiesi 

vakarų demokratijos laisvėmis;

LIETUVI, kuris gyvai jauti 
mūsų tautos tragediją;

LIETUVI, kuris lauki iš jau
nimo iniciatyvos ir darbų,—

atsiliepk!

MES ATEINAM su pilnutinės 
Kristaus laisvės ilgesiu;

MES ATEINAM su giliu ti
kėjimu į laisvą tautos ateitį;

MES ATEINAM su konkre
čiais darbais!

Jaunimas Už Tikėjimo Lais
vę yra pasiuntęs kelis šim
tus memorandumų Jungtinėm 
Tautom, vyskupam, kunigam: 
yra užmezgęs ryšius su mūsų 
dvasiškuos bei visuomenės va- 
dais ir gavęs jų pritarimą; ren
ka dokumentinę medžiagą apie 
lietuvių religinę padėtį; ruošia 
peticiją Apaštalų Sostui religi
nės laisvės klausimais.

Šiem darbam neužtenka vien 
idealizmo ir norų, bet reikalin
ga ir stipri materialinė parama. 
Jaunimo Žygio Už Tikėjimo 
Laisvę komitetas skelbia visuo
tinį vajų, pradedamą gegužės 
24 ir baigiamą birželio 21. Va
jų praveda specialus Finansų 
Komitetas Chicagoje.

Į Jaunimo Žygį Už Tikėjimo 
Laisvę yra įsijungę:

Dr. Stepas J. Matas (Akade
minis Skautų Sąjūdis), Danutė 
Ciuberkytė (Korp! Neo-Lithua- 
nia), Gintas Aras (Lietuvių Jū
rų Skautija), Milda Jokūbaitytė 
(Lietuvių Skaučių Seserija), Al
girdas P. Muliolis (Lietuvių 
Skautų Brolija), Bruno Bartkus 
(Lietuvos Vyčiai), Rimas La- 
niauskas (Moksleivių Ateitinin
kų Sąjunga), Marytė Gailiušytė 
(PLB Jaunimo Sekcija), Romual
das Bublys (Studentų Ateitinin
kų S-ga), Dr. Jurgis Augius 
(Finansų Komiteto pirminin
kas), Alfonsas Pargauskas (Fi
nansų Komiteto iždininkas).

Aukas siųskite: Jaunimo žy
gis Už Tikėjimo Laisvę, c/o 
Alfonsas Pargauskas, 6643 
South Francisco Avenue, Chi
cago, UI. Čekius rašykite Lith
uanian Youth for Religious 
Freedom vardu.
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I ŠĮ ŽYGĮ JUNGIASI ŽYMŪS AMERIKIEČIAI
Gubernatoriaus pareiškimas
“Tik Jungtinės Amerikos 

Valstybės yra pajėgios iškelti ir 
apginti Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų bylą Jungtinėse Tauto
se”, — pareiškė Francis W. San 
gent, Massachusetts valstijos 
gubernatorius, įsijungdamas 
į Rezoliucijom Remti Komite
tą. Tame pačiame pareiškime

Prez. Kennedy 
nužudymas 
(atkelta iš 3 psl.)

Jis norįs Jungtines Ameri
kos Valstybes atiduoti visiškon 
Jungtinių Tautų komunistų ži
nion, ir dėl to tautos saugu
mas atsidūrė kritiškoje padėty
je. Negrams suteikęs per dide
les teises, sukėlęs neramumus, 
gaisrus ir žudynes.

Vietinio laikraščio rytinė lai
da — Dallas Morning News— 
.įsidėjo per visą puslapį skelbi
mą, kuris buvo apvestas sto
ra juoda linija. To skelbimo 
buvo tokia antraštė: —Sveiki
name poną prezidentą. Toliau 
rašoma, kad malonu, jog jis at
vyksta, kad dabar turės asme
niškai atsakyti, kodėl... toliau 
eina ta pati litanija, kuri buvo 
atspausdinta lapeliuose. Buvo 
pasirašyta: “American Fact 
Finding Committee.”

Aišku, šitie žmonės tiesio - 
giai Kennedžio nenužudė ir įsa
kymo niekam nedavė, bet jie 
sukurstė kerštą, neapykantą, 
kuri davė įdėją busimiem žudi
kam ar žudikui.

(Ėus daugiau)

SEINŲ ŽIBURIO GIMNAZIJOS IR KUNIGO 
M. GUSTAIČIO SUKAKTYS

1968 suėjo 50 metų nuo 
Seinų žiburio gimnazijos įstei
gimo, gi šiais metais sueina 100 
metų nuo šios gimnazijos ilga
mečio direktoriaus, pedagogo, 
Dzūkijos krašto veikėjo ir poe
to — kun. dr. Motiejaus Gus
taičio gimimo.

Šias dvi sukaktis prasmingai 
atžymėti jau 1968 metais inicia
tyvos ėmėsi Antanas Bende
rius. Jis telkė lėšas į Lietu
vių Fondą, bet jo mirtis visa 
sutrukdė.

šį darbą baigti pasiryžo kiti, 
buvę tos gimnazijos mokiniai.

šiam tikslui aukojo po 10 
dol. — Veronika Valaitienė — 
Mikalonytė, Jonas Mockus, A- 
loyza Mikahonienė, Jonas Cita- 
vičius -Citas, Juozas Žilionis, Al
gimantas Valaitis, Stasys Baniu
lis ir Urna Gulbinskienė — Pe- 
terytė — 5 dol. Jie visi iš Chi- 
cagos.

Po 30 dol. aukojo — Anta
nina Bendorienė, Vincas Savu
kynas, Vytautas šventoraitis, gi 
Juozas Žaliaduonis — 35 dol. 
Jie visi iš New Yorko.

Marijos mokyklos mokinė Deborah Doherty prie savo paveikslo, už kurį laimėjo trečią premiją.

šis žymus ir įtakingas amerikie
tis pabrėžė, kad ypač baltiečiai 
išvystytų didžiulį spaudimą į 
krašto administraciją imtis šio 
žygio. Anot jo, jei šio krašto 
vadovybė imsis šio darbo, tik
rai suras pakankamai pritari
mo kitų laisvojo pasaulio kraš
tų tarpe.

Lietuvos bylos iškėlimo rei
kalui Jungtinėse Tautose yra 
didelio pritarimo šio krašto da
bartinėje administracijoje. Tuo 
reikalu vedamas nuolatinis po
kalbis su JAV-bių administraci
jos pagrindiniais pareigūnais.

Laiškai ir telegramos 
prezidentui

JAV-bių prezidentas Richard 
M. Nixon yra Rezoliucijom Rem
ti Komiteto narys. Prieš kiek 
laiko jis yra pareiškęs: 
“.. .Your group is dedicated 
to a program that I have long 
endorsed and supported ...”

Šiuo metu jis turi spręsti šim
tus šio krašto ir viso pasaulio 
problemų. Padrąsinkime jį jo 
užsimojimuose ir kartu primin
kime jam jo pareigą Baltijos 
kraštų reikalu. Parašykime jam 
po laiškutį ar pasiųskime po te
legramą. Duodamas pavyzdys. 
Be abejo, galime tai pasakyti ir 
savo žodžiais.

The Honorable
Richard M. Nixon
President of the 
United States 
The White House
Washington, D.C.

My dear Mr. President:
We, Americans, have helped 

and aided all the countries in

Viso suaukota 200 dol., kurie 
įnešti į lietuvių Fondą: Seinų 
Žiburio gimnazijos sąskaiton 
(nr. 2609) — 100 dol., a. a. 
kun. dr. M. Gustaičio sąskaiton 
(nr. 2610) — 100 doL

Kviečiame prisidėti ir kitus 
— visus buvusius Seinų gimna
zijos mokinius, visus lazdijie- 
čius, visus dzūkus. Prisidėkime 
kad ir kuklia auka. Šios abi sąs-

JAUNŲJŲ MENO PARODA 
CHICAGOJE

Gegužės 10 Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje Chicagoje 
prasidėjo Marijos Aukštesnio
sios mokyklos mokinių parodą. 
Dalyvauja per 80 mergaičių. Pa
roda tęsis visą gegužės mėne
sį. Galima lankyti nuo 1 iki 4 
v. popiet.

Birželio 6 bus paroda lauke, 
63 Street. Ten dalyvaus ir kiti, 
kurie lanko žiemos kursus Ma
rijos mokykloje. Jų grupę su
daro visokio amžiaus ir pajė
gumo žmonės.

the world except the Baltic 
peoples. They have been suf
fering in the Soviet captivity 
since 1940 and they are en
titled to our aid and assistan
ce also. I kindly ask you, Sir, to 
implement H. Con. Res. 416 
that was unanimously passed 
by the Senate and the House 
and calls for freedom for Lith
uania, Latvia, and Estonia.

Needless to say, I do sup
port your policies in Asia.

Thank you.
Sincerely, 

(Parašas) 
Vardas ir pavardė 
Pilnas ir tikslus adresas

Komitetas laukia talkos 
ir paramos

Rezoliucijom Remti Komite
tas dirba konkretų ir didelės 
apimties darbą. Garsiosios rezo
liucijos (H. Con. Res. 416) pra- 
vedimas JAV-bių Kongrese — 
tai pats didžiausias laimėjimas 
Lietuvos laisvės žygyje nuo 
1940 metų. Tą laimėjimą atsie
kė minėtoji institucija, talki
nant geros valios lietuviam ir 
kitiem amerikiečiam.

Rezoliucijom Remti Komiteto 
galutinis tikslas — minėtos re
zoliucijos įgyvendinimas. Dabar
tinis darbas pareikalauja dide
lių pastangų, nepaprastai daug 
laiko ir finansinių išteklių. Vi
sas šis žygis yra intensyvus ir 
tylus. Dažnai nėra tikslu apie 
tai nei daug rašyti, nei kalbėti.

Visais šio žygio reikalais ra
šyti: Rezoliucijom Remti Komi
tetas, Post Office Box 75893, 
Los Angeles, California 90005.

IT.

kaitos yra atviros, prašom siųs
ti tiesiai į Lietuvių Fondą.

Taip pat numatoma, jei būtų 
lėšų, išleisti atskirą leidinį apie 
Žiburio gimnaziją.

Visais reikalais rašyti.: Vytau
tas šventoraitis, 228 Vermont 
St., Brooklyn, N. Y. 11207.

Iniciatorių vardu: A. Bendo
rienė, V. Savukynas, J. Žalia
duonis, V. šventoraitis.

Neseniai Marijos mokyklos 
mokiniai dalyvavo Evergreen 
Plaza parodoje ir laimėjo I ir 
III premijas. Kai kurios mer
gaitės gavo stipendijas studijuo
ti meną.

Pačioje mokykloje mergaitės 
yra išpuošusios koridorius, 
mokslo kabinetus. Meno moko 
seselė Roseanne, kuri pati yra 
menininkė.

Parodą aplankyti kviečiami 
visi. (Bal. Braz.)

Adv. Dr. M. ŠVE1KAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

NAMŲ GERIAU 
NIEKAM NEPERLEISTI

Klausimas
Būdama našlė, 67. metų am

žiaus, ištekėjau už našlio. Aš tu
riu du vaiku, o jis tris. Su pir
muoju vyru turėjome trijų bu
tų namus, abiejų vardu ir dar 
vienos šeimos namus, irgi abie
jų vardu. Jam mirus, tie na
mai pasiliko man. Be namų, vy
ras paliko pinigų bankuose, iš 
kurių aš gavau vieną trečdalį, 
o vaikai kiekvienas po vieną 
trečdalį.

Kai susipažinau su savo da
bartiniu vyru, jis man pasakė, 
kad jis visai nesidomi ma
no turtu, kad jis turįs užtenka
mai savo. Apsivedėme ir, rei
kia pasakyti, kad jis pasirodė 
esąs labai geras žmogus ir mes 
labai gerai sugyvenam. Jis man 
pasakė, kad jo gyvybės apdrau
dimo “policy” bus perrašyta ma
no vardu, nes jo vaikai yra vis
kuo aprūpinti ir, be to, jis turi 
dar dvi “policies”, kurios liks 
jo vaikams, jam mirus.

Po kiek laiko jo paklausiau,

Sen. Tomą J. Dodd 
ištiko širdies 

smūgis
Gegužės 13 d. JAV sen. Tu

mas J. Dodd dalyvavo Connec
ticut valstybės mokesčių komi- 
sijonieriui John J. Sullivan pa
gerbti pietuose New Britam, 
Conn. Vos baigęs savo prakal
bą, jis pajuto krūtinėje skaus
mą, susmuko ir apalpo, bet ne-, 
nustojo sąmonės. Nuvežus į 
New Britain ligoninę, konstatuo
ta širdies smūgis. Gydytojai 
teigia, kad jo padėtis patenki
nama, bet ligoninėje turės būti 
dar kelias savaites.

Prezidentas Nixonas, išgir
dęs apie senatoriaus ligą, pa
siuntė jam į ligoninę dvi tele
gramas, užtikrindamas visų mal
das ir linkėdamas kuo grei
čiau pasveikti.

Sen. Dodd susirgimas yra 
skaudus ne tik jam ir jo šeimai, 
bet ir pavergtosioms tautoms. 
Senatoriaus antrasis terminas 
senate baigiasi šiemet ir dabar 
kaip tik eina kova dėl perrinki
mo. Kandidatų į jo vietą yra 
apsčiai ir stipri sveikata jam 
yra ypatingai reikalinga no
rint juos nugalėti. Tikėkime, 
kad jis greit pasveiks. —J.E.

Filosofijos sekcija 
Akademijos 
suvažiavime

LK. Mokslo Akademijos VIII 
suvažiavime, kuris įvyks rug
sėjo 1-6 Toronte, Kanadoje, Fi
losofijos mokslų sekciją suorga
nizavo ir jai suvažiavimo metu 
vadovaus prof. dr. Juozas L Na
vickas. Filosofijos sekcijoje bus 
4 paskaitos, kurias skaitys:

1. dr. Vincas Vytinas, Hei- 
deggerio etikos klausimu;

2. prof. dr. Vaidevutis Maiš
tautas, žmogaus ir idėjos prob
lema Pūtvio filosofijoje;

3. prof. dr. Kęstutis I. Skrups- 
kotis, Pagrindinės Royceo antro
pologijos sąvokos;

4. prof. dr. Juozas L. Navic- 
kas, Sąmonės brendimo vyks
mas Hėgelio fenomenologijoje.

Visos keturios paskaitos pri
klauso žmogaus filosofijos dis
ciplinai. Jos parinktos tokios, 
norint nenutolti nuo bendro
sios suvažiavimo pasiimtos te
mos — gvildenti individo pro
blemą.

ar jis jau perrašė savo “poli
cy”. Jis pasakė, taip, jau per
rašyta. Vieną dieną, visai atsi
tiktinai, radau tą ‘“policy” vy
ro stalčiuje. Pažiūrėjau ir pa
mačiau, kad jo mirties atveju 
draudimas pasilieka jo vaikam, 
pusiau.

Aš labai nustebau ir nusivy
liau. Ne tai, kad man būtų rei
kalingi jo pinigai. Be to, gali 
būti, kad aš pirma mirsiu. Ne
svarbu. Užsigavau ir norėjau 
jam pasakyt, kad aš žinau, jog 
jis man pamelavo, bet susigrie
biau ir nutariau jam nieko apie 
tai nesakyti. Sugyvename pui
kiai, tai kam čia dar šaukti vil
ką iš miško. Galų gale, pama
niau, negalima jo kaltinti, kad 
jis nori savo pinigus arba gyvy
bės apdraudą palikti savo vai
kam. Bet aš ir susimislijau: sa
kau, jei aš mirčiau, jis gautų 
dalį mano amžinatilsio pirmojo 
vyro namų. Šito aš norėčiau 
išvengti. Tegul tie namai pasi
lieka mano vaikams, o ne da
bartiniam vyrui. Jis nėra prisi; 
dėjęs nei prie jų pirkimo, nei 
prie jų išlaikymo. Dabar noriu 
Tamstos paklausti, ar galima 
testamentą sudaryti tokiu būdu, 
kad mano dabartinis vyras nie
ko negautų iš mano namų, jei 
aš mirčiau pirma. Jei to nega
lima padaryti, ar vertėtų na
mus perleisti vaikams dabar, su 
sąlyga, kad aš galėčiau juose 
gyventi ir nuomas rinkti, kol 
esu gyva? Už atsakymą būsiu 
dėkinga.

"Darbininko" skaitytoja,
Mass. 

Atsakymas
Tamstai mirus anksčiau, vy

ras gaus vieną trečdalį Tamstos 
turto: nekilnojamojo ir kilnoja
mojo. Testamento būdu šito iš
vengti negalima. Kol Tamsta 
esi gyva, gali arba sudaryti va
dinamąjį “inter vivos trust” ar
ba tiesioginiai perleisti namus 
vaikams tokiu būdu, kad Tams
ta galėtum jais “naudotis” iki 
gyvos galvos, o Tamstai mirus, 
jie paliks vaikams, automatiš
kai. Tokiu būdu Tamsta pa
sieksi savo tikslo. Tik reikia ži
noti, kad jei perleisi namus vai
kams, kol esi gyva, “truste” ar
ba tiesioginiai, jų nebegalėsi 
parduoti arba užstatyti (mort
gage) be vaiky parašo. Tamsta 
turi apie tai pasigalvoti, prieš 
nutardama.

Niekas nežino, kada ir kiek 
gali prireikti pinigų senatvėj. 
Dabar Tamsta gali manyti, kad 
jei Tamstai prireiktų pinigų, 
Tamstos vaikai niekuomet ne
atsisakytų pasirašyti. Tačiau gy
venime reikalai ir aplinkybės 
nuolat keičiasi Nors Tamstas 
vaikai būtų ir geriausi vaikai, 
nėra garantijos kad jų 
vyrai arba žmonos neturės įta
kos į jų ateities sprendimus. 
Patys vaikai irgi gali pakeisti 
savo nusistatymą. Patariu na
mų niekam neperleisti. Kai 
Tamsta mirsi, jie Tamstai nebe
bus reikalingi, o kol gyva — 
jie Tamstai labai gali praversti. 
Jei Tamsta gerai sugyveni su sa
vo vyru, neturėtum taip rūpin
tis dėl galimumo, kad jam gali 
tekti trečdalis Tamstos namų.

Dėl jo draudimo “policy”: 
Tamsta galėjai “pataikyti” ne 
į tą “policy”, apie kurią jis bu
vo su Tamsta kalbėjęs. Pati sa
kai, kad jis turi ir kitų “po
licies”. Kiekvienu atveju būk 
dėkinga, kad turi gerą vyrą, su 
kuriuo laimingai gali praleisti 
senatvės dienas ir nesirūpink 
dėl to, kas mirs pirmas ir kiek 
arba Tamstai arba jam pasiliks, 
vienam mirus.

PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS 
Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės 

už 5.50 dol. su persiuntimu
40 Lietuviškų Meliodiįy įgro

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

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

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

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

Dvi mamytės ir dvi dukrytės. 
Baltos burės plazda, Greitai, 
greitai, Linksmumas, Už gim
tinės klonius, Aš mergytė kaip 
rožytė, Pražydo jazminai, Toli 
už girių, Saulutė nusileido, Ge
gutė raiboji, Kaip verkiančio 
smuiko, Tylūs armonikos tonai, 
Vasaros naktys ir Ant visados. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Baltijos Vėjelis. Kad tu bū
tum žuvytėlė, Dar nejok, Bal
tijos vėjelis, Graži Tėvynė ma
no, Subatėlė, Su daina, Jaunys
tė, Aštuonytis, Kukuoja gegu
tė, Dagilis, Ramunėlė, Motinė
le, pažvelk, Vilija, Nerymok pr 
vartų ir Ant Nemuno kranto. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas
BEVEIK UŽ pusę KAINOS

"Atsiminimai iš Balfo veik
los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo. Čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol, dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke- 
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuvos Senos ir Naujoj 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

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

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

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, Šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

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

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

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

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

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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Kandidatai i šeštą Tarybą
Vakarų (Los Angeles) apygar
dos kandidatai:

Telyčėnas, Alfonsas, 70 m., 
kontraktorius-prekybininkas.

Arbienė, Alė (Alė Rūta), 54 
m., rašytoja.

Mažeika, Antanas, 54 m., in
žinierius.

Trasikis, Algis, 46 m., banko 
tarnautojas.

Pamataitis, Petras, dr., 70 
m., tarnautojas.

Prišmantas, Kazys, 49 m. 
vyr. technikas.

Stančikas, Bronius, 54 m., in
žinierius.

Budriūnas, Bronius, 60 m., 
muzikas-kompozitorius.

Skirtus, Antanas, 58 m., lei
dėjas, redaktorius, prekybinin
kas.

Andrius Juozas, 70 m., admi
nistratorius.

Brazdžionis, Bernardas, 63 
m., poetas, redaktorius.

Vakarų apygardoje balsuoja
ma už du kandidatus.

Bostono apygardos kandidatai:
Utenis, Bronius, 63 m., vers

lininkas, visuomenininkas.
Ivaškienė, Ona, 60 m., visuo

menininke, tautinių šokių sam
būrio vedėja.

Sužiedėlis, Eligijus, 31 m., 
mokytojas.

Bostono apygardoje balsuo
jama už 2 kandidataus.

Hartfordo apygardos kandida
tai:

Dr. Elona Marijošiūtė-Vaiš - 
nienė, 34 m., pedagogė, Ph. D., 
New Haven, Conn.

Dr. Petras Vileišis, 64 m., tei
sių daktaras, Waterbury, Conn.

Valerijonas Balčiūnas, 64 m., 
dipl. ekonomistas, inžinierius, 
Hartford, Conn.

Kazys Bagdonas, 64 m., pre
kybininkas, Waterbury, Conn.

Henrikas Dapkus, 65 m., miš
kininkas, Hartford, Conn.

Hartfordo apygardoje balsuo
jama už du kandidatus.

New Yorko apygardoje bal
suojama už du kandidatus.

New Jersey apygardos kan
didatai:

Jokūbas J. Stukas, dr., un-to 
prof., Lietuvos Atsiminimų ra
dijo 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;

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 Sipaila, Vyčių ir LB 
veikėjas;

Demonstracijos už galingą Ameriką gegužės 20 New Yorke prie miesto rotuiė*. Nuotr. V. Maželio

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

Juozas Stankūnas, muzikas, 
kompozitorius, visuomenės vei
kėjas.

New Jersey apygardoje bal
suojama už du kandidatus.
Chicagos apygardos kandida
tai:

Sakadolskis, Romas, 2 2 m., 
studentas.

Jasaitis, Jonas, 43 m., tei- 
sininkas-tamautojas.

Rudienė, Marija, 55 m., in- 
dustrialistė-mokytoja.

Janušonis, Vytautas, 29 m., 
mokytojas.

Kairys, Anatolijus, 55 m., ra
šytojas.

Bertašius, Jonas, 71 m., ag
ronomas.

Kilius, Povilas, 37 m., sąskai
tininkas.

Kamantas, Vytautas, 40 m., 
inžinierius.

Žadeikis, Jonas, 53 m., tra- 
nautojas.

Žumbakis, Povilas, 32 m., ad
vokatas.

Borevičius, Jonas, 60 m., Ro
mos Katalikų kunigas, S.J.

Ambrozaitis, Kazys, 51 m., 
medic, daktaras.

Vaišnys, Juozas, 50 m., Ro
mos Katalikų kunigas, S. J.

Radvila, Kasperas, 55 m.,, ū- 
kininkas.

Jasaitytė, Jūratė, 18 m., stu
dentė.

Kisielius, Petras, 52 m., me
dic. daktaras.

Razma, Antanas, 47 m., me
dic. daktaras.

Masilionis, Juozas, 56 m., mo
kytojas.

Ramanauskas, Zigmas, 47 m., 
Romos Katalikų kunigas.

Kavaliūnas, Jonas, 56 m., mo
kytojas.

Bobelis, Kazys, 46 m., me
dic. daktaras.

Skališius, Edvardas, 35 m., 
architektas.

Nainys, Bronius, 49 m., inži
nierius.

Juškevičius, Andrius, 60 m., 
karininkas -valdininkas.

Bradūnaitė, Elena, 21 m., 
studentė.

Ruibytė, Vitalija, 19 m., o- 
dontolog. studentė.

Zakarauskas, Vaclovas, 62 m., 
Romos Katalikų kunigas-kanau- 
ninkas.

Juška, Bronius, 52 m., me
chanikas.

Tallat-Kelpša, Vacys, 69 m., 
agronomas.

Kleiza, Vaclovas, 37 m., so
ciologas.

Biežis, Steponas, 80 m., me
dic. daktaras.

Rekašius, Zenonas, 42 m.,
prof.-daktaras.

Chicagos apygardoje balsuo
jama už 15 kandidatų.

Detroito rinkiminės apygardos 
kandidatai:

Jonas Dėdinas, 40 m., dr. 
chemikas, Rochester, N. Y.

Kęstutis Keblys, 37 m., dr. 
chemikas, Southfield, Mich.

Antanas Klimas, 46 m., pro
fesorius, Rochester, N. Y.

Vytautas Kutkus, 53 m., in
žinierius, Detroit, Mich.

Algis Rugienius, 35 m., in
žinierius, Warren, Mich.

Nijolė Slapelytė, Univ, of De
troit instruktorė, Detroit, Mich.

Jonas Urbonas, 45 m., brai
žytojas, Clowson, Mich.

Algis Zaparackas, 30 m., in
žinierius, Royal Oak, Mich.

Detroito rinkiminėj apygar
doj balsuojama už 4 kandida
tus.

Clevelando apygardos kandi
datai:

Žilionis, Juozas, 62 m., mo
kytojas.

Matas, Stepas, 37 m., inžinie- 
rius-daktaras.

Balčiūnas, Petras, 68 m., mo
kytojas.

Staniškis, Julius Džiugas, 36 
m., komputerių sist. analitikas.

Kaip tvarkosi inžinieriai ir architektai 
suvažiavmas įvyks gegužės 30-31 Toronte

Inžinieriai ir architektai yra 
susiorganizavę ne čia, bet Vo
kietijoje pokario metais. Jau 
1946 buvo įkurta inžinierių 
ir architektų draugija, kuri tu
rėjo apie 500 narių. Draugija 
organizavo ir vedė įvairias a- 
matų mokyklas, braižybos kur
sus ir turėjo dvi technikos mo
kyklas, leido profesinius žurna
lus. Vėliau draugijos vardas bu
vo pakeistas į Sąjungos vardą, 
ir vadinosi Pasaulio Lietuviu In
žinierių ir Architektų Sąjunga 
— PLIAS.

Emigracijos metais daugiau
sia inžinierių ir architektų at
vyko į JAV. Čia buvo perkel
ta ir vadovybė. Dalis Sąjun
gos narių dar emigravo į' Ka
nadą, Australiją, Pietų Ameri
ka.

Pirmaisiais metais rūpėjo įsi
kurti ir gauti profesines teises. 
Kiekviename krašte gyvenimo 
ir profesinės sąlygos buvo ki
tokios.

JAV nutarta, kad būtu tiks
lu sąjungą inkorporuoti, kas ir 
padaryta 1952. čia buvo įkur
ta pirmoji regioninė organiza
cija—Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjunga— 
ALIAS. Tuo metu centrinė są
junga savo įstatus perredagavo.

Persiorganizuojama
Dabar, praėjus dešimtmečiui, 

vėl tenka atsižvelgti į naujus 
gyvenimo reikalavimus ir vei
kimo sąlygas. Kai kurie tikslai, 
kurie buvo aktualūs prieš 20 
ar 10 metų, nustojo savo svar
bumo, bet taip pat atsirado 
naujų uždavinių. Priaugo nau
ja inžinierių ir architektų kar
ta, kuri palaipsniui perima or
ganizacijos vadovavimą.

Rukšėnas, Algis, 27 m., žur
nalistas.

Žiedonis, Kazys, 63 m., miš
kininkas.

Jokūbaitytė, Milda, 21 m., 
studentė.

Skrinska, Juozas, 53 m., gy
dytojas.

Butkus, Antanas, 51 m., che- 
micas-daktaras.

Lenkauskas, Edmundas, 46 
m., gydytojas.

Clevelando apygardoje bal
suojama už 5 kandidatus.

Pietryčiu apygardos kandi
datai:

Juozas Ardys, 44 m., inži
nierius.

Arvydas Barzdukas, 36 m., 
architektas.

Algirdas Jonys, 62 m., vers
lininkas.

Dr. Vytautas Klemas, 35 m., 
inžinierius.

Jonas Stiklorius, 57 m., tei
sininkas.

Vytautas Volertas, 48 m., iž- 
žinierius.

Pietryčių apygardoje balsuo
jama už tris kandidatus.

Už Lietuvos ribų dabar turi
me maždaug 1000 inžinierių ir 
architektų. Iš jų apie 600 yra 
JAV, kur yra Sąjungos 9 sky
riai. Kanadoje yra 150 archi
tektų ir inžinierių ir turi 3 sky
rius. Australijoje yra 80 ir tu
ri 4 skyrius. Apie 100 yra kituo
se kraštuose.

Dabartinis veikimas vyksta 
lietuviškoje profesinėje plot
mėje. Leidžiamas žurnalas — 
“Technikos žodis”. Kas matė 
ši žurnalą, žino, kokia aukšta 
jo kokybė. Be to, organizuoja
mos profesinės parodos, kon
kursai, ruošiami moksliniai ir 
profesiniai suvažiavimai.

Dabar svarbiausias sąjungos 
tikslas yra^ jungti lietuvius in
žinierius, architektus ir tikslių
jų mokslų profesionalus įvai
riuose kraštuose, studijuoti 
mokslo ir technikos klausimus, 
surištus su Lietuva, sudaryti ga
limybes profesiniam veikimui 
lietuvių tautos ir lietuvių bend
ruomenės labui. Lietuvio inži
nieriaus ar architekto išugdy
mui išleidžiama nemažai as
meninių ir valstybinių lėšų ir 
pastangų. Sąjunga siekia, kad 
ši materialinė ir dvasinė inves- 
tacija išliktų lietuvių tautai.

Sąjunga decentralizuota
Skyrių ir pavienių narių yra 

beveik visose pasaulio dalyse. 
Tad prieita išvados, kad sąjun
ga turi būti decentralizuota, su
daryta federaliniais pagrindais. 
Tokiais pagrindais dabar ir vyk
domas sąjungos persiorganiza
vimas.

Esminis veikimas vyksta sky
riuose, kurie turi būti gana sa
varankūs, nes nuotoliai nuo 
centrų ar kitų skyrių yra šim
tai ar net ir tūkstančiai my
lių. Geresniam veikimui su
daromos autonominės regioni
nės sąjungos, kurių centrinių 
organų galia ir atsakomybė di
dinama. Gi centrinės organiza
cijos (PLIAS) administratyvinis 
svoris sumažinamas, paliekant 
centro organam ryšio ir koordi
navimo pareigas. Paliekama 
jiem rūpintis pavieniais nariais 
ar mažomis grupėmis. Bet tuo 
pačiu pabrėžiama, kad atskirų 
kraštų sąjungos yra vienos ir 
bendros organizacijos nariai, 
kad visų pagrindiniai tikslai 
yra tie patys.

JAV sąjunga (ALIAS) veikia 
jau seniai, Kanadoje suorgani
zuota tik 1969. šiais metais nu
matyta sudaryti Australijoje, o 
vėliau ir kitur.

Nuo 1968 PLIAS centras yra 
Kanadoje, ir pirmininku yra J. 
V. Danys. Visos organizacijos 
didžiuma ir svorio centras yra 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ir ten, be abejo, jis liks. Ten 
keliolika metų buvo ir PLIAS 
centras, ten vėl numatoma jį

iš New Yorko tautinių šokiu šventės, kuri buvo gegužės 16 Marion Manor 
salėje Brooklyne. Nuotr. V. Maželio

PHILADELPHIA, PA.
Ateitininkę pavasario šventė
Viena iš gražiausių ateitinin

kų tradicijų yra metinė pa
vasario šventė, šventės tiks
las yra sujungti savus narius 
ir jų tėvelius vienon šeimon, 
pasiryžt toliau dirbt savo idea
lam, iškilmingai priimti naujus 
r 
i. v'„ . • . _
perkelti, kai pasibaigs dabarti
nės valdybos kadencija, bet 
kiek kitais pagrindais.

Manoma, kad tokio vieneto 
kaip ALIAS centro valdyba kar
tu galėtų būti ir PLIAS centro 
valdyba. Tuo būdu būtų išveng
ta dviejų centrinių organų ly
giagretumo JAV-se, nes efek
tingas PLIAS veikimas ypatin
gai daug priklauso nuo ALIAS 
veikimo..

Suvažiavimas Toronte
Devyni ALIAS suvažiavimai 

vyko JAV-se. Kartu buvo ir 
PLIAS suvažiavimas. Dešimtasis 
suvažiavimas bus Toronte gegu
žės 30-31. Tai bus pirmas su
važiavimas už JAV ribų, šiam 
suvažiavimui suorganizuoti į- 
traukta nemaža kanadiečių, 
ypač Toronto narių. Toronto 
skyrius yra suvažiavimo šeimi
ninkai ir pagrindiniai rengimo 
darbų vykdytojai.

Abiejų kraštų susitikimas ir 
pažintys daug padės glaudes
niam bendradarbiavimui ir pa
gyvins organizacinį veikimą. 

Inž. J. V. Danys

narius ar pakelti esančiuosius. 
Antra, šventė supažindina pla
čiąją lietuvių visuomenę su at
eitininkų organizacija, parodo 
organizacijos prieauglį, ką tas 
prieauglis organizacijoje iš
moksta.

Philadelphijoje šių metų pa
vasario šventė įvyks gegužės 
30-31. Programa susidės iš 
dviejų dalių.

šeštadienis, gegužės 30, skir
tas ateitininkiškam jaunimui.

2 vai. — registracija Gaspa- 
rėnų sodyboje, 810 5th St., Del- 
ran, N. J.

2.30 vai. — maudymasis, 
sportas.

4 vai. — CV atstovų prane
šimai ir diskusijos organizaci
niais veiklos klausimais.

5 vai. — užkandžiai.
6 v. —pokalbis su diskusijo

mis, praveda arch. Arvydas 
Barzdukas iš Washington©.

7 vai. — laužas, dainos ir šo
kiai, dalyvaujant ateitininkam 
ir jų tėveliam. (Viskas vyksta 
Gasparėnų sodyboje).

11 vai. — skirstymasis nak
vynėm.

Sekmadienis, gegužės 31 , 
skirtas visiem ateitininkam ir 
visuomenei.

10:30 vai. — mišios Šv. An
driejaus bažnyčioje (19 ir Wal
lace Streets).

11:30 vai. — iškilmingas po
sėdis, kurio metu bus įžodis, 
arch. A. Barzduko paskaita, me
ninė programa ir bendri pusry
čiai.

Po posėdžio norintieji galės 
prisidėti prie ekskursijos į Phi- 
ladelphijos apylinkes.

Visa lietuviškoji visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti su a- 
teitininkais mišiose ir iškilmin
game posėdyje Šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Laukiama sve
čių ne tik iš Philadelphijos ir 
apylinkių, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. T.G.

—•—

Keičiasi moksleivių 
kuopos veidas

Kiekvienų mokslo metų pa
baigoje pasikeičia moksleivių 
kuopos veidas, vyresniesiem na
riam pereinant į studentus. 
Nors jaunučiai ir papildo moks
leivių gretas, bet dažnai moks
leiviai, tapę studentais, išklysta 
studijuoti į tolimesnes vietoves, 
ir ne tik kuopa, bet ir koloni-

I IŠ VISUR Į
— Richard J. Daley, Chica

gos miesto burmistras, yra pasi
žadėjęs dalyvauti Lietuvių tau
tos genocido parodos atidary
mo iškilmėse ir atidaryti paro
dą Sheraton viešbutyje birže
lio 13.

— Kardinolas Rossi, Sao Pau
lo arkivyskupas, lydimas prel. 
V. Mincevičiaus, gegužės 15 lan
kėsi lietuvių saleziečių centre, 
Vytėnuose. Kardinolas užklau
sė apie saleziečių pastoracinės 
pagalbos Sao Paulo lietuviam 
galimybę.

— New Britain Alto skyrius 
ir kitos organizacijos, talkinu
sios surengti vasario 16 minėji
mą, iš surinktos ta proga pini
gų sumos paskyrė 10 dol. Darbi
ninko spaudos reikalam. Už au
ką administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Italijoje “Elta-Press” pa
skelbtam žiniom apie po
grindžio spaudą Sovietuose pa
sinaudojo Milano žurnalas “II 
Conciliator©”, Romos laikraštis 
“Realta Politica”. žinias iš “El
ta-Press” apie katalikų perse
kiojimą ir akciją prieš popie
žių Paulių įsidėjo kiti laikraš
čiai. O ryšium su Vasario 16 
sukaktim rašė Veronos laikraš
tis “Arena”, “H Secolo d’Italia”. 
Pastarasis savo rašinį baigė žo
džiais: “Joks Rogers pareiški
mas negali pilnai išsakyti Lie
tuvos siekimo išsivaduot iš sve
timo jungo varžtų”. (E.)

— Audronė Kubiliūtė, JAV 
LB c.v. narė jaunimo reikalam, 
sėkmingai pravedusi jaunimo 
simpoziumą Chicago j e, suorga
nizavo nemažą grupę Amerikos 
jaunimo ir kartu su ja dalyva
vo gegužės 16-17 PLB valdybos 
sukviestame pasitarime Cleve- 
lande. Pasitarimas buvo skirtas 
nustatyti II-rojo Pasaulinio Lie
tuvių jaunimo kongreso paruo
šiamuosius darbus.

— Vak. Vokietijoje leidiny
je “Mickiewicz Blaetter” (sąsiu
vinio nr. 42, 1969) paskelbta li
tuanistinė medžiaga — tautosa
ka. Išspausdinta 17 lietuvių 
liaudies dainų vertimai iš G. 
Nesselmano rinkinio, išleisto 
19 amž. vidury. Leidinio redak
torius prof. H. Budensieg šių 
metų balandžio mėn. lankėsi į- 
vairiuose Sov. Sąjungos mies
tuose, anksčiau jis buvo atvy
kęs į Vilnių ir lankėsi kitose 
okup. Lietuvos vietovėse. (E.)

— Eltą pasiekė iškarpą 
straipsnio, paskelbto Buenos Ai
res, Argentinoje, leidžiamo len
kų kalba savaitraščio “Glos 
Polski” (nr. 7). Savaitraštis pa
linkėjo lietuviam sulaukti savo 
krašto laisvės, pareiškė tikėji
mą, kad abu kraštai ateity bus 
“gerais bei nuoširdžiais kaimy
nais”, tačiau pridūrė, kad “mū
sų sąmonėje dar gyvi laikai, 
šimtmečiai, kai, būdami laisvi ir 
lygūs, sudarėme bendrą valsty
bę ir aras drauge su vytimi bu
vo vakarų civilizacijos užtvaro
mis”. (E.)

— Berniukų stovykla atosto
gų krašte — Kennebunkporte, 
Maine; šiemet vyks nuo bir
želio 26 iki rugpjūčio 21. Gali
ma rezervuoti sau norimą lai
ką tame laikotarpy. Dėl smul
kesnių informacijų ir registraci
jos kreiptis adresu: Franciscan 
Monastery, Kennebunk
port, Maine 04046. Tel. (207) 
967-2011.

ja netenka aktyvių narių. Ir šie
met su liūdesiu išleisime kele
tą jaunuolių ne tik vadovavusių 
kuopai, bet taip pat ir 
dalyvavusių tautinių šokių gru
pėje Žilvine, Vilties chore, 
Bendruomenės Balso radijo va
landėlėje. Liūdime jų netekda
mi, bet džiaugiamės tikėdami, 
kad jie bus aktyvūs kitose lie
tuvių kolonijose ir sustiprins 
ne tik studentų ateitininkų 
veiklą, bet ir šlubuojančią Stu
dentų Sąjungą.
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ŠIŲ METŲ VASAROS STOVYKLOS

METINE ŠVENTE TORONTE

Ryšium su Chicagoje vykstan
čiu aštuntuoju ateitininkijos 
kongresu šie metai yra paskelb
ti ateitininkijos metais, šia pro
ga MAS centro valdyba, beruoš- 
dama vasaros stovyklom progra
mas, skyrė daug dėmesio aktua
liom temom, kurios būtų nagri
nėjamos stovyklos metu.

Centro valdyba nori, kad 
šios stovyklos būtų kuo nors 
atmintinos. Tegu visiem, kurie 
šiais metais stovyklaus, stovyk
la palieka linksmą ir kartu gilų 
įspūdį!

Vasaros stovyklos visiems pa
lieka nešidildomų įspūdžių, štai 
esame gavę keletą laiškų. Vieni 
moksleiviai stovyklavo keletą 
metų, kiti — tik pirmą kartą. 
Visi jie rašo panašiai:

“Aš stovyklose radau to, ko 
niekur kitur nebuvau radusi. 
Ten suradau artimą draugystę, 
tikrą dievišką meilę ir bičiuliš
ką sugyvenimą. Ten ir lietuvy
bė pasidarė konkretesnė ir ar
timesnė. Ir religija buvo prista
tyta daug įdomiau — kaip kas
dieninė žmogaus gyvenimo da
lis, ne sekmadieninė. Išmokau 
geriau sugyventi su žmonėmis. 
Su jais draugavau, dainavau, 
valgiau, dirbau .. .Be to, stovyk
lose buvo smagu pasimaudyti, 
išdykauti, sportuoti.

Tos nuotaikos, kurią jaučiau 
stovyklose, niekur kitur nesu 
radusi. Jei nebūčiau buvusi to
kiose stovyklose, būčiau daug 
praradusi. Norėčiau dar ilgai 
dalyvauti ir vadovauti. Noriu

New Yorko metinės šventės dalyviai balandžio 18 d. stabtelėję apžiūrėti didmiestį.

Dar vienas naujas laikraštėlis
Šį mėnesį pasirodė pirmas 

numeris Los Angeles Vytauto 
Mačernio kuopos oficiozo “Nau
ja banga”. Redaguoja Daina Ko- 
jelytė su ilgu bendradarbių są
rašu. Redakcijos adresas: 2754 
Colby Ave., Los Angeles, Calif. 
90064.

Šiais metais, atrodo, Los An
gelėje pasirodė nauja banga,— 
pagaliau moksleiviai atsibudo ir 
pradėjo gyvai veikti. Šis laik
raštėlis ir perduoda tą visą at
sinaujinimo dvasią ir jaunat
viška entuziazmą.

Laikraštėlyje yra puikus de
rinys rimtų ir linksmų temų. 
Svarstomi klausimai, ar geriau 
būti geru žmogum, ar geru lietu
viu, kodėl priklausyti lietuvių 
parapijai, tolerancija ateitinin
kuose bei kitos temos. Be to, 
yra ir humoristinių eilėraščių, 
pasakų, klausimų, ir pan. Ypač 
įdomūs jaunučių išsireiškimai, 
pvz. “Jei nėra kamino, kaip Ka
lėdų senis atneša dovanas?” At

jauniem padėti atrasti tą dide
lį džiaugsmą, šeimyniškumą, 
meilę, kurią aš radau.”

Šiais metais stovyklos vyksta 
taip:

Dainavoje moksleiviam — 
birželio 21 — liepos 5.

Dainavoje jaunučiam — 
liepos 5-19.

Montrealyje, Baltijos, — lie
pos 11-18 .

Wasagoje, Kanadoje, — lie
pos 26 — rugpjūčio 9.

Neringoje, Vermonte (rytų a- 
pygardos), — rugpiūčio 9-22.

Dainavos stovykloje kainuos: 
dviem savaitėm vienam asme
niui 55 dol., dviem iš vienos 
šeimos — 90 dol., trim —125 
dol. Vienai savaitei — 30 dol.

ŽYGIS ATEIČIAI
Ir šiais metais vasaros sto

vykloj Dainavoj Įvyks žygis A- 
teičiai. Tai yra bandymas Atei
ties žurnalui sutelkti lėšų. Sto
vyklose kasmet daroma tokia iš
vyka.

Kiekvienas .stovyklautojas ra
ginamas susirasti žmogų, kuris 
jam iš anksto pažadės sumokė
ti tam tikrą sumą už kiekvie
ną nueitą mylią. Grįžęs jis au
kotojui parodys patvirtinimą, 
kiek mylių nuėjo, ir aukotojas 
pagal pažadą sumokės sutartą 
sumą. Visi pinigai siunčiami- 
Ateičiai. Tai bus gražus jauni
mo žygio įprasminimas.

Į kuriuos jaunuoliai kreipsis, 
prašomi reikalą suprasti ir no
riai paaukoti.

sakymai: “Su atsuktuvu atkabi
na duris, išdaužo langą, išker
ta stoge skylę virš spintos” ir 
t.t. Laikraštėlis puikiai sureda
guotas, rūpestingai ir darbščiai 
iliustruotas ir išleistas.

Su šiuo numeriu moksleivių 
leidžiamų laikraštėlių skaičius 
viršija dešimts, šalia jau se
niau įsteigtų laikraštėlių Chica
goje, Toronte, Hamiltone, Put- 
name, na, ir pačio seniausio 
“Jaunystės Keliu” New Yorke 
pereitais metais pasirodė nauji 
leidiniai Washingtone ir Phila- 
delphijoje, o "šiais metais Bal- 
timcrėje, Clevelande, Rocheste- 
ry ir Los Angeles. Ugdome atei
ties rašytojus, poetus, meni
ninkus, žurnalistus.

Tačiau čia reikia šiek tiek pa
priekaištauti studentam, kurių 
leidinys “Gaudeamus” šiais me
tais dar nepasirodė.

Gal ateinančioji moksleivių 
karta įneš bent kiek susiprati
mo į studentus. jo 

vienam asmeniui, dviem iš vie
nos šeimos — 50 dol., trim— 
60 dol.

Pastaba — kiekvienu atveju 
visi sumoka registracijos mo
kesčio 5 dol.

Koks mokestis bus kitose 
stovyklose, šiuo tarpu dar ne
žinome.

•

Dainavos abi stovyklas ren
gia MAS centro valdyba. Infor
macijos bus teikiamos spaudai. 
Jų reikalu galima rašyti: 20 
Humberview Rd., Toronto 9, 
Ont., Canada.

Montrealyje reikia kreiptis į 
seseles, Wasagoje į V. Kolyčių, 
rytinės stovyklos reikalais 
kreiptis į Rygelį.

Iki pasimatymo stovyklose. 
Tikimės, kad šiais ateitininki
jos metais jos bus perpildytos.
STOVYKLA KALIFORNIJOJE

Šiais metais Kalifornijoje va
saros stovykla rengiama moks
leiviam ir jaunučiam drauge. 
Stovykla bus rugpiūčio 16-23.

Informacijos reikalais kreip
tis į J. Raulinaitį.

PASAULIEČIAI SAKYS PAMOKSLUS
Ateitininkų sendraugių cent

ro valdyba savo paskutiniajam 
posėdyje vėl svarstė ateinan
čios sendraugių stovyklos reika
lus. Stovykla bus Dainavoj fug-

Nuotr. Rimo Ignaičio

New Yorko ateitininkų Šventėje jubiliejau* proga dr. O. Jasaiti* uždegtu žvakę perduoda moksleiviams atei
tininkam*. Nuotr. P. Ąžuolo

Toronto ateitininkų šventėje. Vyresniosios moksleivės, davusios įžodį, gau
na juosteles iš garbės svečio ir prelegento Antano Sabalio. šalia stovi vy
resniųjų moksleivių globėjas Kazimieras Manglicas. Nuotr. V. Pranaičio

WASHINGTONE
Gegužės 2, dar saulei neužte

kėjus, bet aušrai švintant, sė
dom į mašiną ir pradėjom sa
vo kelionę iš New Yorko į Wa- 
shingtono ateitininkų metinę 
šventę. Ten atsiradom kaip tik 
laiku išgirsti kuopos pirminin
ką Antaną Dambriūną prista
tantį Arvydą Barzduką, kuris tu
rėjo skaityti paskaitą. Prezidiu
me šiuo laiku dalyvavo A. Barz- 
dukas, A. Dambriūnas, viešnia 
iš MASCV-bos G. Juozapavičiū
tė ir I. Tamošiūnaitė. A. Barz- 
dukas mums davė konkrečių 
pasiūlymų apie šeimiškumo 
principo praktišką įvykdymą, 
t. y. kaip gauti tėvų leidimą ma
šinai vairuoti ir tuo pačiu lai
ku nesuardyti šeimoje taikos.

Per pertrauką atnaujinom 
draugystes su kolegomis iš Bal- 
timorės, Toronto, Philadelphi- 

piūčio 2-9. Valdyba susirūpinu
si, kad stovyklos programa bū
tų įdomi ir kad jos nebūtų per
daug. Planuojama po vieną 
rimtą paskaitą kasdien.

Sąjungos dvasios vadas kun. 
K. Pūgevičius sutiko būti sto
vyklos kapelionu. Numatoma 
pakviesti ir porą pasauliečių sa
kyti pamokslam. Vakarines pro
gramas organizuoti sutiko 
Pranas Zaranka. Tačiau re
gistracija pradžioje vyksta lė
tai. Iki posėdžio, kuris buvo ba
landžio 16, buvo užsiregistravę 
tik kelios šeimos. Centro valdy
ba ragina paskubėti užsiregist
ruoti. Informacijos jau buvo pa
skelbtos spaudoje, jų gali taip 
pat suteikti skyrių valdybos, 
kurios su visais sendraugių rū
pesčiais yra supažindintos ap
linkraščiu.

Be stovyklos klausimų minė
tame posėdyje dar svarstyta ar
tėjančio Federacijos kongreso, 
visų sendraugių surašymo, cent
ro valdybos aplinkraščio, sąjun
gos finansų ir kiti klausimai.

s.c. 

jos ir, žinoma, su mūsų šeimi
ninkais washingtoniškiais. Tuo 
pačiu laiku atvyko visiem gerai 
žinomas kun. Antanas Saulaitis. 
Po pertraukos buvo trumpas pa
šnekesys. Tam punktui užsibai
gus, mes užvalgėm ir tuoj su
lipom į autobusą. Vežė parody
ti miesto įdomybių: Baltųjų Rū
mų, Gonzagos gimnazijos, Lin
coln Memorial ir t.t.

Vakare buvo talentu vaka
ras. Buvo deklamacijos, “tap 
dance”, dainavo, Washington© 
tautinių šokių grupė pašoko 
šokius, montažas, grojo įvai
riais instrumentais.

(nukelta į 7 psl.)

Los Angeles c*
Ateitininkų metinė šventė, 

kuri įvyko gegužės 3 Los An
geles Šv. Kazimiero parapijoje, 
sutraukė virš 100 ateitininkų. 
Jai rūpestingai ruošėsi jauni
mas, nes jaunučiai ir mokslei
viai ruošėsi egzaminam ir įžo
džiui.

Jaunučiai ir moksleiviai į 
bažnyčią nužygiavo rikiuotėje. 
Čia juos šventės ir jubiliejinių 
metų proga gražiai pasveikino 
klebonas prel. Jonas Kučingis. 
Prie altoriaus sendraugių dva
sios vadas kun. dr. A. Olšaus
kas palaimino ženklelius ir juos
teles, kurias atnešė jaunė A. 
Kazakevičiūtė ir moksleivis J. 
Jodelė. Aukojimui vandenį ir 
vyną atnešė moksleiviai R. Ma
tulaitytė ir V. Skirius.

Salėje iškilmėm vadovavo 
sendraugių pirmininkas J. Mo
tiejūnas. Į jaunesnius mokslei
vius buvo pakelti jaunučiai: M. 
Jodelytė, A. ir D. Kazakevičiū
tės, V. Polikaitytė, E. ir R. Ra
dai, R. Seliukaitė ir J. Žmuidzi- 
nas. Įžodį priėmė kun. R. Kas- 
ponis. Ženklelius prisegė globė
ja D. Polikaitienė.

Moksleivių egzaminus išlaikė 
ir įžodį davė R. Jodelytė, R. Ko- 
jelytė, I. Leonavičiūtė, R. Ma-

(nukelta į 7 psl.)

Toronte per metinę šventę, 
taip pat kaip ir metų bėgyje, 
veikliausia ateitininkų organiza
cijos šaka yra moksleiviai. Tik 
po Kalėdų jau moksleiviai po
sėdžiavo ir diskutavo, kaip pa
daryti metinę šventę kuo įdo
mesnę atvažiavusiem svečiam 
ir taip pat savo nariam

Šventės programa registraci
ja prasidėjo antrą valandą šeš
tadienį, bal. 11. Penktadienio 
vakarą ir šeštadienio rytą jau 
svečiai iš kitų vietovių pradėjo 
rinktis, o torontiškiai rūpinosi, 
kad svečiai būtų kuo geriau pri
imti. Trečią valandą po regist
racijos ir užkandžių įvyko ati
darymas ir svečių pristatymas. 
Kuopos pirmininkas Romas Po
teris pravedė atidarymą ir pri
statymus. Tuoj po svečių pri- 
statymp garbės svečias ir pre
legentas, atvažiavęs iš New Yor
ko, inž. Antanas Sabalis pra
dėjo paskaitą. Jis kalbėjo apie 
tautų ir organizacijų išsilaiky
mą. Po paskaitos kuopos ko
ordinatorius Vincas Kolyčius 
pravedė trumpą susikaupimą. 
Visi ėjome Kryžiaus Kelius. 
Naudojome pritaikytus paveiks
lus kaip stotis. Po susikaupimo 
visi greitai skubėjo namo pasi
puošti vakarui.

Šokiai tai šokiai! Šviesos žyp- 
čiojo, ir salės sienos drebėjo! 
Jaunimas miklino kojas muzi
kos taktu.

Tuo metu sendraugiai kitose

Baltimorės ateitininkų šventės metu kun. K. Pūgelevičius skaito įžodį. Prie 
vėliavos F. Marcinkus, D. Buivytė, toliau — S. Surdokienė, A. Drazdytė, 
MAS centro v. pirm. Algis Puteris ir dr. S. Ankudas, kuopos vėliavos krikš
to tėvas. Nuotr. J. Gailos

ŠVENTE BALTIMOREJE
Šių metu Baltimorės Stasio 

Šalkauskio moksleivių kuopos 
metinė šventė, kuri įvyko ba
landžio 11 ir 12, buvo ypatin
gai svarbi ir įspūdinga, nes tai 
buvo pati .pirmoji tokio pobū
džio šventė Baltimorės kuopos 
istorijoje, šeši vyresnieji moks
leiviai sunkiai ir entuziastingai 
dirbo, kad šventė pasisektų. Jie 
kvietė paskaitininką ir svečius 
iš kitų vietovių, paruošė me
ninę programą ir atliko dauge- 
mą techniškų darbų — paruo
šė ir papuošė sales susirinki
mam, agapei ir šokiam.

šeštadienį 6 v .-v. sulaukus sve
čių iš Philadelphijos, Washing
ton©, Connecticut ir Toronto, 
Laimutė Grybauskaitė, mokslei
vių kuopos pirmininkė, oficia
liai atidarė šventę.

Pirmiausiai ji kvietė netikė
tai atvažiavusį MAS CV pirmi
ninką Algį Puterį tarti kelis žo
džius. šis pasveikino mokslei
vius ir linkėjo jiem daug lai
mės ir sėkmės ateinantiem dar
bam.

Paskui buvo Juozo Rygelio, 
MAS rytų atstovo, paskaita. Jo 
pasirinkta paskaitos tema buvo 
pagal MASCV-bos temą “Esa
me viena šeima.” Pradėdamas 
jis išaiškino, kas iš viso šei
ma yra. Mūsų gyvenimas pra
sideda šeimoje, bet kai užauga
me, norime nuo jos atsiskirti. 
Tik atsiskyrę galim aiškiau ma
tyti, ką ta šeima mums reiškia.

Mes, ateitininkai, esame vie
na šeima ir tautiniu ir religiniu 
atžvilgiu. Mus jungia lietuvybė 
ir katalikybė.

J. Rygelio kalba buvo įdomi 
ir labai tinkama moksleiviam. 
Baltimorės moksleiviai per me

patalpose rengė savo tradicinę 
vakarienę. Daug studentų tenai 
dalyvavo, ir trumpą paskaitėlę 
skaitė inž. A. Sabalis.

Sekmadienį, bal. 12, visi or
ganizuotai dalyvavo mišiose, 
kur moksleiviai, gitarai prita
riant, giedojo. Štai ir pradė
jome naują šventės dieną. Po 
mišių visi išsiskirstė ir važiavo 
savomis kryptimis. Buvo laisva
laikis.

Trečią valandą visi vėl susi
rinko į Prisikėlimo parapijos 
didžiąją salę. Prasidėjo iškilmin
gas posėdis. Įžodį davė du stu
dentai, dvidešimts vyresniųjų 
moksleivių ir apie dvidešimts 
jaunučių. Po įžodžių įvyko sve
čių sveikinimai. Tuoj po sveiki
nimų vėl buvo pristatytas jau 
beveik visiem pažįstamas inž. 
A. Sabalis, kuris vėl įdomiai 
kalbėjo. Po paskaitos įvyko 
trumpa pertrauka ir po pertrau
kos meninė dalis.

Dainavo, pianinu skambino 
ir vaidino jaunučiai, mokslei
viai ir studentai. Meninė dalis 
daug prisidėjo prie šventės 
nuotaikos, ir ateitininkų dekla- 
cijos montažas, paskutinis pro
gramos pasirodymas, visiem pri
minė, kad šie buvo .ateitininki
jos metai. Šventė užsibaigė tau
tos himnu. Po to buvo bend
ros vaišės, kurias paruošė tėvų 
komitetas. Po vaišių visi pama
žu pradėjo skirstytis.

Eugenijus Girdauskas

tus susirinkimuose studijavo 
šią temą iš visokių pusių, ir 
J. Rygelis padėjo jiem aiškiau 
suprasti, ką reiškia priklausyti 
šeimai. Po paskaitos prasidėjo 
šokiai.

Sekmadieni visi moksleiviai 
iškilmingai su vėliavomis žengė 
į šv. Alfonso bažnyčią išklausy
ti mišių. Mišiom pasibaigus, 
moksleiviai, jaunučiai, sendrau
giai tėvai ir svečiai ėjo pus
ryčiauti parapijos salėje.

Po pusryčių šeši moksleiviai 
davė vyresniųjų moksleivių į- 
žodį: Ramunė Buivytė, Laimu
tė Grybauskaitė, Valdonė Ku- 
čiauskaitė, Danutė Naidičiūtė, 
Nerimantas Radžius ir Linas 
Surdokas. Baltimorės sendrau
giai kiekvienam moksleiviui į- 
teikė poezijos rinkinį “Tiltai ir 
Tuneliai”. Rinkiny yra tik jau
nų poetų kūryba. Dauguma iš 
tų poetų patys yra ateitininkai. 
Po sveikinimų iškilmingas po
sėdis buvo baigtas ateitinin
kų himnu.

Paskui buvo meninė progra
ma. Tie patys moksleiviai, ku
rie davė įžodį, atliko A. 
Radžiaus suruoštą montažą. Jau
nučiai irgi pasirodė su savo ta
lentais, atlikdami St. Surdokie- 
nės paruoštą p a v a s a rinį 
vaizdelį, kuriame jie šoko, dai
navo ir deklamavo. Per progra
mą Vyt Karalius, jaunesny
sis moksleivis, vienas pašoko 
šokį, kurį išmoko savo šokių 
klasėje.

Po programos moksleiviai 
dar padainavo prie stalų, o su
augusieji šnekučiavosi. Baltimo
rės pirma metinė šventė sėk
mingai praėjo, ir visi geroj nuo
taikoj skirstėsi namo.

Aldona D.
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GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS

CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
— GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

I JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE I

| AUDRONE |
E 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655

Tel. (Area 617) 428-8425

E • Vila Audronė yra apsupta didelio pu$ų, beržų ir kt. dekoratyvi- E 
E nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
E • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
= • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės E

pėsčiom). E
= • Geras lietuviškas maistas. E

= Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir = 
E jau d a b a r priimami užsakymai. =

E Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST-, BOSTON, = 
E MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai į vilą = 
E AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią E 
Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką pajūrio vilą. =

Los Angeles

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-Instruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. 
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. $6.00 
Lithuania 700 Years, parašė A. Budreckis, J. Jakštas, J. Puzinas, S. Lozo

raitis, redagavo A. Gerutis. Knyga didelio formato, kietais viršeliais, 
474 psl., kaina $12.00.

Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 
300 psl., kietais viršeliais. $7.00.

Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 
kietais $3.00.

The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.

.._^<mse-4^<mtte^and,.byj. Gliaudą. Romanas.j$4.GQ.. — ---------
The Ordeal of Assad Pasha, by L šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian. Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25. 
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00. 
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00. 
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50Č.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50<.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 Ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psL Kietais viršeliais. $7.00. 
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00, kietais $4.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.

The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dot
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

1.75 dol.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50

Lithuania 700 Years, red. A. Geručio 12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienfts 3.00
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis 2.00

(atkelta iš 6 pslJ 
tulailytė, J. Jodelė, L. Kojelis 
ir V. Skirius. Ženklelius prise
gė dvasios vadas kun. R. Kas- 
ponis, juosteles perrišo globėja 
D. Kojelytė.

Gražiu žodžiu pakeltuosius 
pasveikino sendraugių pirmi
ninkas J. Motiejūnas. Sveiki
nimą raštu atsiuntė Marijos 
Pečkauskaitės kuopa iš New 
Yorko.

Referatą apie poetą Vytautą 
Mačernį skaitė moksleivis V. 
Tumas.

Po oficialiosios dalies visi 
šventės dalyviai pasivaišino. 
Programėlę atliko jaunučiai ir 
jauniai. Su globojama kuopa at
sisveikino ir D. Kojelytė, kuri 
planuoja nuo rudens studijuo
ti rytuose.

šventės metu pasirodė moks
leivių išleistas laikraštėlis “Nau
ja banga”, o dar didesniu nau
jumu padvelkė dr. Z. Kungio 
pažadas apmokėti autobusą, jei 
ateitininkai panorėtų kur nors 
daryti ekskursiją. Daktarui bu
vo nuoširdžiai paplota. Vėliau 
buvo apsispręsta daryti iškylą 
laivu į vandenyną. Žinoma, dr. 
Kungio sąskaitom

Inž. J. Jodelė jau išnuoma
vo gražią stovyklavietę prie pat 
vandenyno, kur rugpiūčio 16 
rinksis Kalifornijos ateitinin- 
kiškas jaunimas. Laukėme šven
tės, o dabar laukiame stovyk
los. dk

Washingtone
(atkelta iš 6 psl.)

Po programos buvo šokiai, ku
riuos baigėm draugiškai susika
binę rankom ir giedodami 
“Kaip grįžtančius namo paukš
čius”. Po šokių p. Vaitkai pa
kvietė visus pas save, kur dar 
truputį pašokom ir pasivaiši- 
nom.

Sekmadienį organizuotai da
lyvavome mišiose, kurias di
džiojoje tautinėje šventovėje at
laikė kun. A. Saulaitis. Po apei
gų dar turėjome laiko nuvykti 
į katakombas. Iš ten visi susi
rinkome pas p. Dambriūnus, kur 
po gerų pietų turėjome progos 
pamatyti kun. A. Saulaičio su
darytą skaidrių montažą. Iš jo 
darytų piešinių matėme, kaip 
jaunimas žiūri į tėvynę, Dievą 
ir kas yra svarbiausia gyveni-

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome ij iškirpti, užpildyti ir pa^ 
siųsti adresu*
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11111 

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė ...........................

Adresas --------------------------------------------- ---- ----- -........
DARBININKAS naujiem skaitytajam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $1.00,

Ui kalendorių I.......

•ivMIu u* prenumeratą |----------------

Spaudai paremti

Siunčiu skolą ui------ m. S..............-

Karių veteranų “Ramovės” N.Y. skyriaus narių susirinkime gegužės 17 d. Kultūros židinyje. Kalbėjo dr. Br. 
Nemickas. Buvo išrinkta nauja valdyba. Po susirinkimo birutietės parengė vaišes, kurių metu visi pabendravo.

• Nuotr. L. Tamošaičio

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).

Production Trainees experience not 
necessary afternoon shift steady job 
good fringe benefits paid holidays. 
Must speak English. Apply in per
son: Business Supplies of America, 
Route #1 Monmouth Junction, N.J.

Apie Bubulio ir Dundulio viešnagę
Gegužės 2 New Yorke lankė

si Chicagos scenos darbuotojų 
teatras ir Franklin K. Lane mo
kyklos salėje suvaidino Anta
no' Rūko 3 veiksmų komediją 
— Bubulis ir Dundulis. Artis
tus pakvietė Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos valdyba. Tai 
buvo nemaža rizika visą grupę 
atsivežti lėktuvu ir surengti jų 
pasirodymą. Tikėtasi, kad žmo
nės bus pasilgę vaidinimo, tai 
ir sueis pasižiūrėti.

Tiesa, seniai čia bebuvo lie
tuviškas vaidinimas, bet žmo
nių šį kartą atsilankė mažokai, 
gal kokie 300. Salė didelė, dide
lės ir išlaidos, o žiūrovų maža. 
Tai. sudarė daug rūpesčio ren
gėjom, kad tik nebūtų nuosto
lio.
Greičiausiai kalta salės akusti

ka,-kad spektaklis praėjo be 
glaudesnio kontakto su žiūro
vu. Tai pastebėjo ir patys akto
riai, kurie, vaidindami ivairio-

se vietose, yra išbandę visokį 
sąlytį su publika. Čia jiem bu
vo perdaug šalta ir nedraugiš
ka, kai tuo tarpu Bostone pra
ėjo labai pakilioje nuotaikoje.

Vaidinimui pasibaigus artis
tam padėkojo valdybos vardu 
V. čečetienė. Paskui pas Vytu- 
vius buvo vaišės. Buvo pakvies
ti ne tik artistai, bet ir kiti sce
nos bei meno darbuotojai. Gra
žias vaišes surengė LMK Fede
racijos valdyba. Svečiai pavaka
rieniavę skubėjo pailsėt į vieš
butį, nes ankstų rytą reikėjo 
skristi į Bostoną, kur laukė jų 
kitas spektaklis.

Jei publikos buvo ir mažo
kai, bet vistiek rengėjom pri
klauso padėka, kad jos pra
skaidrino mūsų kasdienybę. O 
tokių jau nėra daug. Kvieskite 
ir kitą kartą. Bet tokiu atveju 
gal reikėtų išeiti iš tos nedėkin
gos salės. Tiesa, ji netoli lietu
vių gyvenamo kvartalo, bet ji 
vis dėl to nesimpatinga.

Lietuviu Katalikų Religine 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti i Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Exp mechanic & attendant nite shift 
6pm-10pm 6 nite week must be ma
ture & responsible also day shift — 
Gomez Service Sta. 2 Hempstead Av 
Hempstead, L.I. N.Y. 516 IV 6-9743

PORTERS - CLEANERS
for J.F.K. Airport steady job gen
eral cleaning good pay nice work
ing conditions all Union benefits — 
Mohawk Maintenance 366 5th Ave. 
cor. 35th St. Room 903 — 279-7311

SAMPLEMAKER
Back ground corrugated or fold
ing boxes — Liberal salary profit 
sharing plan and other fringe bene
fits good working conditions. Call: 
.201-623-2155 — EXPRESS CON
TAINER 105 Ave. L Newark, N.J.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

SERVICE

me.
Netrukus atėjo laikas tarti 

sudiev savo draugam. Atsisvei
kinti nebuvo lengva nes savait
galis buvo pilnas juoko, dainos, 
linksmumo.

Rasa Navickaitė

Scena iš Bubulio ir Dundulio vaidinimo New Yorke. Kairėje — J. Kelečius, 
dešinėje — L. Barauskas. Nuotr. V. Maželio

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
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 516 % on all accounts.

Dabar moka 5%% už visų rūšių taupomus pinigus.

D^ąugsmą, poilsį ir sveikatą jums suteiks atostogos prie 
Adirondakų kalnų perlo —

LAKE GEORGF N. Y.
lietuvių SLYVYNŲ vasarvietėje

MANOR
vienoje pirmaujančių visame Lake George rajone

KALNŲ oras, nuostabi gamta — ežeras vienas iš gražiau
sių pasaulyje su 300 salų ir krištoliniu vandeniu.
PATOGIOS patalpos, geras maistas.
SVEČIAMS NEMOKAMAI: nuosavas 500 pėdų pločio 
puikus pliažas, kasdieninės išvykos motorlaiviu, vandens 
ski (yra instruktoriai), įvairios valtys — irklinės, burinės, 
canoes ir kt. Maudymosi baseinas stikliniame pastate. 
Tenisas, ping-pong, kroketas ir tt Vakarais salėje kon
certai, vaidinimai, šokiai ir kt. pramogos.
IDEALI VIETA JAUNAVEDŽIAMS
šalia vasarvietės išnuomojamos patalpos ir be maisto (su 
įrengtom virtuvėm).
Nuo New Yorko per 200 mylių. H New York Thruway Exit 24, 1 
Northway 87 iki Lake George Village; iš ten 9N keliu 7 myL | Haurt. 
Vasarvietė skelbiama N. Y. Times ir Daily News sekmad. laidose.

Rezervacijų in informacijų reikalu kreiptis:

BLUE WATER MANOR
DIAMOND POINT, N.Y. 12*24 Tel. (518) NH 4-5071

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

QUEEN CITY CATERERS 
Catering For All Occasions 

We Supply Everything 
1025 Greely Avenue 

UNION, N. J.
Call 201-964-1161 — Day; 
or 201-752-3254 — Nite

Anywhere in Queens HOUSES or 
APTS, buyers and tenants waiting 
call for fast service — MAISON 
REAL ESTATE — 729-6250

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Virginia 9-4496
A R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208

■ Allen R. Shipley---------
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Balfo direktorių suvažiavi
mas vyksta birželio 13 Detroi
te. Bus svarstomi svarbūs rei
kalai — studentų stipendijų 
projektas, lėšų telkimas ir k. 
Balfo pirm. kun. V. Martinkus 
ir Balfo reikalų vedėjas kun. P. 

. Geisčiūnas kitą dieną dalyvaus 
birželio tragiškųjų įvykių minė
jime Detroite.

Balfo sukaktuvinė knyga, 
kurioje apžvelgta Balfo 25 
metų veikla, suredaguota dr. D. 
Jasaičio, spausdinama pranciš
konų spaustuvėje. Knyga bus 
labai gausiai iliustruota, turės 
arti dviejų šimtų nuotraukų. 
Bus apžvelgta bendroji Balfo 
veikla ir skyriai

Ateitininku Federacijos kon
gresas bus šių metų rugpiūčio 
30 — rugsėjo 7. Dalis kongre
so bus Dainavos stovykloje rug
piūčio 30-rugs. 4. Paskui kon
gresas perkeliamas į Chicagą ir 
ten dar vyks tris dienas.

Eugenija Karpi utė, gegužės 
7 susirgusi širdies priepuoliu, 
jau trečią savaitę guli New Yor
ko ligoninėje ir pamažu sveiks
ta. Ji yra Amerikoje gimusi lie
tuvaitė, uoliai veikia Liet. Vy
čiuose, dirba Life žurnalo skel
bimų skyriuje.

Gajos — gydytojų draugi
jos skyrius susiorganiza - 
vo 1970 sausio mėn. Skyriaus 
valdybą sudaro: dantų gydyto
ja R. Saldaitienė, dr. Br. Radzi- 
vanas ir dr. D. Jasaitis. Gydy
tojai, dantų gydytojai, farmaci
ninkai ir medicinos studentai, 
prijaučiu Gajos pasaulėžiūrai, 
kviečiami įsijungti į N. Y. Ga
jos sambūrį. Visais reikalais 
prašoma kreiptis į dr. D. Jasai
tį, 220 No. Seventh Ave., Mt. 
Vemon, N. Y. 10550, tel. 
(914) 668-0048.

Dail. Aleksandra Kašubienė 
dalyvauja parodoje, kurią su
rengė Galaxos galerija, 131 
Prince St., New York City. Pa
roda atidaryta gegužės 7. Išsta
tyta keturių dailininkų darbai.

Pavasario balius, rengiamas 
skautų tėvu komiteto, bus šį 
šeštadienį, gegužės 30, Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje.

Dail. J. Bagdonas yra išvykęs 
į Washingtona keletai savaičių. 
Grįžta tik birželio pradžioje.

Ateitininkų sendraugių valdy
ba, išrinkta gegužės 22, pasi
skirstė pareigom: pirmininkas 
Kazys Vainius, vicepirm. Mari
ja Lušienė ir Adolfas Kregždys, 
iždininkas Bronius Bobelis, sek
retorius Petras Ąžuolas.

Vainikų dieną, 10 v. ryto pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje, 
680 Bushwick Ave., Brooklyne. 
Po pamaldų bus lankomi miru
sių kapai vietoje. New Yorko 
Ramovės skyriaus valdyba kvie
čia visus karius-veteranus, jų 
šeimas ir birutietes dalyvaut ir 
drauge paminėti žuvusius ka
rius ir mus jau apleidusius mū
sų narius ir nares.

Cypress Hills sekcijoje par
duodamas 3 aukštų namas su 
4 miegamais kambariais ir tre
čiame aukšte įrengtais kamba
riais. Namas apšildomas gazu. 
Arti Arlington traukinėlio sto
ties. Informacijai tel. 8274248.

Cypress Hills sekcijoj parduo
damas 3 šeimų mūrinis namas 
(attached). Netoli Jamaica trau
kinio stoties, prie katalikų baž
nyčios, mokyklos ir krautuvių, 
lietuvių kaimynystėj. Kaina la
bai prieinama, apie 20 tūkstan
čių. Tel. skambinti (516) 536- 
4484.

Soundbeach, L. I. parduoda
mas vienos šeimos namas su 
apšildymu. Du miegamieji kam
bariai su garažu. 6 lotai —kiek
vienas 100x120. 
(516) 744-6392.

Rašomos maš. 
mis, Radio stereo 
TV, Computeriai,
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.

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.

Skambinti

jv.
ir kt. 

iv.

kalbo-
Color 
biznio

Ir lietuviai jungiasi į “Tylios 
daugumos” veiklą

Anarchistai ir visokių spalvų 
riaušininkai JAV-se kelia kas
kart daugiau rūpesčio dėl JAV 
saugumo ir dėl vienybės kovo
je prieš komunistus.

“Tylioji dauguma” jau prade
da kelti balsą prieš šį JAV-ių 
pagrindus griaunantį judėjimą. 
Ir mes, lietuviai, matydami esa
mą padėtį, negalime likti pasy
vūs ar abejingi.

Vienos iš “tyliosios daugu
mos” pirmųjų pionierių Queens 
apylinkėje yra dvi moteriškės 
— Lee Pierce ir Daiva Kezie- 
nė. Gegužės 16 jų pastangomis 
buvo suorganizuota sėkminga 
motorkada, kurios pasėkoje bu
vo nutarta peticijos būdu iš
reikšt i “tyliosios daugumos” 
nusistatymą dėl riaušininkų ir 
jų destruktyvaus darbo. Petici
ja yra plačiai paskleista ameri
kiečių tarpe, šios akcijos vir
šūnėje yra lietuvaitė. Derėtų ir 
lietuviams prisidėti renkant pa
rašus.

Specialius lapus parašam po 
peticija rinkti galima gauti pas 
Daivą Kezienę. Parašus siūlo
ma rinkti kaimynų ir draugų 
tarpe, darbovietėse, subuvimuo
se ir pan. Lapus su parašais iki 
birželio 6 d. grąžinti šiuo 
resu: Daiva Kezienė, 62-15 
Place, Middle Village, N. 
11379.

Veteranų grupės ir kai kurie

politikai yra pažadėję dėti pa
stangas, kad šios peticijos pra
dininkės galėtų ją įteikti JAV 
prezidentui asmeniškai.

J. VALAKO LAIDOTUVES

ad-
69

Atsisveikinimas su velioniu 
a.a. Juozo Valaku buvo gegužės 
22, penktadienio vakare M. 
šalinškienės laidojimo koplyčio
je. Maldas atkalbėjo kun. V. 
Pikturna, neolituanų ir bičiulių 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
Stasys Jakštas, žurnalistų-spau- 
dos darbuotojų vardu — Leo
nardas Žitkevičius. Žmonių bu
vo prisirinkusi pilna koplyčia.

šeštadienį, gegužės 23, kars
tas buvo palydėtas į Angelų Ka
ralienės bažnyčią. Mišias konce- 
lebravo kun. V. Pikturna, kun. 
St. Valiušaitis, kun. A. Račkaus
kas. Mišių metu Mečys Razgai- 
tis pagiedojo Schuberto —Svei
ka Marija ir Naujalio — Kai 
širdį tau skausmas. Vargonais 
palydėjo A. Kačanauskas.

J. Valakas palaidotas Cyp
ress Hills kapinėse šalia tų as
menų, su kuriais bendravo. Lai
dotuvėse dalyvavo žmonių ne 
tik iš New Yorko, bet ir iš New 
Jersey, Massachusetts. Po laito- 
tuvių pietūs buvo Pr. Bručo 
(Baltojo Žirgo) svetainėje.

Juozas Valakas

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
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New Yorko skautams remti komitetas

gegužės 30 dieną
MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE 

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

rengia

PAVASARIO BALIŲ
Pradžia 7:30 9. v. • Namuose gamintų valgių bufetas • 
Šokiams gros Joe TTiomas orkestras • Įėjimas asmeniui 
$10.00, studentams $5.00.
Stalai užsakomi ir bilietai gaunami pas komiteto narius: V. BaliQ- 
nienė 516—731*0404; A, Bulotienė 201-839-4468; I. Garunkžtienė 
516—WE 8-7046; T. Jasaitis 516-482-1399. Paltu siųsti: Mrs. V. 
Baliunas, 12 Berryhill L., Bethpage, N.Y. 11714.

Šiluva Žemaičių istorijoj, I- 
mas tomas. Kun. St. Ylos, kie
tais viršeliais, 295 psl., 5 dol.

Numizmatika, J. K. Kario stu
dija apie Lietuvos ir kt. šalių 
pinigus, kietais viršeliais, 340 
psl., 15 dol.

Pauliaus Augiaus meniškas 
albumas, didelio formato, 
17.50 dol.

Lietuvos Vyčio pėdsakais. Mu
ziko J. Strolios atsiminimai, 
176 psl., 2 dol.
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New Yorko vyrų choras po savo koncerto gegužės 24 Franklin K. Lane mokyklos salėje. Viduryje dirigentas 
Vytautas Strolia. Nuotr. R. Kisieliaus

Norwood, Mass.
Gegužės 3 d. popiet Jono ir 

Onos Strašunskų sodyboje bu
vo susirinkę Norwood© Alto 
skyriaus nariai metiniam susi
rinkimui. Buvo aptarta daug 
einamųjų klausimų ir išrinkta 
valdyba. Skyrius nutarė rugsėjo 
mėn. suruošti Tautos šventę ir 
Vytauto Didžiojo minėjimą 
naujoje, tik ką atremontuotoje 
Amerikos Lietuvių Piliečių Ben
drovės salėje. 1970 m. skyriaus 
valdybą sudaro šie nariai: Emi
lija Martyšienė — pirmininkė, 
Adomas Tumas — vicepirminin
kas, Vladas Meškonis — sekre
torius, Bronius Kovas — iždi
ninkas, valdybos nariai — Jo
nas Strašunskas ir 
Vitkauskas.

Sekretoriui Vladui 
visuomeninis darbas
timas. Jis, prieš atvykdamas į 
JAV, sėkmingai vykdė įvairias 
pareigas Anglijoje. Sustiprinto
mis jėgomis naujai valdybai ten
ka palinkėti sėkmės dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbe. Susirin
kimui užsibaigus visi buvo šei
mininkų skaniai pavaišinti už
kandžiais ir naminiu biržietišku 
alučiu. A.T.

Martynas

Meškoniui 
nėra sve-

SĖKMINGAS
New Yorko lietuvių vyrų cho

ro tradicinis koncertas įvyko 
gegužės 24, sekmadienį, 4 v. 
pcpiet Franklin K. Lane aukš
tesniosios mokyklos salėje. 
Nors oras buvo tikrai palan
kus tokiam koncertui (diena bu
vo apsiniaukus), bet žmonių pri
sirinko truputį mažokai. Jų ga
lėjo būti kokie 300. Koncertas 
gi buvo geras, vienas iš geriau
sių šių metų koncertų ir bene 
geriausias paties choro istorijo
je.

Visi pastebėjo, kad choras ap
tvarkė sceną—scenos gilumoje 
ant draperijų pakabino papuo
šalą — didelį smuiko raktą, ap
dengė laiptus ir visam koncer
tui suorganizavo apšvietimą. 
Be scenos šviesos, dar buvo 
pastatyti du prožektoriai šonuo
se ir vienas didelis balkone. 
Šviesos buvo keičiamos, pritai
komos dainų nuotaikai. Štai lop
šinę dainuojant, šviesa buvo 
melsva ir pritemdyta.

Choras, pradėjęs punktualiai, 
savo koncertui pasirinko ir įdo
mią programa ir surado visai 
negirdėtą solistę F. Railaitę-Ri- 
ley. kuri tikrai prisidėjo 
koncerto pasisekimo.

Solistė patraukli
Solistė turi gražų, malonaus 

tembro soprano balsą. Bai
gusi gerą dainavimo mokyklą, 
balsą prižiūri, tai ir dainuoja 
puikiai. Balsas laisvas visuose 
registruose, ir ji viską lengvai 
atdainavo. Bet tai nebuvo pa
viršutiniška interpretacija. Prie
šingai — solistė puikiai jautė 
tekstą ir kiekviena teksto vie
tą atidavė pilnumoje. Jei tektų 
pavadinti vienu žodžiu jos dai
navimą, tai bene geriausiai tik
tu žodis — šilta. Ji turi vidinės 
šilumos tiek, kad sušildo ir sa
vo dainą. O toji vidinė šiluma 
visada sukuria kontaktą su 
klausytojais. Klausytojai jai ne
gailėjo plojimų.

Pirmoje dalyje ji padaina
vo: W. A. Mozarto — Un moto 
di gioia, J. Gruodžio — Visur 
tyla, St. Šimkaus — Lopšinė ir 
operetės Čigonai, J. Gruodžio—

džiaugta darbu. Ir padainuota.
(P-j)

prie

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. 6244300.

Kunigaikštienės Birutės Karių šeimų Moterų d-jos New Yorko 
skyrius nuoširdžiai užjaučia savo narę Teodorą šlepetienę su 
vyru, netekus brangios sesutės MARIJOS LATONAITftS, kuri 
mirė gegužės 10. Taip pat giliai užjaučiame seserį Anelę Domi- 
dovienę, seserėčias: dr. Aldoną šlepetytę-Janačienę su vyru ir 
Birutę Venckuvienę su vyru.

dalyje tos lietuviš- 
buvo: St. Šimkaus— 
broli, M. K. Ciurlio-

VYRŲ CHORO KONCERTAS
Aš anyta. Antroje dalyje bu
vo vokiečių kompozitoriai, ir ji 
dainavo vokiškai. Čia buvo to
kie dalykai: J. Brahmso —Juc- 
che!, G. Mahler — Erinnerung 
ir Hans und Grethe, W. A. Mo
zarto — Allelluia.

Solistė buvo atsivedus ir sa
vo pianistę A. Anderson. Ji pro
fesionalė akompaniatorė, tiksli 
ir jautri. Ji taip pat akompona- 
vo chorui, kai antroje dalyje 
dainavo operų ištraukas.

Choro programa
Pasirinktoji choro programa 

buvo įvairi ir įdomi. Pirmoje 
dalyje buvo lietuvių dainos, 
dažniausiai liaudies dainos, har
monizuotos mūsų žymių kompo
zitorių, antroje dalyje operų iš
traukos.

Pirmoje 
kos dainos 
Vai, broli,
nio — Kelk, dukrele, pamigai, 
J. Karoso — Praradau mergelę, 
V. Budrevičiaus — Lopšinė, V. 
Juozapaičio — Dainelė apie gai
delį, T. Brazio — Oi toli, toli, 
V. Jakubėno — Nurimk, sesut, 
St. Šimkaus — Pilu stiklelį, J. 
Švedo — Dziedukas, padainuo
tas su solistais — F. Railaite ir 
V. Savukynu (bosas).

Antroje dalyje buvo spalvin
ga ir įdomiai padaryta F. W. 
Berner — Labą rytą, E. Grie
go — Tėvynės atradimas, iš op. 
“Olav Trygvason” ir R. Wagne- 
rio — Maldininkų choras iš op. 
“Tannhauser”, Jūrininku cho
ras iš op. “Skrajojantis olan
das”.

Chore dainuoja 28 žmonės. 
Dirigentas — Vytautas Strolia. 
Jis įdėjo labai daug darbo, 
kol chorą išmokė ir išvedė į 
koncertų sceną. Choras susi- 
drausminęs, jautrus, paklusęs 
dirigento mostui, pajėgus atidai- 
nuoti sunkius, sudėtingus daly
kus, kaip Wagnerio abi ištrau
kas, puikiai apvaldęs pianissi
mo, kur iš gilumos atskamba 
sultingi bosai, apvaldęs perėji
mų pasažus ir nepasimetęs gar
siose, triukšmingose, didelio 
tempo vietose.

Lieka tik pasidžiaugti, kad 
štai tų vyrų darbas nenuėjo nie
kais. Jie visus metus kiekviena 
antradienį repetavo Kultūros ži
dinyje. Prieš koncertą repetavo 
jau du kartu per savaitę. Į dar
bą žiūrėjo rimtai, štai ir jų re
zultatai gražūs. Kiekvienas pa
sidžiaugė, kad štai yra choras, 
kuris yra pajėgus gerai atidai- 
nuoti visokias dainas.

Su tokia parengta programa 
choras gali ir kitur gastroliuoti. 
Drąsiai jį gali kviesti apylinkių 
lietuviškos kolonijos.

Po koncerto choro vakarie
nė buvo Winter Garden svetai
nėje. Vaišės buvo gražios. Pa
sakyta sveikinimo kalbų, ipasi-

Apdovanoti gėlėmis iš k. j d. akompaniatorė A. Anderson, choro dirigentas 
Vytautas Strolia, solistė F. Railaitė-Riley. Nuotr. R. Kisieliaus

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, Šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

v/M,

WANT TO BUY
House in Mineola, U I., 2 or 3 
bedrooms, brick, detached, with 
garage. Call after 6 P. M. (212) 
3594365.

CAPE COD’e
priimu vasarotojus su 

maistu tik liepos mėn. 

Pageidaujama suaugę. 

Dėl informacijų 

skambinti vakarais 

(617) 436-2219
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Hot Springs, Arkansas, parduodamas šis viešbutis — Southern Hotel Apt., 
333 Ouachita Ave. Savininkai Bronė ir Hubert Martin parduoda už priei
namą kalną.
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