
mr.p.gaucys
322? «. 7 AR O’JETTE RD., 
Cr1 -AG O, ILL. 60629

DARBININKAS
IV NO. 44 n. v. ANTRADIENIS . TUESDAY, BIRŽELIS ■ JUNE 23, 1970 ,tžį>0 CENTŲ

Anglijos darbiečiai pralaimėjo parlamento rinki] LŪS
Londonas. — Ne tik nenorė

dami, bet manyte nemanydami 
britų darbiečiai pralaimėjo An
glijos parlamento rinkimus. Jie 
galėjo dar valdyti iki kitų me
tų rudens, bet susigundė pati
kėti “nuomonių tyrinėtojams”, 
kad visuomenės nuotaikos kaip 
tik dabar pradėjo krypti jų 
naudai keliais procentais. Su
sigundė ir pralaimėjo. Tįe “ty
rinėtojai” šį kartą apsiriko to

Mire Sukarno
Jakarta. — Mirė 69 metų su

laukęs buv. Indonezijos prezi
dentas Sukamo. Pasidarė žino
mas ir gerbiamas kaip laisvės 
kovotojas už Indonezijos nepri
klausomybę karui su Japonija 
pasibaigus, bet neilgtrukus pa
naudojo valdžią apsirūpinti pra
bangiu gyvenimu.

Politiškai jau buvo atsistojęs 
šalia Indijos Nehru, Jugoslavi
jos Tito, Kinijos Chou En-lai 
ir kitų kaip vadinamo trečio
jo pasaulio (nepriklausymas jo
kiems kariniams ir politiniams 
blokams) organizatorius, bet su
klupo ir už nežinia kokį pinigą 
parsidavė Pekino komunistam, 
leisdamas jiems laisvai veikti. 
Tie gi apsiginklavo ir suplana
vo valdžią iš paties Sukamo 
paimti. Kariuomenė suspėjo są
mokslą už gerklės nučiūpti, bet 
su komunistais nuėjo į valsty
bės priešams skiriamą vietą ir
pats Sukamo. Skirtumas buvo 
tik toks, kad komunistų vadai 
ir vadukai buvo išskersti, o Su
kamo uždarytas auksu dabin
tuose rūmuose savo natūralaus 
galo laukti. Tauta nuo jo nusi
suko, kai pamažu paaiškėjo jo 
valdymo nusikaltimai.

Sukamo valdė Indoneziją 
kaip neribotos valdžios monar
chas nuo 1945 iki 1967 metu. 
Per tą laiką prisirinko iš visur 
paskolų ir užvedė milžiniškų 
rūmų statybas, kurių griaučiai 
šiandien liudija apie neatsakin
go valdovo brangų sauvaliavi
mą. Per tiek laiko jis nepa
darė nieko, kad mažas žmogus 
nors viltį būtų sustiprinęs, jog 
geresnės dienos yra pakeliui.

Atėjo kaip daug pažadėjęs 
išgelbėtojas, pasitraukė kaip 
pasitikėjimą apvylęs ir garbės 
nevertas lengvabūdis ir, paga
liau, bandęs net savo kraštą ki
tos valstybės ideologijai ir po
litikai pajungti. Prie karsto sto
vėjo šešios žmonos ir aštuoni 
Vaikai.

Nauja iniciatyva 
žydų-arabų ginče
Yost, JAV ambasadorius prie 

J. Tautų, praeitą sekmadienį 
skelbė, kad kelių dienų bėgyje 
lauktina naujos iniciatyvos Iz
raelio ir arabų ginčą tvarkant. 
Neskelbta, kokia ir kieno ini
ciatyva, bet sakoma, kad tai 
bus kelių valstybių produktas.

Grįžta iš Maskvos ir JT gen. 
sekretorius U Thant, ten išbu
vęs penkias dienas. Amsterda
me sustojęs prasitarė, kad buvo 
paliestos ir Vid. Rytų ir Indo- 
kinijos problemos. Jis papras
tai laikosi senojo tipo diploma
tijos papročių: nieko nelaiku 
nepasakyti. Manytina, kad jis 
gali būti vienas tos iniciatyvos 
dalyvių. O gal tik tarpininkas 
tarp dviejų didžiųjų, kurie žy- 
dų-arabų ginčuose gali suvai
dini’ lemiantį vaidmenį, jeigu 
pajėgtų tą pačią liniją ginti.

Konservatorių laimėjimą birža sutiko akcijų pakel
kiu pat dideliu procentu, kaip 
anais metais buvo apsirikę tyri
nėdami, kad rinkimus laimės 
ne prez. Trumanas, bet respub
likonų kandidatas Dewey. Šis 
konservatorių laimėjimas yra 
toks pat netikėtas, koks neti
kėtas buvo jų vado Churchillio 
pralaimėjimas 1945 m. Potsda

Pasitraukiąs britų premjeras Wilson su žmona

Kita delegacija 
pakeliui į Rytus
Washingtonas. — Atstovų rū

mų 12 atstovų delegacija išvy
ko patyrinėti Amerikos įsimai
šymo į pietryčių Azijos reika
lus. Grupė mano išbūti kelio
nėje apie dvi savaites ir lanky
tis P. Vietname, Kambodijoje, 
Laose ir Tailande.

Norima pasidomėti Vietna
mo karo suvietnamini- 
mu, P. Vietnamo pacifi- 
kacija, Amerikos karių iš
traukimo eiga, Amerikos prisi
dėjimu prie programų po armi
jos dalinių ištraukimo iš kovų 
lauko, P. Vietnamo greit įvyk
siančiais vietinių organų rinki
mais, pradėta vykdyti žemės re
forma, P. Vietname esančia po
litine atmosfera ir JAV kariuo
menės ištraukimu iš Kambodi- 
jos.

Užsimojimai labai dideli, bet 
delegacija keliauja be specia
listų, tyrinėjimų laikas labai 
trumpas, todėl rezultatai ga
li būti labai menki — keli šim
tai lapų tuščiažodžiavimo, skir
to panaudoti šio rudens rinki
minėse kampanijose. 

mo konferencijai su Stalinu 
vykstant Berlyne.
Priežastys

Jų gal ir daug, bet visos su
vedamos į tris grupes.

Pirma, Darbo partijos simpa- 
tiku branduoli sudaro darbi
ninkai ir viena pakopa už juos 
ūkiškai aukščiau stovi, tačiau ši 
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— H. H. Humphrey, buv. 
viceprezidentas ir senatorius, 
vėl bandys šį rudenį patekti į 
senatą iš Minnesotos valstijos 
kaip demokratų partijos kandi
datas.

Kunigai plauna 
draugu smegenis
Grupė katalikų kunigų, 

turinčių ryšį su Catholic World 
laikraščiu, organizuoja kunigų 
tarpe kampaniją prieš karą 
Vietname ir Kambodijoje. Visi 
Amerikos katalikų vyskupai ir 
kunigai raginami pasisakyti vie
šai prieš Amerikos ten veda
mą karą ir aukoti pinigų karm 
panijai finansuoti. Dabar tai 
kampanijai finansuoti jie esą 
pasiskoliną iš banko 8,000 dol., 
kuriuos nori surinkti skolai pa
dengti.

— Mes manome, kad Ameri
kos dalyvavimas Vietnamo ka
re yra nepateisinama klaida. 
Mes prašome visų vyskupų ir 
kunigų mūsų nuomonę parem
ti. Mes jaučiame, kad daugelis 
katalikų kunigų yra prieš tą 
karą, — teigia 14 laiško auto
rių.

imu
kartą žymus jų procentas ne
nuėjo balsuoti. Jie buvo užliū
liuoti susidariusia opinija, kad 
darbiečiai laimės ir be jų bal
sų.

Antra, dalis darbininkų atsi
minė Įvairius suvaržymus, ku
riuos įvedė Darbo partijos vy
riausybė gelbėdama nuo katas-

Sovietų ir Amerikos 
veikla erdvese

Sovietu erdvėlaivis Sojuz 9 
su dviem astronautais nuleis
tas žemėn netoli Karagandos 
Kazachijoje. Jis skraidė erdvė
je žemės orbitoje 17 dienų ir 
17 valandų.

Pirmąjį ilgo išbuvimo erdvė
se rekordą pastatė 1965 m. 
JAV astronautai pulk. Borman 
ir kap. Loveli su Gemini 7. Jie 
tada išbuvo nenusileidę 13 die
nų, 18 vai. ir 35 minutes.

Sovietu bandymų tikslas bu
vo patirti, kaip ilgai žmogus ga
li išbūti žemės traukos nevei
kiamas. Mat, Maskva yra pasu
kusi savo erdvių tyrinėjimo 
programą ne į Mėnulį, bet į 
stočių-platformų statymą erdvė
se aplink žemės rutulį. Tą pro
gramą vykdant žmogui teks il
gai išbūti erdvėse. Apie tai 
pranešė astronautas Elisejevas 
Sovietų Komsomolo 16 kong
rese.

Amerikos satelitas-šnipas, 
naujo tipo ir patobulintas, ga
lingos raketos išmestas į erd
ves su televizijos kamera ir ki
tais instrumentais. Jis turės re
gistruoti visa tai, kas daroma 
su raketomis Rusijoje, Kinijo
je, š. Korėjoje ir jų aplinkoje. 
Stebės ne tik raketų bazes že
mėje, bet galės pasekti ir jų 
veiklą vandenynuose besi
slapstančiuose povandeniniuo
se laivuose. Skraidys maždaug 
20,000 mylių aukštumoje pasto
vioje orbitoje. Toje pačioje erd
vėje jau “dirba” seniau paleis
ti 2 panašaus tipo žvalgai. Nau
jai paleistasis galės “matyti” ir 
tai, kaip sovietų povandeniniai 
laivai laido raketas Indijos van
denyne ir vakariniame Pacifike.

— Kambodijoj jau yra 165, 
000 pabėgėliu. Jų globą organi
zuoja Tarpt. Raud. Kryžius. Ja
ponija jau paaukojo tam reika
lui 2 mil. dol. Apie 90,000 viet
namiečių bus perkelta į P. Viet
namą.

trofos britų užsienio prekybos 
balansą. Gi krašte nuo seno 
nuomonė, kad finansinius-ūki- 
nius reikalus geriau iš bėdų iš
veda ne darbiečiai, bet konser
vatoriai.

Trečia, premjeras Wilsonas 
padarė didelę taktinę klaidą, 
rinkimų kampanijoje apleisda
mas labai svarbią dalį — jis 
aiškino tik ką jo vyriausybė pa
darė, bet užmiršo pasakyti, ką 
ji mano padaryti laimėjusi. 
Konservatoriai nuėjo priešingu 
keliu — jie davė kraštui savo 
programą, kuri turi medžiagos 
ir entuziazmui sukelti. Štai ke
li punktai: mokesčių mažini
mas, suprastinimas ar vienų ki
tais pakeitimas, panaikinimas 
visokiu darbiečiu ivestu suvar
žymų (net grąžinimas laisvės 
streikuoti), bet kalbama apie 
-teisinių normų sustiprinimą 
darbininkų-darbdavių ginčus 
sprendžiant.

Užsienio politikoje konserva
toriai arčiau prie Amerikos po
litikos pietryčių Azijoje. Jie 
1971 nepasitrauks urmu iš Sin
gapūro ir kitų vietų i rytus nuo 
Suezo, bet pasiliks savo dalį 
prie kitų pridėję. Oficialiai kon
servatoriai yra už ėjimą į Euro
pos Ūkio Bendruomenę, bet čia 
klausimas gali surimtėti, neš 
Anglijoje yra daugiau tos Rin
kės nenorinčių, negu jos norin
čių, kadangi tuo tarpu yra tie
sa, kad į Bendrąją Rinką įsi
jungus Anglijoje pragyvenimas 
pabrangtų. Darbiečiai gali ta ap
linkybe pasinaudoję dabar išei
ti prieš Anglijos įstojimą į 
Bendrąją Rinką. Tada jau rei
kalas susikomplikuotų. Rinkos 
vadovybės paskirtos komisijos 
pasitarimai su Anglijos ir ki
tų besiprašančių priimti atsto
vais turi prasidėti birželio 30 
Liuksemburge. Naujoji vyriau
sybė jau paskyrė vadovą Angli
jos delegacijai.
Sudėtis

Anglijos parlamento sudėtis 
dabar tokia: konservatorių 330 
(laimėta 68), darbiečiu 287 (pra
laimėta 59), liberalų 6 (pral. 7). 
Jei ir visi prieš juos balsuotų, 
konservatoriai turės 30 balsų 
persvara. Balsavo tik 39 mil., 
turėjo teisę balsuoti 72 milijo
nai.

Į parlamentą nebegrįžo to
kie spalvingi kairiojo sparno 
darbiečiai, kaip Bevino našlė 
Jennie Lee, buv. užsienio rei
kalų ministeris G. Brown, Wil- 
sono seniau iš tų pareigų paša
lintas už liežuvio netramdy- 
mą. Bet vėl sugrįžo į parlamen
ta Churchillio vardas, nes rin
kimus laimėjo pirmą kartą pa
bandęs jo anūkas Winston S. 
Churchill, tuo vardu ir pavar
de jau trečias.

Iš Ulsterio (Š. Airija) sugrįžo 
atgal į parlamentą airių lais
vės kovotoja Bernadeta Dev
lin. Bet šį kartą bus ten ir jos 
didžiausias priešas, kraštutinių- 
jų protestantų dvasininkas lan 
Paisley, kuriam katalikas lygus 
velniui ir kuriam nereikia pri
pažinti jokių teisių.

Naujoji britų vyriausybė jau 
sudaryta. Premjeru tapo kon- 
seserva torių partijos vad. Ed. 
Heath, užsienio reikalų ministe- 
rijon grįžo Sir Alec Douglas* 
Home.

— Jordano karalius Husei
nas išsiuntė į užsienį savo ke
turis vaikus. Per pasaulį tuo
jau nusirito aidas, kad jo ka
rališkos dienos suskaitytos. Jis 
paneigė ir išvyko į arabų vadų 
pasitarimą Libijoje.

Kambodijoj judama įvairiom krypt 
Krize, del kurios ten niekas nesijauti

Kambodijoje visame krašte 
maišosi kaimynų komunistai pė
das mėtydami, tik niekas dar 
negali pasakyti ko jie siekia: 
sostinės apsupimo ir paėmimo 
ar dar ko kito. Vienas jų ma
nevrų tikslas tikrai jau išryškė
jęs — jie baigia užvaldyti ta 
Mekongo upės gabalą, per ku
rį galėtų plukdyti paramą savo 
kariams, esantiems P. Vietna
me.

Apie amerikiečių veiklą vi
sai tylima, nors jie dar tebetu
ri Kambodijoj dideles pajėgas. 
Pietų vietnamiečiai vieni neno
ri ten draskytis, nes jiems la
biau rūpi savas kraštas, kur ko
munistai pradėjo labiau užpul
dinėti tirščiau apgyventas vie
toves, kaip antai Mekongo del
toje. *

Paulius VI keliauja į Tolimuosius Rytus
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI rudenį lapkričio antroj 
pusėj vėl pradės keliaut —vyks 
į Filipinus ir Australiją. Svar
biausias kelionės tikslas — da
lyvauti vyskupų konferencijose 
Maniloje ir Sydnėjuje, kur pri
sijungs visi rytų Azijos ir Okea
nijos vyskupai.

Tokiu būdu popiežius nori gi
linti Katalikų Bažnyčios valdy
mo kolegijinį principą, kurį su
formulavo Vatikano II vyskupų 
susirinkimas. Jo esmę sudaro 
mintis, kad Bažnyčia turi val
dyt ne vienas popiežius, bet po
piežius ir visi vyskupai. To ko- 
legijališkumo praktika dar nė
ra suradusi visų praktiškų for
mų. bet jų pamažu ieškoma. Ne
kantrieji bando Paulių VI kri

JakartosJkonfeitencijos delegatai lanke 
. didžiuosius Kambodijos reikalu

Jakartos konferencijos pa
rinkta delegacija keliauja Rusi
jon, Prancūzijon, Anglijon 
ir Amerikon, su kurių pagalba 
norima atgaivinti Ženevos kon
ferenciją trijų Indokinijos vals
tybių (Vietnamo, Laoso ir Kam
bodijos) susipainiojusiems rei
kalams sutvarkyti.

Pekinas vėl nukėlė 
pasimatymu datą
Varšuva. — Kom. Kinijos at

stovas Varšuvoje pranešė ame
rikiečiams, kad šiuo metu jo 
vyriausybė dar negali numatyti 
datos abiejų šalių ambasadorių 
pasitarimams atnaujinti. Trum
poje Pekino notoje priežastis 
neminima, bet sakoma, kad 
abi šalys aiškiai žino, jog šis 
momentas tęst pasitarimus Var
šuvoj su JAV ambasadoriumi 
Pekinui yra labai nepatogus. 
Pasitarimai nenutraukiami, nes 
sakoma, kad dėl pasitarimų at
naujinimo datos bus tariamasi 
per ikšiol naudojamus kanalus.

Amerikiečiai išsiaiškino, kad 
deryboms kelias neuždarytas, 
nes šį kartą nė žodžiu neužsi
minta apie amerikiečių ekskur
siją į Kambodiją, kuri buvo pa
minėta priežastimi atšaukiant 
gegužės 20 turėjusį įvykti po
sėdį. Pekinas, matyt, neskuba 
todėl, kad laukia padėties išaiš- 
kėjimo Kambodijoje.

Po dviejų metų pertraukos 
JAV-Pekino pasitarimai buvo 
atnaujinti š.m. sausio 20. Ant
rasis posėdis įvyko vasario 20, 
bet gegužės 20 d. posėdis buvo 
atšauktas.

— Bulę nuomos kontrolės 
nuostatus New Yorke meras 
Lindsay norėjo patvarkyti ta 
prasme, kad kontrolė būtų pa
likta, bet kad būtų leista nuo
mas pakelti. Projektą sukritika
vo ir namų savininkai ir nuo
mininkai. Nuomos turėjo būti 
pakeltos nuo birželio 1 d., bet 
nesuspėta to reikalo iki to lai
ko sutvarkyti.

im._ 
in i

Tailandas neskuba su pagal
ba, nors jo premjeras skrak > 
tarp Bangkoko, Saigono 
Pnompenh. Jis raginamas p - 
skubėti savo paties labui. Ka
reiviais vadinami kambodieči ; 
dar tebekariauja be šautuvu. 
Batus tai tik retas teturi. Aph 
kulkosvaidžius girdėjo, bet da
lis dar nežino, kaip jie galėt i 
atrodyti. Ir vis dar tebesakomu, 
kad padėtis nėra kritiška.

Šį antradienį turėjo pasi
traukti iš Kambodijos visi ame
rikiečiai. Sihanoukas vis daž
niau patenka į Amerikos tele 
vizijos ekranus, ir vis kolioja 
amerikiečius. Bet jis toks ner
vingas, kad nenorom perša?T 
mintis, jog kalba ne tą, ką no;; 
ar norėtų pasakyti.

tikuoti. kad jis nepakankame; 
radikalus. Jis jiems atsikerta, 
kad skubėjimas čia nepatarti
nas, nes jis klaidų priežastis.

Paulius VI keliauja lėktuvu, 
kelionės planas dar nepadary
tas, nes manoma, kad jį gali pa
kviesti ir kituose kraštuose su
stoti. Kitu nuomone, numatyta 
kelionė gali išsiplėsti į kelionę 
aplink pasaulį.

Australijoj numatyta įjung.i 
popiežių į iškilmes, nes šiem-; ’, 
ten minima 200 metų sukaki, 
nuo Australijos kontinento a - 
radimo. Kandidatas pamatyt n 
piežių gali būti ir Japonija. I - 
sitarimų tema — pastoraci? 
problemos ten, kur katali’i .• 
yra mažuma.

Pirmutinis tikslas yra Kam
bodijos gelbėjimas, kurios nei’, 
tralumą norima apginti priver
čiant pasitraukti iš ten vis^-. 
svetimas kariuomenes ir sugrr 
žinti tarptautinę komisiją susi
tarimo vykdymo prižiūrėti.

Yra žinoma, kad Maskva ja i 
bandžiusi raginti naująja Ka 
bodijos vyriausybę palankiai 
žiūrėti į santykių pagerinimą 
Hanojaus komunistais. E' 
Kambodijos vyriausybė netu 
apie ką su Hanojum derėtis, 
ji tik nori, kad Hanojaus ir jo 
globojamo Vietkongo kariuo
menė iš Kambodijos pasitrauk
tų, nes ji atėjo ne kaip drau
gas, bet kaip užpuolikas. Kai 
šitai bus padaryta, visa kita sa
vaime ateis, nes Kambodija ves 
neutralumo politiką. Maskvos 
toks nevvkes bandvmas aiškina
mas noru atgauti toje erdvėje 
įtaką, kurią tuo tarpu paver
žė iš jos Pekinas. Nebuvo abejo
nės, kad Maskva būtų pata
rusi Kambodijos vyriausybei su
teikti nors ir mažą pagalba 
prieš P. Vietnamą kovojantiem 
komunistam, bet toji perspek
tyva Kambodijos padėtį būtu 
ne pagerinusi, bet pabloginusi. 
Kambodijos atsakymas nebuvo 
naudingas.

Jakartos konferencija, kurio
je dalyvavo 12 Azijos valstybių, 
įvyko neilgtrukus po princo Si- 
hanouko nušalinimo ir Ameri
kos kariuomenės įvedimo. Jos 
sudaryton delegacijon įeina In
donezijos, Japonijos ir Malėzi- 
jos atstovai. Jie jau buvo Mas
kvoje, dabar atvyko Paryžiun. 
Iš ten vyks Anglijon, kur ras 
naują vyriausybę, tuo reikalu 
daug ryhingesnę už buvusią. 
Problemų Washingtone delega
cija neturės, nes prez. Nixono 
administracija yra už Ženevos 
konferencijos sušaukimą, už 
svetimų kariuomenių išvedima 
ne tik iš Kambodijos, bet ir iš 
Laoso ir Vietnamo. Tik ji npri. 
kad visa tai būtų tikras daly
kas, o ne diplomatiškai pri
dengta apgaulė svetimoms tau
toms ir valstybėms pasigrobti.
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Ar žydai tebėra vienybės pa* 
vyzdys?

Ir žydas žydui nelygu. Net la
biau nei lietuvis lietuviui. Skir
tumas gal tas: tarp lietuvių ma
žiau yra tokių, kurių veikla tar
nauja Maskvos naudai. Tarp žy
dų tokių yra daugiau. Kaip lie
tuviški lietuviai atsiriboja nuo 
maskvinių lietuvių, taip iš spau
dos pastebime žydiški žydai ima 
aštriai atsiriboti nuo žydų veik
los, kuri eina Maskvos ar ko
munizmo naudai.

Tą skirtumą tarp žydų aiškiai 
parodo žydų laikraštis “Jewish 
Press”, kuris sakosi esąs di
džiausias žydų laikraštis pasau
ly, nuo kai kurių politinių idė
jų, kuriom atstovauja kitas žy
dų leidžiamas, laikraštis “The 
New York Times”, kuris yra 
populiariausias pasauly politi
kos informuotojas ir formuoto
jas.

“Jewish Press” gegužės 29- 
birželio 4 informavo apie veik
lą žydų organizacijos “Jewish 
Defence League”, kuri remia 
prezidento Nixono politiką Viet
name ir Cambodijoje. Apie tą 
pačią organizaciją, bet jau kita 
šviesa informavo ir “N. Y. Ti
mes”.
Lygos kaitinimai savo 
tautiečiam:

Minima Žydų apsaugos lyga, 
kuriai vadovauja rabinas Meir 
Kahane, spaudos konferencijo
je, kaip informuoja “Jewish 
Press”, paskelbė kaltinimus žy
dų organizacijom ir asmenim, 
kurie priešinasi Nixono karinei 
politikai pietų rytų Azijoje. Aš
triausiai kaltinimus nukreipė 
prieš tokias žydų organizacijas: 
Žydų radikalų uniją (Radical 
Jewish Union), Amerikos žydų 
kongresą (American Jewish 
Congress), o taip pat prieš ra
biną Maurice N. Eisendrath, ku
ris yra pirmininkas Amerikos 
žydų kongregacijų sąjungos 
(Union of American Hebrew 
Congregations) — vadinamo 
“reformuoto judeizmo” dalies. 
Kaltino taip pat visus paskirus 
žydus, kurie iš taikos “pasidarė 
šventu švenčiausia karve”, v v V

Lyga juos visus kaltina, kad 
savo veikla jie prisideda prie Iz
raelio griovimo “daugiau nei 
visos arabų kariuomenės”. Ly
gos pareiškimu, “Amerikos pa
sitraukimas iš Indokinijos be 
pergalės gali būti garantija Iz
raelio valstybei sugriauti”.

Sovietų aktyvumas viduri
niuose rytuose esąs “atvirkščiai 
proporcingas Amerikos rodo
mam silpnumui pietų rytų Azi
joje”.

“Padrąsinti pasisekimais A- 
merikos taikos sąjūdžių, kurie 
paralyžuoja Amerikos užsienio 
politiką, Sovietai vis labiau ima 
tikėti, kad šie sąjūdžiai virs 
nuolatine kliūtimi Amerikos jė
gai ir viduriniuose rytuose.”
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Amerikos žydų grupe, kuri remia Nixono politikų Azijoje 
ir kaltina savo tautiečius nuolankumu Sovietam bei jų pa

rama Izraelio priešam

Pabrėždama, kad Amerikos 
buvimas rytų pietų Azijoje tar
nauja pasaulio laisvei apsaugo
ti ir Izraelio valstybei išlaiky
ti, lyga sako, kad priešas, su 
kuriuo Amerika kovoja pietų ry
tų Azijoje, yra “tas pats prie
šas, kuris nuolat ir nuolat re
mia arabų siekimą sunaikin
ti Izraelio valstybę. Juodosios 
panteros, kurias tie žmonės re
mia Amerikoje, remia arabų 
pastangas naikinti žydų gyven
tojus žydų valstybėje”. Tai esąs 
“kažkoks sunkiai įtikimas aklu- v
mas ir nenormalumas tarp tų 
asmenų, kurie dedasi į sąmoks
lą prieš save pačius”.

Jaunimo iygio už tikėjimo laisvę komitetas posėdžio metu. Iš k. j d. Marytė Gailiušytė — sekretorė, Gintas 
Aras, Milda Jokubaitytė, Rimas Laniauskas — pirm., Algirdas P. Muliolis, Danutė čiuberkytė. Nuotraukoje 
trūksta Romualdo Bublio, Lietuvos vyčių ir akademinio skautų sąjūdžio atstovų.

MAJORAS LEIMONAS APIE “KULTŪRINĮ ŠOKĄ”
šeimai malonu, kai jos na

rys kuo teigiamu pasižymi vie
šumoj. Panašaus malonumo jau
čia ir lietuviu bendruomenė, kai 
randa spaudoje ar kitur lietu
vius reiškiantis pozityviai ir 
“pripažįstamus” amerikiečių.

Su tokiu jausmu teko skaity
ti trijų amerikinių laikraščių iš
traukas (gautas dr. J. G. dėka) 
apie majorą R. J. Leimoną, ve- 
lionies dr.Juozo Leimono sū
nų.

Service Stripe, Walter Reed 
Army Medical Center laikraštis, 
leidžiamas savo pacientam ir 
personalui, informavo, kad li
goninė rengia ciklą pranešimų 
apie šeimos gyvenimo Įvairius

Jewish Press kaltinimai 
rabinui:

Jei “Jewish Press” tenkinosi 
plačia informacija apie minė
tą lygą be savų komentarų, tai 
paties laikraščio pažiūra aiškė
ja tai lygai palanki, kada laik
raštis savo kaltinimus skiria ra
binui (pavardė nenurodyta), ku
ris griebėsi Biblijos argumen
tų, kad pateisintų tuos, kurie 
veikia prieš „Nixono politiką. 
Laikraštis aštriai puolė šį ra
biną, kad jis “right to dissent” 
nukreipęs prieš klaidingą taiki
nį. Esą “right to dissent” turi 
būti nukreiptas ne prieš Nixo- 
ną, bet prieš “visų dievobaimin

atžvilgius. Vienas iš pranešimų 
buvo apie “kultūrinį šoką” ame
rikiečių karių bei jų šeimų, kai 
jie atsiduria užsieny. Kalbėjo 
majoras R. J. Leimonas, kuris 
nuo 1968 gruodžio dirba minė
toje ligoninėje kaip socialinės 
veiklos viršininko pavaduoto
jas. Anksčiau jis buvo dirbęs 
Vokietijoje 8 inf. divizijos psi
chinėje bei higienos klinikoje. 
Tam darbui jis buvo pasiren
gęs Bostono kolegijoje, studi
juodamas sociologiją ir joje ga
vęs socialinės veiklos masterio 
laipsnį.

The Pentagram News atpasa
kojo aną maj. Leimono pra
nešimą, kuriame taip apibūdi
no skiriamo į užsienius ameri
kiečio kario įsivaizdavimus. 
Sklandymas tarp pilim ir nuo
kalnėm nusėtų Reino pakran - 
čių. Slidinėjimas Alpių nuo
kalnėm. Leidimasis valtim pa
vandeniui Prancūzijos Ronoje. 
Naktys Paryžiuje, Madride, 
Londone, Berlyne. Romoje, ar 
kai kada Prancūzijos Rivieroje. 
Taip vaizduojąs daugelis bū

VL1KAS PAS SKAUTUS
{Jaunimo seminarą Chicago- Sueigoje dalyvavo apie 70 a-

je iš New Yorko atvykus Vil
ko pirmininkui dr. J. K. Valiū
nui ir valdybos nariam dr. J. 
Puzinui ir R. Keziui, semi
naro išvakarėse, birželio 5, įvy
ko lietuvių akademikų skautų 
sueiga. Joje garbės svečias bu
vo Vliko pirmininkas dr. J.K. 
Valiūnas, prelegentas buvo Vli
ko valdybos narys Romas Ke- 
zys. Jo pranešimo tema: “Mūsų 
bendravimo su pavergta tauta 
klausimai”. Prelegento korefe- 
rentais buvo J. Dainauskas ir 
dr. T. Remeikis. Diskusijoms 
vadovavo Br. Kviklys.

gų žmonių priešą —komunis
tus”.

Laikraštis žeria priekaištą: 
“Visose demonstracijose už tai
ką ir prieš karą nebuvo niekad 
ištartas žodis, kuriuo būtų pa
smerkti komunistai, įsibrovę į 
svetimus kraštus”.

Jei anas rabinas buvo kalbė
jęs apie karą prieš Dievo prie
šą Amalek (Ex. 17: 14-16), tai 
laikraštis tą rabino argumentą 
apsuka: “Šios dienos Amalekas 
yra komunistinė Rusija, kurios 
nuodinga filosofija ir žydų bei 
Izraelio neapykanta įsisiurbė i 
visus kraštus. Komunistinis 
nuodas taip yra paveikęs mūsų 

simą karjerą paskirti Europon. 
Bet greitai jie pamato, kad 
negali prisitaikyti prie vietos 
gyvenimo, ir juos ištinka “kul
tūrinis šokas”. Jis ištinka be
veik kiekvieną, kuris atsiduria 
skirtingose gyvenimo sąlygo
se — skirtingo klimato, maisto, 
kalbos, drabužių, papročių, ma
tų, pinigų, net asmeninės hi
gienos. To šoko dažnas rezulta
tas — netikrumo, nesaugumo, 
vienišumo pajautimas.

Norint sušvelninti to šoko pa
darinius, siunčiamieji Į užsienį 
turi būti paruošti. Viena, jie tu
ri žinoti, kad atsidurs skirtin
gose aplinkybėse. Antra, svar
biausias barjeras, kuris juos 
skirs nuo vietos žmonių, yra 
kalba. Turi išmokti ją iš anks
to; tada visi kiti skirtumai‘bus 
lengviau nugalimi.

Service Stripe 1970 gegužės 
14 aprašė plačiai su 3 nuotrau
kom maj. Leimono pokalbį apie 
“psychodramą” — terapinį as
mens psichikos gydymą išsipa
sakojimo ir savo veiksmų ana
lizės keliu.

kademikų skautų, daugiausia 
jaunesnio amžiaus. Po prane
šimo gyvose diskusijose dalyva
vo apie 15 sueigos dalyvių. Iš
ryškėjo, kad bendravimo su tau
ta klausimas ypač aktualus mu
su jaunajai kartai. Sueigos tiks
las buvo nedaryt atitinkamų iš
vadų. bet pasidalinti mintim 
tarp Chicagos skautiškojo jauni
mo ir Vliko valdybos.

Sueigos dalyviai pripažino, 
kad Lietuvos laisvės kova — 
aukščiausias visų mūsų tikslas.

(Elta) 

jaunuosius neofitus, kad jie sa
vo veiklą nukreipė net prieš 
savuosius žmones”.
N. Y. Times vertinimu —tai 
ekstremistai:

Kitaip dėl tos pačios lygos 
pasisakė N.Y. Times vedamaja
me (birž. 6). Pirma paryškino 
jos pobūdį: ji piketuoja muzie
jus, sugadina fotografines paro
das, trukdo koncertus (N.Y.T. 
nutylėjo, kad tai buvo Sovietų 
paroda ir Sovietų koncertas). 
Paskutinis jos žygis — esą į- 
sibrovė į komunistinio laikraš
čio “Daily World” redakciją su 
grasinimais, kad laikraštis nu
tyli apie žydų persekiojimą So
vietuose.

N. Y. Times, menkindamas ly
gos reikšmę, sako, kad tai ne
didelė grupė: piktinasi, kad sa
vo “nuodus” lyga švirkščia 
prieš “garbingas žydų organiza
cijas, kurios daugel metų kovo
ja prieš antisemitizmą”; prita
ria Eisendrathui, kuris sulygi
no lygą su Ku Klux Klano žmo
nėm, o lygos atsiliepimą apie 
“vieną laikraštį” N. Y. Times 
pavadino “totalitarinio pobū
džio grasinimais”.
Kas liko iš žydų vienybės:

Šios iš žydų spaudos paim
tos žinios griauja tradicinę pa
žiūrą, kad vienybės turim mo
kytis iš žydų. Tarp jų, kaip ir 
tarp kitų, ryškėja aktyvių žmo
nių trejopas nusistatymas. Įta
kingiausi tebėra vadinami žy
dai liberalai, kurie savo ran
kose turi pagrindines priemo
nes opinijai sudaryti ir kurių 
“liberalumas” reiškiasi atlaidu
mu komunistinėm diktatūrom, 
kovingumu prieš fašistines dik
tatūras. Jų įtakoje susiforma
vo nelaiminga pokarinė Ameri
kos politika. Antra žydų grupė 
— tai .“liberalų vaikai”; vyres
niųjų idėjose augliši ir ekstre
mizmo sutvirtinimą gavusi iš 
Mao Tsetungo, Castro, Gueva- 
ros “naujoji kairė” — radika
lus anarchistinis, revoliucinis 
elementas. “Jewish Press” ke
liais atvejais minėjo, kad žydų 
jaunimas yra šios grupės avan
garde. Nauja grupė — dabar 
minimoji aktyvistų lyga, pro- 
izraelinė, proamerikinė, antiko
munistinė grupė.

Amerikos žydų istorinis vaid
muo gali būti lyginamas su tuo, 
kurį atliko žydai Rusijoje, akty
viai padėdami įsigalėti komu
nizmui. Bet kada tarp Ameri
kos žydų ima reikštis nauja an
tikomunistinė grupė, ji gali pa
sukti žydų vaidmenį Amerikoje 
kitaip nei Rusijoje.

J. B. 8HALIN8-6ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P*way Sta.1, Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-ccn- 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043.

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir 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 ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison 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 ii 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206. 
ST 2-5938.

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

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

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

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

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

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-'>550.

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

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — 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

ŽINIJOS ŽINIOS Iš MASKVOS
“Žinijos” draugija okup. Lie

tuvoje skleidžia ne tik ateisti
nę propagandą, bet jos nariai 
įpareigoti skaityti paskaitas ir 
tarptautiniais klausimais. “Tarp
tautininkai”, anot “Komj. Tie
sos” (geg. 13), per metus per
skaito iki 16.000 paskaitų tarp
tautiniais klausimais.

Gegužės 12-13 tie “specialis
tai” turėjo savo seminarą. Pa
grindiniai “tarptautininkų” auk
lėtojai — Maskvos specialistai, 
Vilniaus seminare skaitę pa
skaitas apie sovietų tarptautinę 
padėtį, apie komunistų tarptau
tinį judėjimą ar apie JAV už
sienio politikos klausimus, — 
“Žinijos” maskvinio centro — 
v-bos lektorius Merkulov, Vilba- 
nov, Lukin (JV klausimų “žino
vas”) ir kt. Net ir apie Lietu
vos žemės ūkį kalbėjo Lietuvos 
kom. partijos CK skyriaus ve
dėjas J. Cemikovas. Lietuviam 
teatstovavo partijos pareigūnas 
L. Ramelis ir doc. J. Žėruolis.

(Elta)

Vilniuje, istorijos — etnogra
fijos muziejuje gegužės 16 bu
vo atidaryta ir vieną savaitę 
veikė pirmoji okup. Lietuvoje 
“respublikinė” filatelijos paro
da. Eksponatus pateikė dau
giau kaip 20 filatelistų iš įvai
rių Lietuvos miestų. (E.)

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

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITĄ S
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 2I2-847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 -441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Ir vienas lietuvis yra Lietuva?

Žvilgsnis at^it’ninkijoe šešis dešimtmečiu®

Lietuvių žurnalistų sąjunga 
paskelbė konkursą šūkiui, kuris 
išreikštų lietuvybės išlaikymo 
idėją. Atrinko tokį: “Ir vienas 
lietuvis yra Lietuva”.

Premijuotasis šūkis, atrodo, 
turi įtaigoti, kad “vienas lietu
vis” turi jaustis atstovaująs Lie
tuvai. Su tokios atsakomybės už 
Lietuvą pajautimu turi derinti 
savo elgesį. Šūkis, antra vertus, 
turi įtaigoti kitus pajausti bet 
kuriame lietuvyje Lietuvą ir 
dėl to rodyti jam solidarumo, 
pagarbos, prisirišimo bei para
mos — kaip ir Lietuvai.

Šia prasme šūkis, išreikšda
mas kelią iš stiprėjančių tarpu
savio nesantaikų, yra aktualus 
ir teisingas.

★

Šūkis betgi gali rodytis netei
singas, kada imsi kurti pana
šius kitus šūkius: “Ir vienas me
dis yra miškas”, “Ir vienas la
šas yra jūra”... .

Gaivališkai nepriims! pana
šiu būdu sudaryto šūkio “Ir 
vienas grūdas yra aruodas”, 
kada' matysi, jog tas grūdas 
yra apipuvęs. Dar gaivališkiau 
imsi kratytis šūkiu “Ir vienas 
Sniečkus yra Lietuva” bei pa
našiais. Kratysies šūkiu, nes as
muo. kuriame turėtum matyti 
Lietuvą, kaip anas grūdas, tavo 
akyse rodysis apgedęs — virtęs 
Lietuvos pavergimo, lietuvių 
naikinimo ar nesantaikos sėji
mo įrankiu.

Šiuo atveju, jei šūkį vis dėl
to norėsi pasilaikyti, tai aktua
lu bus pasitikrinti, ką laikai lie
tuviu.

Lietuvybės supratime dabar
tiniais laikais stipriau pabrėžia
mas apsisprendimo momentas. 
Ne viską lemia gimimas iš lie
tuvių tėvų. Jų vaikas gali būti 
lietuvis ir ekslietuvis, renega
tas.

Ir anais caristinio pavergi

mo laikais Maironis stipriai pa
brėžė apsisprendimo bei elgesio 
momentą lietuvybės supratime. 
Jis atribojo, kas nėra lietuvis. 
Būtent:

1. Tas ne lietuvis, kurs tėvy- 
nę/Bailiai, kaip kūdikis apleis. 
/Kursai pamins, ką bočiai gy- 
nė/Per amžius milžinų keliais.

2. Tas ne lietuvis, kurs jos 
būdo, /Jos žemės dainų nemy- 
lės;/Neverks, kad patys sūnūs 
žudo, /Kas verta meilės ir gar
bės.

3. Tas ne lietuvis, kurs dar 
bijo/Atsižadėt sapnų nakties; 
/Kurs bėgs nuo žygio, kalavijo; 
/Kursai didžiais darbais ne
švies.

Tais žodžiais Maironis apta
rė merdintį, mirštantį ar jau 
nebegyvą lietuvį. Priešingybė 
tokiam būtų gyvasis lietuvis. Jo 
žymės pagal Maironį:

1. Meilė tautos praeičiai — 
žmonėm bei jų šviesiem dar
bam; meilė vertingom tradici
jom.

2. Realus žvilgsnis tikrovėn 
pro visus tikrovę dengiančius 
gyvenamos aplinkos mitus; 
drąsa nebūti konformistu ir ei
ti savuoju keliu.

3. Asmeninės pastangos sa
vo kūrybiniais darbais prasi
veržti pažangos keliu pro ki
tus.

Kas tokį kelią pasirenka, 
tas jaučia savo ryšį su Lietuva. 
Ryšį, kuris skatina jį atlikti 
pareigą Lietuvai ir duoda 
džiaugsmo pareigą atlikus.

Tokis yra gyvasis lietuvis, ir 
tik tokį, jei nori, gali vadinti 
Lietuva.

Populiaru dabar kalbėti apie 
“asmeninę sąžinę” kaip visa 
ko matą. Jei taip, tai kiekvie
no sąžinė galėtų pasvarstyt: ku
riais darbais esu gyvasis lietu
vis ir turiu teisę bent netie
siogine prasme būti vadinamas 
— Lietuva?

Šiemet esame akivaizdūs 
liudininkai svarbių jubiliejų bei 
sukakčių. Prieš 50 metų (1920 
gegužės 15) Kaune susirinko 
Lietuvos steigiamasis seimas. 
Prieš 95 metus (gegužės 29) mi
rė vysk. Motiejus Valančius, ku
ris išmokė lietuvių tautą ne tik 
skaityti, bet ir priešintis pravo- 
slavinimui bei rusinimui ir nu
rodė slaptą keliaą į Prūsus lie
tuviškom knygom spausdintis. 
Birželio 15 — liūdnos Lietu
vos okupacijos trisdešimto - 
sios metinės. Liepos 24 bus 
40-osios mirties metinės mū
sų žymiosios pedagogės ir ra
šytojos Šatrijos Raganos —Ma
rijos Pečkauskaitės, kuri su di
deliu dėmesiu sekė ateitininkų 
veikimą. Vasario 23 jau sukako 
tiek pat metų nuo lietuvių rašo
mosios kalbos tėvo Jono Ja
blonskio mirties. Gruodžio pra
džioj turėsime 65-ąsias meti
nes Didžiojo Vilniaus seimo, ku
ris pirmą kartą suformulavo 
mūsų tautos reikalavimus.

•
Ateitininkų organizacija šie

met mini 60 metines. Ar 
ją vertinsime paskutiniųjų mū
sų istorijos poros šimtmečių, ar 
nepriklausomybės laikotarpio 
perspektyvoje, vis tiek tai 
reikšminga sukaktis. 1928, 
Lietuvos nepriklausomybės de
šimtmečio proga. At-kų fe

Chicagoje ateitininkų šeimos šventės metu Jaunimo Centre mišias koncelebruoja Tėv. K. Trimakas, Tėv. J.
Kubilius, Tėv. J. Raibužis. Nuotr. Virgilijaus Kauliaus, S.J.

Santrauka prof. Z. Ivinskio paskaitos, skaitytos jubil. Vokie
tijos ateitininkų suvažiavime Bad Woerishofene 1970 geg. 10.

deracijos vadas prof. St. Šal
kauskis “Židiny” (VII, 109 psl.) 
rašė: “šeši tūkstančiai susipra- 
tusio, drausmingo, susidrauga
vusio, inteligentiško jaunimo, 
jungiančio savo gyvenime ir 
veikimo pagrinde dvi visuome
nines galybes — religiją ir tau
tybę, yra nedidelei tautai pajė
ga, kuri gali nulemti žymioje 
dalyje tolimesnį kultūrinį jos 
likimą”.

Šiandien jau žvelgiame į tri
jų ar keturių generacijų laiko
tarpį. Nepriklausomoje Lietuvo
je ateitininkai savo dinamizmą 
nešdavo ir kitiem katalikų sam
būriam bei organizacijom, ypač 
pavasarininkam. Toji veikla 
šiandien yra jau praeitis. Šiuo 
minėjimu norime gilinti savo 
organizacinį susipratimą religi
ne ir tautine prasme.

Nuo pat pirmųjų organizaci
jos gyvenimo dienų katalikybė 
ir tautybė buvo padėta jos 
nagrindan. Todėl prof. St. Šal
kauskis ateitininkų atsiradimą 
sieio su mūsų tautos religiniu 
atgimimu. “Kaip ‘Aušra’ turėjo 
tikslą atnaujinti, įsąmoninti lie
tuvius tautiniu atžvilgiu, taip 
ateitininkai ryžosi mūsų gyve

nimą atnaujinti dieviškame tu
rinyje”, — rašė jis “Židiny” 
(II, 232).

•

Ateitininkai gimė tuo laiku, 
kai lietuviškumas buvo mūsų 
bajorijos niekinamas, vadina
mas “litvomanija”. Atsirado 
pirmoji lietuvių inteligentų kar
ta, kilusi iš liaudies. Rusiškojo 
nihilizmo įtakoje augę mūsų in
teligentai niekino religiją bei ti
kėjimą ir tuo būdu ėmė atskil
ti nuo savo tautos kamieno. 
Vyresnių klasių moksleiviai tap
davo marksistais - socialistais. 
Tuo tarpu katalikybė buvo lie
tuvių kaimiečių skydu prieš 
pravoslavinimą ir rusinimą.

Religijos laikėsi daugiausia 
Vakaruose mokslus ėjęs jauni
mas. Jis surado sintezę tarp 
tikėjimo ir Lietuvos atgimimo. 
1909 spalio 28 Belgijos katali
ku univ-teto Liuvene lietuviai 
studentai sudarė organizaci
ni komitetą įkurti lietuvių ka
taliku studentu sąjungai. 1910 
vasario 19 Liuveno universiteto 
studentai išrinko pirmąją lietu
viu kataliku sąjungos valdybą, 
kuria sudarė 4 jauni studentai 
kunigai: Jurgis Galdikas, Pra

nas Kuraitis, Antanas Maliaus- 
kis ir Antanas Viskantas. Pažy
mėtina, jog valdyba buvo į- 
sitaisiusi gražią vėliavą su vy
čiu, kuri ir nepriklausomoje 
Lietuvoje per iškilmingas šven
tes buvo nešama pirmoje vieto
je. Prie liuveniškių studentų 
tuoj prisidėjo grupės lietuvių, 
studijuojančių Krokuvos, Ro
mos, Insbruko, Dorpato, Petra
pilio, Maskvos, Friburgo (Švei
carijoj) universitetuose. Fribur-

VLIKO SURENGTAS JAUNIMO 
SEMINARAS CHICAGOJE

Vliko rengtas Jaunimo semi
naras įvyko Chicagoje, birželio 
6-7 Jaunimo centre. Birželio 6 
dr. J. Puzinas, Vliko valdybos 
narys, kalbėjo apie padėtį o- 
kupuotoje Lietuvoje, dr. S. Bač- 
kis, Lietuvos atstovybės Wash
ingtone patarėjas, apie “tarp
tautinį Lietuvos statusą ir dip
lomatinę tarnybą”, prof. M. 
Mackevičiaus pranešimo tema 
buvo: “Lietuvos nepriklausomy
bės poveikis valstybingumo są
monei”, pagaliau, R. Kezys, Vli
ko valdybos narys jaunimo rei
kalams, kalbėjo apie jaunimą 
Lietuvos laisvinimo organizaci
joje.

Birželio 7 buvo Vliko pir
mininko dr. J. K. Valiūno pra
nešimas apie “Lietuvos laisvi
nimą ir santykius su pavergta 
Lietuva”. Tą pačią dieną Vlikas- 
surengė ir lietuvių spaudos, 
radijo bei televizijos atstovų 
konferenciją.

Seminaro dalyvių skaičius 
svyravo tarp 50 ir 150. Tiek 
seminare buvę pranešimai, tiek 
gausūs jo'dalyvių pasisakymai 
liudijo: seminare buvo gausu 
minčių bei pasiūlytų išvadų. 
Buvo išreikštas pageidavimas, 

kad tokie jaunimo semi
narai būtų rengiami dažniau ir 
įvairiose vietose.

Diskusijos buvo gausios bei 
gyvos po kiekvieno pranešimo, 
gi ypač daug klausimų bei pa
sisakymų sukėlė dr. J. K. Va
liūno paskaita, juo labiau, kad 
Vliko pirmininkas joje iškėlė 
jautrius, svarbius klausimus. 

ge nuo 1899 veikė lietuvių ka
talikų studentų draugija “Rū
ta”, kuri dažnai laikoma ateiti- 
ninkijos lopšiu.

Konstatuotina, kad 1910 pra
džioje lietuvių katalikiškos in
teligentijos rikiavimasis jau vy
ko visa sparta. 1910 kovo 12 
Liuvene išrinktoji valdyba sa
vo pareigas perleido pasaulie
čiam — Maskvos universiteto 
lietuviam studentam katalikam, 
kur labai gyvai reiškėsi pirma
sis pasaulietis šviesuolis apaš- 
talautojas stud. Pranas Dovy
daitis. Jis buvo išrinktas lietu-

(nukelta į 4 p*l.)

Spaudos konferencijoje
birželio 7 dalyvavo apie 25 

lietuvių spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovai. Atvyko ir da
lis svečių: ALT pirmininkas in- 
žin. E. Bartkus, JAV L. Bend
ruomenės valdybos pirm. inž. 
B. Nainys ir kt. Spaudos kon
ferencijos bendras bruožas — 
vieningas Vliko ir spaudos bei 
kt. atstovų sutarimas.

Konferenciją vedė Vliko na
rys R. Kezys. Pagrindinį žodį 
tarė Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūnas, dalyviam smulkiau pra
nešęs apie naująją Vliko radi
jo valandėlę lietuvių kalba Fi
lipinuose, skirtą Sibiro lietu
viam. Po to nuoširdžiai pasida
linta mintim Lietuvos laisvini
mo temom. Buvo paliesti klau
simai: mūsų spaudos reagavi
mas Lietuvos laisvinimo, santy
kiu su Vliku ir kt klausimais, c
Pranešimą bei paskelbtas infor
macijas papildė Vliko valdybos 
nariai dr. J. Puzinas ir R. Ke
zys.

Konferencijoje išryškėjo, 
kad lietuvių spauda jaučia gy
vą reikalą bendradarbiauti ir 
talkinti Vlikui, jam nelengvai 
dirbant Lietuvos laisvinimo ba
re. Vliko valdybos nariai po 
konferencijos jos dalyvius pa
kvietė vaišėm.

Seminaras ir po jo įvykusi 
spaudos konferencija vertinami 
buvę Vliko pastangom arčiau 
bendradarbiauti su visuomene 
ir spauda. (Elta)

MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

į i
(10)

Kaipo darak
toriui jam buvo pataikoma: mo
kydamas mito pampuškomis, py
ragaičiais, kepaliukais. Kokia 
varginga grytelninkėlė, leisda
ma vaiką mokytis, ir ta pasi
stengdavo nepasilikti nuo kitų: 
pasirūpindavo ištaisyti geresnį 
valgį daraktoriui, ypač kad tai 
prisieidavo sykį į keturias sa
vaites.

Per žiemą Juška prisirinkda
vo pinigų ir javų tiek, kad ga
lėdavo prireikus sugelbėti vie
ną kitą ūkininką; o sau nereikė
jo lapinės tabokos pjaustyti ir 
deginti, kaip visi kiti kaimie
čiai darė; ne, jis pirko pjausty
tą, sudėtą į mėlyną pokelį tabo
ką ir tuom turėjo teisės prieš 
kitus didžiuotis, o kam teikėsi, 
pavaišindavo savąja puškava ta
boka ir duodavo prisikimšti 
liurką (taip tada vadindavo pyp
kę).

Dabar šio tipo žmonių, kaip 
Juška, nėra. Kad būtų, jie ra
šinėtų vekselius, sutartis, para
šus, laiškus ir t.t. Pirmiau to 
nieko nebuvo, niekas nei laiš

N

kų nesiuntinėjo, neiminėjo: pi
nigus skolindavo ant žodžio, be 
vekselio, davinėdavo tam, kuo 
pasitiki. Ne sykį tėvas mirda
mas susakydavo vaikams, pas 
ką yra jo pinigų: pas tą penki 
rubliai, pas tą trys, pas tą pu
sė, ten rugių pūras, ir to užtek
davo, skolos niekas neužsigin
davo. Niekas nežinojo, kad yra 
tokia įstaiga — paštas. Laiškus 
siųsdavo per pažįstamą žmogų, 
o tai atsitikdavo retai.

Antras grytelninkas buvo žy
das Mikelis. Jis turėjo pačią ir 
nemaža vaikų. Mikelis mokėjo 
pinigais dešimt rublių ir atbu- 
vinėjo dešimtį dienų, samdyda
mas našlę Rudokienę, po pen
kiolika kapeikų (po auksiną) 
už dieną. Palyginus su Juškos 
mokesčiu, Mikelis už butą mokė
jo daugiau kaip antra tiek. Už
siėmimas jo buvo nešioti silkes 
ir bulkas po aplinkines kaimas. 
Davinėjo už pinigus ir be pini
gų. Skolas atsiimdavo pakrau
damas, vadinasi, Mikelis ateida
vo, vežant rugius, ir prisišluo- 
davo nuo klojimo pabirų. Deg- 
tienės nelaikė, nes jos niekas 

negėrė. Buvo tai metai blaivys- 
tės, paskelbtos vyskupo Motie
jaus Valančiaus 1858 metais.

Atleidęs motiną, tėvas priėjo 
prie rugių. Kasparas su Praniu
ku jau buvo išvarę ligi pusės 
pradalgės. Piovė tylomis visi, 
kolaik pabaigė varsną. Laikas 
buvo mažųjų paldienių, po to 
laiko sekė ir didžiųjų (arba vėly
bųjų) paldienių laikas. Mortai 
buvo pavesta daboti tarbą su 
duona ir sūrio gabalais; ji užkė
lė tą tarbą ant mandelio ir nuo 
saulės uždengė pėdu. Ant že
mės negalima buvo laikyti, nes 
galėjo atsirasti koks šuo ir ap
gauti visus su paldieniais.

Užkėlus ant mandelio, Morta 
visgi kartkartėmis atsisukda
vo į tarbą pasižiūrėti, kaip su 
paldieniais. Praniuko veidas bu
vo visada su smagia šypsena, 
dabar nuovargis užtrynė smagu
mą, ir šypsena virto išsivėpimu.

Tėvas, matydamas jaunų 
rinkėjų nuovargį, sušaukė val
gyti paldienių ir pasakė, kad ry
toj abudu rinks vieną pradalgę. 
Morta atnešė tarbą su paldie

niais, išdėstė penkis gabalus sū
rio ant tarbos. Darbininkai, o 
su jais ir a§, arkliaganis, susėdo
me į ratą ir paėmėm po gaba
lą. Morta palaukė, kol jai liks 
paskutinis.

— Kad man būtų dalgis ir 
rinkėja, aš galėčiau kirsti, — 
pasisiūlė Praniukas.

— Tu pats gali sau surasti 
rinkėjukę ir dalgiuką pagal sa

vęs, ir galėtumėte vienu du at
siskyrę kirsti, — pasakė Kaspa
ras.

— Pirmakartis kirtėjas priva
ro ir gerą rinkėją: jo vienos 
varpos į žemę įsirėmę, kitos at
gal atsuktos; vienas šiaudas 
nukirstas, kitas išrautas, trečias 
tik palaužtas, — pridūrė tėvas.

Toliau ėmė šnekėti, kaip da
bar kerta su dalgiais rugius ir 
kaip pirma piovė rugius su pjau
tuvais. Kasparas stojo darbinin
ku, jau besibaigiant pjautuvų 
laikui. Vieną dieną išsivedė jį 
pjautuvu rugių piauti, be
pjaudamas įsipjovė kairės ran
kos mažiuką pirščiuką; to ir už
teko — daugiau nebepiovė. 
Baigdamas parodė randą, žymų 
dar palikusį. Tėvas toliau tęsė:

— Dabar sunku piauti, pir
miau buvo dar sunkiau, kad ru
gių ir mažiau sėdavome. Čia da
bar beliko mažas vidupieviukas, 
o man. augant, tame lauke dir
vų nė pusės tiek nebuvo, kiek 

dabar; taip ir kituose laukuose. 
Dabar sėjame po dvidešimt pū
rų, pirmiau gi mūsų duboje už
tekdavo dešimties pūrų, o juos 
nupjauti reikėjo dvi savaiti gu- 
ruoti, kuprą sulenkus. Moterys 
greičiau piovė už vyrus; jos že
mesnės, mažiau lankstymosi, 
užtat gi visos ėjo prie rugių— 
ir šeimininkės ne ponios. Katra 
turi mažą, nešasi į lauką, gul
do ant pėdų, kitais pridengia 
nuo saulės ir ligi pietų neina 
prie jo, bile vaikas nerėkia. Li

gi pusryčių ji buvo namie, tiekė 
šeimynai valgymą visai dienai. 
Pusryčių laike atvažiuodavo į 
lauką važiuota su valgymais vi
sai dienai. Gryčių durys užsklęs
tos. vartai užkilnoti ir užrišti: 
gryčninkų vaikus visus suve
da į vieną vietą kokios nors kai
mo bobelės priežiūrai.

— Prūsienė, — tęsė toliau 
tėvas, — mažai aš ją tepame- 
nu, prie ligonių eidavo, pas ją 
mažus mus suvesdavo. Būdavo 
pilna gryčia, pilnas kiemas ma
žų vaikų. “Kiku, kiku, Dominy
ku, pilnas laukas darbinykų”, 
užgiedodavo bobutė; potam mes 
visi giedame, kol tas nusibos
ta.

— “šimts ar, šimts akėj, 
šimto morkų nepasėj”, — pri
dūrė Morta.

— Mat, dar tebegyvena ta 
dainelė, — tęsė tėvas. — Kry
žiukus iš šakaliukų dirbdavo
me, pusčiaudavome, mergaitės 
lėlytes rėdydavo. Kai viskas 
nusibosta, visi einame į žirnius, 
Prūsienės vedami. Taip ligi va
karui. Motinos pareidavo po 
paldienių, tada ir mus Prūsienė 
paleisdavo. Rodėsi, kad anas 
pjovimas su pjautuvais geras ir 
geresnio niekas nesumanys: pė- 
džiukai dailūs, varpa prie var
pos, kaip surinktos. Pastatyda
vo mandelį, kepure uždengda
vo, o ta kepurė iš pėdo padary
ta, — ir rugiai nebijo lietaus, 
kad ir ilgai. Kad padarydavo 
kūlį, šiaudas prie šiaudo prisi
glaudę kaip bičių korys.

— O dabar kad kūlį padaro
me, tai kaip pinavija, taip pat 
gražus, — sako Kasparas.

— Paskutinis jau gražumas, 
kad kūlys išsiskėtęs kaip 
pinavija. Ir “dar kaip — kad 
to pjautuvo niekada nereikėjo 
galąsti, jis skudrus ir skudrus, 
dešimt rugiapiūčių laikė. Pas
kui duodavo juos dantydinti. 
Kur ir kas dantydino pjautu
vus, nežinau, retai prisieidavo. 
Geriausi pjautuvai buvo “kara- 
liaučiniai”.

— Dotnuviečiai ir dabar tebe- 
piauna pjautuvais, — sako Kas
paras, — bet va Šiaulėnų para
pijoje, tai ten nei dalgiais, nei 
pjautuvais, bet dalgelėmis ru
gius piauna. Dalgikotis 
trumpas, nėra nė pusės mūsų 
dalgikočio, ant galo kablys. Už 
to kablio nusitveria dešine ran
ka pjovėjas, kairėje rankoje tu
ri mažą grėbliuką; su grėbliu- 
ku prilaiko rugius, o su dalgele 
nukerta. Keliais kirtimais pada
rė pėdą ir su grėbliuku nuverčia 
į šalį; pėdas padorus, kaip piau- 
tuvinis, nepažinsi. Vyrams dal
gelės sunkesnės, moterims leng
vesnės; barai taip pat žymu: vy
rų barai platesni, moterų siau
resni. Mat, piauna ne pradalgė
mis, bet barais: visi sustoja į ei
lę ir slenka per varsną nepasi
likdami; kieno mažesnė sveika
ta, to ir baras siauresnis.

Toliau paėmė šneką tėvas:
— Kaip mes metėme pjautu

vus, taip jie dalgeles. Dalgis 

sparus, tuom jis ir viršija pjau
tuvą su dalgele: dalgio pėdas 
nemandagus, bet duona gryna. 
O pirma kokia duona buvo — 
bėralinė: nusijodavo pelus, iš
valydavo nuo šapų ir varpų ir 
sumaišydavo su grūdais taip, 
kad kur grūdas, kur kitas maty
ti; tai ir buvo bėralas. Išdžio
vina, sumala ir gauna bėrali
nę duoną, juodą, pasišiaušusią. 
Juokais sakydavo, kad šuo lo
ja, į ją žiūrėdamas. O kodėl 
taip svietas darė? Pertai, kad 
rugių buvo maža, kad laukai 
buvo krūmais ir miškais apau
gę; kai ėmė mažinti krūmus ir 
pievas, ėmė sėti daugiau javų. 
Ėmė sėti daugiau javų, jau rei
kėjo pasirūpinti, kaip greičiau 
juos nupjauti, ir griebėsi dalgių. 
Grūdų padaugėjo, ir bėralas 
pražuvo.

šneką palaiko Kasparas:
— Eina kalbom, būk tai koks 

ponas nusamdė vokietį kalvį ir 
davė jam ordinaruos grūdų, 
su pelais sumaišytų. Vokietis, 
gavęs tokią ordinariją, mato, 
kad. čia niekai, kad jis prie to
kios duonos nepratęs, taigi iš
valė grūdus nuo pelų ir išsi
kepė gryną duoną. Ordinarija 
duota mėnesiui, o vokietis su
valgė ją per dvi savaiti. Suval
gęs vėl eina pas poną prašyti 
duonos. “Tai kam tu pelus iš
valei, — sako ponas, — reikėjo 
sumalti, kaip daviau, būtum už
tekęs; matai, kad čia visi su pe
lais maišo.”

(Bus daugiau)
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Lietuvių muziko paskaita
Stiprėja sąjūdis už lotyną kalbą

Kun. Robert A. Skėris, Mil
waukee seminarijos profeso
rius ir Amerikos bažnytinės 
muzikos draugijos viršininkas, 
birželio 13 dalyvavo UNA VO
CE organizacijos suvažiavime 
Liederkranz patalpose New 
Yorke ir skaitė paskaitą.

Jo kruopščiai paruošta pa
skaita apie bažnytinę muziką 
ir giedojimą buvo atidžiai visų 
dalyvių sekama, ir ją užbai
gus, publika jam padėkojo at
sistojimu ir šiltais plojimais.

Paskaitininkas pareiškė, kad 
bažnytinio giedojimo' kaip ir 
apeigų ir bažnytinės architektū
ros, lygis, įvedus liturgines per
mainas, yra žymiai nukritęs. Gi 
grigališkos giesmės ir šventoji 
polifoninė muzika padeda su
kelti maldingumo nuotaiką. 
Kalbėtojas patarė nenustoja - 
mai prašyti, kad būtų regulia
riai laikomos lotynų kalba mi
šios, kaip yra leidžiama liturgi
nės konstitucijos 54-to sky
riaus. Kitaip, neturint progos 
vartoti šią bažnytinę muziką, 
kuri yra tinkama tik lotynų 
kalba giedoti, šis brangus baž
nytinis turtas, sukurtas per ke
lis šimtus metų, išnyks.

Nors daugelis atstovų nusi
skundė šių dienų “liturgine su
irute”, kun. Skėris visgi žiūri 
į padėtį optimistiškai, ypač kad 
anglų kalba vertimas naujojo 
mišių “Ordo” — eigos nebus 
įvestas prieš 1971 lapkričio mė
nesį, o jau dabar, Įvairių as
menų pastabų ir net protestų 
dėka, vertimo komisija yra su
tikusi šį tą pataisyti, ir tai ne 
tik nesklandžios kalbos ar gr& 
matikos atžvilgiu, bet ir svar
besnius dalykus, liečiančius pa
čią dogmą, kaip tai beveik he- 
retiški išsireiškimai apie komu
niją.

UNA VOCE tikslas yra rūpin
tis išimtinai liturginiais klausi
mais. Ji nepareiškia jokios nuo
monės apie naujojo “Ordo” 
teisėtumą, bet nori, kad verti
mai būtų tinkami, trūkumai pa
pildyti, neaiškumai išlyginti.

Organizacija stengiasi, kad 
lotynu kalbos vartojimas bažny
čioj būtų išsaugotas ir plečia
mas.

Šiuo reikalu Amerikos UNA 
VOCE neseniai yra pravedusi 
rezoliuciją ir pasiuntusi šventa
jam Tėvui prašymą, kad jis 
aiškiau išdėstytų įstatymą, lie
čiantį teisę vartoti lotyniškas 
apeigas, ir kad “Tridentinė ri
te” (iš prieš Vatikano II laikų) 
būtų leistinos in perpetuo.

New Yorko suvažiavime da
lyvavo ir išsamią kalbą pasakė 
iš Ziuricho atvykęs dr. Eric de 
Saventhem, pirmininkas UNA 
VOCE tarptautinės federacijos 
(apimančios 14 valstybių).

Šis nepaprastos erudicijos as
muo, turįs ryšius aukštose Va
tikano sferose, tarp kitko pa
reiškė nustebimą, kad, iš vie
nos pusės, Bažnyčia stovi už 
“pluralizmą” — įvairių liturgi
jos formų vartojimą, gi iš kitos 
pusės draudžia vartoti senąsias 
lotyniškas apeigas, kurių nori 

nemažas katalikų skaičius ir 
apie kurias pats popiežius yra 
pareiškęs, kad tos apeigos bu
vo vartojamos per keturis šim
tus metų ir jos esančios labai 
gražios.

Dr. Saventhem nuomone, A- 
merikos vyskupai yra patys pir
mieji vadai, nusistatę prieš lo
tynų kalbos vartojimą. Nekal
bant jau apie netobulus verti
mus — juos gal mažiausiai bū
tų galima kritikuoti, naujasis 
Ordo — Mišių eiga veda į

New Yorko skautams remti tėvu komitetas surengto pavasario baliaus metu. Iš k. į d.: V. Baliūnienė, I. Ga- 
runkštienė, T. Jasaitis ir A. Bulotienė. Nuotr. R. Kisieliaus

Lietuviškų knygų skyrius valstyb. bibliotekoje Kanadoje
Kanados valstybinėje biblio

tekoje Ottawoje steigiamas lie
tuviškų knygų skyrius. Jame 
planuojama sutelkti visų lietu
vių rašytojų veikalus, lituanis
tinius, istorinius leidinius lietu
vių ir kitomis kalbomis. Šis sky
rius galėtų pasitarnauti visiem, 
besidomintiem lituanistika: se
minaram, kursam, šeštadieni
nėm mokyklom, paskiriem as
menim.
Jau gauta Lietuvių Enciklope

dija, keletas lietuvių klasikų 
kūrinių rinkinių, atskirų auto
rių kūriniai.

Visi kviečiami dalį savo li
tuanistinių knygų paaukoti Ka
nados valstybinės bibliotekos 
lietuviškam skyriui.

Pageidaujama tokių leidinių:
1. Lietuviu autorių raštu — 

klasikų ir dabartinių, poezijos 
ir prozos, kalbos mokslo, tau
tosakos, žodynų;

2. Žurnalų ir laikraščių įriš
tų komplektų, išleistų nepri
klausomoje Lietuvoje ar užsie
niuose;

3. Senų knygų, maldaknygių, 
žemėlapių;

4. Tautodailės ir meno leidi
niu;

5. Lietuvių autorių mokslo 
veikalų įvairiom kalbom;

hereziją.
Kalbėtojas pastebėjo, kad 

ankstyvesnieji Vatikano suva
žiavimai apibrėžė tiesą ir pa
smerkė klaidą, gi paskutinysis 
suvažiavimas to nepadarė. Kai 
Vatikano suvažiavimas pakėlė 
pasauliečius į aukštesnį rangą, 
pirmoji pasauliečių reakcija ir 
buvo šis UNA VOCE judėjimas, 
kurs kelia balsą prieš tą pasau
linę tuštumą, užpildančią nau
jąją liturgiją, ir “tuo atžvilgiu 
mes gal esame pažangesni už

6. Lietuvių rašytojų knygų, 
verstų Į svetimas kalbas ir sve
timom kalbom;

7. Lietuvos ir lietuvių tau
tos istorijos veikalų, parašytų 
lietuvių autorių lietuvių, anglų 
ir kt. kalbomis, parašytų kita
taučių anglų ir kt. kalbomis;

8. Lietuvių kompozitorių kū
rinių, operų, dainų, koncertų 
gaidų;

9. Ankstesnės išeivijos leidi
nių, dokumentų, aprašymų;

10. Tremties laikotarpio lei
dinių, stovyklinių laikraščių, ka
lendorių, programų, švenčių ap
rašymų, metraščių.

Ant knygos viršelio pieštuku 
užrašyti “To Canadian Nation-

Žurnalistai paskyrė 
premijas už šūkius

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba 1969 buvo pa
skelbusi konkursą sugalvoti 
dviem šūkiam, kurių vienas 
turėjo liesti išeivijos spaudos 
kovą dėl Lietuvos laisvės, kitas 
— lietuvybės išlaikymą. Buvo 
paskirtos dvi premijos po 40 
dol. Konkurso terminas buvo 
nustatytas 1969 spalio 1. Ter
minui pasibaigus ir neradus vi
siškai tinkamo šūkio, LŽS cent
ro valdyba konkursą pratęsė iki 
š.m. balandžio 1 ir abi premijas 
padidino iki 50 dol.

Šiomis dienomis centro val
dyba, susirinkusi posėdžio, per
žiūrėjo 32 asmenų prisiųstus 
142 .sūkius, gautus iš JAV, Ka
nados, Europos, Australijos ir 
Pietų Amerikos.

Spaudos kovai — premijuo
tas Klevo Lapo slapyvardžiu pa
sirašytas šūkis: "Per spaudą į 
Lietuvos laisvę, o laisvėje tik
roji spauda".

Lietuvybės išlaikymui — pre
mijuotas Viktoro Degimo slapy
vardžiu gautas šūkis: "Ir vie
nas lietuvis yra Lietuva".

Atidarius vokus, paaiškėjo, 
kad pirmąjį šūkį prisiuntė A. 
Paulius iš Hamiltono (Kanado
je), o antrąjį — Ignas šmigels- 
kis iš Vakarų Vokietijos.

Laimėtojam premijos pasiųs
tos paštu. V.S. 

kitus.” šio svečio ir apie 150 
atstovų ir svečių nuomone, — 
liturgijos šventoji prigimtis pra
skiedžiama iki nebūties.

Po kalbų buvo paklausimai ir 
diskusijos. Kun. Skėris dar pa
minėjo eilę plokštelių su gero 
bažnytinio polifoninio giedoji
mo pavyzdžiais.

Prieš susirinkimą pirmą va
landą popiet Šv. Temo More 
bažnyčioj buvo specialiu leidi
mu atlaikytos giedotos lotyniš
kos mišios, per kurias jung
tinis iš kelių vietovių choras ir 
beveik visi bažnyčioje dalyviai 
jų buvo apie porą šimtų— 
giedojo grigalincs mišias.

(J.B.)

al Library”. Tokiu atveju ga
vėjui nereikės mokėti muito.

Aukojamas knygas siųsti: Dr. 
M. Ramūnas, 187 Carling Ave., 
Ottawa I, Ontario, Canada.

Visiem, prisidedantiem prie 
lietuviško kultūrinio darbo, iš 
anksto dėkojame.

Dr. Marija Ramūnienė,
Kanados L. B. valdybos 

kultūros komisijos pirmininkė

Komp. B. Budriūnas ir rašytojas dramaturgas A. Kairys peržiūri operetės 
libreto. Nuotr. L. Briedžio
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E GERIAUSIAI PAILSĖSI! PER SAVO ATOSTOGAS
CAPE COD-OSTERVILLE

E KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO

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

Ę — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE =
1 JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 1

Į AUDRONE I “ *
87 East Bay Rd., OsterviHe Cape Cod, Mass. 02655

Tel. (Area 617) 428-8425
= E
E • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvi- E 

nių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
E • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
E • Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas (7 minutės E 
= pėsčiom). E
E • Geras lietuviškas maistas. E
= Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir E 
E jau dabar priimami užsakymai.
E Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST., BOSTON, = 
= MASS. 02124 (telef. 288-5999), o po birželio 22 d. tiesiai į vilą = 
E AUDRONE — CAPE COD, MASS., MARUA JANSONAS.

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

Žvilgsnis į šešis 
dešimtmečius

(atkelta i5 3 psl.,'
vių katalikų studentų sąjungos 
valdybos pirmininku. Savo min
tis Dovydaitis bandė skleisti 
per kairiosios srovės prie “Lie
tuvos Žinių” 1910 Vilniuje imtą 
leisti “Aušrinę”. Jo straipsnis 
“Tikėjimo elementas žmogaus 
gyvenime” buvo išspausdintas, 
bet redakcija nebežadėjo spaus
dinti ta tema kitų jo rašinių. 
1911 vasario mėn. Šv. Kazimie
ro draugija Kaune prie savo 
“Draugijos” žurnalo ėmėsi leis
ti priedą “Ateitį”, kur rado vie
tos garsusis Pr. Dovydaičio 
straipsnis “Trys pamatiniai
klausimai”. Reikia pastebėti, 
kad pirmasis, ranka rašytas, 
“Ateities” numeris buvo pasi
rodęs 1910 rugsėjo mėn. Kau
no gimnazijoje, kur mokėsi Ka
zys Bizauskas, ten sudaręs 
moksleivių katalikų kuopelės 
užuomazgą.

“Ateities” vardas pasirinktas 
sekant pavyzdžiu Prancūzijos 
katalikų jaunimo žurnalo “L’ 
Avenir”, Vokietijos “Die Zu- 
kunft”, Anglijos “The Future”. 
Pr. Dovydaitis laikomas ateiti
ninkų tėvu dėl savo garsiojo 
straipsnio “Trys pamatiniai 
klausimai”. Gi ateitininkų var
das reiškė “Ateities” žurnalo 
skaitytojus, lygiai taip pat, kaip 
“Aušrinės” skaitytojai vadino
si aušrininkais, o “Varpo” — 
varpininkais. “Ateities” skaity
tojai gimnazijose pradėjo slap
tai burtis i kuopeles, o nuo 
1911 vasaros — ruošti slaptus 
suvažiavimus.

Taip Pr. Dovydaitis su veik
liais kunigais ir vienu kitu pa
sauliečiu ėmėsi statyti užtvan
ką, kuri turėjo sulaikyti iš Ry
tu ateinančia nukrikščioninimo 
bangą — besimokančio lietu
viškojo jaunimo bei Šviesuome
nės nukatalikėjimą.

Kiekvienas ateitininkų veik
los dešimtmetis turi savo vei
dą, savo nuotaikas, kokią nors 
ryškesnę žymę.

(Bus daugiau)

Chicagoje Irenos Valeckytės baleto ir muzikos mokyklos vakare gegužės 
16 buvo pastatytas Spraktukas ir Pelenė. Nuotraukoje Živilė Brakauskaitė, 
šokusi ispanišką šokolado šokį Spraktuke. Nuotr. Z.-Degučio

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. TeL (201) 
283-1981.

Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ..................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ..................  Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato . .......... 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ............................................ 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ......,..... 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys ........................ 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ........................ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai .................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ........................... .. 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stervo 4.50 2.G0
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota........ 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............ 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ........ 5.00
Aurelia, Paukštelienes pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.U0
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. Cenenės komp. įdainuota 12 liet, damų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ...................................... 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos................. Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos ._.... .. 3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, N r. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .—............   4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. iz. Vyt. Vasiliūno ........ 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............ 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ........ 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tanfošiūnienės, 12 muzikos šokių ........ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ............ 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ............ 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika..............„ 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos .._............................ 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras...........................  „ 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų .................... 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 lieC. operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras ............  4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid.......Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33%-RPM) ----------------- 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ----------------- ------ 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ............   6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........ Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 lieL dainų — 2.00
Grojame Jums. Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys  ........... 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 šokių .................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės ........ 2.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 2.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ................ 5.00
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens choro giesmės ir dainos ---------- 5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos ----------------- 5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........ 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ...................................................... 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ....... — 10.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų.................... 5.00
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų ....................... -........... (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos/ muzikosdainų ................................. 5.00

Operų Arijos, SoL SL Baro .............. Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų--------------Stereo 5.00
Lietuviško* giesmės, 12 liet, giesmių. __________ Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmė*.------------Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Ave, Brooklyn, N. Y. 11221
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Šv. Cecilijos choras Argentinoje minėjo 40 metų sukaktį
Jam visą laiką dirigavo Vaclovas Rymavičius

Buenos Aires, Argentinoj, vei
kiąs lietuvių šv. Cecilijos cho
ras atžymėjo 40 metų veiklos 
sukaktį. Jam visą laiką vado
vauja Vaclovas Rymavičius, 
tuo pačiu atšventęs savo chor
vedžio darbo 40 metų sukaktį.

.Choras pradėjo organizuotis 
1929 metais prie neseniai įkur
tos draugijos “Lietuvos”. Savo 
vedėju pasikvietė Vaclovą Ry- 
mavičių, kuris neseniai buvo at
vykęs į Argentiną.

Tuo metu pradėjo organizuo
tis ir lietuviškos pamaldos. Pa
kvietė chorą giedoti. Choras 
apsisprendė bažnytiniam giedo
jimui ir 1930 balandžio 20 pir
mą kartą giedojo Šv. Širdies 
bažnyčioje per lietuviškas pa
maldas. Tai buvo didelis įspū
dis ir didelė visų šventė. Šioji 
data ir laikoma oficialia cho
ro įsikūrimo data.

Choras vėliau pasirinko Šv. 
Cecilijos vardą ir savo šūkiu į- 
rašė — “Dievui ir Tėvynei”. O 
kai Lietuva buvo okupuota, tą 
šūkį dar pratęsė — “už Lietu
vos laisvę”. •

Tiek metų atidainavęs, cho
ras turi kuo pasigirti. Surengta 
daugybė koncertų. Kasmet ren
gia savo koncertus įvairiose sa
lėse. Dainavo visuose Vasario 
16 minėjimuose, taip pat 
dalyvavo kitose tautinėse šven
tėse. Dainavo Įvairių organizaci
jų kviečiamas, daug kartų ap-

Jaunimas rengiasi antrajam 
savo kongresui

PLB iniciatyva gegužės 16-17 
Clevelande įvyko JAV ir Kana
dos jaunimo atstovų pasitari
mas. Jaunimas posėdžiavo Čiur
lionio ansamblio namuose, 
svarstė antrojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso reikalus.

Savo svarstymus jie suformu
lavo į nutarimus, kuriuos iš
siuntinėjo laikraščių redakci
jom. Nutarimuose prašoma PLB 
tokį kongresą rengti, prašo vi
sų prisidėti prie kongreso orga
nizavimo darbo, paremti jį mo
raliai ir materialiai, skatina iš 
visų kraštų atsiųsti jaunimo at
stovus.

TRADICINE LIETUVIU DIENA 
MARIANAPOLYJE 

Thompson, Connecticut
1970 m. liepos 4 d.

DIENOS PROGRAMA
11:00 Iškilmingas šv. mišias aukoja ir pamokslą sako kun. 

Alfonsas Volungis, Aušros Vartų parapijos klebo
nas, Worcester, Mass. Šv. Mišias gieda šv. Andrie
jaus parapijos choras, vad. muz. Jonui Beinoriui, 
New Britain, Conn.

12:00 Pietūs ir įvairios pramogos, meninė programa.

Lietuvių Dienos rengėjai ir Marianapolio Marijonai nuo
širdžiai visus kviečia dalyvauti šioje TRADICINĖJE 
LIETUVIŲ ŠVENTEJE. Puiki proga pasinaudoti Dievo 
palaima — dalyvauti Šv. Mišių aukoje po atviru dangum, 
išgirsti gražių lietuviškų giesmių ir skambių dainų, lai
mėti vertingų dovanų, susitikti su draugais ir pažįstamais, 
bendrai pasilinksminti ir pasigrožėti žavinga Mariana
polio vasaros gamta.

LAUKIAME!

Vaclovas Rymavičius, šv. Cecilijos 
choro dirigentas

lankė ir kitas Argentinos vietas, 
kur yra lietuvių. Įvairiomis pro
gomis keletą kartų aplankė Ro
sario lietuvius, kur koncertavo 
ir giedojo bažnyčioje.

Nuo 1931 choras lydi maldi
ninkų kelionę į Lujan šventovę, 
savo giedojimu pakeldamas lie
tuvių maldos dvasią. Choras 
taip pat dalyvavo I ir IV P. Ame
rikos lietuvių kongrese Argenti
noje, II kongrese Urugvajuje, 
III kongrese Sao Paulo daly
vavo tik vyrų kvartetas.

Ne kartą dainavo radijo sto

Atsižvelgiant į likiminius 
lietuvių tautos siekimus, rūpin
tis, kad jaunimo kongresas pro
testuotų prieš genocidinę Lietu
vos okupaciją ir pasisakytų už 
Lietuvos laisvės atstatymą.

Kongreso metu norima supa
žindinti su viso pasaulio lietu
vių Kultūriniais laimėjimais. 
Numatomos dailės ir foto paro
dos, knygų parodos, koncertai, 
dramos veikalų pastatymai.

Taip pat numatoma paruošti 
konkrečią pokongresinę progra
ma.

tyse, prisidėjo prie lietuviškos 
radijo programos organizavimo 
ir palaikymo. Per savo gyvavi
mo metus choras yra išleidęs 
18 plokštelių. Vieną plokštelę į- 
grojo pianistas Andrius Kupre
vičius ir jo sesuo smuikininkė 
Elena Kuprevičiūtė.

Dirigentas Vaclovas 
Rymavičius

Vargu ar rasime kitą lietu
vių chorą, kurį būtų išauginęs 
vienas žmogus ir tiek ilgai jam 
vadovavęs. Šv. Cecilijos choras 
yra kartu ir Vaclovo Rymavi- 
čiaus muzikinis gyvenimas — 
tam chorui jis atidavė savo gra
žiausių 40 metų.

Gimė jis 1899 rugpiūčio 26 
Panoterių miestelyje, Ukmer
gės apskrityje. Jo tėvas buvo 
vargonininkas. 1918 baigė J. 
Naujalio vedamą vargonininkų 
mokyklą, kurį laiką vargonin- 
kavo savo gimtajame mies
telyje, pavaduodamas tėvą.

Į Argentiną atkeliavo 1928. 
Pradžioje vargoninkavo Kordo
bos provincijoje. Įsikūrus “Lie
tuvos” draugijai, konsulas J. 
Skinkis ėmė organizuoti ir lie
tuvišką chorą. Jis pakvietė V. 
Rymavičių jam vadovauti. Nuo 
to laiko V. Rymavičius ir nesi
skyrė su šiuo choru.

Dar jam teko vadovauti ir ki
tiems chorams: Barisso Mindau
go draugijos lietuvių chorui ir 
L. C. Aušros chorui.

V. Rymavičius nuo pat atva
žiavimo į Argentiną siekė aukš
tesnio muzikinio išsilavinimo. 
Jis įstojo į konservatoriją, kur 
gilino dirigavimą, kompoziciją. 
Jis yra sukūręs visą eilę dai
nų.

Hartford, Conn.
Apygardos pirmininko 

įžanginė kalba
Naujai išrinktas L. B. Hart

fordo apygardos pirmininkas 
V. Bražėnas, pradėdamas eiti 
savo pareigas, gegužės 24 per 
lietuvių Tėvynės Garsų radijo 
valandą pasakė įžanginę kalbą.

Pirmiausia pristatė naujosios 
apygardos valdybos narius. Pa
reiškė, kad apygardos valdyba 
ir toliau laikysis nusistatymo 
nerungtyniauti su apylinkėmis 
parengimų atvejais, tik derinti 
bendrus žygius bei talkinti, kur 
talka bus reikalinga. Pabrėžė, 
kad, valdybos nusistatymu, pa
grindinis L. B. vienetas yra a- 
pylinkė su jos valdyba prieša
ky.

Padėkojo visų Connecticuto 
lietuvių vardu visiem apylin
kių darbuotojam, dirbusiem 
praeitais metais ir naujai pa- 
siėmusiem pareigų naštą. “Rei
kia tikėtis, kad mes niekad ne
pritrūksime pačių gyvybingiau
sių L. B. veikėjų — apylinkių 
valdybų narių ir jiem padedan
čių veiklių bendruomeninin - 
kų”, pareiškė pirmininkas. Jis 
kvietė kiekviena Connecticuto 
lietuvį ateiti apylinkių valdy
bom i talka.

Pranešė apie apygardos val
dybos nusistatymą ir toliau lai
kytis veiksnių nustatytos lini
jos dėl bendravimo su okupuo
tos Lietuvos lietuviais tik asme
ninėje plotmėje. “Valdyba su 
didžiu nusistebėjimu sutiko ži
nia, kad kai kas iš lietuviu 
bendruomeninio nedrausmingu
mo keliu nueina taip toli, jog 
net drįsta siūlyti mum kviesti 
instruktorius iš Sovietų paverg
tos Lietuvos mūsiškiam, nuo 
bolševikų išgelbėtam jaunimui 
auklėti bei mokyti”, sakė pir
mininkas.

Ryšium su netvarka mokslo 
įstaigose, kvietė tėvus labiau 
paruosti į mokyklas leidžiamus 
vaikus ir pažadėjo Šiame reika
le valdybos talką.

Taip pat pranešė, jog naujo
ji apyg. Valdyba sudarys ko
mitetus kiekvienai darbo sri
čiai, ir prašė kviečiamuosius ne
atsisakyti komitetuose daly
vauti.

Jonas Bernotas

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
Memorial diena klebonas ku

nigas J. Bucevičius aukojo mi
nias už karius, žuvusius laisvės 
karuose, ir už mirusius parapie- 
čius bei dvasios vadus. Po to 
buvo lankomos Šv. Kryžiaus ka
pinės. Pašventintas paminklas 
vikarui kun. A. Vainauskui ir 
kitiem. Klebonas pranešė, kad 
nuo pereitos Memorial dienos 
parapijoj mirė 18 asmenų. Adv. 
L. Velishka susilaukė daug pa
gyrimo už puikiai atliktą darbą 
kapines moderninant ir graži
nant.

Į pasižymėjusių mokinių d< 
ją su atitinkamom ceremoni
jom buvo priimti Alvirne vidu
rinės mokyklos mokinė Julė 
Grauslytė ir Mykolą Scarksas. 
Julė kelis metus lankė šeštadie
nio mokyklą So. Bostone ir per
nai buvo išrinkta iškiliąja lietu
vaite Minkaus radijo parengi
me.

Miesto knygynas nupirko 
dr. A. Geručio redaguotą kny
gą anglų kalba — Lithuania: 
700 Years. Pernai pirko prof. 
V. Vardžio redaguotą Lithua
nia Under the Soviets, kurią 
per metus skaityti ėmė 12 asme
nų. Dr. A. Geručio knygą per 
du mėnesius skaitė 3 asmenys.

Putname užbaigiant mergaičių stovyklą stebi programą, šiemet pirmą kartą mergaičių stovykla rengiama 
Vermonte naujai įsigytoje stovyklavietėje.

I PIRMĄ KARTI NERINGOJ
LIETUVIŲ MERGAIČIŲ STOVYKLA |

Kviečiame visas mergaites nuo 7 iki 16 metų amžiaus:
i •

• IŠGYVENTI DIEVĄ BENDRAME GARBINIME GAMTOJE
• DŽIAUGTIS IR GILIAU PAMILTI LIETUVIŲ TAUTOS TURTĄ: šokius, dainas, 

meną, literatūra
• ATRASTI KŪRYBINGUMĄ SAVYJE IR JĮ UGDYTI
• ATRASTI DŽIAUGSMĄ ATSIVERIANT KITIEMS IR VEIKIANT KARTU
Stovyklą veda Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys nuo liepos 5 d. iki rugpiūčio 1 d. 
Stovyklos vedėja: Sesuo Marija Paulė. Dėl platesnių, informacijų kreiptis: Sesuo Dalia 
Keblinskaitė — NERINGA, RFD 4, Box 134 C, W. Brattleboro, Vt. 05301; 802-254-8090

Kun. J. Bucevičiui, Šv. Kazi
miero parapijos klebonui, birže
lio 15 suėjo 35 metai nuo įsi
šventinimo kunigu tėvu lasalie- 
čiu. Ipswich vienuolyne gyvena 
kaip pensininkas buvęs mūsų p- 
jos klebonas ir lasaliečių semi
narijos profesorius kun. dr. Pi
jus Liutkus. Taip pat pas mus 
klebonavęs kun. dr. A. Bružas 
gyvena kaip pensininkas Tex
as valstijoj. Ketvirtas lietuvis 
tėvas lasalietis, kun. K. Rūkas, 
yra misionierius Argentinoje.

Linda Tomolonytė tvarko 
Šv. Juozapo ligoninės biurą san
tykiam su visuomene. Neseniai 
priėmė penkias pradinių mokyk
lų mokinių ekskursijas, kuriom 
aprodė ligoninės veiklą ir pa
vaišino. Viena ekskursija buvo 
iš So. Bostono.

Antanas Kneižys, buvęs Dar
bininko redaktorius, sveikatai 
patikrinti savaitę išbuvęs Me
morial ligoninėj, dr. Umpos 
priežiūroj, grįžo namo pas se
serį Teklę Mitchellienę. Ligoni
nėj jį lankė jo sūnus kunigas ir 
draugai.

Kun. Povilas Vaičiūnas, Man- 
chestery gimęs ir kelis metus vi
karavęs Nashuos Šv. Patriko 

parapijoj, dabar klebonauja Til
ton, N. H. Jis šiemet mini 25 
metu įsišventinimo sukakti.v C •

Lenkų Šv. Stanislovo parapi
ja surengė iškilmingą savo su
modernintos salės atidarymo 
vakarą, į kurį atsilankė nema
ža lietuvių. Buvo gandų, kad 
Šv. Stanislovo bažnyčia bus per
kelta į “modernesnę” miesto 
dalį, bet parapiečių dauguma 
norėjo, kad ji pasiliktų tradici
nėje, įprastoje, nors dabar jau 
gal šiek tiek “prastoje” vieto
je. Vyskupas norus patenkino, 
ir bažnyčia dar kelis metus pa
siliks senoje vietoje.

Kitiem mokslo metam paskir
ta virš milijono 600 tūkstan
čių dolerių mokyklom. Tarp kit
ko, pakeltos algos ir mokyto
jam. Nashua aukštesniosios mo
kyklos .viršininko padėjėjas Pet
ras Murauckas, pavyzdžiui, gaus 
13,000 dol. metinės algos vie
toj 12,500 dol.

Vargonininko Jono Tamulio- 
nio dukraitė Marytė gavo ket- 
veriem metam stipendiją studi
juoti garsiojoje Rivier kolegijo
je. Ji kas šeštadienį per radijo 
stotį WSMN, 6:15 vai. vak., va
dovauja jaunimo programai, ku
rios metu įvairus jaunimas 
pasisako rūpimais klausimais.

Kcr.
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I IŠ VISUR j
— "Gyvataras", Hamiltono 

liet, tautinių šokių grupė, at
stovavusi Kanadai tarptautinia
me liaudies šokių festivalyje 
Prancūzijoj, pirmą kartą aplan
kys su specialia lietuviška pro
grama Vakarų Kanados lietu
vių apylinkes: Sault Ste. Marie 
— birželio 26, Winnipege — 
birželio 27, Edmontone —bir
želio 28, Calgary — liepos 1, 
Vankuveryje — liepos 4. Spal
vingą tautinių šokių ir dai
nų programą “Gyvataras” at
liks ne tik lietuviam, bet ir ki
tataučiam. Išvyką organizuoja 
lietuviu Bendruomenė Vakaru 
Kanadoje.

— Arch. dr. Edmundas Ar- 
bas lietuvių inžinierių architek
tų sąjungos skelbtame konkur
se laimėjo I premiją už indi
vidualinio vasarnamio projek
tą. Arch. Arbo suprojektuotas
vasarnam.io modelis yra labai 
dailus, patogus, nebrangus, jo 
architektūra turi ryškius lietu
viško stiliaus bruožus.

— Los Angeles lietuvių me
no vienetai—Šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujamas 
komp. Br. Budriūno, ir Jauni
mo ansamblio šokių gru
pė ’— liepos 4-5 dalyvaus Ket
virtame Vakarų Pajūrio Latvių 
dainų ir šokių festivalyje Los 
Angeles ir Pasadena, Calif.

— Kanados lietuvių didžiau
sia šventė — Lietuvių Dienos 
—šiemet ruošiant jau 16-tą kar
tą, įvyks Londono, Ont., apy
linkėje-spalio 9-11, per Kana
dos Padėkos savaitgalį. Prama
tyta plati programa: penktadie
nį — jaunimo šokių vakaras, 
šeštadienį — sporto šventė ir 
vakarinis susipažinimo balius, 
sekmadienį — iškilmingos pa
maldos, meno paroda ir koncer
tas su plačia jaunimo progra
ma, dalyvaująrit net pen-kiem 
ansambliam.
— Simpoziume “Lietuvių poli

tinės ideologijos naujų idėjų 
šviesoje” kalbės Algirdas Ka- 
sulaitis, inž. Jonas Jurkūnas, 
Mykolas Drunga, Jonas Daugė
la ir kiti. Moderuos “Varpo” re
daktorius A. Kučys. Simpoziu
mas įvyksta birželio 27 d. “Var
po” skaitytojų suvažiavimo 
proga Community salėj Union 
Pier, Mich. Rengia Varpininkų 
filisterių draugija.

— Sol. Algimantas G r i gas 
Chicagos International pramo
gų vietos atidaryme giedojo 
JAV himną. Vietovė atidaryta 
Washington Prk., salėj. Iškilmė
se dalyvavo trejetas tūkstan
čių žmonių, jų tarpe burmist
ras R. Daley ir kiti aukšti pa
reigūnai. Tai pirmas tokio po
būdžio parkas visame pasau
ly. Sol. A. Grigas buvo pakvies
tas burmistro ir parkų virš. Da
niel J. Shannon. Iškilmės bu
vo transliuojamos per daugelį 
radijo stočių.

— Vasaros stovykla Romu
voje, Huettenfelde, lietuvių šei
mų vaikam nuo 8 iki 14 m. am
žiaus ruošiama liepos 26 — 
rugpiūčio 15.

— Rengiamas veikalas apie 
genocidą Lietuvoje. Vliko paves
tas, Lietuvos tyrimo institutas 
jau pasirašė sutartį su dviem 
autoriais, kurie pradėjo ruošti 
studiją apie sovietinį ir nacinį 
genocidą Lietuvoje. Knygą su
darys trys dalys: I. Sovietinis 
genocidas 1940-1941 m., II. Na
cinis genocidas 1941-1944 m. ir 
III. Sovietinis genocidas nuo 
1944 m. Jei kas turėtų kon
krečios medžiagos, prašoma ją 
siųsti Lietuvos tyrimo institu
tui. Knygos išleidimą finansuo
ja Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kuris tikisi pi
niginės paramos ir iš lietuviu 
visuomenės. Knyga bus pradėta 
spausdinti anglų kalba 1971 pa
baigoje. Medžiagą ir aukas pra
šome siųsti adresu: Lithuanian 
Research Institute, 29 West 57 
St., 9 Fl., New York, N. Y. 
10019. (Elta)
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VIII ATEITININKŲ KONGRESO CHICAGOJ PROGRAMA
Penktadienis, rugsėjo 4, 

Jaunimo centre.
4 vai. p. p. — registracija ir 

infomacija.
5:30 vai. — užkandžiai.
6:30 vai. — religinės dailės 

parodos atidarymas,
7:30 vai. — literatūros vaka

ras — rengia Šatrijos Korp.
9 vai. — susipažinimo vaka

ras ir šokiai. Groja du orkest
rai.

šeštadienis, rugsėjo 5, Jauni
mo centre.

8 vai. — registracijos tąsa.
9 vai. — kongreso atidary

mas: dr. P. Kisielius. Invokaci- 
ja, ateitininkų himnas, prezidiu
mo, mandatu, nutarimu bei 
rezoliucijų komisijų sudary
mas.

9:30 — paskaita aktualiais 
klausimais prof. Adolfo Damu- 
šio.

11:30 vai. — Ateitininkų 
Federacijos vadovybės prane
šimai: AF reikalu vedėjo. ASF, 
Ateities žurnalo, Sąjungų pir
mininkų ir Ateitininkų Federa
cijos vado.

3 vai. — simpoziumas. Mo- 
deruoja Vaclovas Kleiza. Sim
poziumo tema: ateitininkijos są
jūdžio prasmė ir kryptis.

5 vai. — pertrauka vakarie
nei.

8 vai. — koncertas — Or
chestra Hali — miesto centre.

a. Čiurlionio “Jūra”.
b. Dvi ištraukos iš siuitos 

“Miško šventė”.
Išpildo Chicagos simfoninis 

orkestras. Diriguoja prof. V. 
Marijošius.

c. Beethoveno koncertą Nr.
1 in C Major Op. 15 pianinu 
išpildo Antanas Smetona.

d. Dvi ištraukos iš operos 
“Fidelio” — “O dėkui Jums, 
gerieji žmonės”.

Tercetas: D. Stankaitytė, S. 
Baras. J. Vaznelis.

e. “Geros vilties trimitas”. 
Kvartetas: D. Stankaitytė. St. 
Baras, A. Brazis, J. Vaznelis.

Sekmadienis, rugsėjo 6 Jau
nimo centre.

9 vai. — konstitucijos pakei
timų ir nutarimų bei rezoliuci
jų priėmimas. Ateitininkų ta
rybos rinkimai.

11 Vai. — iškilmingas posė
dis.

a. — garbės svečių pristaty
mas ir prezidiumo kvietimas.

b. — sveikinimai žodžiu ir 
raštu.

c. AF Vado prof. dr. J. Pi- 
kūno kalba.

New Yorko moksleivių ateitininkų 
vėliava metinėje šventėje.

d. — ateitininkų himnas.
1 vai. — pietų pertrauka.
2 v. Renkamasi Marijos 

Aukšt. mok. aikštėje su sąjun
gų vėliavomis ir organizuotai 
einama į Marquette Parko lietu
vių parapijos bažnyčią iškil
mingoms pamaldoms. Eisenai 
vadovauja Vladas šoliūnas.

2:30 vai. — koncelebruotcs 
mišios, aukojamos vysk. V.

N. Y. moksleivių at-kų metinė veikla
New Yorke 1969-1970 veik

los metai buvo tikras darby
metis. Metai — pilni darbo, pa
sisekimų, kartais ir nesklandu
mų — nepaprastai greitai pra
bėgo.

Rugsėjo 27 metai oficialiai 
prasidėjo bendru kuopos susi
rinkimu, kur naujai išrinkta 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirmininkas — Algis Nor
vilą. vicepirmininkas — Jonas 
Vainius, sekretorė — Rasa Na
vickaitė. iždininkė —- Monika 
Vainiūtė, korespondentė—Rita 
Čepulytė ir narys — Petras Tu
tinas. Moksleivių globėjos buvo 
L. Vainienė ir A. Radzivanienė.

Iš viso sušaukta šeši susirin
kimai. Temos buvo Įvairios ir 
aktualios — analizuojančios 
žmogaus vidines bei išorines 
problemas. Paskaitininkai buvo 
Tėv. T. Degutis, OFM, A. Sa
balis.'kun. J. Šulcas ir kun. J. 
Pakalniškis. Kai nebuvo paskai
tininkų. patys nariai pravedė 
diskusijas ir kėlė klausimus. Po 
susirinkimu būdavo kūrvbos 
valandėlės. pasilinksminimai. 
Šiem metam yra dar numato
mas vienas užbaigiamasis susi
rinkimas.

Buvo suruošta gruodžio 14 
kartu su sendraugiais prieška
lėdiniai pusryčiai ir trys dide
lės šventės: šeimos šventė — 
sausio 10. Užgavėnių blynų-kau- 
kių balius — vasario 7 (ruoš
tas su sendraugiais ir studen
tais) ir ateitininkų metinė šven
tė — balandžio 18-19.

Metų bėgyje susikūrė ir mer
gaičių sekstetas, kuri sudarė: 
Rita čepulytė. Giedra Kregž- 
dytė. Rasa Navickaitė, Gina Si
monaitytė ir Monika Vainiūtė. 
Ši dainuojanti grupė pasirodė 
net trijuose parengimuose: šei
mos šventėj, Liet. Kat. Mo
terų Kultūros Draugijos vaka
re ir Neringos stovyklos Įkur
tuvių parengime New Yorke, 
šešetukas žada tęsti savo dar
bą ir ateinančiais metais,, pade
dant muzikui Mykolui Cibui.

Moksleiviai siuntė atstovus Į 
Putnamo ir Dainavos žiemos 
kursus bei i Philadelphijos, To
ronto ir Washingtono metines 

New Yorko moksleivių mergaičių sekstetas, iš k. j d. Rita Čepulytė, Rasa 
Navickaitė, Rasa Kregždytė, Monika Vainiūtė, Giedra Kregždytė.

Brizgio, asistuojant Sąjungų 
dvasios vadam.

7 vai. — banketas.
a. — premijų įteikimas.
b. — sveikinimai.
Pirmadienis, rugsėjo 7, Jau

nimo centre.
9:30 v. — kongreso reikalam 

užbaigti posėdis. Sąjungų atsto
vų pasitarimai ir kiti posė
džiai.

šventes. Organizuotai dalyvavo 
Tyliosios Bažnyčios koncerte, 
Vasario 16-toje, Fronto Bičiu
lių ir prezidento Stulginskio 
minėjimuose. Šią vasarą žada
ma siųsti penkis atstovus Į 
ateitininkų kongresą Chicagoje.

“Jaunystės Keliu” — moks
leivių at-kų neperiodiniai lei
džiamas laikraštėlis pasirodė 5 
kartus šiais metais. Laikraštė
lis būdavo platinamas Įvairiuo
se parengimuose ir siunčiamas 
i visas kuopas. Pirmus du nu
merius redagavo kolektyvas, ki
tus suredagavo Jonas Vainius.

Moksleiviai planuoja atžymė
ti vaisingus ir laimingus veik
los metus su nepaprastu paįvai
rinimu.

Rita Čepulytė

MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS 
RINKIMAI

Moksleivių Sąjungos rinkimi
nis suvažiavimas Įvyks Daina
voje moksleivių stovyklos gale, 
liepos 4, šeštadienį.

Šiuo metu yra du kandidatų 
sąrašai — iš Toronto ir New’ 
Yorko. Kuopų rinkti atstovai, 
kurie nestovyklauja stovykloje, 
bet kurie atvažiuoja tik suva
žiavimui, turės mokėti savaitga
liui 10 dol. ir 5 dol. suvažiavi
mo registracijai. Atvažiavusieji 
visi atstovai ir svečiai laikosi 
stovyklos vadovybės nustatytos 
tvarkos. Atstovam nakvynės 
bus parūpintos stovykloje, bet 
svečiai turės patys nakvyne pa
sirūpinti. Svečiai už maistą mo
ka 1 dol. už kiekvieną valgi.

Visi atstovai dalyvauja uni
formuoti, atsiveža kuopos vė
liavą ir kuopos veiklos praneši
mą, apimantį tik šiuos praėju
sius mokslo metus. Taip pat at
siveža savo patalynę, jei nak
vos.

Jei kam reikės pristatymo į 
Dainava iš traukiniu ar betko- 
kios kitos stoties, prašomi rš 
anksto pranešti MAS cent, val
dybai — Algiui Puteriui (416) 
762-6787 arba skambinti Daina- 
von šiais telefono numeriais 
(313) 428-8919 arba (313) 428- 
8394.

Iki pasimatvmo Dainavoje!
MAS centro valdyba

DARBININKAS

IŠ ATEITININKŲ 
VEIKLOS

Prieskongresinė stc vykia 
rengiama rugpiūčio 30 ir rugsė
jo 4 Dainavoj. Stovyklai va
dovaus p. Kolyčius, berniukų 
vadovas bus Romas Mitalas, 
mergaičių — Sigutė Kavaliūnai
tė. Berniukų sporto vadovas— 
Donatas Balčiūnas.

Stovyklos pagrindinė studi
jų mintis bus —- Drąsus žvilgs
nis į save. Numatyti prelegen
tai, kurie jau sutiko dalyvau
ti, yra dr. Antanas Sužiedėlis 
ir dr. Vytautas Vygantas.

New Yorko ateitininkų sen
draugių valdybą sudaro: Kazys 
Vainius — pirm., Marija Lušię- 
nė ir Adolfas Kregždys — vi
cepirmininkai, iždininkas 
— Bronius Bobelis ir sekreto
rius Petras Ąžuolas. Skyriaus 
dvasios vadas yra kun. Stasys 
Raila.

Studijinis seminaras numato
mas surengti rugpiūčio mėn. vi
duryje New Yorke. Seminaras 
rengiamas ryšium su ateitinin
kų jubiliejiniu kongresu ir bus 
nagrinėjamos dabarties aktua
lijos.

Moksleivių ateitininkų sto
vyklos be Dainavos dar vyksta 
Montrealio Baltijoje — liepos 
19-26, Wasagoj, Wasaga Beach 
— liepos 26 — rugpiūčio 9. Ry
tų — Neringoje, Vermonte— 
rugpiūčio 9 — 23. Dainavoje 
prieškongresinė stovykla bus 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 4 (kai
na 25 dol.). Chicagoje ateiti
ninkų aštuntasis kongresas — 
rugsėjo 4-7.

STOVYKLOS DAINAVOJE
Moksleivių at-kų sąjunga or

ganizuodama jaunimo stovyk
las siekia sudaryti sąlygas jau
nimui susipažinti, pabendrauti, 
sveikai paatostogauti ir ugdyti 
organizacinį sąmoningumą. Pro
gramoje — sportas, iškylos į 
apylinkės gamtą, vakarais lau
žai, pasirodymai, vaidinimai ir 
šokiai... Organizacinis lavini
mas, pašnekesiai, būrelių disku- 
jos taip pat sudaro svarbią pro
gramos dalį.

MAS labai ragina tėvus ypa
tingai šiais jubiliejiniais ateiti
ninkijos metais savo vaikus 
leisti gausiai dalyvauti at-kų 
jaunimo stovyklose.

Dainavoje stovyklos vyks
ta: moksleivių — birželio 21— 
liepos 5, jaunučių — liepos 5- 
liepos 19.

Registracija per vietos globė
jus. Kainos tokios: dviem sa
vaitėm: — 55 dol. vienam as
meniui iš šeimos, 90 dol. dviem 
iš šeimos, 125 dol. trim iš šei
mos. Vienai savaitei: 30 dol. 
vienam iš šeimos. 50 dol. — 
dviem iš šeimos, 60 dol. trim 
iš šeimos.

Registracijos mokestis 5 dol. 
nuo šeimos.

Svečiam neparūpinamos nak
vynės ir reikalaujama, kad iš 
stovyklos išvyktų vakaro prog
ramai pasibaigus. Už maistą vie
nas doleris už kiekvieną valgį, 
pav. 1 dol. pusryčiam, 1 dol. 
pietum ir t.t.

Pageidaujama, kad važiuoją 
į stovyklą moksleiviai ir jaunu
čiai atsivežtų savo uniformas: 
mergaitėm baltos bliuskutės ir 
tamsiai mėlyni sijonukai su 
emblema (moks, juostos), ber
niukam balti marškiniai ir 
tamsios kelnės (ilgos) su ženk
liukais ir juostelėm.

Laukiame!
MAS centro valdyba

NEW YORKO JAUNŲJŲ 
VEIKLA

Jauniai moksleiviai, kurių 
yra 14, su globėjos A. Radzi- 
vanienės nepailstama pagalba 
judriai veikė šiais metais. Su
sirinkimai buvo šaukiami kas 
tris savaites privačiuose na
muose. įvyko 10 jaunių susi
rinkimų, per kuriuos buvo ban
doma supažindint jaunius su a- 
teitininkų ideologija deklamuo
jant, skaitant, dainuojant ir 
diskutuojant. Jaunių v-bą su
darė pirmininkė Rūta Oniūnai-
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Philadelphijos ateitininkų šventėje. Prie vėliavos iš k. j d.: Renata Baraitė, Kazys Ramanauskas, Ramunė Si- 
leikaitė, toliau garbės prezidiumo dalis — Juozas Gaila, Gediminas Surdėnas ir Arvydas Barzdukas. Vėliavą 
bučiuoja moksleivių ateitininkų pirm. Rimas Juzaitis, duodamas studentų ateitininkų įžodį. Nuotr. K. Cikolo

Philadelphijos ateitininkų šventės metu Įžodį davę jaunučiai, moksleiviai ir studentai. Iž k. į d. Vytas šalčiū- 
nas. Danutė Stankutė, Aušra Kanavičiūtė, Aušra Gežytė, Juozas Krakauskas, Aldina šalčiūna’itė ir Rimas 
Juzaitis. Nuotr. K. Cikolo

PHILADELPHIJOS METINE ŠVENTE
Paskutinė šių mokslo metų 

šventė, įvykusi gegužės 30-31 
savaitgalyje, praėjo gražiai ir 
nuotaikingai. Philadelphiš - 
kiai, pasirinkę nuostabiai gied
ria diena, susilaukė nemažo 
skaičiaus svečių iš Baltimorės, 
New’ Yorko, Washingtono ir To
ronto.

Apie antrą valandą po pietų 
visi susirinko p. Gasparėnų 

-erdvioj sodyboj, kuri yra ža
vingo ežero pakrantėj, Delran, 
New Jersey. Susitikę su seno
kai nematytais draugais ir pasi
šnekučiavę, visi pradėjo spor
tuoti — žaisti tinklini, futbo
lą. kiti kepinosi saulėj, irkla
vo laivelius ar net surengė van
dens “mūšį” ežero vidury.

Pasilinksminę ir pasivaišinę, 
grįžo prie naujos programos da
lies. kurią pradėjo Rimas Juzai
tis, pristatydamas paskaitinin
ką Arvydą Barzduką iš Wash
ingtono. A. Barzdukas savo pa
skaitos temą apie tautiškumą 
išdėstė aiškiai ir nuosekliai, pa
brėždamas, kad žmogus negali 
laikyti savęs pilnu ateitininku, 
jei atsižada nors vieno iš pri
siektųjų principų. Pabrėžė, kaip 
svarbu nepamesti savo bruožų 

- svetimų kultūrų pasauly. Pavyz
džiais parodė, kokia nemari ir 
galinga tėvynės meilė. Po to 
buvo klausimai ir diskusijos.

Vakare, gerokai orui atvėsus, 
visi nuskubėjo ruoštis vakari-

tė, sekret. Regina Lcleivaitė 
ir iždininkas Romas Bobelis.

N. Y. dešimtis jaunučių 
moksleivių, globojami Reginos 
Balsienės, turėjo dešimti susi
rinkimų šiais metais. Įvairių 
darbelių forma p. Balsienė ban
dė supažindinti jaunučius su 
ateitininkų principais ir ženk
leliais.

nei progi amai, prie laulc*. 
Laužo pradžia kiek nusitęsė, be
laukiant atvykstančio iš Toron
to MAS -CV pirmininko Algio 
Puterio. Bet nenuobodžiauta. 
Tuoj susidarė dainuojantis ra
telis. * •
Atvykus Algiui Puteriui, visi, 

susėdę aplink laužą, kurį už
kūrė sodybos šeimininkas p. 
Gasparėnas, jautėsi lyg vėl sto
vykloj esą. Laužas praėjo labai 
gyvai — pilnas juokų, lenkty
nių. dainų. Begęstant laužui, vi
si sukruto šokti ilgai, ilgai po 
žvaigždėtu dangum.

Kita rvta 10:30 v. visi moks
leiviai organizuotai dalyvavo 
mišiose. Po mišių buvo iškil
mingas posėdis, įžodžio davi
mas. Paskaitą skaitė Arvydas 
Barzdukas. Įspūdingai kalbėjo 
apie žmogaus kliūtis, kurios 
trukdo jam sugyventi su savim, 
su kitais ir su Dievu. Išvedė, 
kad laikas yra Dievo skirtas 
kiekvienam atlikti paskirtą mi
siją.

Po paskaitos buvo vaišės ir 
meninė dalis. Buvo jaunučių

PASIŽYMĖJO MOKSLE

Jonas A. Vainius šį pavasa
rį su aukštais pažymiais baigė 
St. John’s Preparatory gimna
ziją, kur keturiem metam bu
vo priimtas į National Honor 
Society. Gavo stipendiją į New 
Yorko Universitetą, kur žada 
tęsti toliau mokslus.

Jonas Vainius šalia mokslo 
darbų reiškiasi ir lietuvių ben
druomenėje. Nuo mokyklos pra
džios priklauso N. Y mokslei
viam ateitininkam, kur šiais me
tais redagavo kuopos laikraš
tėlį “Jaunystės Keliu”. Taip 
pat priklauso skautų organi
zacijai, Atletų Klubui ir N. Y. 
tautinių šokių grupei. 

vaidinimėlis ir moksleivių mon
tažas, palydint Philadelphijos 
mergaičių kvartetui.

Programai užsibaigus, vieni 
skubėjo į namus, o kiti vyko 
apžiūrėti įdomesnių Philadel
phijos vietų. Bet laikas greit bė- 
go. ir atėjo atsisveikinimo mo
mentas. Išsiskirstė liūdni, bet 
kupini šiltos ateitininkiškos 
dvasios. R. č.

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

Jonas A. Vainius Nuotr. V. Maželio
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GRAŽIOS VAIŠES PAS DR. J. IR A. KAZICKUS
Dr. Juozas ir Alė Kazickai 

birželio 14-tos vakarui buvo su
kvietę gana gausų svečių bū
rį. Viso net 150. Svečiai buvo 
ne tik iš New Yorko ir jo apy
linkių, bet ir iš tolimesnių mies
tų — iš Washington©, Baltjmo- 
rės, Detroito. Tai jų šeimos bi
čiuliai, dirbę kur nors drauge 
komitetuose, padėję organizuo
ti madų parodas, Lietuvių Fon
do vajus.

Svečiai buvo sukviesti į iš
taigų Bannie Briar Country 
Club, Larchmont, N. Y. Pradė
jo rinktis 6:30 v.v. kokteiliam.

Vakarienė prasidėjo 8 v.v. 
Seimininkas dr. J. Kazickas, vi-

sus pasveikinęs, invokaciją su
kalbėti pakvietė kun. V. Dabu- 
šį. Pasirodo, šiai puotai buvo 
bent kelios progos. Svarbiausia 
Vieno šeimos nario gimtadie
nis. Nors tai ir nebuvo viešai 
pasakyta, bet kiekvienas pats 
numatavo, kad tas narys yra p. 
Kazickienė. Sugiedota ilgiausių 
metų.

Koncertinė programa
Jau pietų metu prabilo me

lodingas Joe Thomas orkest
ras. Sujudo šokti, o paskui 
pats orkestras ėjo nuo stalo 
prie stalo, intonuodamas lietu
viškas dainas. Kiekvienas sta
las pasirinko savo dainą ir sten-

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

to vaka-

aktorius 
skaitė
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Jonui Saliamonui
mirus, dukrai dantų gydytojai Reginai Saldaitienei ir 
šeimai gilią užuojautą reiškiame.

New Yorko ir New Jersey
Dantų Gydytojų Draugija

Jonui Saliamonui
mirus, poniai Saliamonienei, dukrai dr. Reginai Saldaitie- 
nei ir sūnui Vytautui su šeimomis gilią užuojautą reiškia

gėsi ją gražiai padainuoti.
Atnešus kavą, prasidėjo vaka

ro koncertinė ir literatūrinė da
lis, kurią pravedė pats šeimi
ninkas, dr. J. Kazickas, šiltais 
žodžiais pristatydamas 
ro menininkus. i 

/ Žymusis dramos 
Henrikas Kačinskas
Vaižganto “Dėdžių ir dėdienių” 
vaizdelį, kaip Mykoliukas sėdi 
lauke ant ežios, groja savo dar
bo smuikeliu ir kaip pamato 
Severiją. Vaizdelis pilnas gam
tos meilės, pilnas nostalgijos 
ir graudaus ilgesio. Ten pa
prastas darbo žmogus paverčia
mas gamtos dalele — žiogu— 
ir kartu praskleidžiama jo tra
pi būtis. Aktorius moka iš
griebti visus nuotaikų subtilu
mus, išlaikyti dramatinę įtam
pą ir atiduoti žodžio pilnumą.

• Klubo garsiakalbių sistema 
veikė tobulai, taip į tolimiau
sius salės kampus nunešė sub
tiliausius aktoriaus niuansus.

Žodinę dalį palydėjo solis
tė Daiva Mongirdaitė, iš Bosto
no. Ji nešykštėjo dainų ir pa
dainavo bent kelias liaudies dai
nas, mūsų kompozitorių kūri
nius ir operų arijas.

Kas seka šios elegantiškos 
dainininkės pasirodymus, tas 
turi progos pasidžiaugti jos da
roma pažanga. New Yorke ji 
nėra dažnas svečias. Paskutinį 
kartą buvo gruodžio 7 per Re
liginės Šalpos koncertą. Ir štai 
nuo to laiko dainininkė labiau 
išaugo ir sutvirtėjo, dar la
biau apvaldė savo, balsą, pagili
no interpretaciją. Ir šis daina
vimas buvo be priekaištų, ku
pinas jėgos ir žavinčios for-

Ifi
v

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

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.

SERVICE

JANIE’S Beauty Shoppe specializ
ing in Permanents. Late nite Wed., 
Thur, and Fri. — 188 Amherst St., 
East Orange, N.J. 201— OR 2-9734

Jadvyga ir Antanas VYTUVIAI

jrz *
« . - • — - . . .

Brangiam tėveliui mirus, 

DR. REGINĄ SALDAITIENĘ 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

M. ir A. ŽEMAIČIAI

A. f A.

Jonui Saliamonui
mirus, žmonai Salomėjai ir dukrai dr. Reginai Saldaitie
nei su šeima reiškiame užuojautą.

Jonas ir Pajauta IVASAUSKAI

A f A

Jonui Saliamonui
mirus, jo žmonai Salomėjai, dukrai dr. R. Saldaitienei ir 
sūnui inž. Vytautui su šeimomis gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Elena ir Ildefonsas KRASAUSKAI

Brangiai Mamai 
A f A

Kotrynai VolodkeviČicnei
mirus Lietuvoje,

jos sūnui Alfonsui ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Vytautas Norkus, šeima ir Jonas Telksnys

Liūdesio valandoje, mirus brangiai mamytei
A. | A.

Bronislavai Buiko,
nuoširdžiai užjaučiame jos dukterį, mūsų narę Henriką 
Kirkylienę,, dukterį Mariją Tarulienę, anūką Viktorą 
Kirkylą su šeima.

D.L.K. Birutės karių moterų d-ja, N.Y. skyrius

Dr. J. Kazicko vaišėse. Pr.iekyje Jūratė Kazickaitė, Kęstutis ir Mykolas Kazickai, toliau matosi Lietuvos konsu
las A. Simutis, dr. V. Slavinskas, dr. H. Armanas. Akordeonu groja Joe Thamas. Nuotr. V. Maželio

mos, pilnas lyrinės nuotaikos 
ir dramatinės Įtampos.

Dainininkė turi savitą ir kuk
lią laikyseną. Nesiblaško, ne
vaidina audringo romantiko ge
nijaus, bet, ramiai stovėdama, 
sutelkia visų dėmesį į savo bal
są.

Daug padėjo ir tobula garsia
kalbių sistema. Dainininkė sto
vėjo atokiai, bet mikrofonas 
vistiek surinko kiekvieną 
jos subtilų toną ir perdavė vi
sai salei. Triukšmingose forte 
vietose garsiakalbiai “neužsi- 
kimšo” ir “nepersikrovė”. Visa 
laika buvo švarus natūralus bal
sas.

Prieš pabaigą į dainavimą įsi
terpė pianistė Aldona Kepalai- 
tė. Ji dainininkę palydėjo 
nu, dabar pati įspūdingai 
skambino pora dalykėlių.

Užsklandai vėl dainavo
Daiva Mongirdaitė. Publika ją 

sutiko ir negailėjo ploji-

PAINTING 
INSIDE and OUTSIDE

All work guaranteed. No job too 
big or too small. Free estimates — 
call after 4:30 PM — 998-6388 — 
Mr. GREGORY, 107 Avenue MP’, 
Brooklyn, N.Y.

pia- 
pa-

sol.

to buvo šakiai, kuriem 
tikrai išradingas ir spal-

šiltai 
mu.

Po 
grojo
vingas Joe Thomas orkestras. 
Jis šlagerius dainavo visokiau
siom kalbom, net angliš
kai apie Lietuvą. Gražios vai
šės baigėsi 12 v.v. (p.j.)

PASIŽYMĖJO MOKSLE
Mykolas Yudd-Jadzevičius, 

JMr. ar_Mrs. Anthony. Jadzevičių 
sūnus, Šv. Benedikto paruošia
mojoj mokykloj Newarke, N.J., 
gavo aukščiausius pažymėjimus 
už pažangumą moksle, už suge
bėjimus vadovauti ir už pasižy
mėjimą sporte. Jis buvo mo
kyklos garbės sąrašuose, buvo 
krepšinio komandos kapitonas 
ir savo baigiamosios klasės pre
zidentas. Jo tėvai gyvena 1381 
Aline St., Elizabeth, N. J.

Tai suteikė džiaugsmo rfe tik 
tėvam, bet ir Tėv. Juozui Bart
kui, O.S.B., kuris toje mokyklo
je yra dekanu mokslo reikalam. 
Jis yra vienintelis lietuvis mo
kyklos administracijos štabe. 
Šalia mokytojo darbo Tėv. J. 
Bartkus dar laiko mišias lietu
vių švč. Trejybės bažnyčioje 
Newarke.

Mykolas Yudd nori lankyti 
Šv. Juozapo kolegiją Philadel-

Mykolas Judd-Jadzevičius

— Šeimų šventė Putnamo se
serų sodyboje bus liepos 5-12. 
Pokalbių tema: Šių dienų šei
mų problemos. Kasdien bus du 
pokalbiai, kuriuos praves: kun. 
S.t. Yla, dr. J. Girnius ir sesuo 
Teresė, psichologė. Popietis bus 
laisvas,, ir šeimos galės nuva
žiuoti prie vandens. Septynių 
mylių nuotoly yra du paplūdi
miai, o Atlantas už 30 mylių. 
Pokalbių metu mažieji bus glo
bojami. Asmenys ar šeimos, no
rį atvykti poilsio, gali vykti jau 
dabar. Registracijos ar informa
cijos reikalais kreiptis: Sister 
M. Palmira, Immaculate Con
ception Convent, Putnam, Con
necticut 06260. Telef. (203) 
928-5828.

Kas norėtu skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

SPARNUOTI LIETUVIAI — 
DARIUS IR GIRĖNAS. Petro 
Jurgėlos parašyta knyga. Plačiai 
vaizduoja pasirengimą žygiui, 
skridimą ir ju tragišką žuvimą 
Vokietijoje. Surinkta platūs 
spaudos atsiliepimai. Knyga tu
ri 384 psl., 81 nuotrauką ir 5 
brėžinius. įrišta i kietus virše- c 

liūs.
Knygos yra vos keliolika 

egzempliorių. Kaina 7 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joje.

P & M PAINTING
COMMERCIAL - INDUSTRIAL 

HOMES and STORES
Inside and outside work. We take 
pride in our work. 1206 East 34th 
Street, Brooklyn, N.Y. Call 693-9449

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

H. W. FEMALE

EXP OPERATORS
On Men’s Sport Shirts — section or 
complete steady nice working condi
tions fully air conditioned — JAC- 
LEE APPAREL. 550 Suffolk Ave. 
Brentwood. L.I. Call 516-231-8777

DEXTER PARK
PHARMACY IjSI

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

phijoje ir nori studijuoti medi
ciną.

Jam atžymėjimas buvo įteik
tas birželio 5, dalyvaujant 500 
studentų ir tėvam.

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti. 100 ženklelių už 1 dol. Platinto
jams nuolaida. Kreiptis: Darbininkas, 910 Willoughby Avenue, 
Grooklyn, N.Y. 11221.

NEW YORK

Lietuvos atsiminimų
radio valanda

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

Direktorius:
DR. JOKŪBAS J. STUKAS

1467 Force Dr.,
Mountainside, N.J. 07092

telef. (201) 232-5575

Remkime
lietuvius 
misionierius

Lietuviai misionieriai daug aukojasi 
įvairiuose misijų kraštuose. Jie rei
kalingi paramos. Aukas ir šv. Mišių 
stipendijas jiem prašome siųsti:

LITHUANIAN CATHOLIC 
RELIGIOUS AID
64-09 56th Road
Maspeth, N.Y. 11378.

Jūsų aukos atleidžiamos nuo mokes
čių. Gausite kvitą.

LKRš Valdyba

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-------—

$ Lietuviškam rajone — S.
< LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ
c < ■ r

$ Alice’s Florist Shop
107-0$ Jamaica Ave. Richmond HUI, N. F. **

--------- Gėlės įvairiom progom ---------
v* Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- $ 
$ kare: 758-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. £

Dainuojame su Lione — nauja šios plokštelės laida, {dainuota Lionės Juo
dytės. Kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida. Gaunama Dar
bininko administracijoje.
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DARBININKAS
O 

NAUJIENOS,
VI. Audėnas, New Jersey 

apygardos rinkimų komisijos 
pirmininkas, VI-tosios Tarybos 
rinkimam prasidėjus susirgo ir 
gulėjo ligoninėje. Dabar grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta namuo
se. Visų rinkimų pravedimo ir 
koordinavimo naštą nešė ir taip 
sėkmingai ir sklandžiai užbai
gė rinkimų komisijos darbus 
vicepirmininkas Alfonsas Jar- 
mas ir sekretorė E. M. Juškie
nė su nariais dr. St. Skripkum 
ir J. Kiaušu.

Darbininko spaudos kioskas 
su lietuviškų plokštelių rinki
niais bei naujomis lietu
viškoms! knygomis pa
kviestas dalyvauti birželio 

28 Lietuvių klubo rengiamam 
Piknike Ronkonkoma, L. L, N. 
Y. Ta pačia proga Darbinin
ko skaitytojai galės apsimokėti 
prenumeratas, neskaitą laikraš
čio turės progos jį užsisakyti 
pirmiem metam papiginta kai
na už 5 dol.

Berniukai, vykstą į vasaros 
stovyklą Kennebunkporte, Mai
ne, bus paimti nuo pranciško
nu vienuolvno Brooklyne birže
lio 26, penktadieni, 10 vai. ry
to.

Organizuojamas autobusas i 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 26. Autobusas išeina sek
madienį, 6:30 v. ryto, nuo 
pranciškonu vienuolyno 680 
Bushwick Av., Bklyn, N. Y. 
7:00 sustoja prie Shalins Funer
al Home 84-02 Jamaica Ave., 
Wocdhavene. Kelionė asmeniui 
11 dol., įskaitant ir Įėjima į pik
niką. Registruotis Darbininko 
administracijoje GL 2-2923, va
karais GL 5-7068, pas M. Šalins- 
kienę 296-2244, E. Kašetienę 
ST 2-6814. Gautas modernus ir 
patogus kelionei autobusas, ir 
tik vienas. Prašoma užsirašyti 
iš anksto ir nesivėlinti laiku at
vykti.

A. a. Juozo Valako prisimi
nimui pagerbti Balfui suaukota 
155 dol.: Katharin ir Peter Uk- 
nes, Lithuanian Doll Commit
tee, dr. Eugenijus Zavadzka, 
Žiaugrių šeima, Stasys Valatka, 
Jonas ir ponia Butwell, Edvar
das ir Kazimiera Genevich, So
fija ir Vincas Akelaičiai, Bro
nė Spūdienė.

Liet. Religinės šalpos ir 
Liet. Moterų Kultūros draugi
jos rengiamam koncerte gruo
džio 6 Franklin K. Lane mo
kyklos salėje pakviestas daly
vauti Apreiškimo parapijos 
choras ir sol. Ona Zubavičienė. 
Numatyta programa, kad 
bus rodomas filmas apie lietu
vių koplyčias Romoje ir Wash
ingtone, atidedama kitam kar
tui.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Birželio 28, sekmadienį, 1 vai. popiet

PIRMASIS PAVASARIO PIKNIKAS
Liberty Hali

2784 Ocean Avenue 
Ronkonkoma, L.I., N.Y.

■■
Šokiai, lietuviška muzika bei dainos • Maistas bei alus 
duodamas visiem dalyviam; 10 žmonių stalui vienas bu
telis stiprių gėrimų • Įėjimo auka: suaugusiem 5 dol., 
vaikam iki 12 metų — 2 dol. • Dalyvauja Darbininko 
spaudos kioskas su knygom-ir lietuviškom plokštelėm • 
Maistą ruošia A. Antanaitis, turįs patirtį ir maisto krau
tuvę Kings Park, N.Y. • Prie salės yra daug vietos auto
mobiliams pastatyti • Visus pailsėti į gryną orą maloniai 
kviečia rengėjai — LIETUVIŲ KLUBAS, Long Island

I
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Vienuolynas _____  GL 5-7068
Spaustuvė.... .......... GL 2-6916
Redakcija _______  GL 5-7281
Administracija ..... .. GL 2-2923

Long Island Lietuvių klubo 
piknikas įvyksta Šį sekmadienį, 
birželio 28, pirmą vai. p.p., Li
berty Hali, 2784 Ocean 
Ave., Ronkonkoma, Visi keliai 
veda į tą vietą, o iš miesto ji 
pasiekiama 1. i. expressway ke
liu ir traukiniu. Lauke po me
džiais bus gražiai padengti sta
lai. Nepalankiam orui esant, pa
kanka vietos salėj.

Už įžanginį 5 dol. bilietą duo
dami puikūs pietūs su gėri
mais. Juos parūpins Antanas 
Antanaitis iš Kings Park. Kas 
kartą yra buvęs jo paruoštose 
vaišėse, tam nereikia aiškinti, 
kad svečiai bus daugiau negu 
patenkinti. Vaikam iki 12 m. 
įėjimo bilietas — 2 dol.

Bus muzika šokiam. Bus ir 
malonių siurprizų. Taip pat bus 
galima įsigyti gražių lietuviškų 
plokštelių ir knygų, kurių pa
rūpins tėvai pranciškonai iš 
Brooklyno.

Laukiami visi! Susitikim Li
berty Hali, Ronkonkomoj, klu
bo metinėj pramogoj!

Geriausiai Maironio 
mokyklą baigė

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus užbaigė bir
želio 6 pamaldomis ir užbaig- 
tuvių aktu. Pamaldas prave
dė kun. A. Račkauskas. Bend
rame mokytojų, mokinių ir tė
vų susirinkime kalbėjo Apreiš
kimo p-jos klebonas kun. J. 
Aleksiūnas ir Tėvų K-to pirm. 
Pr. Gvildys. Atostoginiam at
sisveikinimui padeklamavo vai
kų darželis ir tik mokyklą bai
gusi VIII sk. abiturientė Vida 
šlapelytė. >

1969-70 m. m. Maironio mo
kykloje geriausiai mokėsi:

I. sk. Audronė čęsnavičiūtė, 
Neringa Žadeikytė, Stasys Ja- 
nušas ir Linas Banelis,

II sk. Rūta Dragūnevičiūtė, 
Paulius Gudelis, Laura Narony- 
tė ir Arūnas Gudaitis,

III sk. Danutė Gvildytė, Eg
lė Zikaraitė ir Indrė žadeiky
tė;

IV sk. Valentina Leleivaitė, 
Aldona Bulotaitė, Stasys Biru
tis ir Rita Sabalytė,

V sk. Raimundas Sližys, Lo
reta Orentaitė ir Paulius Švit
ra,

VI sk. Eglė Šukytė, Aura Oš- 
lapaitė ir Danutė Norvilaitė,

VII sk. Rimas Sidlauskas, Da
lia Jasaitytė ir Paulius Šilbajo
ris;

VIII sk. Rasa Milukaitė, Vida 
Slapelytė, Onutė Matulaitytė, 
Ramona Ašenbergaitė, Danutė 

.Saldaitytė ir Arūnas Jankaus
kas.

Mokytojų Taryba ir Tėvų K.- 
tas visiem linki gražių ir lai
mingų atostogų!

Prie lietuviško kryžiaus birželio 14 aktorius Juozas Boley praveda minėjimo programą. Nuotr. R. Kisieliaus

IŠKILMES PRIE LIETUVIŠKO KRYŽIAUS
Į birželio įvykių paminėjimą 

surengtą prie lietuviško kry
žiaus Flushing Meadows birže
lio 14, žmonių prisirinko apie 
pusantro šimto. Buvo nemaža 
latvių ir estų. Buvo ir amerikie
čių spaudos reporteriai.

Iškilmės turėjo prasidėti 
12:30 v., bet žmonės vėlinosi. 
Pradėta maždaug su valandos 
pavėlavimu.

Atidarymo žodį tarė pagrindi
nis organizatorius Peter Wyte- 
nus, lietuviškojo kryžiaus glo
bos komiteto pirmininkas. In- 
vokaciją sukalbėjo evangeliku

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Į mūsų parapiją paskirtas 

mūsų bendradarbiu pastoraci
jai (jis birželio 19 perėmė pa
reigas) kunigas Kenneth Wicks, 
kilimu iš lietuvių tėvų Vėževi- 
čių Maspethe. Su džiaugsmu jį 
sutinkame, sveikiname ir lin
kime jo jaunatvišką energiją 
visu uolumu panaudoti didesnei 
Dievo garbei ir mūsų Tėvynės 
labui. Telaimina Dievas jį ir jo 
pastoracinį darbą.

Kun. kleb. Juozas Aleksunas 
birželio 25 išvyksta į Romą, į 
Lietuvos kankinių koplyčios 
pašventinimo iškilmes šv. Pet
ro bazilikoje. Jis grįš liepos 
mėn. pabaigoje.

Rimos ir Juozo Bružų siun 
tinių įstaiga, vasaros metu, bir- 
želio-rugpiūčio mėn., atidary
ta nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. po
piet, trečiadieniais iki 8 vai. va
karo. Sekmadieniais ir pirma
dieniais uždaryta. Vasaros atos
togoms įstaiga bus uždaryta 
nuo liepos 18 d. iki rugpiūčio 
17.

New Yorko burmistras ir po
nia Lindsay birželio 9 suruošė 
savo oficialios rezidencijos rū
mų Gracie Mansion sode pri
ėmimą svetimų valstybių gene
ralinių konsulų ir ambasadorių 
prie Jungtinių Tautų garbei, 
kuriame taip pat dalyvavo aukš
ti New Yorko miesto pareigū
nai, žymesnieji dailininkai, vi
suomenininkai ir biznio atsto
vai. Priėmime taipgi dalyvavo 
ir Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis su žmona.

LGK
Narkotikų auka

Narkotikai jau pasiekė ir lie
tuvių namus. Praeitą savaitę 
vienuose lietuvių namuose, su
grįžus iš darbo, rastas negyvas 
jaunuolis, kuris buvo įsilei
dęs per daug heroino.

PADĖKA TĖVAM 
PRANCIŠKONAM

Baigdami darbo sezoną, nori
me nuoširdžiai padėkoti jums 
už leidimą naudotis Kultūros ži
dinio patalpomis ir įteikiame 
mūsų kuklią auką — 100 dol.
Dėkingi —

N. Y. Liet. Vyrų choras
K. Skobeika, pirmininkas

St. Vaikys, sekretorius 

kunigas Andres Taul, estas. Pa
keltos vėliavos ir sugiedoti him
nai. Ta proga kiekvienos tau
tos atstovas pasakė pritaikytą 
kalbą. Iš lietuvių pusės kalbė
jo Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis.

Į šventę buvo kviesta eilė 
senatorių, kongresmanų, net 
New Yorko valstybės guberna
torius Rockefelleris. Šis išleido 
proklamaciją, kuria atžymėjo 
pabaltiečių deportacijas i Sibi
rą, dar atsiuntė telegramą su 
sveikinimais ir linkėjimais.

Prasmingas kalbas pasakė se-

Visi parapijos kunigai meti
nes rekolekcijas jau atliko. Va
saros atostogas kun. kleb. J. 
Aleksunas pradeda birželio 25, 
kun. A. Račkauskas jas turės 
rugpiūčio mėnesyje, o kun. L. 
Budreckas jas pradės rugsėjo 
14.

Dėl stokos darbininku, kurie 
atostogaus liepos mėnesį, 
tą mėnesį mūsų1 parapijos Bin
go lošimo neturėsime. Bingo lo
šimą ir vėl pradėsime rugpiū
čio mėnesi. Žaidimai bus ket
virtadieniais 7:30 vai. vakaro 
Grand Paradise salėje, kampas 
Grand ir Havemeyer gatvių, 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų parapijos metinė išvy
ka — gegužinė (piknikas) 'šiais 
metais bus rugpiūčio 30 Platt- 
deutch parke. Pradžia 2 vai. 
popiet. Autobusas nuo bažny
čios durų išvažiuos po paskuti
nių mišių, t.y. 1 vai. popiet, šo
kiam Joe Thomas orkestras 
pradės groti 4 vai. popiet, o lai
mėjimų . traukimas prasidės 8 
vai. vakaro. Visi esate nuošir
džiai kviečiami ir laukiami.

Jei kas iš mūsų parapiečių 
keičia gyvenvietę, arba norėtų 
pakeisti jų pavardžių bei vardų 
įrašus, prašome apie tai pra
nešti raštu parapijos kunigams, 
nurodant savo pilną seną adre
są ir paduodant naują adresą 
su “Zip Code”.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
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.

Išdžiūvusi lanka, A. Barono no
velės, 4.50 dol.

Laužai liepsnoja vakaruose. 
Skautų meniškas albumas, di
delio formato, 5 dol.

FILATELISTAI 1 
Siunčiame Lietuvos pašto

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra* 
lyti: Baltic Stamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada. 

natoriuš Martin Knorr, assemb
lyman John Flack, pavergtų 
tautų išlaisvinimo komiteto pir
mininkas Mario Aguilera. Dar 

-atsilankė ir miesto tarybCs na
rys Tom Manton.

Visą programą pravedė dra
mos aktorius Juozas Boley. 
Iškilmėse dalyvavo ir Operetės 
choras, vadovaujamas M. Cibo.

Baigiant maldą sukalbėjo T. 
Juvenalis Liauba, O.F.M.

Po visos programos svečiai 
buvo pakviesti į priėmimą, ku
ris buvo surengtas netoli esan
čiam miesto valdybos name.

Įvykį aprašė ir New Yorko 
spauda: New York Times, Dai
ly News įsidėjo ir nuotrauką su 
lietuvišku kryžiumi ir cho
ristais. Buvo Įdėta birželio 16 
Brooklyno sekcijoje. Paminėjo 
ir Ridgewood Times.

Aldonos Kepalaites jaunieji pianistai
Pianistės Aldonos Kepalaitės 

mokiniai birželio 17 susirinko 
Algimanto ir Elviros Ošlapų 
namuose Richmond Hill. Susi
rinko užbaigti mokslo metų ir 
savybėje atliko mažą progra
mą.

Iš pradžių pasireiškė berniu
kai. Pradėjo pats mažiausias, 
Petriukas Laurens, dar tik šeše- 
rių metų amžiaus. Jis paskam-

Vyriškis ieško vieno ar dvie
jų baldais apstatytų kambarių 
su galimybe išsivirti val
gyti. Rašyti: Mr. F. Dubinc- 
kas, 346 Miller Ave., Brook
lyn, N. Y. 11207.

Ieškomas butas dviem suau
gusiem asmenim 4-5 kambarių. 
Pageidaujama Woodhavene. 
Skambinti tel. EV 8-2519.

Parduodamas mūrinis namas 
Highland Park Brooklyno daly
je. 8 gyv. kambariai su mau
dynėmis ir įrengtu rūsiu. Že
mės plotas 20x167. Skambinti’ 
tel. AP 7-1851.

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

Ramiausios atostogos Coxsac
kie, N. Y., pas Motiejūnus, vi
siem gerai žinomus brookly- 
niečius. Yra gražūs sodai, pilni 
uogų ir vaisių. Galima ramiai 
praleisti atostogas ar sustoti tik 
savaitgaliam. Visas pragyveni
mas ir maistas savaitei kainuo
ja tik 50 dol. Maisto produk
tai švieži iš savo ūkio. Rašyti 
adresu: Mrs. A. Motiejūnas, 2 
North St, Coxsackie, N. Y. 
12051. Telef.: (518) 731-8869.

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

Giedrė R. Jašinskaitė, Lidi
jos ir Jurgio Jašinskų duktė, su 
pagyrimu baigė Fontbonne aka
demiją Miltone.

Inžinierių ir architektų suva
žiavime Toronte iš Bostono da
lyvavo inž. Bronius Galinis su 
žmona ir inž. Eugenijus Mano
masis su žmona. Aleksandras 
ir Algis Lapšiai.

Inž. Vytautas Izbickas tarny
bos reikalais daug keliauja. 
Šiuo metu jis lankėsi Ekvadore, 
Pietų Amerikoje.

Baige mokslo metus
Bostono lituanistinė mokyk

la birželio 6 baigė mokslo me
tus. Šv. Petro bažnyčioje 9 v.r. 
buvo mišios, kurias atlaikė kle
bonas kun. A. Baltrushūnas.

Užbaigimo aktas buvo po- 
bažnytinėje salėje. Iškilmes pra
dėjo mokyklos direktorius — 
Antanas Gustaitis, kuris su hu
moristine nuotaika pakalbėjo 
apie šią mokyklos šventę, jos 
džiaugsmus ir rūpesčius.

•

Šiemet lituanistinė mokykla 
mini savo 21 metus. 1949 m. 
vasarą prel. Pr. Virmauskis pa
ragino .Henriką Kačinską, Izi
dorių Giedraitį ir kitus mokyto
jus imti ir pradėti mokyti trem
tinių vaikus. O jų buvo daug 
tuo metu. Sumanymas rado pri
tarimo. Taip buvo įkurta šeš
tadieninė lituanistinė mokykla, 
kuri gyvuoja iki šiandien.

Anksčiau mokinių būdavo 
daugiau — iki 156-160. Dabar 
skaičius laikos pastovus — 
119, 120, 121.

bino du gabalėliu iš John 
Thompsono. Toliau: Justas Vil- 
galys — Bacho Menuetą ir 
Streabogo Etiudą, Matas Šal
čius — Kabalevskio Valsą ir 
Burgmuellerio Arabeską, Liuci
jus Strazdis — Mozarto Rondi- 
no ir Čaikovskio Prancūzu dai
ną, Rytas Vilgalys — Clemen
ti Sonatiną C -major, Andrius 
Rajeckas — Bacho Preliudą D- 
minor ir Schumanno Knecht 
Ruprecht, Paulius Rajeckas — 
Mendelssohno Dainą be žodžių 
E-major ir C.P.E. Bacho Sol- 
feggietto.

Antroj daly skambino mer
gaitės: Rasa Vilgalytė — Tele- 
manno Bourree ir Burgmuelle
rio Baladę, Aura Ošlapaitė — 
Kuhlau Sonatiną C-major, Eg
lė Šukytė — Mendelssohno Dai
ną be žodžių F (sharp) minor 
ir Griego Elfų šokį, Dalia Jasai
tytė — Clementi Sonatiną D- 
major ir Kabalevskio Novellet- 
te, Ramutė Žukaitė — Chopino 
Preliudą E-minor ir Vaisa DB - 
major, Lina čerkeliūnaitė — 
Chopino Mazurką G-minor, Lau
ra čerkeliūnaitė — Chopino 
Vaisa B-minor. £

Iš viso dalyvavo 14 mokinių, 
pasiskirstę lygiomis — 7 ber
niukai ir tiek pat mergaičių. Vi
si, visos parodė gražių pastan
gų. Mokytojai A. Kėpalaitei į- 
teikta gėlių puokštė. )k)

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

> 460 West Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus’ 

ALFRED IT. 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 5 Vi % on all accounts.

Dabar moka 5!/2% rūšių taupomus pinigus.

Šiemet šeštadieninė mokyk
la mokslo metus baigė, turė
dama 121 mokinį. Rudenį pa
prastai mokinių būna daugiau, 
bet paskui skaičius sumažėja. 
Bet kokį mokslą baigti reikia 
pastangų, kurių turi parodyti ir 
tėveliai, ir mokiniai, ir pati mo
kykla. Mokyklą per 20 metų 
baigė daugiau nei 100 moki
nių.

Šiemet pradedant mokslo me
tus mokinių buvo 137. Jie buvo 
paskirstė taip: I skyr. — 10 
(2 berniukai ir 8 mergaitės), II 
skyrius — 11 (2 b., 9 m.), III 
skyrius — 16 (15 b., 1 m.), IV 
skyrius — 12 (5 b., 7 m.), V 
skyr.—15 (8 b., 7 m.), VI sky
rius — 16 (6 b., 10 m.), 7 sky
rius — 11 (8 b., 3 mJ, VIII 
skyrius — 12 (4 b., 8 m.), IX 
skyrius — 11 (5 b., 6 m.), 10 
skyrius — 7 (2 b., 5 m.), 11 
skyrius — 12 (5 b., 7 m.), 12 
skyrius — 4 mokiniai, visi ber
niukai.

Mokyklą lanko tremtinių vai
kai, visi gimę Amerikoje. Pir
mame" skyriuje paprastai visi 
gražiai kalba lietuviškai,' pas
kui jau kalba su akcentu ir mai
šo su anglų kalba

šiemet baigė
Šiemet mokyklą baigė ketu

ri abiturientai: Saulius Cibas, 
du kartu šokęs klasę ir baigęs 
labai gerai, Vytenis Izbickas, 
Vitas Rasys ir Romualdas Bud- 
reika. Abiturientų vardu kalbė
jo Saulius Cibas.

Lietuvių Bendruomenės kul
tūros klubas nupirko dovanų ir 
apkrovė visą stalą knygomis. 
Kiekvienam abiturientui skiria
ma Bern. Brazdžionio poezijos 
rinktinė — Poezijos pilnatis.

Mokytoja Kalvaitienė ilges
niam laikui išvažiuoja Į Austra
liją. Jai įteiktas Švietimo val
dybes specialus pažymėjimas, 
kad lietuviškoje mokykloje iš
dirbo 9 metus.

Mokyklos direktorius A. Gus
taitis paskui pasižymėjusius 
moksle apdovanojo įvairiom 
knygom.

šeštadieninė mokykla dirba 
šv. Petro parapijos mokyklos 
patalpose, tad atsilankęs kle
bonas kun. A. Baltrushūnas bu
vo pakviestas tarti žodį. Jis ra
gino jaunuosius veržtis į moks
lą, gerinti jaunesnių ir senes
nių kartų santykius. Tėvų ko
miteto vardu inž. Ambraziejus 
padėkojo mokytojam už darbą. 
LB-nės pirm. inž. Skudžinskas 
sveikino mokyklą ir įteikė žy
mini.

Programą atliko patys mo
kiniai. Jie skaitė, deklamavo, 
dainavo, vaidino. Iškilmės baig
tos Lietuvos, himnu.

Vėliau visiem buvo suruoštos 
vaišės.

P. Kaminskas

CAPE COD’e 
priimu vasarotojus su 

maistu tik liepos mėn. 

Pageidaujama suaugę. 

Dėl informacijų 

skambinti vakarais 

(617) 436-2219




