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Sportu pradėtas Kinijos - Amerikos diplom. pokalbis
Daug reveransų Pekino pu

sėn yra padariusi JAV vyriau
sybė, bandydama sumegzti 
seniai nutrauktus santykius ir. 
kaip dažnai sakoma, padėti 
kom. Kinijai sugrįžti į pasaulį 
iš kurio ji pati savo valia bu
vo išsijungusi.

Vienas po kito buvo siauri
nami ar visai naikinami įvai
rūs draudimai su kom. Kinija 
prekiauti ar santykiauti- Galop 
visai neseniai buvo panaikin
tas draudimas amerikiečiams į 
Kiniją keliauti. Tuojau apie vi
zas pradėję teirautis amerikie
čiai, daugiausiai laikraštininkai, 
Pekino Kelionių Biure Hong 
Konge buvo sutikti labai man
dagiai, bet neduota jokio ženk
lo, kad tuo reikalu greit kas 
nors pasikeistų.

Todėl buvo labai didelė staig
mena sužinojus, kad JAV stalo 
teniso komanda gavo Kinijos 
sporto vadovų pakvietimą at
vykti savaitei į Pekiną pasivar
žyti su kinais pingpongistais. 
Pakvietimas pereitą trečiadie
nį buvo Įteiktas Japonijoje, kur 
vyko pasaulinis stalo teniso 
čempionatas, kuriame dalyvavo 
ir kinai po šešių metų nesiro- 
dymo.. Ir ta proga laimėjo ke- 
turtus didžiuosius prizus iš

K. Bradūnui
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

premija balsų dauguma šiemet 
paskirta Kazimierui Bradūnui 
už jo poezijos rinkinį “Donelai
čio kapas”. Komisijoj dalyva
vo: dr. K. Ambrozaitis, T- An
tanaitis, P. Gaučys, A. Kairys, 
V. Ramonas. 1000 dol. pre
mijai suteikė Lietuvių Fondas.

Palestinos arabai—beviltiškai blaškosi
Susirėmimuose su Jordane 

kariuomene Palestinos arabų 
teroristinės ir kitokios organi
zacijos neteko daug prestižo a- 
rabų pasaulyje, dar labiau su
skilo dėl politinės linijos ir tak
tikos Izraelio atžvilgiu. Dar 
daugiau: jos pradėjo įtarinėti 
ne tik Jordano karalių, bet ir 
Egipto vyriausybę, kad jie vie 
ni susitars su Izraeliu ir paliks 
jas be paramos Jordano kara
liaus malonei.

Jeigu tie vadinami Palestinos 
arabai tebenori ne įkurdinime 
Jordane, kur jie jau yra faktiš
kai įsikūrę ir jo piliečiais tapę, 
bet persikėlimo į tą vietą, kur 
dabar yra Izraelis Įsikūręs, tai 
šiuo metu daugiau negu kada 
nors sąlygos tiems planams į- 
gyvendinti yra žymiai pablogė
jusios.

Šitos aplinkybės vyriausią jų 
vadovybę neseniai buvo nuve- 
dusios į Kairą. Ten jiem prez. 
Sadatas nepažadėjo padėti įkur
ti valstybę Izraelio teritorijoj 
bet pažadėjo jų neapleisti. 
Paskelbtoj kalboj nėra pasaky
ta, kaip tas neapleidimas pasi
reikš. Tos grupės labai nepaten
kintos, kad Egiptas su Jordanu 
sutiko pradėti su Izraeliu dery
bas, nes jos nori karo Izraeliu? 
sunaikinti. Taip ipat kalba ir Si
rija su Iraku, bet nė viena ik
šiol nė piršto nepajudino. Sada
tas jiems apie tai priminė, nes 
norėjo aplinkiniu keliu pasaky
ti, kad Egiptas nėra vienintelis 
kuris turi jiems padėti.

Egipto prezidentas joms nė 
dabar jokių pažadų nedavė, to
dėl kelias dienas vieni tarėsi.

Poslinkiy sutapimas laikomas labai įdomiu reiškiniu
septynių.

Amerikos komanda jau yra 
Kinijoje, kur ji buvo labai šil
tai priimta, gerai vaišinama, 
sporto organizacijos vadovų glo
bojama ir vežiojama. Amerikie
čiai didesnių sportinių laimėji

Jei dabar rinkimai, 
Nixonas laimėtų

Jei šiemet būtų prezidente 
rinkimai, ir prez. Nixonas bū
tų respublikonų kandidatas, ta: 
jis laimėtų prezidentūrą visais 
galimais trimis atvejais: ir ta
da, jei demokratų kandidatas 
būtų sen- Muskie (43 proc. prieš 
39), sen. Kennedy (46 proc. 
prieš 38) ar sen. Humphrey 
(46 proc.prieš 36). Apklausinė
jimus ką tik pravedė Gallup 
Poll, prez. Nixonui priešpastaty
damas tris labiausiai minimus 
demokratų kandidatus. Apklau
sinėjimas tuo reikalu nebe pir
mas, tendencija tokia: prez. 
Nixono surenkamas procentas 
pamažu didėja, sen- Muskie pra
dėjo kristi, bet trijų demokra
tų tarpusavio varžybose nė vie
nas neturi dar žymesnės per
svaros. Jeigu trečiuoju kandida
tu būtų pietietis George Wal 
lace, tar trylikoje pietinių vals
tijų prez. Nixonas surinktų dau
giau balsų už Wallace.

Tas pats Gallup Poll 
kad 79 proc. gyventojų nepri
taria Įeit. Calley nuteisimui ka
lėti visą gyvenimą, nes mano, 
kad tik jis vienas yra paauko
tas už visus Vietname sąmo
ningai ar nesąmoningai pada
rytus nusikaltimus.

rado.

ką toliau daryti: keisti taktiką 
ar pasilikti prie senos. Senoji 
reiškia teroro prieš Izraelį at
naujinimą, kas lygu naujam su
sirėmimui su Jordano kariuo
mene. Buvo svarstytas egzili- 
nės vyriausybės sudarymo klau
simas, bet nieko apie tai nesa
koma. Greičiausiai ir tuo reika
lu nebuvo galima susitarti. Ar
ba iš anksto buvo žinoma, kad 
pinigingosios arabų valstybės 
projekto pinigais nerems- 

Pakistano suirutės galo dar nesimato 
Kom. Kinija stojo vyriausybės pusėn
Dacca, — R. Pakistane su

kilėliai valdo kaimus, priėji
mus prie džiunglių masyvų ir 
mažus miestukus, vyriausybės 
kariuomenė kontroliuoja visus 
didesnius miestus, kelius ir uos
tus. Bet šitai dar ne viskas, jei
gu partizanauja didelis skaičius 
vyrų ir jaunimo- Tvirtinama, 
kad taip yra, bet ir tai dar 
nieko nesako, nes visa sukilė
lių politinė vadovybė sėdi vab 
džios kalėjime.

Būta gandų, kad ateina par
tizaninės pagalbos iš Indijos 
bet toji pagalba gali ateiti tik 
su smulkiais ginklais, kurių ne
užteks vyriausybės kariuome
nės tankams ir lėktuvams į- 
veikti. Geriausia išeitis būtų tik 
susitaikymo autonomijos sąly
gomis.

Atrodo, kad vyriausybė da
bar veikia dviem kryptim: siun
čia daugiau kariuomenės prie 
Indijos sienos, kad išvengtų ne
numatyto kivirčo su Indija:

mų nesitiki, nes kinai yra vie
ni geriausių pasaulyje stalo te
niso žaidėjai, su skirtinga žai
dimo technika, kuria amerikie
čiai domisi.

Kai amerikiečiai jaunuoliai 
labiausiai domėjosi pačiu žaidi
mu ir kinų žaidimo technika, 
politinis-diplomatinis pasaulis, 
ypač Washingtonas ir Maskva, 
domėjosi politika: Ką tas ne
tikėtas atlydys žada Kinijos- 
Amerikos santykių srityje? At
sakymo, tur būt, dar niekas ne
turi, bet sportu pradėtas dip
lomatinis pokalbis yra lūžis ge
roj on pusėn.

Ne visi NYT politiniai ko
mentarai dėl JAV santykių su 
komunistais mums priimtini 
bet šiuo reikalu mielai cituoja-^ 
me šį posmą iš NYT:

“Šių metų pavasaris JAV-

Valys Rusijos 
kompartiją

Maskva. — Kaip buvo iš 
anksto pranašauta, tarp Sovie
tų kompartijos suvažiavimas ir 
pasibaigė: Brežnevas “išrink
tas” generaliniu sekretorium . 
tik šį kartą buvo balsuotas 
pats vienas atskirai; visi senie
ji liko politbiure, pridėjus ke- 
turius visai naujus; centro ko
mitete liko ta pati didžioji dau
guma, tik keli išėjo gavę aukš
tas administracines vietas, to
dėl savo vietas naujiems už
leido.

Iš pranašysčių pažymėtinos 
šios: matomas Brežnevo val
džios sustiprėjimas, bet “kolek
tyvinės vadovybės’ 
nebūsiąs pažeistas;
premjero Kosygino pakeitimas 
jaunesniu ir technokratiškes- 
niu, nes ir iš tolo žiūrint 
tosi, kad yra gabesnių už 
syginą tai pareigai atlikti.

Blogiausia žinia partijos 
riams — vadovybė įpareigota 
pravesti naują registraciją ir se 
nąsias nario korteles pakeisti 
naujomis. Tai reiškią, kad bus 
šalinami nepageidaujami nariai. 
Šitokiu būdu buvo sužalota Če
koslovakijos kompartija- Taip 
giliai nebus nueita Rusijoje, bet 
sąskaitos bus suvestos su nepa
geidaujamais nariais.

principas 
galimas

mą-
Ko-

na-

ieško rimtesnių asmenų Rytų 
Pakistane, kad galėtų pradėti 
derybas dėl ginčų sutvarkymo 
nes politiniam fanatikui šei
chui Rahman toji darbo dalis 
nepakeliama.

Dabar jau išryškėjo ir kas ką 
remia. Kom. Kinija aiškiai at
sistojo Pakistano pusėje ir įspė 
jo Rusiją, Indiją ir Ameriką ne
sikišti į Pakistano kivirčą- Mas
kva atsiuntė prašymą nežudyti 
beginklių žmonių ir greičiau 
pradėti pasitarimus dėl autono
mijos. Panašus, bet dar silp
nesnis prašymas Washihgto- 
no, kurio ginklais tramdomi su
kilėliai- Tik viena Indija, esan
ti nesantaikoje su Pakistano vy- 
riausybė dėl Kašmiro, aštriai 
smerkia Pakistano vyriausybę ir 
moraliai remia sukilėlius.

Numatoma, kad suirutė truks - no, kam jų duoti, 
ilgokai, žmonės išsigandę nesi
rūpina sėja, todėl vasaros gale jų, bet ūkinė bazė silpna, to- 
numatomas badas.

Kinijos santykiuose atnešė se 
niai lauktą atlydį Prez. Nixo- 
nas pradėjo procesą, panaikin
damas draudimą keliauti ame
rikiečiams Kinijon. Pekinas at
sakė pakviesdamas Amerikos 
stalo teniso komandą ir dvie
jų didžiųjų žinių rinkimo agen
tūrų atstovus atvykti Kinijon. 
Pekino mostą įvertindamas, 
Washingtonas greit įspėjo JV 
naftos bendroves, kad tuo tar
pu susilaikytų nuo naftos ieš
kojimo prie Kinijos krantu 
(tuo reikalu yra kilę trijų vals
tybių ginčai. Red.) Tokios ge
ros valios demonstracijos nebu
vo daugiau kaip 20 metų”.

“Labai reikšmingas yra tų 
poslinkių sutapimas- Kom. Kini
jos pakvietimas padarytas So
vietų kompartijos suvažiavimui 
tebevykstant. Tas sutapimas sa
kytų, kad tai yra dalinis Pe
kino atsakymas Maskvos reika
lavimui, ka'd kinai sugrįžtų at
gal prie Sovietų politinės stra
tegijos”.

“Be abejo, skeptikai tvirtins, 
kad šis pirmasis mostas nereiš 
kia esminio Kinijos-Amerikos

R. Pakistane kovos tebevyks
ta. Iš ten jau išvykę svetimtau
čiai tvirtina, kad viskas 
atrodo iabfei židuriai: abidvi pu
sės be pasigailėjimo degina, plė
šia ir žudo.

— Chicagos meru Daley iš
rinktas penktam terminui- Su
rinko 70 proc. paduotų balsų.

Ceilone neaiškios kilmes sukilimas
Colombo, — Iš Ceilono pra- 

lindusios žinios apie ten prasi
dėjusį sukilimą buvo staigme
na, nes kraštą ųuo pereitų me
tų gegužės mėn. valdančios vy
riausybės sudėtis yra tokia pat 
kraštutiniai kairi, kokiais ap
šaukti ir sukilėliai. Kita nau
jiena buvo ta, kad sukilimas 
yra prasidėjęs prieš mėnesį, bet 
žinia apie tai tik dabar paleis
ta

is premjerės Bandaranaike 
pikto pranešimo per radiją aiš
ku, kad sukilimo organizato
riai yra mokslus išėję jauni vy
rai, kurie neturi darbo pagal sa
vo Įsigytą profesiją, todėl su
manę prisikasti prie valdžios 
vairo. Ji juos pavadino valdžios 
trokštančiais cheguevaristais 
neturinčiais kantrybės jos pa
žadėtų reformų palaukti.

Pereitais metais parlamente 
rinkimus laimėjusi, jos partija 
susidėjo su trockistais ir komu
nistais ir pažadėjo greitai pra
dėti kurti socialistinę valstybę: 
užmegzti diplomatinius santy
kius su š. Vietnamu, š. Korė
ja ir R. Vokietija, suvalstybin
ti bankus, arbatos, gumos ir 
kokoso riešutų plantacijas, pa
didinti ryžių derlius, sumažin
ti ryžių kainas ir dar daugiau. 
Su jos laimėjimu ūkinė padė
tis krašte pradėjo blogėti, bet 
žadėtų reformų nepradėta da
ryti, nes dabar pati viešai pri
sipažino, kad tos reformos per 
trumpą laiką nepadaromos — 
paskubėjus be tvarkos būtų ba
das. Savo reformoms pinigų ti
kėjosi gauti iš vadinamų so 
cialistinių kraštų, bet paramos 
iš ten negavo, nes ir jie ii-

Saloje yra 13 mil- gyvento- 

dėl esama nedarbo ir nedaval- 

santykių pagerėjimo- Jie taip 
pat primins, kad dar nenurista 
nuo kelio pati didžiausia kliū
tis — nesutarimas dėl Taiwa- 
no ateities. Visa tai tiesa, bet 
reikšminga ir tai, kad prez. 
Nixonas ir Mao Tse-tungas pa
sikeitė ženklais, liudijančiais 
apie norą siekti santykių sunor- 
malinimo”.

Mums atrodo, 
Pekino tolimas 
ir artėjimas 
bei Europos
agresyvumo silpninimas Euro- _ 
poje. Gi tai yra vanduo, kuris 
suka Maskvos pavergtų valsty
bių išsilaisvinimo malūną.

kad kiekvienas
nuo Maskvos 

prie JAV
yra Maskvos

— V. Vokietija — Čekoslova
kija pradėjo pasitarimus dėl 
normalių santykių užmezgimo.

—Ceilono vyriausybę bandę 
nuversti Che Guevaros tipo re 
voliucionieriai. Premjerė Ban- 
danaraike skelbia, kad kraštas 
tebėra jos valdžioje, kurioj da
lyvauja ir “klasiškieji” komunis
tai.

— De Gaulle atsiminimų ant
rosios serijos antrasis tomas jau 
atspausdintas. Jame yra tik du 
skyriai, nes tik tiek antram 
tomui tesuspėta parašyti. Pir
masis tomas, kurio didžiąją da
li užima Alžyro sukilimo likvi
davimas, atspausdįntas de Gaul
le £ar gyvam esant.

— Privalomą karinę tarny
bą kongresas pratęsė dar dve
jiems metams, nes tuo tarpu 
dar nesama tikrumo dėl sava
norių kariuomenės steigimo.

gymo. Jaunieji bedarbiai inte 
lektualai, kurie, spėtina, nėra 
nė Che Guevaros nė Mao ša
lininkai, bet mato galėsią ge
riau tvarkyti ūkio reikalus, pra
dėjo savo misiją sukilimu. Vy
riausybė skelbia, kad sukilė
liai turi 80,000 ginkluotų vyrų 
bet pašaliečiai mano, kad su 
simpatikais jų gali būti iki 
120,000. Ginklai jų smulkūs 
bet ir policija geresnių neturi 
todėl pranašaujama, kad maiša
tis truks ilgai ir laimėtojas dar 
neatspėjamas.

■>

Vaclav Prchlik, Čekoslovaki
jos generolas, Dubčeko vyriau
sybėje krašto apsaugos minis- 
teris, dabar karinio teismo nu
teistas trejus metus kalėti už 
tai, kad prieš trejus metus iš
drįso kritikuoti Varšuvos pakto 
nariams Maskvos uždėtą dikta
tūrą. Mėnesiui po to pareiški
mo praslinkus, Sovietų armija 
okupavo Čekoslovakiją. Genero
lo laipsnis jam seniai atimtas. 
Ikšiol duoną pelnėsi grindis dė
damas. Jis pirmasis iš reformi- 
ninku vadų, teistas už 1968 m 
įvykius.

Velykų dienos vakarą, 6 v. 
ligoninėj mirė New Yorko lie
tuviam gerai pažįstamas kun. 
dr. Stasys Valiušaitis. Iš vaka
ro, Didįjį Šeštadienį, jis, išėjęs 
vakare laikyti vigilijos mišių sa
vo parapijos bažnyčioj (St 
Francis Xavier), sukrito ir tuoj 
buvo nugabentas į ligoninę- Bu
vo ištikęs ji sunkus širdies 
priepuolis.

Velionis ilgą laiką uoliai dar
bavosi su Balfu. buvo ne kartą 
vajaus komiteto pirmininku, 
dažnai kalbėjo per J. Stuko ra
diją religinėm, tautinėm te - 
mcm. dalyvavo lietuviškuose 
parengimuose, nors jam 
čiam teko dirbti daugiausia 
lietuviškose parapijose.

Laidotuvės
Velionis pašarvotas M. 

linskienės laidojimo koplyčio
je. Atsisveikinimas buvo balan

pa
ne-

Ša-

Numatyta iš Vietnamo išėjimo data?

Washingtonas. — Prez. Nixo- 
nas pranešė apie dar 100.000 
Amerikos karių ištraukimą iš 
Vietnamo iki gruodžio 1, bet 
nepasidavė spaudimui jau da
bar pranešti galutinio pasitrau
kimo datą, nes tai būtų naudin- 
dinga tik priešui. Spaudimas 
tuo reikalu buvo didelis — tai 
veik vienintelė likusi Vietname 
problema, už kurios kabinasi 
visi tie, kurie Įsitikinę, kad pa
sitraukimo datą paskelbus da
bar komunistai atiduotų nelais
vėje laikomus Amerikos karius.

Kai 100.000 karių bus išvež
ta. šių metų gruodžio 1 bus likę 
Vietname tik 184.000 Ameri
kos karių. Prezidentas vis dar 

Italijos kompartijoj sukilo jaunimas
Roma. — Visą reikalą nuo

dugniai ištyrus, Italijos komu
nistų išgarsintas princo Borgh
ese “sąmokslas” pagrobti val
džią davė palankamai medžia
gos tik komiškai operai parašy
ti.

Visais turimais instrumen
tais komunistai buvo pradėję 
skelbti, kad ten ir ten neofašis- 
tai renkasi į slaptus susirinki
mus, telkia ginklus ir tuojau 
bus sukilimas. Buvo minimi net 
kai kurie atsargos karininkai ir 
kariuomenės daliniai, esą į są
mokslą Įsimaišę Visus išklau- 
sinėjus ir nurodytas vietas iš- 
kračius, isitikinta, kad tie “są
mokslininkai” buvo ne kas ki
tas, kaip kortomis palošti ir vy
no pagirkšnoti susirinkę senu
kai pensininkai, kurių tarpe bu
vo ir buvusių karių pensinin
kų.

Neofašistų “sąmokslą” ko
miška opera pavadinęs social
demokratas finansų ministeris 
paskelbė viename savo partijos 
mitinge, kad pavojus slypi vi-

džio 13 vakarą. Trečiadieni jis 
iš koplyčios pervežamas į St 
Francis Xavier bažnyčią, Car 
roll St. ir 6 Ave kampas (225 
Sixth Ave.), Brooklyne. Laido
jimo pamaldos prasidės 10:30 
ketvirtadieni, balandžio 15 d. 
Mišias aukoja v y s k u pas, 
koncelebruoja prel. J- Balko
nas, kun. V. Pikturna, kun. J. 
Pakalniškis, kun. A. Račkaus
kas, kun. F- Raugalas ir St. 
Francis Xavier parapijos klebo
nas John Ansboro. Laidojamas 
Šv. Jono kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1910 
rugpjūčio 23 Juodupiu kaime, 
Baisogalos valsčiuje, Kėdainių 
apskrityje. Baigęs Šeduvos pro
gimnazijos 4 klases, išvyko į 
Belgiją toliau mokslų tęsti. Bel
gijoj baigė gimnaziją ir scho
lastinės filosofijos kursą.

(nukelta į 8 psl.)

tvirtino, kad Laoso misija buvo 
naudinga, nors iš įvairių šalti
nių skelbti duomenys sakė prie
šingai-

Įsidėmėtina tai, kad tuojau 
po prezidento kalbos pradėta 
skelbti, kad jis tikrai jau yra 
numatęs pasitraukimo iš Viet
namo datą ir tą planą Įvykdys 
Kada? Kada nors 1972 metais 
prieš prezidento rinkimus. 2i 
nios ėjo iš trijų senatorių, ku
rie matėsi su prezidentu prieš 
pradedant kalbą sakyti, žinios 
tikrumą liudytų faktas, kad kon
grese sustabdytos visos pastan
gos priimti naują rezoliuciją, ra 
ginant prezidentą dabar pa
skelbti iš Vietnamo pasitrauki
mo datą.

sai kitoj vietoj, būtent, Mao 
“mokslu” apsikrėtusiamę kom
partijos kairiausiame sparne, 
kurį valdo jaunimas ir grupė 
labai kairių kompartijos intelek
tualų. Jie užsiima ne tik plėši
kavimu, bet ir įtariamų draugų 
žudymu, turi slaptas .radijo sto
tis, telkia ginklus ir sprogme
nis, mokosi iš Mao ir Che Gue
varos vadovėlių, kaip vesti mies 
te partizaninį karą, šitai savo 
bėdai pridengti kompartija su
galvojo Borghese “sąmokslą”. 
Dabar jau kompartijos laikraš
tyje prisipažinta, kad socialde
mokratas tiesą kalba, tik vis dar 
nenori pripažinti neofašistų ne
kaltumo. Partijos nariai jau vie
šai raginami tuo reikalu susirū
pinti, būtent, paklydusį jauni
mą pamokyti apie “gerojo ko
munizmo” kelią. Tik visa bėda 
su tais už Rusijos ribų esančiais 
komunistais, kad jie nie
kaip negali ar nenori suprasti 
kaip gyvenime atrodo Rusijoj 
įgyvendintas Markso ir Lenine 
komunizmas.

DAMAGED PAGE
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'kalbėti. Po pasikalbėjimo Fati- 
mos vyskupas nuvykęs į Švei
cariją pas kardinolą, nuvykęs

ir Vatikano II-jo susirinkimo
Bažnyčia ir šalia jos

pica- vos nebuvo. Jie lankėsi tik 
rką. privačiai. Tito oficialiai.
s iš Aštuoniolika metų buvo nu- 
►pie- trūkę santykiai tarp Vatikano 
s II ir Jugoslavijos. Kai 1952 Jugo

slavijos arkivyskupas A. Stepi- 
netu nac '>uvo nuteistas kalėti, po- 
>pie- Pienus Pijus XII pakėlė arki- 
per- vyskupą Į kardinolus. Tada Ti

to nutraukė santykius Juos at- 
L • naujino pernai. Tito (gimęs ka- 
rjj talikas) ir kiti, prisidėję prie 
lkiaę Stepinac nuteisimo, užsitraukė 

ekskomuniką. Dabar apie tai 
L v nekalbama.
DBaz-

Atstovai ir iš Sovietų
Vatikane lankėsi Leningrade 

metropolitas Nikodemas, kurio 
žinioje yra ortodoksų bažny
čios santykiai su užsieniais. Kal
bėjosi su kard. Jan Willibrands, 
krikščionių vienybės sekretą- 
riato vadovu.

Tuo pat metu buvojo Vati
kane, kaip Vatikano radijas pra
nešė, kardinolas Karol Wojtyla, 
Krokuvos arkivyskupas, atvy
kęs Į simpoziumą, surengtą Va
tikano tarybos pasauliečių rei

SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.
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MHHHIRzmc
simbolis čia buvo pagerbtas
Kai lankėsi Sovietų Podgorny 
ar Gromyko, sovietinės vėlia-

kalam. Atvykęs taip pat B- Ko- 
minėk, Breslau vyskupijos val
dytojas. Jis informavęs Vatika
ną apie pramatomus kard. Wy- 
szynskio pasitarimus su nauja 
Lenkijos valdžia.
Propaganda dėl celibato artė
jant sinodui

Vyskupų sinodas Romoje bus 
Šaukiamas rugsėjo mėn. Daly
vaus kiekvieno krašto vyskupų 
išrinkti atstovai, o taip pat 10 
kunigų bei pasauliečių. Būsią 
svarstomi du pagrindiniai klau
simai: pasisakymas už taiką, pa
sisakymas dėl kunigų celibato.

Amerikoje abiem klausi
mais dabar varoma propagan
da- Labiau dėl kunigų celiba
to. Baltimorėje kovo 14-18 bu
vo “Amerikos kunigų federaci
jos tarybos" konferencija. Joje 
182:13 balsų pasisakyta, kad ku
nigam celibatas nebūtų privalo
mas; kad Į pastoracines parei
gas būtų grąžinti tie kunigai., 
kurie yra jau vedę.

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALINS-4ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07165; 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 dykaL Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

Lietuviai politinių kalinių stovykloje
Rusų solidaristų politikos 

žurnalas POSEV š.m. 2 (vasa
rio ) numery išsispausdino viso 
puslapio didumo informaciją 
apie 2 lietuvių partizanų vadus. 
Apybraižoje skaitome: 
MORDOVIJA

Lietuviai partizanai 
lagpunkte Nr. 17

POSEV žurnalo birželio mėn. 
laidoje paskelbėme eilę portre
tų politinių kalinių Nr. 2 X 
385/17a stovykloj — lagpunk- 
tas 17 a Mordovijos respub
likoje, Ozernom vietovėje. Kali
nys dailininkas Juris Ivanovas, 
naudodamasis atsitiktine me
džiaga, nupiešė nepalaužiamus 
veidus savo stovyklos draugų— 
kovotojų už teisingumą, socia
linių krikščionių, pacifistų, ko- 
munarų, nacionalistų, nepri
klausomų rašytojų: rusų, lat
vių, žydų ir vakarų ukrainie
čių

Italų organizacija EUROPA 
CIVILTA išgabeno dabar iš Ru
sijos dar kelis Jurio Ivanovo 
darbo portretus. Šiuo kartu tri
jų lietuvių atvaizdus.

Lietuvių tauta, — tęsia PO
SEV,
istoriją. Ji ne tik apgynė savo 
laisve nuo teutonišku riteriu vi
duramžiais, bet ir užėmė labai 
tvirtą poziciją vokiečių okupa
cijos metu per antrą pasaulini 
karą. Hitlerininkam Lietuvoje 
nepavyko iš vietos gyventojų 
sudaryti ne tik SS dalinių, bet 
ir jokių reikšmingesnių polici
jos vienetų. Lietuviai nesidavė 
Įtraukiami nei Į komunistinių 
partizanų gretas. Lietuviai suor
ganizavo savo tautinį pogrindi 
— savo tautinius partizanus 
Su šitų kovotojų už laisvę ats
tovais supažindina mus Juric

turi ilgą ir garbingą

Ivanovo naujieji portretai. — 
POSEV redakcija.

(Po didokais portretais iš
spausdintas šis jų savininkų 
aprašymas):

Filosofijos daktaras Paulai- 
tis. Iki karo buvo Jurbarke 
gimnazijos mokytojas, dalyva
vo katalikiškų organizacijų 
veikloje. Hitlerinės okupacijos 
metu dirbo pogrindy Lietuvo
je, 1946 prisijungė prie parti
zanų grupės, kovojusios prieš 
sovietinius okupantus. Kęstu
čio yardo partizanų štabe vado
vavo informacijų skyriui. 1947 
balandžio mėn. Paulaitis buvc 
suimtas. 1956 amnestuotas 
Stojo dirbti į pramonės Įmonę 
Kaune ir atnaujino politini dar
bą su studentais. 1967 jį vėl 
suėmė. Komunistų spauda Lie 
tuvoje rašė, kad jis “norėjo ap
gauti valdžią, kovodamas sub
tilesniais metodais, nei ankstes
nis banditizmas”.
Petras Paltarokas po antroje 

pasaulinio karo vadovavo tauti
niam lietuvių partizanam, vei- 
kusiem Biržų, Joniškio ir Šiau
lių rajonuose. Suimtas 1950 Ry
goje konspiraciniame bute. Bu
vo kaltinamas palaikymu ryšių 
per rašytoją B. Kaunecką 
lietuviškom organizacijom 
bėse-

Balys (Boris) Gajauskas,
rio vardas POSEVo skaityto
jam jau žinomas ryšium su ba
do streikais ir protestais lag- 
punkto 17a kalinių. KPCK or
ganas TIESA rašė, kad jis bu
vo teistas kartu su kitais ketu
riais partizanų pogrindžio va
dais. TIESA pateikia šiuos var
dus: A. Kavaliauskas, B. Pupe- 
lis, I. Steikūnas ir K. Širvys.

Augustinas Upėnas

(The Tablet kovo 18 pažy
mėjo, kad Brooklyno kunigų de
legacija tam nutarimui buvc 
priešinga 2:1 balsais. Visa New 
Yorko provincija buvo priešin
ga 8:4 balsais. Iš 11 provinci
jų New Yorko provincija pasi
sakė vienintelė prieš).

Kiti konferencijos nutari
mai: pasmerkė Amerikos daly
vavimą Vietnamo kare; pareiš
kė solidarumą su kum Philip 
Berriganu, S. J., ir pasmerkė 
FBI direktorių Hooveri. «. *

Nutarimai bus pateikti Ame 
rikos vyskupų konferencijai. 
Konferencija pažadėjo priimti 
šios federacijos atstovus.

Nutarimas dėl celibato su
silaukė griežtos opozicijos spau
doje — no tik toje kuri vadi- 
namą^tkbftsetVątj^ų’, bet ir to
kiame Tablete.

N. Catholic Register kove
28 paskelbė Kenneth Baker, S

Baltiečių spaudos informacijos seminare 
vo 27 New Yorke kalba dr; Petras Vileišis.

su
JV-

ku-

GUDŲ APETITAI NJ
Gudai nepriklausomybės pa

skelbimo sukakti mini kovo 25. 
Kaip ir kasmet, ir šiais metais, 
gudai, minėdami 53 sukakti, iš
leido informacinius lapelius, ku
riuose angliškai kalbantieji in
formuojami apie Gudiją, jos is
toriją, gudų kovas bei jų vyk
domą kovą už laisvę.

Elta patyrė, kad ir šiais me- 
tais, kaip anksčiau, gudai vėl 
Įdėjo savo leidinėlyje žemėla 
pį. Jame pavaizduojama “gudų

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis Chicagoje lanko Pedagoginį Lituanistikos Institutu. Jis kalba II ir III 
kurso studentams apie Lietuvos atstovybių funkcijas. Nuotr. V. Noreikos

etnografinė Čia ma
tyti, kad gudai^B^o etnogra
fines ribas yra Įtraukę ir ryti
nes Lietuvos sritis, su Vilniu
mi, dali Latvijos pietryčių, be 
to, Gardiną ir Baltstogę. Dėl. 
Vilniaus savinimosi — į tai jau 
kreipė dėmėsi lietuvių veiks
niai JAV-se bei lietuvių spau
da. Nurodyta, kad tai gudų pro
paganda, “nukreipta prieš Lie
tuves istoriją ir teritoriją"-

Lenkų išeivių priešrežiminė 
spauda New Yorke (naujasis 
lenkų dienraštis “Nowy Dzien- 
nik", N. Jersey) kovo 27 re 
agavo vienas pirmųjų, paskel
bęs gudų paruoštą tą pati žemė
lapį ir nusiskundęs, kad Gudi
jos ribos siekiančios beveik 
“iki pačios Varšuvos". Gudai 
savo nepriklausomybės šventę 
New Yorke paminėjo kovo 27 
viename miesto didžiųjų viešbu
čių. (Elta)

J., kritiką, kurioje ana “kuni
gų federacijos" konferencija 
vadinama “politine konferenci
ja" — su politiniais reikalavi
mais. Esą privalomo celibato 
priešininkai teturi tik tokius 
argumentus: kunigai traukiasi 
1^; tam sustabdyti reikia leist 

, B^^esti; kunigai turi būti 
i ^idies" — toki pat. 

■budies žmonės — lai-
Baker atsako: Kristus 

paslinko tik 12 apaštalų ir juos 
treniravo; jam buvo svarbu ne 
kiekybė, bet kokybė; o dėl bu
vimo “liaudyje" — tai kurie 
tebus tik lygūs su visais, ne
galės būti sielovadžiais, jie ne
galės skirti viso savęs kitiem, 
nes turės skirti dali savęs šei 
mai. Su vedusiais kunigais pa
didės ir parapijos finansinė 
našta, nes kunigui išlaikyti rei
kės 8,000-10.000 metam. Nuo 
to pirmiausia nukentės katali
kų mokyklos. Vedusiem kuni
gam netrukus atsiras ir kitos 
problemos — divorsų, gimimų 
kontrolės.

The Wanderer paskelbė: te
gul atskirų vyskupijų kunigų 
senatai siunčia pareiškimus sa
vo vyskupam, kad jie nelaiko, 
jog kunigų federacija gali at- 
stovaut Amerikos kunigam. (Fe
deracija sakosi atstovaujanti 
34,000 kunigų, arba 60 proc 
visų Amerikos kunigų; atsto
vaujanti dviem trečdaliam Ame
rikos vyskupijų).

Vilniaus operos ir baleto teat* 
ras vasario 27 pastatė A. Reka
šiaus naują baletą “Aistrą". Lib 
retas — kompozitoriaus H. Ku* 
navičiaus. Pagr. vaidmenis at
lieka: Giedrės — L. Aškelovi- 
čiūtė, Aistrės — S Masanovai- 
tė ir Ąžuolo — R. Minder is.

Okup. Lietuvoje pernai išleis
ta plokštelė, skirta Putino poe
zijai. Tai ištraukos, su Putino 
trumpomis pastabomis, iš auto
rinio V. Mykolaičio-Putino va
karo, Įvykusio Vilniuje, rašyto
jų klubei, 1962 vasario 2. (E.)

Kiti laikraščiai pakartojo, 
kad Vatikanas dar sausio 13 
raštu Įspėjęs viso pasaulio vys
kupus neprileisti vedusių kuni
gų prie pastoracijos darbo ir 
prie teologinių dalykų moky
mo kunigų seminarijose, kata
likų universitetuose. Tačiau 
raštas vietos vyskupam paliko 
teisę daryti išimtis.

Atrodo, kad Amerikos kuni
gų ekstremistinė dalis, kuri va
dovauja “kunigų federacijai’’, 
eina į aiškų konfliktą su Va
tikanu.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas 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; VI7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938._______________________________________________________ ___
S <&. G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
3-4329. 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 SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišyt na, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!____________________________________
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga* 
U 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. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 070Tp.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis se.-imadieniais 
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._________________________________ _____ _________________ __

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tek 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 Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 ML Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 yid.
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 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.

$ Lietuviškam rajone — S
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

I Alice’s Florist Shop . j 
g 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g
g --------- Gėlės įvairiom progom --------- g
ts Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius & 
I atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- X 
g kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. x

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE
EKSKURSIJOS:
New Jersey lietuviams iš Netvarko aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio. 
• Kaina: suaugusiems 39.00 dol.; vaikams nuo 2 iki 12 m. 
44.50 dol.; kūdikiams žemiau 2 metų nemokamai.

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421 
Tel. (212) 847-5522
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kalbėti. Po pasikalbėjimo Fati- 
mos vyskupas nuvykęs į Švei
cariją pas kardinolą, nuvykęs
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ima. 
kias 
rei-
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vos nebuvo. Jie lankėsi tik 
privačiai. Tito oficialiai.

Aštuoniolika metų buvo nu
trūkę santykiai tarp Vatikano 
ir Jugoslavijos. Kai 1952 Jugo
slavijos arkivyskupas A. Stepi- 
nac buvo nuteistas kalėti, po
piežius Pijus XII pakėlė arki
vyskupą j kardinolus. Tada Ti
to nutraukė santykius Juos at
naujino pernai. Tito (gimęs ka
talikas) ir kiti, prisidėję prie 
Stepinac nuteisimo, užsitraukė 
ekskomuniką. Dabar apie tai 
nekalbama.

Atstovai ir iš Sovietų
Vatikane lankėsi Leningrade 

metropolitas Nikodemas, kurio 
žinioje yra ortodoksų bažny
čios santykiai su užsieniais. Kal
bėjosi su kard. Jan Willibrands. 
krikščionių vienybės sekretą- 
riato vadovu.

Tuo pat metu buvojo Vati
kane, kaip Vatikano radijas pra
nešė, kardinolas Karol Wojtyla, 
Krokuvos arkivyskupas, atvy
kęs į simpoziumą, surengtą Va
tikano tarybos pasauliečių rei-

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

I
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MMIBMMzmc 
simbolis čia buvo pagerbtas 
Kai lankėsi Sovietų Podgorny 
ar Gromyko, sovietinės vėlia-

Lietuviai politinių kalinių stovykloje
Rusų solidaristų politikos 

žurnalas POSEV š.-m. 2 (vasa
rio ) numery išsispausdino viso 
puslapio didumo informaciją 
apie 2 lietuvių partizanų vadus. 
Apybraižoje skaitome: 
MORDOVIJA

Lietuviai partizanai 
lagpunkte Nr. 17

POSEV žurnalo birželio mėn. 
laidoje paskelbėme eilę portre
tų politinių kalinių Nr. 2 X 
385/ 17a stovykloj — lagpunk- 
tas 17 a Mordovijos respub
likoje, Ozernom vietovėje. Kali
nys dailininkas Juris Ivanovas, 
naudodamasis atsitiktine me
džiaga, nupiešė nepalaužiamus 
veidus savo stovyklos draugų— 
kovotojų už teisingumą, socia
linių krikščionių, pacifistų, ko- 
munarų, nacionalistų, nepri
klausomų rašytojų: rusų, lat
viu, žvdu ir vakaru ukrainie
čių-

Italų- organizacija EUROPA 
CIVILTA išgabeno dabar iš Ru
sijos dar kelis Jurio Ivanovo 
darbo portretus. Šiuo kartu tri
jų lietuvių atvaizdus.

Lietuvių tauta, — tęsia PO
SEV, ’ — turi ilgą ir garbingą 
istoriją. Ji ne tik apgynė savo 
laisvę nuo teutoniškų riterių vi
duramžiais, bet ir užėmė labai 
tvirtą poziciją vokiečių okupa
cijos metu per antrą pasaulinį 
karą. Hitlerininkam Lietuvoje 
nepavyko iš vietos gyventojų 
sudaryti ne tik SS dalinių, bet 
ir jokių reikšmingesnių polici
jos vienetų. Lietuviai nesidavė 
Įtraukiami nei Į komunistinių 
partizanų gretas. Lietuviai suor
ganizavo savo tautinį pogrindi 
— .savo tautinius partizanus 
Su šitų kovotojų už laisvę ats
tovais supažindina mus Jurio

Ivanovo naujieji portretai. — 
POSEV redakcija.

(Po didokais portretais iš
spausdintas šis jų savininkų 
aprašymas):

Filosofijos daktaras Paulai- 
tis, Iki karo buvo Jurbarke 
gimnazijos mokytojas, dalyva
vo katalikiškų organizacijų 
veikloje. Hitlerinės okupacijos 
metu dirbo pogrindy Lietuvo
je, 1946 prisijungė prie parti
zanų grupės, kovojusios prieš 
sovietinius okupantus. Kęstu
čio yardo partizanų štabe vado
vavo informacijų skyriui. 1947 
balandžio mėn. Paulaitis buvo 
suimtas. 1956 amnestuotas 
Stojo dirbti į pramonės Įmonę 
Kaune ir atnaujino politinį dar
bą su studentais. 1967 jį vėl 
suėmė. Komunistų spauda Lie 
tuvoje rašė, kad jis “norėjo ap
gauti valdžią, kovodamas sub
tilesniais metodais, nei ankstes
nis banditizmas”.

Petras Paltarokas po antroje 
pasaulinio karo vadovavo tauti
niam lietuvių partizanam, vei- 
kusiem Biržų, Joniškio ir Šiau
lių rajonuose. Suimtas 1950 Ry
goje konspiraciniame bute. Bu
vo kaltinamas palaikymu ryšių 
per rašytoją B. Kaunecką su 
lietuviškom organizacijom JV- 
bėse-

Balys (Boris) Gajauskas, ku
rio vardas POSEVo skaityto
jam jau žinomas ryšium su ba
do streikais ir protestais lag- 
punkto 17a kalinių. KPCK or 
ganas TIESA rašė, kad jis bu
vo teistas kartu su kitais ketu
riais partizanų pogrindžio va
dais. TIESA pateikia šiuos var
dus: A. Kavaliauskas, B. Pupe 
lis, I. Steikūnas ir K. Širvys.

Augustinas Upėnas

Baitiečiu spaudos informacijos seminare ko 
vo 27 New Yorke kalba dr. Petras Vileišis. Nuotr. V. Maželio

kalam. Atvykęs taip pat B- Ko- 
minėk, Breslau vyskupijos val
dytojas. Jis informavęs Vatika
ną apie pramatomus kard. Wy- 
szynskio pasitarimus su nauja 
Lenkijos valdžia.
Propaganda dėl celibato artė
jant sinodui

Vyskupų sinodas Romoje bus 
šaukiamas rugsėjo mėn. Daly
vaus kiekvieno krašto vyskupų 
išrinkti atstovai, o taip pat 10 
kunigų bei pasauliečių. Būsią 
svarstomi du pagrindiniai klau
simai: pasisakymas už taiką, pa
sisakymas dėl kunigų celibato.

Amerikoje abiem klausi
mais dabar varoma propagan
da Labiau dėl kunigų celiba
to. Baltimorėje kovo 14-18 bu
vo “Amerikos kunigų federaci
jos tarybos” konferencija. Joje 
182:13 balsų pasisakyta, kad ku
nigam celibatas nebūtų privalo
mas; kad į pastoracines parei
gas būtų grąžinti tie kunigai, 
kurie yra jau vedę.

(The Tablet kovo 18 pažy
mėjo, kad Brooklyno kunigų de
legacija tam nutarimui buve 
priešinga 2:1 balsais. Visa New 
Yorko provincija buvo priešin
ga 8:4 balsais. Iš 11 provinci
jų New Yorko provincija pasi
sakė vienintelė prieš).

Kiti konferencijos nutari
mai: pasmerkė Amerikos daly
vavimą Vietnamo kare; pareiš
kė solidarumą su kun- Philip 
Berriganu, S. J., ir pasmerkė 
FBI direktorių Hooverį.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALI N8-6ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N .J. 07165; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.

JUOZO ANDRUŠIO 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 kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortat 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938._________________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.___________________________

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL 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 pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! ___________ _
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga«

Nutarimai bus pateikti Ame Ii vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.rikos vyskupų konferencijai. 

Konferencija pažadėjo priimti 
šios federacijos atstovus.

Nutarimas dėl celibato su
silaukė griežtos opozicijos 

kuri 
bet

dpje TT n^tik toj^ 
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GUDŲ APETITAI NEMAŽI
Gudai nepriklausomybės pa

skelbimo sukakti mini kovo 25. 
Kaip ir kasmet, ir šiais metais, 
gudai, minėdami 53 sukakti, iš
leido informacinius lapelius, ku
riuose angliškai kalbantieji in
formuojami apie Gudiją, jos is
toriją, gudų kovas T>ei jų vyk
domą kovą už laisvę.

Elta patyrė, kad ir šiais me
tais, kaip anksčiau, gudai vėl 
Įdėjo savo leidinėlyje žemėla 
pį. Jame pavaizduojama “gudų

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Dauivardis Chicagoje lanko Pedagoginį Lituanistikos Institutą. Jis kalba II ir III 
kurso studentams apie Lietuvos atstovybių funkcijas. Nuotr. V. Noreikos

etnografinė teritorija”. Čia ma
tyti, kad gudai Į savo etnogra
fines ribas yra Įtraukę ir ryti
nes Lietuvos sritis, su Vilniu
mi, dali Latvijos pietryčių, be 
to, Gardiną ir Baltstogę. Dėl 
Vilniaus savinimosi — į tai jau 
kreipė dėmesį lietuvių veiks
niai JAV-se bei lietuvių spau
da. Nurodyta, kad tai gudų pro
paganda, “nukreipta prieš Lie
tuves istoriją.ir teritoriją”-

Lenkų išeivių priešrežiminė 
spauda New Yorke (naujasis 
lenkų dienraštis “Nowy Dzien- 
nik”, N. Jersey) kovo 27 re 
agavo vienas pirmųjų, paskel
bęs gudų paruoštą tą patį žemė
lapį ir nuriskundęs, kad Gudi
jos ribos siekiančios beveik 
“iki pačios Varšuvos”. Gudai 
savo nepriklausomybės šventę 
New Yorke paminėjo kovo 27 
viename miesto didžiųjų viešbu
čių. (Elta)

N. Catholic Register
28 paskelbė Kenneth Baker, S 
J., kritiką, kurioje ana “kuni
gų federacijos” konferencija 
vadinama “politine konferenci
ja” — su politiniais reikalavi
mais. Esą privalomo celibato 
priešininkai teturi tik tokius 
argumentus: kunigai traukiasi 
ir tam sustabdyti reikia leist 
jiems vesti; kunigai turį būti 
‘,tarp liaudies” — toki pat, 
kaip tie liaudies žmonės — tai
gi vedę. Baker atsako: Kristus 
pasirinko tik 12 apaštalų ir juos 
treniravo; jam buvo svarbu ne 
kiekybė, bet kokybė; o dėl bu
vimo “liaudyje” — tai kurie 
tebus tik lygūs su visais, ne
galės būti sielovadžiais, jie ne
galės skirti viso savęs kitiem, 
nes turės skirti dalį savęs šei 
mai. Su vedusiais kunigais pa
didės ir parapijos finansinė 
našta, nes kunigui išlaikyti rei
kės 8,000-10.000 metam. Nuo 
to pirmiausia 
kų mokyklos, 
gam netrukus 
problemos — 
kontrolės.

nukentės katali- 
Vedusiem kuni- 
atsiras ir kitos 

divorsų, gimimų

Vilniaus operos ir baleto teat
ras vasario 27 pastatė A. Reka
šiaus naują baletą “Aistrą'’. Lib 
retas — kompozitoriaus H. Ku- 
navičiaus. Pagr. vaidmenis at
lieka: Giedrės — L. Aškelovi- 
čiūtė. Aistrės — S Masanovai- 
tė ir Ąžuolo — R. Minderis.

O k up. Lietuvoje pernai išleis
ta plokštelė, skirta Putino poe
zijai. Tai ištraukos, su Putino 
trumpomis pastabomis, iš auto
rinio V. Mykolaičio-Putino va
karo, Įvykusio Vilniuje, rašyto
jų klube, 1962 vasario 2. (E.)

The Wanderer paskelbė: te
gul atskirų vyskupijų kunigų 
senatai siunčia pareiškimus sa
vo vyskupam, kad jie nelaiko, 
jog kunigų federacija gali at- 
stovaut Amerikos kunigam. (Fe
deracija sakosi atstovaujanti 
34,000 kunigų, arba 60 proc 
visų Amerikos kunigų; atsto
vaujanti dviem trečdaliam Ame
rikos vyskupijų).

Kiti laikraščiai pakartojo, 
kad Vatikanas dar sausio 13 
raštu įspėjęs viso pasaulio vys
kupus neprileisti vedusių kuni
gų prie pastoracijos darbo ir 
prie teologinių dalykų moky
mo kunigų seminarijose, kata
likų universitetuose. Tačiau 
raštas vietos vyskupam paliko 
teisę daryti išimtis.

Atrodo, kad Amerikos kuni
gų ekstremistinė dalis, kuri va
dovauja “kunigų federacijai”, 
eina į aiškų konfliktą su Va
tikanu.

DAMAGED PAGE

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

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 0707p._____________ „ ,

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,_________________________________

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 Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

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

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 - 12:45 vai. p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-O4 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

DAINŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE
EKSKURSIJOS:
New Jersey lietuviams iš Newarko aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio. 
• Kaina: suaugusiems 89.00 dol.; vaikams nuo 2 iki 12 m. 
44.50 dol.; kūdikiams žemiau 2 metų nemokamai.

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421 
TeL (212) 847-5522
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Žodžiai apie Baltijos valstybes

Lietuvių delegacija Turkijos ambasadoje ir departamente

Tarp daugelio spaudos atsilie
pimų Lietuvos reikalu ypatingo 
dėmesio atkreipta į David Law
rence vedamąjį jo leidžiamame 
žurnale “U. S. News and World 
Report” ir kolumnisto Russell 
Kirk sindikuotą rašinį, mus pa
siekusį iš “The Evening Out
look”.

Apie abudu rašinius buvo in
formuota Darbininke bal. 6 d. 
Pagrindinė abiejų mintis verta 
dar specialiai priminti. “Visas 
pasaulis — rašė Lawrence — 
įskaitant Jungtines Valstybes, 
palankiai sutiko nepriklausomų 
respublikų susidarymą Afriko
je”. Priešingas reiškinys esąs 
Europoje, kur pusė Europos 
yra Maskvos diktatūroje, pa
keitusioje Hitlerio diktatūrą. Ir 
“beveik 30 metų praėjo, kai ry
tų Europos mažos valstybės ne
teko savo nepriklausomybėsi 
tačiau gana keista, kad pasau
lio galybės nepadarė jokios pa
stangos jų laisvei atstatyti” ... 
“Apsisprendimo principas ne
begerbiamas laisvasis 
pasaulis ... tik atsitikti
nai pakelia protesto balsą, ne- 
siimdamas jokių pozityvių pa
stangų prieš Sovietų Sąjungą, 
pagrobusią rytinės Europos 
kraštus.”

“O viešoji opinija?” klausė 
autorius. Priminęs prieš ketver
tą metų Kongreso rezoliuciją 
kuri skatina prezidentą kelti 
Baltijos valstybių klausimą J. 
Tautose ir kituose opinijos fo
rumuose, autorius baigė išva
da: "Atėjo laikas visam pasau
liui reikalauti, .kad apsisprendi
mo principas būtu respektuo-.. 
jamas ir kad rytų Europos vals
tybės, didelės ir mažos, būtų 
laisvos nuo svetimo dominavi
mo ir kad jom būtų leista pasi
rinkti savą valdymosi formą. 
Nes tai ir yra apsisprendimo 
prasmė".

Russell Kirk dar konkretes
nis tuo pačiu klausimu. Primi
nęs Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos pavergimo istoriją, Kudir
ką, Bražinskus, Simokaičius.

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(17)
Rudens laike prakūlę kiek ja

vų, važiuosime į Raseinius gau
ti kiek naujų pinigų. Susitarėm 
dvieju. Rudens trumpa diena, 
reikia išvažiuoti anksti, kad su 
šviesa nusileistum nuo Duby
sos kalno, o tie kalnai aukšti 
ir statūs- Privažiavom kalną, ri
šame tekinius, paskutinius abu
du. Važiuoja kaip stogu žemyn 
tekiniai: trindamiesi i akmenis, 
gurgžda, šniokščia, švilpia. Bai
mė, ar išlaikys tekiniai. Žmo
gus eini greta vežimo ir galvo
ji: gi kad čia kas nutrūktų ar 
nulūžtų, tik žiūrėk pats žmo
gus išlikti, o arkliams jau ga
las. Nugurgždėij^me į pakalnę, 
sustabdėm arklius, atsidusome. 
Pakalnėje randame karčiamą su 
erdvia stadala ir gryčia. Gryčia- 
nekūrenama, bet, dėkui kar- 
čiamnikui, yra mažesnė gryčia, 
paskirta pakeleiviams, ta pakū
renta. Čia nakvojome. Rytą už 
simokėjome po grivinę, praau
šus važiuojame, dar išsiklausia- 
me, ar gili Dubysa, ar nesemia 
į ratus- Dar žinok, kad važiuoti 
brasta skersai, o arti nuo kraš
to pasuk priešais vandens ir va

prof. Kazlausko likvidavimą, au
torius tarė: "Yra atėjęs laikas 
kuriam nors iš ambasadorių 
Jungtinėse Tautose priminti, 
kad pavergimo būdas Balti
jos tautose virsta genocidu, O 
kad taip George Bush, Ameri
kos atstovas?"

★

Tai balsai įžymių Amerikos 
laikraštininkų. Balsai už Balti
jos valstybių klausimo kėlimą 
J. Tautose. Jie stebina, kai su
gretini juos su kai kurių lietu
vių veikėjų balsais.

Šioje vietoje kovo 5 bu ve 
suminėta, kad redakcijos gau
toje pro memorijoje “buvo tei
giama, jog Alto pirmininkas ir 
buvęs pirmininkas sakė kreipę
si į valstybės departamentą, 
kad nebūtų duodama eigos Kon
greso rezoliucijai 416, kuri ska 
tino prezidentą Baltijos v-bių 
bylą kelti Jungtinėse Tautose”.

Nelauktas rolėm susikei- 
timas: minėtieji amerikiečiai— 
už, minėtieji lietuvių atstovai 
— prieš. O būtum galėjęs lauk
ti priešingai.

★
Kai Kirk užsiminė, ar Ame

rikos atstovas George Bush ne
galėtų J. Tautose prabilti, —į- 
vykiai neduoda atsakyme 
“taip”. Juk per dvejis R. Nixo- 
no prezidentavimo metus atsto
vui nebuvo pavesta laužyti ty
los ir vykdyti Kongreso rezo
liucijos.

O ir čia — būtum galėjęs 
laukti priešingai. Juk komiteto, 
kuris organizavo akciją už re
zoliuciją 416, garbės narių pir
moje eilėje įrašytas R. Nixono 
vardas. Vadinas, ir R. Nixonas 
dėjosi su tais, kurie skatino pre
zidentą duoti rezoliucijai eigą.

Eigos betgi neduota. Gali ma
nyti, kad R. Nixonas nestengė 
paveikti prezidento Nixono. 
Daugiau pagrindo manyti, kad 
esama dar kitų jėgų, kurios ir 
prezidento veikimą suparaližuo- 
ja-

Kas jos, tos lemiančios jė
gos?

žiuok pakrančių. Užvažiuoti ant 
kalno mažiau (vargo) negu nu
važiuoti: pasidėdami prikinkom 
trečią, net ir ketvirtą arklį.

Prisimenu kalbą vieno žmo
gaus mūsų arklių pagyrimui. 
Tas žmogus gimęs ir augęs ne 
Lietuvoje, bet teko jam gy
venti pas mus, jis matė Duby
sos kalnus ir matė važiojamus 
tais kalnais krovinius. Esą, Len
kijoje arklys prieš kalną trau
kia traukia vežimą, kol gali, ne
tekęs sveikatos, sustoja ir, jei 
žmogus nesuskumba greitai pa
kišti akmenį po tekiniu, tai ve
žimas traukia arklį atgal ir ne
sustoja, kol visai nueina į pa
kalnę. Gi čia arklys kalne su
stoja pasilsėti ir išsitempęs lai
ko vežimą, kol žmogus nesku
bindamas suieško akmenį ir pa
kiša po tekiniu. Ot, jūsų arkliu
kai tai arkliukai!

Jau mes ant kalno, kurie sy
kiu nakvojome, sykiu ir važiuo
jame. Dar iki Raseinių du ki
lometrai, jau pasitinka mus 
pirklys — žydas- Jis pirmiau
sia nužiūri, kur didesnis veži
mas, tą ir stabdo. “Ką ce turi, 

ką ce turi?” Atriša maišą, dar

JAV Lietuvių Bendruomenės 
delegacija, susidedanti iš inž. 
Leono Stačioko ir Algimanto 
Gurecko, kovo 30 buvo priim
ta Turkijos ambasadoj Wash
ingtone- Audiencija suteikta 
tarpininkaujant JAV kongres- 
manui John H. Ware. Jos tiks
las — gauti atsakymą į kovo 
16 įteiktą JAV LB centro val
dybos memorandumą — apelia
ciją Prano ir Algirdo Bražins
kų reikalu. Delegacija buvo pri
imta pirmojo ambasados sek
retoriaus Ekrem E. Guvendi- 
ren, tiesiogiai ambasados pa
skirtu rūpintis Bražinskų klau
simu.

Pokalbio metu p. Guvendiren 
informavo, jog šiuo metu Turki
jos vyriausiam teismui yra į- 
teiktas Bražinskų advokatų pra
šymas persvarstyti ankstyves
nį sprendimą, atsisakantį Bra
žinskus pripažinti politiniais pa
bėgėliais. Vyriausiam teismui 
nepakeitus savo pirminio 
sprendimo, Bražinskų klausi
mą teks spręsti Turkijos vy
riausybei- Ji turės tris pasirin
kimus:

1) Atiduoti Bražinskus Tur
kijos kriminaliniam teismui, ku
ris spręstų bylą iš esmės;

2) Ištremti Bražinskus į kitą, 
juos priimti sutinkantį, kraštą:

3) Atiduoti Bražinskus, kaip 
kriminalinius nusikaltėlius, So
vietų Sąjungai.

P. Guvendiren apgailestavo, 

Baltiečių informacijos seminare kovo 27 New Yorke. Dešinėje prie stalo seminaro organizatorius dr. Paegle. Nuotr. V. Maželio

sudera, duoda rublį ant ran
kos, sėdas į vežimą ir važiuoja. 
Toliau pavažiavę, sutinkam vėl 
pirklį, vėl pirklį, visi kalbina, 
dera. Bet kas buvęs kelis sy
kius Raseiniuose, tas žino, ko 
tie pirkliai verti, ir su jais ne
šneka. Žydas eina greta, nenu
stoja kalbinti; žmogus padrožė 
arkliui, bidznena, ir žydas bidz- 
nena, ir taip lig miestui ir lig 
rinkai. Pristojo žydas kaip pik
ta dvasia ir nenueina per visą 
turgų. Kai tas stovi, kitas ne
kalbina. Buvo nevalia žydams 
pirkti iki dvylikos, tegul bied- 
niukai prisiperka sau duonos. 
Jau po dvylikos, mano žydas 
pavargo: jis penkias valandas, 
atsirėmęs į drangą, išstovėjo 
ant vienos kojos kaitaliodamas 
Dabar jis sukruto: “Važiuokim 
į špiklerį!” Ką gi darysi žmo
gus, nėra kitos išeities, važiuo
ju. Nuvažiavau, sunešiojau mai
šus, sudėjau kitus ant svarstyk
lių, kitus ant grindų. “šnel- 
kų” tada nebuvo, svarstyklės 
tokios, kaip krautuvėse pipi
rams sverti: ant vienos lentos 
maišai, ant kitos svarsčiai. Da
bar išgirstu nuo žydo visą turi
nį, visą esmę šios gadynės pre
kybos: “Tavo nėr vogos, aš ne
galiu tau mokėti taip, kaip ki
tiems.” Ir užmoka, kiek malo
nė. Nei kur einame, nei kam 
skundžiamės, mes prie to pa
pratę. Tampant maišus, žydas 
nei rankos nepridės.

Atvažiavus į miestą, reikia 
daug ko nusipirkti. Eini į krau

kad JAV lietuviai klaidingai in
terpretavo Turkijos vyriausio 
teismo sprendimą. Teismo 
sprendimas atsisakė Bražinskus 
pripažinti politiniais pabėgė
liais, bet jokiu būdu neinter- 
pretuotinas kaip rekomenda
cija juos išduoti Sovietų Sąjun
gai. Ryšium sir teismo sprendi
mu Turkijos ambasadą bei Tur
kijos vyriausybę yra pasiekęs 
didelis kiekis laiškų ir telegra
mų. Vyriausio teismo persvars
tymui jie yra mažesnės reikš 
mės. Jų svoris tačiau bus dide
lis, jei Turkijos vyriausybei tek
tų daryti sprendimą Bražinskų 
reikalu.

Delegacijos užklaustas, ko
kios įtakos bylos reikalui gali 
turėti pasikeitimai Turkijos vy
riausybėje, p- Guvendiren pa
reiškė, jog nepramatąs, kad tai 
paveiktų vyriausio teismo 
sprendimą. Turkijos teismai 
yra nepriklausomi nuo vyriau
sybės. Kiek tai liečia anksty
vesnės ir naujosios vyriausybės 
nusistatymą, atsisakyta spėlio
ti. Pareikšta tačiau, jog lemia
mos reikšmės turės pats faktas 
kad praeityje Turkija pabėgė
lių neišdavusi.

Audiencija praėjo draugiškoj 
nuotaikoj. Šis JAV LB atstovų 
vizitas Turkijos ambasadoj bu
vo trečiasis.

Kovo 31 Lietuviu Bendruo
menės delegacija susitiko su 

tuvę, randi žydą piktai pasiruo
šusį.

■— Ko tau reikia? — smar
kiu balsu paklausė žydas-

— Rodyk kartūno gero.
Padėjo kartūno.
— Duok šviesesnio!

žydas paėmė nuo lentynos ri
tulį ir meta iš tolo į mane.

— Vis tokį rodai, duok ge
resnio!

— Tu pats nežinai, kokio tau 
reikia, tu ne pirkt eini, tu tik 
pažiūrėt eini... Tu pinigų ne
turi, tu lakudra.

Išbėgau iš krautuvės. Einu į 
antrą, į trečią, vis tą patį gir
džiu- Net jauna, auganti žydei- 
kėlė, ir ta užpykus, smarki, 
šauni. Nemitęs, ką duoda, per
ku, rodau, kad noriu pirkti. 
Kad turiu pinigų. Žydui to ir 
tereikėjo. Jis dedasi smarkus, 
kad išdaužtų kapeiką, tam jis 
budęs ir gudęs, o jis nei pik
tas, nei smarkus: ateina mies
tietis, su juom žydas švelnus 
kaip šilkas.

Pabaigiau Raseiniuose reika
lus, važiuoju namo lengva šir- 
džia, kaip iš plėšikų ištrūkęs, 
galva ilsisi.

Kviečius statydavom ne į Ra
seinius, bet į malūną, ant Du
bysos. Ir ten tą patį rasdavo
me Atvažiuoja pirklys į namus, 
sudera kviečius, suseikėja pū
rais, supila į mano maišus, už
moka pusę pinigų ir liepia at
vežti į Maslauskiškio malūną. 
Nuvežiau į malūną, žydas atri

valstybės departamento parei
gūnais J- McKisson ir E. Kri- 
sak. Pirmasis yra direktoriaus 
pavaduotoja8 valstybių reika
lam, antrasis — valstybės de 
partamento ryšininkas su JAV 
kongresu. Lietuvių delegaciją 
sudarė JAV LB centro valdy
bos nariai inž. Algimantas Ge
čys ir Aušra Zerr, inž. Liūtas 
Jurskis, centro valdybos ryšinin 
kas su JAV kongresu, ir Algi
mantas Gureckas, centro valdy
bos ryšininkas su valstybės de
partamentu. Konferencijoj, 
centro valdybos pakviestas, da
lyvavo JAV kongresmanas Jos
hua Eilberg. Taip pat dalyvavo 
kongresmano Eilberg ir kon- 
gresmano Forsythe administra
ciniai direktoriai. Norint pa
brėžti gilų JAV kongreso narių 
dėmesį svarstomiem klausi
mam, konferencija vyko JAV 
kongreso patalpose-

Valstybės departamento at
stovam įteiktas sekretoriui Ro
gers skirtas memorandumas, 
pasirašytas JAV LB centro val
dybos pirmininko inž. Vytauto 
Volerto.

Konferencijoj svarstyta Ku
dirkos išgavimo klausimas, nau
josios pabėgėlių reikalu išleis
tos direktyvos, jų defenzyvinė 
kalba, skatinanti Sovietų Sąjun
gą bandyti pabėgėlius jėga 
atimti, svarba direktyvas papil
dyti, suteikiant baltiečiam spe
cialias teises. Baltijos valsty

šo maišą, paėmė rieškučią kvie
čių, pauostė; nešioja tą riešku
čią, kaišiodamas kitiems žy
dams po nosim, ir sako: “Pri- 
tuchla, prituchla!”

D-RO JONO BASANAVIČIAUS 
ASMENYBĖS APIBŪDINIMAS

Garbės sąvoka yra tobuliau
sias žmogaus siekinių dalykas: 
Garbė nelygiai atskirų indivi
dų yra branginama: vieni jos 
tik pageidauja, kiti trokšta, tre
ti dėl jos nesitveria, bet kad 
kas ją paneigtų, niekais laiky
tų, tokio žmogaus sviete nėra. 
Vertingiausia garbė yra ta, ku
rią suteikia žmogui jo tautie
čiai, jausdami jam pagarbą ir 
dėkingumą. Dabarnykštis mūsų 
gyvenamas laikas, tautinio atgi
mimo laikas, išvardijo nemažą 
skaičių žmonių, kuriems teks 
būti ilgas kartų eiles mini
miems kaipo amžinos garbės 
Lietuvos sūnums, o iš jų įžy
miausias, toliausiai nuskrie
jęs pirmalakas, daugiausia gar
bės suėmęs tai d-ras Jonas Ba
sanavičius-

Aš, buvęs jo akademinic 
mokslo kolega, imuosi aprašy
ti kelis jo būdo bruožus, ku
riuos man teko patirti, su juom 
bendraujant Kad aš esu pa- 
skiausiasis Basanavičiaus moks
leivių kartos atstovas, tai ga
liu pasakyti apytikriai, bet kad 
esu vienintelis gyvas Maskvo
je su juom bendravęs mokslei
vis 1873-1878 metų laikotarpy 
galiu sakyti tikrai. 

bių reikalo iškėlimas Jungtinė
se Tautose, Baltijos skyriaus 
statusas valstybės departamen
te ir Lietuvon diplomatinio kor
puso papildymo galimybė. į vi
sus paliestus klausimus paprašy 
ta raštiško valstybės departa
mento atsakymo. Atsakymas 
prižadėtas trijų savaičių laiko
tarpy, nuorašus pasiunčiant 
JAV kongresmanam Eilberg ir 
Forsythe.

Konferencijoj, trukusioj virš 
dviejų valandų, pajustas valsty
bės departamento nusistatymas 
Baltijos valstybių reikalam skir
ti minimalų dėmesį, stengian
tis jokiu būdu neužrūstinti So
vietų Sąjungos. Simo Kudirkos 
išgavimo reikalu, nežiūrint skai
čiumi gausių kongreso narių pa
reiškimų, valstybės departa
mento taip pat nesirūpinta 
Lietuvių Bendruomenės delega
cija svarstomų klausimų at
žvilgiu laikėsi griežtai, pabrėž
dama, jog kreipiasi ne tik vi
suotinės litetuvių-amerikiečių 
organizacijos vardu, bet ir kaip 
JAV piliečiai, turi Amerikos vi
suomenės užnugarį. Pareikšta, 
jog, iš valstybės departamen
to nesulaukus didesnio dėme
sio Lietuvą liečiantienr klausi
mam, JAV LB centro valdyba 
bus priversta ieškoti Amerikos 
visuomenės pagalbos.

Konferencija su valstybės de- 
partamento pareigūnais sušauk
ta tarpininkaujant JV kongres-

’ 1. Basanavičius, studentu bū
damas, jau dėjosi didvyriu. Mi
nimam laikotarpy lietuviai stu
dentai dar nebuvo atskilę nuc 
lenkų. Šventadieniais susieida
vome po pamaldų lenkų bažny
čios aikštelėje, visi sveikinda- 
vomės, šnekėdavome kaip vie
nos šeimos nariai, susiėję sve
timoje šalyje; nors vieni va
dindavosi žmuidzinais, kiti lit- 
vinais, dar kiti poliakais arba 
koroniažais, visi šnekėjom len
kiškai. Gali būti, ne vienas no
rėjo čia prie bažnyčios pavarto
ti tėvų lietuvišką kalbą, bet 
nedrįso, būtų išsišokimas, dau
geliui netiktų. Gali būti, kad 
vengimas sukelti kalbas, neno
ras tapti paneigimo objektu pa
darė taip, kad tiek Basanavi
čius, tiek Pietaris šalinosi nuc 
artimesnio draugavimosi su len
kais ir lenkuojančiais lietu
viais.

- Maskvoje šalia Tverės bulva 
ro yra kvartalas su gatvėmis 
Bolšaja bronnaja, Malaja bron- 
naja, Bolšoj Kazackij pereulok 
Malyj Kazackij pereulok su me
diniais namais ir nebrangiais 
butais — tai studentų gyvena
mas kvartalas- Jie ten pigume 
reikalu gyvena viename kam
baryje po kelis, po du, po tris. 
Basanavičius Bronnoje negyve 
no, jis bevelijo kopti ant penk
to aukšto ties Kuzneckio ir Tve
rės, prie tam mokėti brangiau 
negu kasdien susidurti su len
kais.

(Bus daugiau) 

manam Eilberg, Forsythe ir 
Ware. Ši konferencija yra ant
roji šiais metais. Ankstyvesnio- 
ji, įvykusi vasario 8, buvo skir
ta tik Kudirkos incidentą lie- 
čiantiem klausimam.

JAV LB Inform.

Kvietimas į taikę
Kaip jau buvo skelbta spau

doje, Lietuvos Tyrimo Institu
tas numato išleisti studiją apie 
sovietų bei nacių genocidą Lie
tuvoje. Tam darbui reikia turė
ti įmanomai daugiau duomenų. 
Ypač trūksta gerai dokumentuo
tos medžiagos apie Sovietų ge
nocidą 1944-1953 metų laiko
tarpy tiek pačioje Lietuvoje, 
tiek Sibiro koncentracijos sto
vyklose.

Kad ir nedaug, bet yra 
atvykusių į laisvąjį pasaulį tiek 
buvusių Sibire, tiek ir iš oku
puotos Lietuvos žmonių.

Visi prašomi atsiųsti Lietu
vos Tyrimo Institutui žinių apie 
sovietų vykdytą genocidą (žmo
nių naikinimą) okupuotoje Lie
tuvoje, Sibire ar kitose Rusi
jos vietose.

Prašoma pateikti kankintų 
ar nužudytų asmenų: a) var
dus bei pavardes, b) jei žino
ma, jų amžių, c) jei įmanoma, 
ir jų profesiją, d) iš kur jie ki
lę, ej jų kankinimo ar nužu
dymo vietą bei datą- Būtu nau
dinga gauti ir nuotraukų. Jei 
kuriose nors vietose buvo įvyk
dytos masinės žudynės, prašo
ma pateikti skaičius — vyrų, 
moterų, vaikų.

Nenorintieji nurodyti save 
kaip liudininko pavardės pra
šomi apie tai pažymėti. Tuo at
veju bus panaudoti tik jų pa
teiktieji duomenys.

Giminės, pas kuriuos yra 
atvykusių buvusių tremtinių ar 
asmenų iš okupuotos Lietuvos, 
prašomi talkinti — tiems at
vykusioms padėti aprašyti bu
vusius genocido įvykius.

Visus aprašymus, liudijimus 
prašoma siųsti adresu: Lithua
nian Research Institute, 29 W. 
57th St., New York, N. Y 
10019, U.S.A.

Institutas turi specialių anke
tų, kuriomis galima pasinaudo
ti. (Elta)

Jaunimo 
deklaracija

Antrasis 1972 m. Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongresas, 
tęsdamas I-jo 1966 m. kongre
so tradicijas, vėl jungia lietu
vių jaunimą draugėn ir, glau
džiai bendradarbiaudamas su 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne, ryškina didžiuosius lietuvių 
tautos laisvės, kultūros bei iš
likimo siekimus.

Išreiškęs tikėjimą lietuvių 
tauta, ryžtasi įgalinti lietuvių 
jaunimą su jos kultūra arčiau 
susipažinti, įsisąmoninti jos 
vaidmenį ir į jos kūrybinį dar
bą įsitraukti-

Pripažindamas, kad reikia 
jaunimą išjudinti, suaktyvinti 
ir į lietuviškąjį gyvenimą ir dar 
bą įtraukti, ryžtasi suburti kuo 
daugiausia jaunimo, ugdyti jau
nimo ir jų organizacijų bendra
vimą ir bendradarbiavimą, iš
kelti jaunimo atsiekimus ir, kri
tiškai žvelgdamas į praeities 
darbus, teikti gaires naujiem.

Pristatydamas savo tikslus, 
II-sis PUK komitetas kreipiasi 
į visą lietuvių visuomenę mora
linės ir materialinės paramos.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Daug abiturientę šiemet ne
pateko į aukštąsias mokyklas. 
Dabar jie eina dirbti į pramo
nės įmones. “Sovietskaja Lit- 
va” (spalio 22) rašo, kad į Vil
niaus mašinų dalių fabriką 
“kasdien*“ mūsų kolektyvas pri
ima naujus darbo klasės papil
dymus. Prie staklių ateina jau
nuolės ir jaunuoliai, ką tik bai
gę mokyklas arba profesines 
technikos mokyklas”. (E.)
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Kaip Jokūbas "ant oro ėjo”
Lietuvos atsiminint y radijui 30 mėty

New Yorko lietuvių judriau
sias yra d r, Jokūbas Stukas. Jc 
visur pilna, jis visus pažįsta, su 
visais bičiuliaujasi. Ir svarbiau
sia — kiekvieną šeštadienį jis 
visus aplanko, įlenda pas kiek
vieną radijo bangomis- Tik at
suk radiją 5 vai. ir išgirsi mie
lą Jokūbo balsą.

Jis pasiekia ir Connecticuto 
lietuvius, Pennsylvaniją. Ir var
giai kas paklausė, ar seniai ta 
valandėlė kalba lietuviškai. Jai 
štai jau 30 metų.

Apie 2000 kartų ore
Ką reiškia 30 metų sukaktis? 

Tik pradėkim dauginti. Per me
tus jis turėjo 52 radijo progra
mas, per dešimtį metų — 52C 
programų, per dvidešimtį — 
1040, per trisdešimt — 156C 
programų. Bet to neužtekc 
šiam entuziastui! Jis buvo su 
organizavęs dar ir kitų valan
dėlių, o nuo 1964 iš Seaton 
universiteto stoties kiekvieną 
pirmadieni duodama kultūrinė 
programa, kurią parengia ir 
tvarko Jokūbas Stukas.

Amerikos lietuviai, išversda
mi iš anglų kalbos, kartais sake 
— “ant oro eina” — tai reiš
kia — kalba per radiją. Gana 
linksmas posakis. Mielajam Jo
kūbui štai per tuos 30 metų 
darbo su radijo programomis 
reikėjo eiti “ant oro” mažiau
siai apie 2000 kartų.

Ir kas iš to išėjo?

Lietuva Argentinoje
Elta yra gavusi Argentinos 

spaudos iškarpas, kuriose atžy
mėtas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties minė
jimas Buenos Aires mieste. Du 
Buenos Aires dienraščiai, “La 
Nacion” ir “La Prensa”, apie 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakti rašė keliais at
vejais ir žinias dėjo pirmuose 
puslapiuose. Abu dienraščiai į- 
dėjo nuotraukas, kuriose pa
vaizduoti Argentinos lietuviai. 
Vasario 16 proga (merginos su 
tautiniais drabužiais) padėję 
vainiką ties San Martin, Ar
gentinos išlaisvintojo pamink
lu Buenos Aires. Laikraš
čiai plačiai citavo Argentinos 
lietuvių veikėjų kalbas.

Argentinos lietuviai, jų or
ganizacijų taryba 1971 vasa
rio mėn. priėmė rezoliuciją 53 
jų nepriklausomybės atstatymo 
metinių proga. Rezoliucijoj bu
vo pagerbtas atminimas lietu
vių, žuvusių dėl laisvės 1812, 
1831, 1863, 1905, 1941 ir par
tizanų kovų 1944-52 laikotarpy
je, pasmerkti Sovietų Sąjungos 
nusikaltimai ir reikalauta, 
kad Sovietų. Sąjunga atitrauk
tų savo dalinius, valdžios apa
ratą bei komunistų “kolonas” 
iš Lietuvos. Argentinos tauta 
ir vyriausybė prašomi iškelti 
Lietuvos laisvės klausimą J. 
Tautose ir įvairiose tarptauti
nėse konferencijose. Ta pro
ga vėl prašyta: Argentina turė
tų leisti krašte veikti laisvosios 
Lietuvos diplomatiniam atsto
vam Tie ryšiai buvo nutrauk
ti 1945. Argentinos lietuvių re
zoliucija rado plataus atgarsio 
Buenos Aires ir kitu miestu 
spaudoje. (Elta)

Jokūbas Stukas, 16 metų, kai pra
dėjo organizuoti Lietuvos atsimini
mų radijo programą.

Neramioji vasara
Atidėję 30 metų atgal, gau

sim 1941 metus. Tai buvo aud
ringi ir dramatiški metai. Euro
poj ėjo antrasis pasaulinis ka
ras. Hitleris Europą tiesiog šla
vė. 1940 jis paguldė Prancūzi
ją- Kai buvo pats didžiausias 
sumišimas, tuo triukšmu prisi
dengdami, Sovietai okupavo 
Lietuvą (1940 birželio 15). 1941 
metų pavasarį vokiečiai pėrė j c 
Balkanus ir štai pradėjo šveis
ti šautuvus žygiui į Sovietų Są
jungą.

1941 birželio 21 prasidėjo 
vokiečių — sovietų karas. Vo
kiečių armija įžygiavo į Lietu
vą. Lietuvoj prasidėjo sponta
niškas sukilimas, sudaryta lai
kina vyriausybė, kurią po še
šių savaičių vokiečiai kaip gėlę 
nuskynė ir įvedė savo valdžią.

Amerikoj tuo metu buvo pa
kankamai ramu, kur kas ra
miau nei dabar. Amerika dar 
nebuvo išėjusį į karą, nors pa
gal sutartį .pagalbą teikė Ang
lijai. Amerika buvo padidinus 
savo kariuomenę, padidinus ir 
budrumą, bet vis dėl to įvyko 
1941 gruodžio 7 Pearl Harborc 
tragedija, kada japonai užpuo
lė, o už keliu dienu ir Hitleris 
iš Reichstago paskelbė karą A- 
menkai.

Į Ameriką, į New Yorką 
1941 kovo 10 jau buvo atvy
kęs pasitraukęs Lietuvos prezi
dentas- Jis atvežė nemaža rū
pesčio. Vieni nežinojo, kaip 
su juo elgtis, kitiem jis aiškia: 
priminė, kad — Lietuva jau 
okupuota, kad reikia vėl Ame
rikos lietuviam visom priemo
nėm kariauti dėl pavergtos tau
tos laisvės.

DAIL ALEKSANDRA VITKAUSKAITE
- MERKER DALYVAVO 5 PARODOSE

Pervažiavus Washingtono til
tą, New Jersey valstybės pra
džioje gyvena dail- Aleksandra 
Merker-Vitkauskaitė. Ta vieta. 
Teaneck, N. J. Apylinkė pasi
žymi gana gyva kultūrine veik
la, gyvena nemaža įvairaus 
žanro dailininkų, turi savo me 
no draugiją — Modem Artists 
Guild.

Aleksandra Merker yra įsi
jungusi visu savo darbštumu ir 
nuoširdumu. Ji dėsto meną

Ką sugalvojo 16 motę vyrukas?
Tai buvo nerimo vasara, va

sara prieš Amerikos karus. Ir 
tuo metu Hillside, N. J., gy
veno jaunuolis, 16 m. Toki 
jaunuolių čia buvo tūkstančiai. 
Mokėjo jis lietuviškai, nes jo 
tėvai ir visi namuose kalbėjo 
tik lietuviškai. Ir tas jaunuolis 
buvo Jokūbas Stukas-

Ir ką reikia veikti?—Taip jis 
klausė savęs. O jaunas žmoguš 
nori veikti ir pasireikšti, nori, 
kad kiti jį pastebėtų ateinan
tį-

Ar kur nors žolėj begulint ar 
bemeškeriojant jam atėjo min
tis “eiti ant oro” — organizuo
ti lietuvišką radijo valandėlę 
New Jersey gyvenantiem lietu
viam. New Yorke savo valandė
les turėjo Valaitis, Ginkus. O 
kodėl negali tokios valandėlės 
būti ir New Jersey lietuviam?

Tai gera mintis!
Reikėjo pirma susirasti tokią 

radijo stotį, kuri sutiktų lietu
višką programą transliuoti. To
kią stotį surado. Tai buvo 
Bronxo stotis — WBNX. Pasira
šė ir sutartį. Pasirašant niekas 
neklausė, kiek jam metų. Jei 
būtų sužinoję, kad jis tik šešien 
likos, būtų jį atmetę.

Dabar reikėjo suorganizuoti 
pirmą programą. Paimta buvo 
tik penkiolika minučių. Ir tai 
buvo gana daug, nes nebuvo lė
šų. Reikėjo rinkti pinigus, ir pa
sirodo, kad taip lengvai nėjosi. 
Dar niekur negirdėta, nematy
ta. Pagaliau ir pats organizato
rius labai jaunas.

Viskas buvo padaryta. Ir štai 
1941 rugpiūčio 2, šeštadienį, iš 
Bronxo stoties su plakančia šir
dimi Jokūbas išėjo “ant oro”. 
Jis prabilo lietuviškai. Progra
mą pavadino “Lietuvos garsų” 
vardu. Per tą 15 minučių da
vė žinių, pagrojo “Pupų dėdės 
polką, ištraukė kokią polką iš 
Mahanoy angliakasių. Davė ir 
Anna Kaskos įdainuotą 'plokš
telę. Ir savo programą užbai
gė: “Čia kalba jūsų radijušas 
— Jokūbas Stukas.”

Išeidamas iš stoties, susiner
vinęs jaunuolis vargiai pats ti
kėjo, kad štai jis pradėjo isto
rinį žygį, kad jo valandėlė išsi
laikys net tokį ilgą laiką, iš 
penkiolikos minučių išaugs į vi
są valandą, bus net kartojama. 
Jis nenujautė, kad programa 
taip patarnaus žmonėm, juos 
informuos, palaikys juos, nu
teiks lietuviškai. (Apie tai — 
kitame numeryje) (p-j.)

Teaneck aukštesniojoj mokyk
loj, važinėja su paskaitomis, da
lyvauja apylinkės parodose, pri
sideda prie jų organizavimo. 
Vasario, kovo ir balandžio mė
nesiais ji dalyvavo net pen
kiose parodose

Bergen Mali (Bergen Coun
ty) antrojoj metinėj skulptūros 
parodoj, kuri vyko vasario 12- 
21, ji buvo net rengimo ko
mitete, buvo išstačiiisi dvi 
skulptūras — Saulėgrąžą ir So 
Much to Discover.

Modern Artists Guild paro
doj. kuri vyksta nuo kovo 12 
iki balandžio 18 Orrie de Nooy- 
er salėj, 144 Main Street, Hack
ensack, N. J., yra išstačius! tris 
paveikslus: vieną tušu atliktą 
akta, du akvarelinius kolažus.

Ta pati gildą kitą parodą su
rengė Fair Lawn miesto biblio
tekoj. Paroda truko visą kovo 
mėnesį. Ten A. Merker buvo 
išstačius! du aliejinius paveiks
lus: Islandijos vulkanai ir Ri
verside kelias naktį- Tuos pa
veikslus Patersono dienraščio 
apžvalgininkas pavadina tradi
cine tapyba.

Triukšmo daug sukėlė kita 
paroda, kurią rengė YMHA 
Bergen County, 211 Essex 
Street, Hackensack, N. J. Daly-

Iš k. j d. LB Tarybos prezidiumo pirmininkas Vytautas Kamantas, PLB pirmininkas Stasys Barzdukas, JAV 
LB centro pirm. Vytautas Volertas, dr. Leonas Kriaučeliūnas — IV-sios tautinių šokių šventės pirmininkas.

Nuotr. V. Noreikos

KETVIRTOSIOS TAUT. ŠOKIŲ ŠVENTĖS DARBAI
JURGIS JANUŠAITISŠių metų didžiuoju lietuviš

kojo gyvenimo kultūriniu įvy
kiu laikome ketvirtąją dainų 
šventę, įvykstančią liepos 4 
Chicagoje.

Tačiau ateinančiais metais 
šviesiu tautinės kultūros pra
giedruliu bus laikytina didinga 
ketvirtoji tautinių šokių šven
tė, kuri įvyks taip pat Chica
goje liepos 2. Ir šiam įvykiui 
jau pradėta intensyviai ruoštis. 
Šventės ruošimo darbams vado
vauti JAV LB centro valdybos 
pirmininkas inž. Vytautas Vo
lertas pakvietė energingą, toje 
srityje turintį daug patyrimo, 
visuomenininką dr- Leoną 
Kriaučeliūną.

Kalbamės su pirmininku dr. 
Leonu Kriaučeliūnu.

— Sakykite, daktare, kaip to
li yra pažengę tautinių šokių 
šventės paruošiamieji darbai?

— Tai tik gera pradžia dar
bų, kuriuos planuojame atlikti. 
Kaip jau žinote, ketvirtosios tau 
tinių šokių šventės vyriausiąja 
meno vadove esu pakvietęs (ir 
sutiko) Hamiltono tautinių šo
kiu ansamblio vadove Genovai
tę Breichmanienę. Ji turi ilga 
metę praktiką ir didelį žinių 
bagažą autentiškiem šokiam pa
ruošti. Šventės tautiniu šokiu 
repertuaras bei jų paruošimas 
atiduotas į patikimas rankas.

— Sakote “repertuaras”- Ar 
jį jau paruošėte?

— Šventės repertuaras galu
tinai nustatytas. Šiame darbe 
aktyviai dalyvavo tautinių šo
kių instituto žmonės — pirmi
ninkas Br. Shotas. L. Braždie- 
nė. I. Šilingienė. Br. Jameikie- 
nė ir vyriausioji meno vadovė 
G. Breichmanienė. Užsiregistra- 
vusiom grupėm repertuaras jau 
siuntinėjamas-

— Tai vykdote ir registraci
ją? Kaip ji seka’si?

—Registraciją sėkmingai 

vavo tos pačios gildos dailinin
kai. Paroda pavadinta — Com
mentary. čia dailininkai iš
reiškė savo protestą prieš bru
talumą, karą Vietname, prieš 
laiko chaosą, čia parodyta daug 
laisvės ir eksperimentavimo-

A. Merker išstatytos skulp
tūros sukėlė nemaža triukšmo. 
Souvenirs from My Garden yra 
šiurpi, sukrečianti. Ji pavaizda
vo dabarties žmogaus sujauktą 
vidų. Ir kita skulptūra — Im
prisoned — buvo šiurpi ir su
krečianti.

Ši paroda bus atidara iki ba
landžio 18.

Penktoji paroda vyksta Fair
leigh Dickinson universitete. 
Ten paroda rengiama ekologi
jos tema- A. Merker dalyvauja 
su diptiku — Pasaulis Dievo so 
das ir konstrukcija, padaryta 
iš sodelyje rastų šiukšlių. (Sou
venirs from My Garden).

Dar reikia pridėti, kad ji va
sario mėnesį dalyvavo ir lietu
vių dailė® parodoje, kuri vyke 
Kultūros Židinyje, Brooklyne. 

vykdo komiteto sekretorė Bi
rutė Vindašienė. Tenka pasigė
rėti, kad tautinių ’šokių grupės 
ir ansambliai rodo didelį dė
mesį. Jau atsiliepė 20 grupių... 
pasižadėdamos šventėje daly
vauti. Tikimės, kad šioje šven
tėje grupių ir ansamblių skai
čius bus dar didesnis nei pra
eitose.

— Skaitėme spaudoje užuo
miną apie kursus naujiem tau
tinių šokių mokytojam paruoš
ti. Kaip stovi tie svarbūs reika
lai?

— Tautinių šokių naujų mo
kytojų paruošimo klausimas 
yra gyvybinis. Tad ir buvo nu
tarta nuo liepos 5 iki 17 Jo
nyno vasarvietėje, Chesterton. 
Indiana, netoli Chicagos, su

Toronto BIRBYNĖS vadovė muzikė D. Viskontienė

KADA? — Š.m. gegužės mėn. 1 d. 6

TORONTO 
BIRBYNE 
NEW YORKE

v.v.
KUR? — Richmond Hill gimnazijos auditorijoje, 89-30 114th Street (1 blo

kas į pietus nuo Jamaica Ave.). QJ traukinio 111 St stotis.

KUO “Birbynė” skiriasi nuo kitų lietuviškų ansamblių? — Vienintelis pa
saulyje, kurio pagrindinį repertuarą sudaro gryna LIETUVIŠKA 
TAUTOSAKA — SENOVĖS LIETUVIŲ SUTARTINES, palydimos 
skudučių, birbynių ir kanklių.

KAS sudaro “Birbynės” ansamblį? — 86 Kanadoje gimę ankstesnės ir nau
josios" emigracijos tėvų gimnazistai ir studentai, 14-20 m. amžiaus 
jaunimas.

KAS “Birbynei” vadovauja? — Lietuvoje gimusi, bet svetimoje žemėje 
išaugusi muzikė DALIA SKRINSKAITE-VISKONTIENĖ.

KAS “Birbynę” kviečia? — Kultūros Židinio Statybos fondo penktadienio 
popiečių, komitetas.

KUR galima įsigyti bilietus? — Pas Birutę Labutienę, telef. VI 7-5550; 
Danutę Birutienę, TA 7-8231; Marytę šalinskienę, 296-2244; Anta
ną Reventą, 441-9725; “Litas” klionių biure, 847-5522 ir Darbininko

♦ administracijoje, GL 2-2923.
SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI 9 v.v. Maspetho lietuvių parapijos salėje —

64-14 56th Road

ruošti tokius kursus. Sąlygos 
labai geros. Kursantam teikia
mas pilnas nemokamas išlaiky
mas. Tik kelionę apsimoka pa
tys. Vieta ir aplinka tikrai gra
ži. Į tai turėtų atkreipti labai 
rimtą dėmesį LB apylinkių val
dybos. Turėtų parinkti tinka
mus kandidatus ir finansuoti jų 
keliones į kursus. Tautinių šo
kių mokytojų trūkumas didelis 
Jų neparuošus laikh, galime 
susilaukti labai liūdnų pasek
mių. O tautinių šokių šokėjų 
— jaunimo turime daug. Rei
kia tik vadovų. Tautiniai šokiai 
skatina mūsų jaunimą jungtis 
ir į kultūrinę veiklą.. Tad ir ti
kimės, kad į kursus suvažiuos 
gražus skaičius kursantų —bu
simųjų naujų tautinių šokių mo
kytojų, kurie įsijungs į šventės 
paruošimo darbus, nes čia bus 

supažindinti ir su šventės re
pertuaro šokiais.

— Ar šventėje numatoma 
naujovių, ar kartosis nusistovė
jusios programos atlikimo for
mos?

— Ieškome ko nors naujo. 
Viena iš tokių naujovių bus ta 
kad tautinius šokius palydės Zig 
mo Lapino vadovaujamas Mon- 
trealio lietuviškų instrumentų 
orkestras. Šį orkestrą sudarė 
vien jaunimas Tokia palyda 
teiks palengvinimų ir šokėjam

— Šventės neapsieina ir be 
kitokių pramogų, kaip tai 
prieššventinių koncertų, litera
tūros vakarų, banketų. Kuc 
numatote užimti suvažiavu • 
sius.

— Planuojamos kultūrinės 
pramogos. Tačiau apie jas dar 
per anksti kalbėti. Tik tiek ga
liu pažymėti, kad, šventei pasii 
baigus McCormick didžiojoj sa
lėj įvyks šaunus banketas. Sai 
lę jau užsakiau. Ji talpina 
bent 10,000 žmonių- Bankete 
bus pagerbti tautinių šokių va
dovai ir šokėjai.

— O kokios paramos tikitės 
iš Bendruomenės?

— Šventės rengimo proble
momis pasidaliname su JAV 
LB centro valdybos pirminin
ku inž. V. Volertu. Jis dalyva
vo ir mūsų komiteto pasitari
muose. Pareiškė pasitenkini
mą mūsų darbu, pritarė mūsų 
planam. Viskas vyksta nuošir
daus bendradarbiavimo dvasio
je. O tai svarbu dirbant pla
tesnės apimties darbus. Gi rū
pesčius neša komitetas ant sa
vo pečių, nes visus darbus tu
rėsime atlikti čia, vietoje-

— Ką dar galėtumėt pridėti?
— Viliuosi, kad šiam įvykiui 

tiek tautinių šokių grupės be: 
ansambliai, tiek ir lietuviškoj1 
visuomenė parodys reikiamo dė
mesio.

Pokalbį baigėme su viltingai 
nusiteikusiu ketvirtosios tauti
nių šokių šventės komiteto pir
mininku dr. Leonu Kriaučeliū
nu.

T
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BALTIEČIŲ INFORMACIJA IR JOS DERINIMAS
Klausimas buvo svarsto mas baltiečiy pasitarime

Baltiečių informacijos srity 
Šiaurės Amerikoje dirbančiųjų 
pirmasis pasitarimas įvyko ko
vo 27 New Yorke, Barbizon 
Plaza viešbuty.

Pasitarimo tikslas buvo suar
tėti Baltijos kraštų organizaci 
jų veikėjam, ypač tiem, ku
rie dirba spaudos, radijo valan
dėlių, biuletenių leidimo sri
ty, pasidalinti savo patyrimu 
ypač kreipiant dėmesį į baltų 
kraštų bylos pristatymą JAV ir 
Kanados visuomenei ir kt. Ap
žvelgtos galimybės ateity plėsti 
baltų informacijos bei jos deri
nimo darbą- Organizaciniame 
darbe iš lietuvių daugiausia pri
sidėjo JAV LB centro valdyba.

Pasitarime dalyvavo per 5C 
latvių, 35 lietuviai ir per 2C 
estų. Pasitarimą sveikino estų, 
latvių ir lietuvių organizacijų at
stovai. Sveikino Estijos konsu
las New Yorke Aksei Linkhorst1 
perdavęs ir dėl susižeidimo ne
galėjusio atvykti Lietuvos gen: 
konsulo New Yorke A. Simučio 
sveikinimą. Lietuviu ir Batu- 
no vardu sveikino Tautos Fon
do valdybos pirmininkas prel 
J- Balkūnas, JAV Liet. Bendruo
menės valdybos pirm. V. Vo
lertas ir kt. Pasiaarimo darbus 
aktyviai sekė Eltos Informaci
jų biuletenio redaktorius V. 
Alseika, Darbininko redakto
rius dr. K- Bučmys, OFM, ir

Izidorius Vasyliūnas koncertavo kovo 27 Carnegie Recital salėje. Jis ba
landžio 17 drauge su smuikininku V. Valkovičiumi koncertuoja Philadel
phijoje. Nuotr. V. Maželio

E POBŪVIS i» i
! Kultūros Židinio statybai paremti :

4 4 
Philadelphijoj balandžio 25, sekmadienį, šv. Andriejaus « 
parapijos salėje ruošiamas pobūvis—pietūs. Pradžia 12 v., <
tuoj po sumos. Tą sekmadienį 10 vai. 30 min. tėvai pran
ciškonai koncelebruos šv. mišias. Pamokslą sakys tėv. L.
Andriekus, OFM. <

Pakvietimus reikia iš anksto įsigyti šv. Andrie- < 
jaus parapijos klebonijoje arba pas platintojus: t 
p. Skladaitį. Luką, Aušrą Zerr, Jurskytę. Augai- . 4 
tytę. Gečienę, Salienę. Cikotą. Binkį. Mačiūnienę. * 
Murašką. V. Norvaišienę, Puodžiūnienę. Petraus- 4 
kienę, Vasienę. ir New Jersey: pas p. Žilinskienę. 1 
Vyriausia šeimininkė — p. B. Impulienienė. 4

.Philadelphijos ir New Jersey lietuviai kviečiami dalyvauti

RENGIMO KOMITETAS <

Amerikos Balso lietuvių sk. ve
dėjas dr. K. Jurgėla.

Pasitarimą atidarė jo inicia
torius med. dr. R- D. Paegle, 
latvis, pirmininkais pakvietęs 
trijų tautybių atstovus — Es
tų Tautinės Sąjungos Kanadoje 
pirm. I. Heinsoo, latvių dr. Spil- 
ners ir Lietuvių Bendruonjenės 
JAV valdybos vicepirmininką 
Alg. Gečį.

Sesijos, vykusios seminarų 
pavyzdžiu, buvo penkios- Pir
mojoje svarstytas baltiečių ben
dradarbiavimas ir žinių telki
mas iš okupuotų kraštų. Antro
joje pasisakė baltiečių jaunimo, 
studentijos atstovai apie savo 
veiklą. Trečiosios Sesijos pa
skirtis buvo apsvarstyti baltie
čių spaudos bei radijo progra
mų reikalus. Ketvirtoji sesija 
aptarė galimybes baltam daly
vauti JAV ir Kanados politiko
je. Penktosios sesijos uždavi
nys buvo apsvarstyti lig šiol bu
vusius baltiečių viešus pasiro
dymus, S. Kudirkos ir kitais 
atvejais pastebėto spaudos, ra
dijo ar televizijos dėmesio pa
naudojimą Baltijos kraštų lais
vės bylai, pavergtųjų kraštų 
savaitės JAV-se klausimą ir kt.

Sesijose pasisakė šie lietu
viai: A. Gureckas, A- Barzdu- 
kas, R. Kundrotas, D. Kezienė. 
A . Mažeika, R. Simanavičius 
(Baltų Federacijos Kanadoje 

pirm.), G. Karosas, adv- A. Na- 
vasaitis, K. Miklas, A. Gečys ir 
dr. I. Vaišnienė. Pažymėtinas 
aktyvus lietuvių ir latvių jau
nimo dalyvavimas.

Pasitarimo proga buvo su 
rengtos trijų tautybių spaudos 
bei literatūros parodėlės- Vliko 
rūpesčiu išplatinta visa eilė Vli
ko ir kitų leidinių apie Lietu
vos laisvės kovą, partizanų ko
va5 ir kt.

Pasitarimo rengėjai išleido 
per 40 psl. leidinį Baltic Ac
tion Manual. Leidinyje paskelb
ta Baltijos kraštų diplomatų pa
vardės ir adresai, radijo valan
dėlių adresai, įdėti nurodymai 
kaip rašyti JAV ir Kanados 
spaudai.

Gen. konsulo A. Simučio rū
pesčiu į leidinį įdėtas testamen
to teksto pavyzdys — atvejam, 
kai JAV miršta Baltijos kraštų 
gyventojai. Pasitaiko, kad so
vietai, įsikišę į paveldėjimo rei
kalus, priverčia mirusiųjų gimi
nes okupuotoje Lietuvoje, Esti
joje ar Latvijoje įgalioti ru
sų numatytus advokatus 
Amerikoje; tuo būdu ne vienu 
atveju rusai pasiglemžia už pa
liktas nuosavybes gautus pini
gus tvirta valiuta- Lietuvos ir 
Estijos konsulatai New Yorke 
mielai patarnauja tokiais pavel
dėjimo klausimais ir nurodė 
tinkamų advokatų pavardes.

Kovo 28 New Yorke pasitari
mo proga įvyko latvių paga

minto filmo “Latvija per 50 
metų” premjera. Žiūrovų bu
vo apie 1,200. (Elta)

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Dail. A. Galdiko kūriniu 

paroda buvo gausiai lankoma
Kovo 6-7 Philadelphijoje vy

ko dail- Adomo Galdiko pomir
tinė apžvalginė paroda. Buvo 
išstatyta 50 paveikslų, atstovau
jančių visai dailininko kūrybai. 
Parodą suruošė ir globojo Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
rų rėmėjų būrelis.

Iškilmingame parodos atida
ryme apie neseniai mirusį dai
lininką jautriai ir vaizdžiai kal
bėjo jo buvęs mokinys ir kai
mynas skulptorius Petras Vaš- 
kys. Jis nuvedė klausytojus Į 
dailininko tėviškę ir jos gamtą, 
kurią matome daugelyje Galdi
ko paveikslų. Asmeniškais pri
siminimais skulptorius Vašky5 
atskleidė Galdiką ne tik atsi
davusį savo kūrybai, bet kartu 
ir kaip nuoširdų mokytoją bei 
kolegą.

Apie šios ir kitų panašių pa
rodų tikslą kalbėjo prel. Vy
tautas Balčiūnas, Putnamo po
ilsio namų kapelionas- Keliau
jančios Galdiko kūrinių paro
dos (jau buvusios Bostone ir 
Waterbury) ne tik pristato jo 
kūrybą visuomenei, bet, kadan
gi paveikslai yra parduodami 
sutelkia lėšų Adomo Galdiko 
monografijai leisti ir Putnamc 
seselių lietuviškiem darbam pa
remti. Ponia Galdikienė viena 
nepajėgtų ruošti parodų įvai
riose kolonijose; čia jai į talką 
atėjo Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserys. Prel. V. Balčiū
nas paragino atėjusius parodos 
apžiūrėti pasirinkti paveikslų ir 
pirkimui.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
kongregacijos veiklą pavaizda
vo sesuo Augusta. Jau į pabai
gą eina Matulaičio Namų Įren
gimas. Jam sėkmingai įvykdyti 
dar reikia daug finansinės pa
ramos iš' visuomenės- Namuo
se jau yra prisiglaudę vi5a eilė 
lietuvių iš visų Amerikos kam
pų. Prieš metus atsidarė nau
ja seselių vedama jaunimo sto 
vyklavietė Neringa Vermonte. 
Ir Neringoje seselės dar nori 
daug ką pagerinti. Bet šią vasa
rą stovyklavimas bus patogus, 
ir Neringos beržynai laukia jau
nimo.

Vakaras buvo paįvairintas 
laimingo įėjimo bilieto loterija.

Baltiečių informacijos seminare kovo 27 New Yorke. Lietuviai iš k. j d. A. Novasitis, G. Karosas, ketvirtas
— V. Volertas — kalba, šeštas — K. Miklas. Kiti latviai ir estai. Nuotr. V. Maželio

NEW BRITAIN. CONN.
Kovo 28 Šv. Andriejaus lie

tuvių parapijos salėj buvo LB 
susirinkimas. Išrinkta nauja 
valdyba: pirm. — Bernardas 
Vilčinskas, vicepirm- Juozas 
Balčiūnas, Algirdas Dūda — 
sekretorius ir Juozas Liudžius 
—iždininkas. Revizijos komisi

ją sudaro: Kazys Stasiukevi- 
čius — pirmininkas, Juozas 
Leiberis ir Kazys Zavickas.

Nubalsuota duoti 25 dol. Sv. 
Cecilijos chorui, kuris liepos 3 
ir 4 važiuos i dainų švente Chi- fc. C V
cagon.

Apygardos susirinkimas šau
kiamas gegužės 16 d. New Bri
tain, Conn. Savo atstovus at
siųs: New Britain, Waterbury. 
Hartford, New Haven, Bridge
port, Stamford, Putnam, New 
London. Apygardos susirinki
mas buvo Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos salėj. Prasidės 2 
v. popiet.

J. Balčiūnas pažymėjo, kad

Algimantui Gečiui atiteko 
Jono Skladaičio išdrožinėtos 
stilizuotos tulpės. Genovaitei 
Roman — Esteros Bendžiūtės 
padovanotas jos pačios rank
darbis, Esterai Bendžiūtei — 
Juozo Gailos padovanotas like
rio buteli5-

Parodos lankytojai buvo gra
žiai pavaišinti prie skoningai 
paruošto bufeto. O lankytojų 
buvo ypatingai daug: per dvi 
dienas — per du šimtus žmo
nių. Buvo nupirkta septynioli
ka paveikslų. Daugelis įsigijo ir 
putnamiečių išleistų knygų, ku
rias Philadelphijon buvo atsive- 
žusios seselės. Spaudos stalu 
rūpinosi sesuo Arkadija.

Jau antri metai iš eilės Phi- 
ladelphijos moterų būrelis ry
žosi suruošti parengimą N- P. 
Marijos seserų naudai. Būrelio 
valdybą šiais metais sudaro: 
Teresė Gečienė — pirminin
kė, Kazimiera Juzaitienė — 
sekretorė, Ramona Ramūnienė 
— iždininkė, Rėdą Ardienė ir 
Birutė Gailienė — narės. Jom 
į talką atėjo daug gerų žmonių. 
O su nuoširdžia talka tikimasi 
tęsti gražiai pradėtą veiklą ir 
ateityje. mt

—•—

Nauja LB apylinkės valdyba
LB visuotiniame metiniame 

susirinkime kovo 14 buvo iš
rinkta nauja Philadelphijos apy
linkės valdyba, kuri kovo 23 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas — Algis Danta, vicepir
mininkai — Vytautas Radikas 
ir Bronius Satkūnas, reikalų ve
dėjas — Henrikas Misliauskas. 
iždininkas — Vytautas Sušins- 
kas, kartotekos, informacijos ir 
parengimų kalendoriaus tvarky
toja — Marytė čikotaitė- 
Baer, protokolų sekretoriai ir 
jaunimo atstovai — Danutė 
Vaškelytė ir Vytautas Maciū
nas. Į valdybos sąstatą taip pat 
įeina radijo valandėlės Bend
ruomenės Balso vyriausias re
daktorius Henrikas Savickas ir 
iždininkas Gediminas Dragūnas. 
Kontrolės komisiją sudaro Jus
tinas Gečiauskas, Petras Mita
las, Jonas Stiklorius ir Kazimie
ras špakauskas.

Naujai valdybai linkėtina dar
bingos ir sėkmingos kadenci
jos!

visi rašytų laiškus, siųstų tele
gramas Turkijon, kad nebūtų 
išduoti Bražinskai. Dar jis kal
bėjo apie lojalumo paradą, ku
ris bus gegužės 2. Wallingfor- 
de, Conn. Prasidės 1 vai. prie 
Lyman Hall aukštesniosios mo
kyklos. Lietuviai suvažiuos iš 
visos Conn, valstybės. Kai 1969 
metais toks paradas buvo New 
Britaine, lietuviai gavo dvi tro 
fėjas. Juozas Balčiūnas—•—

Lietuvos trispalvė 
miesto aikštėje

Ir šiemet, kaip ir praėju
siais metais, New Britaino mies
to majoras Paul J. Manafort da
vė leidimą vasario 20-21 iš
kelti Lietuvos vėliavą mies
to aikštėje šalia Amerikos vė
liavos.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 21. Tą 
rytą šv. Andriejaus bažhyčio 
j e buvo mišios už Lietuvą- Pa- 

įdomi madų paroda
Pirmą pavasario dieną, kove 

21, Lietuviu Moterų Klubu Fe
deracijos Philadelphijos klube 
surengta madų paroda sutrau
kė gausų skaičių visuomenės. 
Šiuo pobūviu buvo užsimota ne 
tik parodyti moterų sugebėji
mus drabužių kūryboje, bet ir 
sutelkti lėšų Putnamo seselėm. 
taip pat ir Stepo Zobarsko lei
džiamiem Vaižganto raštam ang 
lu kalba.

Gražūs įvairūs drabužiai, 
jų kūrėjos bei modeliuotojos 
maloniai stebino susirinkusius 
ir susilaukė daug gražių atsilie
pimų-

Parodą paįvairino dainomis ir 
muzika solistė Ona Zubavičie- 
nė, pianistė Silvija Stupelytė ir 
jaunutės kanklininkės Alė ir 
Laima Surdėnaitės.

Pavasarinis koncertas
Atvelykio šeštadienį, balan

džio 17, Philadelphijos Ateiti
ninkai rengia dainos ir muzikos 

' koncertą, į kurį kviečia visus 
apylinkių lietuvius.

Jau eilė metų ateitininkų ren
giami pavasariniai koncertai 
Philadelphijos lietuviam sutei
kia progą pamatyti ir išgirsti 
pagarsėjusias mūsų meno jė
gas. Šiais metais programą at
liks dar Philadelphijoj nebuvę, 
bet plačiai žinomi lietuviai me
nininkai: smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas, koncertmeiste
ris pianistas Vytenis Vasyliū
nas ir solistas baritonas bei 
smuikininkas kun. Vincentas 
Valkavičius.

Koncertas įvyks Šv- Andrie
jaus parapijos salėj, 19th ir 
Wallace Sts., Philadelphijoj. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Po 
programos bus šokiai, veiks tur
tingas bufetas ir baras. Pelnas 
skiriamas jaunimo reikalam.

Bilietus galima užsisakyti 
pas: Juozą Kananavičių 2511 
Winton Circle, Bristol, Pa. 190 
07 Tel- ST 8-6690; Vytautą Ra- 

Tauriam lietuviui, patriotui ir žymiam kalbėtojui
A. | A.

Kun. Dr. Stasiui Vai Jusaičiui
amžinybėn iškeliavus, jo brolį Juozą su šeima ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

Liuda ir Norbertas Kulikauskai 
Gražina ir Antanas Mažeikai

mokslą ta proga pasakė klebo
nas kun. E. Gradeckas. Nors mi 
šios, kaip ir kiekvieną sekma
dienį, buvo aukojamos maišyta 
kalba (su angliškais ir lietuvis 
kais skaitymais), bet choras, 
muz. J. Beinorio pastangomis 
kiekvieną sekmadienį giedąs 
lietuviškas mišias, tą dieną ypa
tingai gražiai sugiedojo mišias 
“Taikos Karalienės garbei” (iš 
Lietuvos). Didingai ir jautriai 
nuskambėjo JAV ir Lietuvos 
himnai. Tos dienos antroji baž 
nytinė rinkliava buvo paskirta 
Lietuvos laisvinimo reikalam.

Į antrąją minėjimo dalį lie 
tuvių salėje (Park St) susirin
ko gražus dalyvių būrys. Minė
jimą atidarė Alto pirm. Matas 
Grimaila. Programą vesti pa
kvietė Juozą Raškį. Buvo pa
gerbtos vėliavos, kurias įnešė 
jaunos lietuvaitės, apsirengu •
' (nukelta į 6 psl.)

Baltimorės žinios
Baltimorės vyrų choras Dai

na balandžio 17 lietuvių sve 
tainės didžiojoj salėj rengia sa
vo koncertą. Pradžia 8 v.v. Pc 
koncerto šokiai, gros Edvardo 
Karko orkestras. Visi kviečiam: 
atsilankyti. Tokiu būdu paska
tinsime vyrus toliau ryžtingai 
tęsti savo darbą. Bilietų bus ga
lima gauti prie įėjimo.

Šv. Vardo draugijos vyrai ba
landžio 18 mokyklos kamba
riuose šaukia savo svarbų susi
rinkimą 3 v. popiet. Aptarę 
veiklos planus, susirinkimą 
baigs užkandžiais. Pirmininkas 
Algis Veliuona kviečia visus da
lyvauti.

Prel. L- Mendelis, energingas 
Šv. Alfonso parapijos klebo
nas, balandžio 19 išvyksta į li
goninę, kur jam bus padaryta 
operacija. Parapiečiai jam linki 
kuo geriausios Dievo palaimos 
ir sveikatos, kad greit grįžtų 
prie savo darbo.

Lietuviu posto 154 pagelbi- 
ninkės balandžio 24 Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj rengia 
savo veiklos 25 metų sukak
ties banketą. Pradžia 8 v.v. Pir
mininkė Frances Karpers-Kar- 
pavičienė su savo komitetu uo
liai dirba, kad visa program? 
gražiai pavyktų. Pakviesta daug 
žymių Marylando ir Baltimorės 
miesto žmonių dalyvauti. Taip 
pat jos kviečia visus lietuvius 
atsilankyti į jų sukakties minė
jimą- Raginama bilietus įsigyti 
iš anksto.

Jonas Obelinis

diką, 1709 Palomino Drive. 
Warrington, Pa. 18996. Tel. DI 
3-3356; Edmundą Binkį, 209 
Yellowstone Rd., Plymouth 
Meeting, Pa. 19462. Tel-: TA8- 
1150; Birutę Gailienę, 121 An
tietam Rd., Cherry Hill, N. J. 
08034, Telef. 609-428-7456; Te
resę Gečienę, 9660 Pine Rd.
Phila-, Pa. 19115. Tel. OR 7- 
16884. S.MJ.

— Dr, Juozas K. Valiūnas. 
Vliko pirmininkas, balandžio 2 
išvyko dviejų savaičių atosto
gų į Floridą. Tuo metu Vliko 
pirmininko pareigas eina vice
pirmininkas Juozas Audė
nas. (E)

— Algirdas J. Kasulaitis, Lie 
tuvių Krikščionių Demokratų 
centro valdybos pirmininkas 
pasiuntė laišką Turkijos prezi
dentui Bražinskų reikalu- Laiš
ke pabrėžiama jų lietuviška 
bet ne rusiška kilmė ir dabar
tinė padėtis.

— Vasaros stovyklą Ateiti
ninkų Sendraugių centro valdy 
ba ruošia ir šiais metais: Dai
navoj rugpiūčio 1-8, lietuvių 
pranciškonų sodyboj Kenne
bunkport, Maine, rugpiūčio 15- 
22. Maną dalyvauti prašom: 
skubiai pranešti centro valdy
bai: 7802 Temple St., Hyatts
ville, Md. 20783. Ypatingai 
svarbu greitas atsiliepimas tų. 
kurie norėtų stovyklauti pas 
pranciškonus- Reikia užtikrinti 
patalpas. Dabar yra kambarių 
apsigyventi po 5, 4, 3, 2 ar vie
ną asmenį. Smulkesnės infor
macijos bus pasiųstos kiekvie
nam atsiliepusiam-

— Janina Narūnė-Pakštienė, 
pedagogė ir jaunimo knygų au
torė, neseniai atšventė 75 m. 
amžiaus sukaktį. Nuo 15 m. 
amžiaus, būdama dar gimna
zijoj, pradėjo rašyti eilėraš
čius.. 1913-14, išvažiavusi į Pet
rapilį studijuoti gamtos ir že
mės ūkio mokslų, skaitė save 
referatus studentų tarpe ir. ra
šė straipsnelius į “Aušrinę”.

— Sol. Violeta Čižauskaitė 
Balčiūnienė dainuos Gian Car
lo Menotti dviejų veiksmų ope
roje “The Medium” ir atliks 
Mrs. Gobineau rolę. Operą sta
to Cambridge Opera Brandeis 
universitete, Waltham, Mass- 
balandžio 17-18. SgI. V. Balčiū
nienė balandžio 25 dainuos 
Hartfordo lietuvių moterų klu
bo ruošiamame bankete “Vely
kų stalas”.

— Mykolas Saulius, mūsų ži
nomas čelistas. po sunkios ir il
gos ligos balandžio 6 mirė Den
ver, Col. Velionis buvo gimęs 
1902. Denveryje gyveno nuc 
1951 ir buvo simfoninio orkest
ro narys, užsitarnavęs išimtiną 
gyventojų pagarbą.

— Violeta Nešukaitytė, pa 
saulinėse stalo teniso individua
linėse pirmenybėse Japonijoje 
atstovavo Kanadai ir nugalė
jo Indonezijos atstovę, tačiau 
antrame rate pralaimėjo Sov 
Sąjungos meisterei rusei. Ka
nados rinktinė, kurioj dar žai
džia lietuvaitė E. Sabaliauskai
tė, yra pakviesta kartu su Ang
lijos atstovėm į raudonąją Ki
niją keliom draugiškom rung
tynėm.

— Kun. M. Vembrė, išsikel- 
damas iš Brockton, Mass., pa
dovanojo pranciškonam Kenne
bunkport, Maine, labai daug ir 
didžiai vertingų knygų bei kitų 
daiktų. Pranciškonai už ta: 
gerb. kun- Vembrei yra giliai 
dėkingi ir linki daug sėkmės 
naujoj vietoj

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O. P., balandžio 16, penktadie
nį, 8:30 vai. vakare kalbės 
Clevelande Lietuvių - amerikie 
čių konservatorių klube tema: 
Ekumeninio susirinkimo prie
žastys ir pasekmės-

— Cicero aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos 15-kos 
metų sukakties minėjimas į- 
vyks balandžio 17 Cicero šv 
Antano parapijos salėj parengi
mu — vakariene su menine da
lim, kurią atliks studentų cho
ras, vadovaujamas muz. A. Skri
dulio, ir Chicagos “Grandies” 
tautinių šokių būrelis, vadovau
jamas I. Smieliauskienės. šo 
kiam gros A. Markausko or
kestras.

(nukelta į 6 psl.)
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— Pasaulio Lietuviu Gydyto 
IV S-gos pirm. dr- V. Paprockc 
rezidencijoj kovo 27 įvyko pasi 
tarimas su naujuoju gydytojų 
leidžiamo biuletenio redakto 
rium dr. Hermanu Armanu. Jc 
suredaguotas pirmas numeris 
išeis rugpiūčio mėn. Jadvyga 
Vytuvienė sutiko būti adminis
tratore. Meninė biuletenio prie
žiūra bus arch. J. Okunio. Sic 
gydytojų žurnalo naujasis re
daktorius pažįstamas iš save 
straipsnių ir Darbininko skaity
tojam-

— Vanccuverio LB tautinių 
šokių grupė balandžio 17 
lankysis Los Angeles, Calif. Ta 
proga Santa Monica apylinkė 
ruošia parengimą.

— Chicagos studentų Korp’ 
Šatrija gegužės 14 ruošia “Jau
nųjų” kūrybos vakarą Jaunime 
centre, Chicagoje.

— Marytė Gailiušytė, ilgame
tė Žygio už tikėjimo laisvę ko
miteto sekretorė, nuo balan
džio 1 laikinai pasitraukė iš pa
reigų. jos vadovaujama Cleve
land© State universiteto stu
dentų grupė prancūzų kalbos 
gilinti išvyksta i Montrealio uni
versitetą. Marytė Gailiušytė Cie 
velando State universitete dės
to prancūzų kalbą.

— Baltu informacijos veikė 
jų pasitarimo metu kovo 27 
New Yorke buvo iškeltas reika
las periodiškai susitikti baltų 
spaudos atstovam. Pirmas pasi 
tarimas Įvyko balandžio 1 New 
Yorke- Estų, latvių ir lietuvių 
spaudos žmonės sutarė susi
rinkti kiekvieno mėnesio pir 
rr.a ketvirtadienį ir pasikeisti ži
niomis apie savo tautybės žy
gius savo kraštų laisvinimo, kul
tūros. bendrų žygių ir kt. klau 
simais. Pasitarime iš lietuvių 
dalyvavo Eltos Inf. redaktorius 
V. Alseika ir Darbininko re
daktorius Kornelijus Bučmys 
CFM. (E)

—- Chicagoį pebūvi-vakarienę 
lietuvių pranciškonų Kultūros 
židinio New Yorke statybai pa
remti ruošia buvę Italijoj pran
ciškonų globotiniai balandžio 
24, šeštadieni 7:30 vai. B. Pakš
to salėj. 3800 So. California 
Ave. šeštadienio rytą bus atlai
kytos mišios už gyvus ir mi
rusius Italijoj gyvenusius lietu
vius. Mišias aukos Italijoj lietu
vius globojęs T. Petras Baniū- 
nas, CFM., kuris kviestas komi 
teto atvyks į Chicagą. Komite
tas kviečia ne tik Chicagoj gy
venančius dalyvauti, bet ir ki
tur gyvenančius prisidėti auka 
prie Kultūros židinio statybos. 
Būtu gražu, kad visi pranciško 
nu auklėtiniai savo auka židi
ny turėtų Įamžinę prisiminimui 
kambarį ar kitokią patalpa- Au
kas siųsti bei pobūvio reikalais 
kreiptis: Mr. Jonas Žad^ikis 
4162 So. Fairfield Ave., Chica 
go. III. 60632.

— Chicagos Lietuvių Opera 
minėdama Lietuvos valstybinės 
operos 50 m. jubiliejų ir kartu 
savo meninės veiklos 15 m. su
kakti. stato G. Verdi 4 veiks
mų operą “La Traviata”. Ope
ros spektakliai ivyks gegužės 1 
2. 8 d. Manįos Aukštesniosios 
mokyklos salėj. Chicagoj.

— JAV Lietuviu Bendruome
nės veikla daugiausia reiškia
si per LB apylinkes, kurios yra 
visose didesnėse lietuvių keloni 
jose. Tokiu apylinkių yra 72. 
Iš jų 64 priklauso 8-iom apygar
dom. o kitos 8 apylinkės yra 
nepriskirtos jokiai apygardai.

— .Lituanistines mokyklos 
Sao Paulyje. Brazilijoj, kovo 6 
p-a dėjo mckslc metus, šv. Ka
zimiero mokykloj .dėstoma ke 
turiom grupėm: vvresnių ii 
jaunesniu, mokančiu ir nemo
kančių lietuviškai. Mokytoja 
ruošia skaidres, kurių pagelba 
nemokantieji pradeda išmokt 
kalbos Geografija ir istorija 
nėstoma portugalų kalba. Vii* 
Ze’inos mokyklą veda mokyt. 
M. Vinkšnaitienė. Per abi mo
kyklėles dalyvauja 70 mokinių

J

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

PARTNERYSTĖ
Klausimas

Esu statybininkas ir kont- 
raktorius. Statau daugiausia in
dustrinius pastatus ir kai ku
riuos privačius garažus. Kartais 
man pritrūksta pinigų bizniui 
ir tada man tenka kreiptis ; 
banką, su kuriuo turėjau viso
kių sunkumų ir nesusipratimų.

Vienas mano kaimynas, kuris 
tarnauja valdžios ištaigoje! 
man pasiūlė eiti su manim į 
partnerystę. Sako, galįs padėti 
man reikalus tvarkyti, galįs in
vestuoti pinigų, nors apie sta
tybą beveik nieko nenusimano. 
Jis turi gerą reputaciją ir, ro
dos, jau 20 metų-dirba toje pa
čioje įstaigoje.

Mano žmona labai nepaten
kinta tokiu pasiūlymu: sako, iš 
to tik bėdų turėsime. Man at
rodo, kad toks partneris mane 
bizniui gali padėti, ne pakenk
ti. Be to. būtų pravartu kif\; 
daugiau pinigų turėti biznic 
reikalam-

Pasakyk Tamsta mano žmo
nai. kad ji be reikalo rūpinasi 
mano biznio reikalais.

K. K., N. Y. valstija

yra atsakingi už biznio įsiparei
gojimus ne tik į biznį įdėtu tur
tu, bet ir savo asmenišku tur
tu (assets). Partnerystėje kiek
vienas partneris yra viso biz
nio “agentas” — atstovas — 
ir kiekvienas partneris yra at
sakingas už kiekvieno kito part
nerio padaromus veiksmus biz
nyje.

Suprantu, kad Tamstai gali, 
tam tikromis aplinkybėmis, bū
ti reikalingas talkininkas biz-

nutarsite priim- 
į bizni, patariu 
advokato. Na-

yra pavo- 
nežino to- 
pasėkų ir 
tada, kai

Atsakymas
Jei Tamstos 

ti kitą asmenį 
to nedaryti be
miniu būdu padaromi susitari
mai biznio reikalais 
jingi- Dažnai žmonės 
kių sutarčių galimų 
apie jas sužino tik 
jau yra pervėlu.

Jei nutarsite priimti kaimy
ną kaipo “dalyvį” Tamstų biz
nyje. — advokatas patars su
daryti “corporation”. Kaip 
Tamsta greičiausiai žinai, kor
poracijos turi ribotą atsakomy
bę limited liability), todėl vi
suomet ’yra mažiau pavojinga 
turėti korporaciją negu vadina
mą “partnership”. Partneriai

New Britain, Conn.
(atkelta iš 5 psi.)

tautiniais drabužiais. Him> 
ir Maldą už Tėvynę su-

nyje, kuris Tamstai padėtų pa
tarimais arba pinigais. Jei 
Tamsta pasinaudosi specialiste 
patarimu, t.y. jei nueisi pas 
advokatą, — jis visa tai priims 
dėmesin 
tion” arba 
netą, yra 
mų”, kaip
čių) klausimas. Visas aplinky
bes apsvarstęs, Tamstų advoka
tas patars, kas Tamstų atveju 
yra geriausia padaryti.

Steigiant “corpora- 
kokį kitą biznio vie- 
ir kitų “išrokavi- 
pav. taksų (mokes-

P.K., Canada
Tamsta prašai patarti laišku, 

o ne per laikraštį. Deja, tokių 
privačių patarimų laiškais ne
galiu duoti. Gaunu daug laiškų 
iš skaitytojų ir atsakau pasi
rinktinai tik į tokius klausi
mus, kurie yra bendro pobū
džio ir kurie gali būti įdomūs ir 
naudingi visiem arba bent dau
gumai skaitytojų. Jei Tamstai 
reikalingas konkretus atsaky
mas į konkretų klausimą arba 
reikalą, Tamsta turi kreiptis as
meniškai Į vietinį advokatą-

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H
Stasys Alukonis išrinktas Hud

sono miestelio naujosios tary- 
. bos pirmininku. Tarybą suda

ro trys nariai. Pirmajame posė
dyje tarp svarstomų klausimų 
buvo vieno piliečio skundas, 
kad kitas pilietis auginąs tris 
paršiukus; tuo esą nusikalsta
ma prieš miestelio nutarimą. 
Renkant tris narius biudžeto ko
misijai. kandidatavo 7. jų tarpe 
Alfonsas F. Palevičius, gavęs 
642 balsus (reikėjo virš 800).

Vedusių porų “pupų” vaka
rienė Šv. Kazimiero parapijos 
salėje gražiai pavyko ir visus 
patenkino. Pelno labdaros tiks
lam liko virš šimto dolerių-

Petras Simses, kuris savo 
tris sūnus išmokslino gydyto
jais (du dentistai, vienas medi
kas), patyrė skauduli, kada ne
tikėtai mirė dentistas Ričardas 
J. Simses (lankydamas Ame
rikos dentistų draugijos meti
ni seimą Chicagoje, sukrito 
Drake viešbutyje). Jis buvo 47 
metų amžiaus. Palaidotas Trum
bull. Conn., kur gyveno, nors 
kabinetą turėjo Bridgeport 
Conn. Nashuoj gyveno 22 me
tus. Čia baigė pradinę ir vidu
rinę mokyklą. Vėliau studijavo 
New Hampshire universitete ir 
New Yorko universiteto dentis
tų mokykloj. Antrojo pasauli
nio karo veteranas- Visų trijų 
Bridgeporto ligoninių štabo na
rys. Trumbull mokyklų komi
teto pirmininkas. Naujosios Ang 
lijos ir visos Amerikos dentis
tų draugijų narys. Paliko nuliū
dusius tėvą Petra, žmona Deni
se (pagal tėvus Girouard) tris 
sūnus — Ričardą, James ir To
mą. Brolis dentistas Edvardas 
gyvena West Haven, Conn. Bro
lis daktaras Jonas P. gyvena 
Easton, Conn.

Antaneta Barbora McGilIiv-

Jack Sharkey, teisėjo Veiish- 
kos ir adv. Raudonio vadovau
jamo sporto vakarėlio svečias, 
teisingai pranašavo, kad bok
sininkas Frazier laimės. Vaka
rėlio apyskaita rodo pajamų bu
vus 1,892.22 dol. (rėmėjų do
vanos — 1,240 dol., bilietų par 
duota už 567 dol., pajamos iš 
baro — 85.22 dol ): išlaidų — 
444.77 dol. (Skarkiui 175 dol.). 
Pelno liko 1,447.45 dol. Jis 
skiriamas Šv. Kryžiaus kapinė
se keliams asfaltuoti-

Sofija L- Banelienė teisme at
siskyrė nuo savo vyro Liongi
no (Leo).

Stasio Mažeikos duktė Patri
cija Ona, šiemet baigianti Na
shuos vidurinę mokyklą, priim
ta Castle sekretorystės mokyk
lon. Windham.

Antano W. Shackos sūnus 
Antanas J. pakeltas vedėju Mi- 
chigano banko skyriaus Dansin
ge. Jis gimė Nashuoj (motina 
Grauslytė-Shackienė jau miru
si). Baigė Nashuos vidurinę mo
kyklą ir Northern Michigan uni
versitetą (biznio administraci 
jos skyrių). Pradėjo dirbti Lan- 
singo banke 1968. Vedęs kita 
tautę ten ir gyvena. Senelis Jo
nas Grauslys gyvena Nashuoj 
ir jau eina i 95 metus-

Stasys A. Stončius, mokyto
jas, veda anglų kalbos kursus 
Nashuos vidurinėj mokykloj. Jis 
mokyklai atstovavo tokių kur
sų mokytojų konferencijoj 
Windsor, Conn.

Adomas Gureckis yra Nashu- 
os vidurinės mokyklos krepšį 
nio komandos kapitonas. Pasi
žymėjo visuose žaidimuose; dvi
dešimtyje pasiekė 404 taškų; ti
kimasi, kad sezonui baigiantis, 
pasieks virš 500. Alvirne vidu
rinės mokyklos komandoje pa
sižymi Mike Scarks, kurio moti
na lietuvė.

Sue Gailiūnaitė dalyvauja 
jaunamečių mergaičių plauki
kių komandoj, kuri laikoma vie
na geriausių Naujojoj Anglijoj. 
Be jes, komandoj dalyvauja dar 
39 plaukikės- Kor.

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 ----- -—

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Blessed and Joyous Easter

Elenos Smilikių, mirė sulaukus 
60 m. amžiaus. Gimė Nashuoj 
1910. Baigė Hudsono pradinę ir 
Nashuos vidurinę mokyklą. Bu
vo Šv. Kazimiero parapijos na
rė. Paskutiniais metais dirbo 
kepyklos skyriuje Super Duper 
krautuvėje. Paliko brolį Alfon
są, seserį Beatričę Hudsone, c 
kitą seserį Methuen, Mass. Šer
menimis rūpinosi C- F. Kaz-

sios 
nus 
giedojo parapijos choras, vado 
vaujamas muz. Jono Beinorio.

Invokaciją sukalbėjo ir pc 
to tarė žodį Šv. Andriejaus pa
rapijos klebonas kun- Edvar
das Gradeckas. Lietuvių Bene) 
ruomenės proklamaciją perskai
tė L. B. vicepirmininkas Juozas ' ray-Smilikaitė, duktė Petro ir 
Balčiūnas. Connecticut guber
natoriaus Thomas Meskill pri
siųstą deklaraciją perskaitė 
jaunametė Irena Leiberytė 
Jautrų žodį tarė kongr. Ella 
Grasso, iškeldama lietuvių tau
tos kančias. Taip pat jautriai 
kalbėjo ir miesto majoras Paul 
J. Manafort, pažadėdamas, kad 
jam esant majoru, kasmet aik
štelėje plevėsuos Lietuvos vėlia
va, kol ji galės būti perkelta lausko įstaiga, 
į laisvą Lietuvą Trumpai svei
kino ir repr. Joseph Gregorzek 
Pagrindinę kalbą pasakė Conn. 
LB apygardos vald. pirm. Vi 
liūs Bražėnas.

Meninę programos dalį pra
dėjo jaunimo oktetas, padainuo
damas tris dainas. Jaunimo or
kestras pagrojo lietuviškų me
lodijų pynę. Vyrų oktetas padai
navo dvi dainas Parapijos 
mišrus choras padainavo ketu
rias dainas iš Chicagoje ren
giamos dainų šventės repertua
ro.

Visą meninę programą pa
ruošė ir ją pravedė muz. Jo
nas Beinoris.

Iš surinktų aukų j Alto cent- tojų draugijos pirmininku. Tai 
ra pasiųsta 596.35 dol. pirmasis New Hampshire ūki-

Nina Stasaitienė ninkas, pasiekęs tos vietos.

Petro J. Muraucko, Nashua 
vidurinės mokyklos antrojo ve 
dėjo, duktė Leslie Ruth, lankan
ti Emmanuel kolegiją Bostone 
susižiedavo su Dale Leavitt, stu
dentu Maine universitete, Scar
borough, Maine

Lietuvių ir lenkų parapijų 
CYO “cheerleaders” grupė lai
mėjo New Hampshire pirmeny
bes rungtynėse Berlyne. šv. 
Kazimiero parapijai atstovauja 
Rose Ann Morrison, kurios 
motina lietuvė, veikli vedusių 
perų klubo narė.

Wm. Rodonis, ūkininkas iš 
Lichtfield, N. H., išrinktas Nau 
josios Anglijos daržovių augin-
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RALSTOM’S 66 
Al,’TO SERVICE CENTER

Volkswagen Repairs
All work guaranteed

U.S. Route 46 Pine Brook, N.J.
201-227-9749
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The CARRIAGE INN in Larchmont! 
Gracious dining in rustic elegance. { 
Complete dinners from $4.50. FREE I 
glass of wine with dinner!. Sunday 
dinner served from 1 PM. Generous Į 
drinks. Closed Mondays.
71 Boston Post Rd.

HERBERT LUTZ 
& CO.

2020 Clinton Street 
LINDEN, N.J.
201 925-9800

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

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

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Telef. 212 - 245-7905

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Quindre /t Block North

of 12 Mile Road 751-6760/1
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Ave. 441-4712
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street $W 8-2868
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street Rl 3-0440

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 
EV 4-4952 
Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
365-5255 
246-9274 

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

373-8783 
G R 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571

P L 6-6766
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834-2577 } 
t

DEAL SHELL SERVICE STATION • 
Open 7 days a week — Norwood | 
Avenue and Wyckoff St. Tires, bat-* 
teries & accessories. All our repairs | 
are completed to your satisfaction. • 

Call 201-531-4864
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BLUEFIELD 
LEATHERCRAFT 

and UPHOLSTERY Co.

456 5th Street Newark. N. J. 
Call 201 -484-0695

VERONA BILLIARD LOUNGE
346 Bloomfield Ave. Verona. N.J. 

Exhibitions and Tournaments 
will be coming soon! 
Come one. come all! 
Call (201) 239-9828 
Prop. Fred Danno

J. & w. 
TEXACO 

Service Station 
Open 7 days a week 

Road and Towing Service 
Tires - batteries - accessories

Riverview Ave. & Essex 
LODI.. N.J. 

201-845-9730

RAY’S American
Service Station

Open 7 days a week 
General Auto Repairs 

Road and Towing Service 
Tires, batteries and accessories.

25 Memorial Parkway 
Long Branch, N.J. 

201-222-9710

Laurelton Circle 
ESSO

Open 7 days a week 
General Auto Repairs 

Road and Towing Service 
Tires, batteries and accessories

5 Laurelton Circle N.J. 
201-899-9679

BROWN 
Travel Bureau 

SPECIAL GROUPS 
and CHARTERS

388 Lakeview Avenue 
CLIFTON. N.J.

Manager James Cupo
201-772-3940

GADDE'S 
FLORIST

410 Washington Street 
Cape May. New Jersey 
Say It With Flowers
Call 609—884-7587

TAVERN
19 Kent Street 

NEWARK, N.J. 
Also —

522 Springfield Avenue 
Newark. N.J. 
201-242-9776

D&M
Painting and Decorating 

Co., Inc.
No Job too Small or too Big

32 North Delsea Drive 
GLASSBORO, 

New Jersey

DISTRIBUTING 
Co., Inc.

Authorized Distributor 
of

Hartz Mountain Pet Foods Inc.

661 South Evergreen Avenue 
Woodbury Heights, 
New Jersey 08097 
Call 609-848-5666

NEWARK 
LINCOLN 
MERCURY

420 Bloomfield Avenue 
NEWARK, N. J.

Call 201— 
484-4300

1 1 
SEVEN SEAS J
RESTAURANT

Closed Mondays 1
Open 6 days a week

Jordat
Jewelers

For the Finest of. Jewelry 
Open 6 Days a Week

30 North Spruce St. 
RAMSEY, N.J.

98 FERRY ST. 
Newark. N. J.

OAK TREE 
Adult Mobile 
Home Park

For Folks over 55

Leesville - Silvan Road 
Box 91a Jackson N.J. 

201-928-0465

• W. K. YATES 
Associates

Designers - Suppliers of 
FOOD SERVICE EQUIPMENT

244 John F. Kennedy Way 
Garfield Park 

Willingboro N.J. 08046 
609-877-7500

PAUL’S 
GARAGE

Open 7 days a week 
•Complete Facilities

825 Market Street 
PATERSON. NJ.
Call 201-742-6756

FRANK E. 
CAMPBELL

Funeral Chapel, Inc.
MADISON AVE. 

at 81st Street 
New York City,

288-3500
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HILLTOP

Service Station
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service
Tires - Batteries Accessories

529 Kennedy Boulevard 
BAYONNE. N.J.

201—437-7023

PATANO 
BROS. 
CORP.

24-52 90th PLACE 
JACKSON HEIGHTS, 

New York 
Call: 

HA 4-1670
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DARBININKUI P
Po 12 dol.: PreL V. Balčiu- 

nas, Thompson, Cohn.; dr. V. 
Bernier, Great Neck, N. Y.; 0. 
Jankevičiūtė, N Y., N. Y.

10 dol.: J. Krukonis, Paterson, 
New Jersey.

Po 7 dol.: B. Girnius, Det
roit, Mich.; R. Frankas, Corn
wells Hts. Pa.; J. Gruodis, Mon
ticello, N. Y.; J. Žilionis, Cleve
land, O., P. Liauba, So. Boston, 
Mass, A. Martinėnas, Walling
ford, Conn., A. Kazukauskas, 
Lake Hiawatha, N. J., A. Moc
kus, Harrison, N. J., A. Zno- 
tas, Kearny, N.J ., A. Davis, 
Linden, N. J., A. Petkevičius, 
N. Washington, Pa.

Po 5 dol.: Nekalto Prasid. 
Seserys, Matulaitis Nursing Ho
me, Putnam, Conn., A. Cam- 
pė, Waterbury, Conn., L. Vir
bickas, Brooklyn, N. Y., J. Bal- 
nionis, Detroit, Mich., M. Ar
lauskienė, Enfield, Conn., J. Zu- 
bavičius, Clark, N. J., A. .Law
ler, Westminster, Md.

REMTI AUKOJO
ville, J. Černiauskas, Astoria,
L. Daugirdas, Port Jefferson, 
K. Karečka, Jamaica, E. Sakas, 
Buffalo, P. Bivainis, Ridge
wood, A. M. Petkavage? Baysi
de, N. Kulbok, Scarsdale, P. 
Stumbris, Woodside; J. Urba
navičiūtė, Spring Valley; J. 
Briedis, Tuxedo Park, J. Pupi- 
ninkas, Rochester, V. Dragune- 
vičius, Mamaroneck.

Iš N. J. valst.: S. Skripkus,
M. Gerulat, Kearny, M. Paval- 
kis, J. Bliznikas, J. Paulauskas, 
M. Waskis, K. Bernotas, Eliza
beth, M. Goras, Harrison, V. 
Abraitis, Fords, K. Jankūnas, 
Lodi, I. Matulis, Newark, J. 
Stanaitis, Sussex, V. Šalčiūnas, 
Delran; J. Arnas, Fair Lawn; A. 
Subačius, Cranford, dr. B. M. 
Covalesky, Dover, J. Prapuole
nis, Rahway, L Ozalas, Gar
wood, B. Udalovas, Irvington, 
M. Mikolaitis, Cherry Hill, L. 
Amante, Highland Park, A- 
Amsheyus, Edison, A. Cenfel- 
das, M. Juodaitienė, Union.

Iš N. J. valst.: F. Vaškas, 
Newark, B. Gobužas, Bergen
field, E. Milunaitis, Watchung, 
J. Sadauskas, Kearny, K. Pra- 
leika, Little Falls, V. Butvydas, 
Parsippany.

Mišrūs: V. Račiūnas, K. Sid
lauskas, B. Leščinskas, Chicago, 
Ill., A. Mažeika, V. Muraška, 
Phila., Pa., P. Simanonis, Ches
ter, Pa, M. Gedraitis, P. Ali
šauskas, Scranton, Pa., K. Ra
lys, Cleveland, O., V. Palūnas, 
Akron, O., J. Toleikis, Water
bury, Conn., J. Yerus, Haver
hill, Mass., R. Axtin, Methuen, 
Mass., D. Guobys, Providence, 
R. L; V. Lelis, Sterling Hts. 
Mich., M. Brown, Lake Worth, 
Fla., J- Ališauskas, Chesapeake, 
Va., J.P. Mikelaitis, Tuscon, 
Ariz.

Visiems, prie kalendoriaus 
išlaidų padengimo prisidėju
sioms, nuoširdžiai dėkojame. 
Laukiame spaudai paramos ir 
iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

Po 4 dol.: J. Lėveris, Toron
to, Kanada, S. Latviunas, Wol
cott, Conn., A. Kainauskas, 
Plainville, Conn.

Po 3 dol.: P. Ivaška, Eliza
beth, N. J., P. Kerdock, Brook
lyn, N. Y., A. Dubinskas, Bal
timore, Md., A. Dailidis, W. 
Hartford, Conn., P. Kassel, Chi
cago, UI., A. Valiušaitis, White 
Plains, N. Y.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: V. 
Geibavičius, A- Kačanauskas, F. 
Narvydas, E. Ramančionis, E. 
Donohue, S. Slikas, S. Valkavi- 
čius, A. Diržys, M. Navickas, M. 
Dumbles, A. Krisiunas, S. Jakš
tas, D. Kašėta, C. Johnson, J. 
Išganaitis, R. Konobeotas, J. 
Černius, Brooklyn, J. Strazdas, 
J. Lipnickas, E. Kezienė, P. Sie- 
maška, Woodhaven, B. Sutkus. 
A. Girnius, Richmond Hill, ku
nigas J. Raštutis, M. Kerbelis, 
V. Karutis,,/ Amsterdam, kun. 
S. Raila, P. Šimkus, J. Micke
vičienė. Maspeth, M. Paškevi
čius, Maj. R. J. Leimonas, MSC 
APO N.Y.; kun. dr. K Gečys, 
M. Yasevice, Bronx, D. Senikas, 
Monticello, A. Masandas, Matti
tuck, E. Vaitekūnas, Jeffersmi-

Iš Conn, valst.: E. Slivins- 
kas, V. Sklastaitis, L Smolskis, 
Waterbury; E. Kireilis, Hart
ford, A. Pilvelis, W. Hartford, 
J. Uldrikis, Poquonock, Z. Mer
kevičius, New Haven, A. Jony< 
nas, E. Haven, P. Černiauskas, 
New Britain, S. Butas, Torring
ton, A. Ivaška, Monroe, P. Mu- 
lesky, Union City, Wm. Skelte. 
Bethlehem, V. Malinauskas, 
Stamford, V. Stašaitis, Newing
ton.

Iš Mass, valst.: V. Beliaus- 
kas, A. Venclauskas, Worces
ter, A. Ramanauskas, I. Aksti- 
nienė, M. Gofensas, Brockton, 
J. Skliutas, Auburn, J. Macic- 
kas, Stoughton, A. Melaika, At
hol, V. Ziaugra, Roslindale, W. 
Brazauskas, Norwood.

Iš Pa. valst.: J. Skladaitis, E. 
Slick, A. Gaigalas, J. Petronis. 
R. E. Edelman, K Silvinskas, 
Philadelphia, V Kolyčius, Pitts
burgh, M. Arlauskas, Scranton, 
Šv. Kazimiero Seserys, Newton, 
kun. F. Mockus, Coaldale, K. 
Krivickas, Clarks Summit.

Iš Ohio valst.: A. Martus, L. 
Gailiušienė, A. Kavaliūnas, Cle
veland, M. Karaska, Cincinnati,

SPORTAS
FUTBOLAS•

Ateinantį savaitgalį žaidžia 
jauniai sekmadienį 1:30 vai. 
White Plains N. Y. Pabaudų ko
mitetas savo posėdyje Budrec- 
kui ir Česnauskui priteisė 4 
pirmenybių rungtynių diskvali
fikaciją. Be to, įspėjimas ko
mandos kapitonui Bagdžiūnųi 
L (Po 3 įspėjimų automatiškai 
seka 2 rungtynių diskvalifikaci
ja). Rungtynės 0:0 prieš Co- 
lombiana, užskaitytos pasekme 
6:0 mūsų naudai, priešininkui 
leidus žaisti neregistruotam žai- 
dikui. Haiti Stars priimti vėl 
tolimesnėm varžybom, taip kad 
mūsiškiai turės kovoti, kad už
sitikrinti trečią vietą.

NAUJA ŠEIMA
Šį šeštadienį Brockton, Mass., 

turės progos pamatyti Lietuvių 
Atletų Klubo pirmąją futbolo 
komandą, tik ne aikštėje. Vla
das Bileris, iki sužeidimo, pir
mosios komandos žaidikas, tą 
šeštadienį tolimesniam savo gy
venimui pasirinko draugę Irę-; 
na Linkytę. Sumažėjant koman-

Parengimai New Yorke
Balandžio 18, sekmadienį — Tra

dicinis lietuviškų Velykų stalas Ap
reiškimo parapijos salėje.
Rengia Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa.

Balandžio 18, sekmadienį — Vely
kų stalas Kultūros Židinio patalpose, 
361 Highland Blvd., Brooklyn. Ren
gia LM Klubų Federacijos New 
Yorko klubas.

Balandžio 24, šeštadienį — Pava
sario balius Šv. Aloyzo par. salėje, 
Great Neck, N.Y. Rengia skautams 
remti komitetas.

Gegužės 1, šeštadienį — Pianistės 
Aldonos Kepalaitės koncertas 5:30 
v. Town Hall salėje.

Gegužės 1, šeštadienį — Toronto 
jaunimo ansamblio “Birbynės” kon
certas Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos (HS) salėje. Rengia Kul
tūros židinio statybos penktadienių 
darbuotojų grupė.

Gegužės 15, šeštadienį — Pava
sario šokių vakaras Knights, of Co
lumbus salėje, 600 Jamaica Ave., 
Brooklyn, 8 v.vak. Rengia Moterų 
Vienybė.

Gegužės 15, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo darbuotojų suvažiavimas ir 
banketas International viešbutyje, 
prie Kennedy aerodromo.

Gegužės 23, sekmadienį — Pabal
tijo Moterų Tarybos metinis paren
gimas 4 v. popiet Vengrų namuose, 
213 E 82nd St., New York.

Birželio 6, sekmadienį — Tarmių 
popietė 4 v. popiet Kultūros židinio 
patalpose. Rengia Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

Rugsėjo 25-26, šeštadienį - sekma
dienį — Dailininko Česlovo Janušo 
kūrinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų Klubų 
Federacija.

Spalio 30-31, šeštadienį-sekmadie- 
nį — Dail. Onos Daškevičienės kū
rinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų klubų 
federacija.

Spalio 24, sekmadienį — Rytinio 
pakraščio mažoji dainų šventė įvyks 
4 vai. popiet Lietuvių Laisvės salėje, 
Elizabeth. N.J. šventėj dalyvauja 
Connecticut, New Jersey, New Yor
ko ir Philadelphijos chorai.

MALE - FEMALE.

VARIETY KNIT
An established dynamic Ladies 

Sportswear firm relocating to New 
Jersey is seeking qualified person
nel in the following areas:

Cutters, Cutting room trainees, 
Gen’l wąrehouse, Shipping — 
Reg. cierkj-Billing charge clerk, 
Model sz12, Gen’l office, 
Porter, steady work

Apply in person only between 9 AM 
-2 PM daily or call 201-861-5010 

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

(East of Tonnelle Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

Padėka
Kovo 14 įvykusi tradicinė 

Eiizabetho skaučių ir skautu 
Kaziuko mugė praėjo su dide
liu pasisekimu. Tai didelis nuo
pelnas skautų-čių tėvelių bei 
rėmėjų, kurie prisidėjo save 
nuoširdžiu darbu bei aukomis.

Nuoširdus ačiū mūsų rėmė
jam: p. Kupinskui už paauko
tus pyragam produktus, p. p. 
Laniam už fantus loterijai, p. 
Lanienei už loterijos pravedi- 
mą bei pagalbą pietų metu, p. 
Balčiūnienei ir p. p- Barčiam 
už fantus loterijai ir p. Skurvy- 
dienei už 10 dol. auka.

Nuoširdus ačiū skautu-čiu tė
veliam, prisidėjusiem prie pie
tų suruošimo: vyriausiom šei
mininkėm p. A. Bartienei ir p. 
K. Didžbalienei, uoliem darbuo
tojam p- p. A. Bružėnam, p. p. 
R. Didžbaliam, p. Mamaitienei. 
p. Raudienei, p. R. Pocienei, p. 
Norman t\i e n- e i, Jokū- 
baitienei, p. Andžiulienei, p. 
Kurilevičienei, p. Eitmanie- 
nei, p. Meiluvienei, p- Audėnie- 
nei, p. Dovydauskienei, p. Ka-

E. Vilimaitis, Dayton, dr. J. Bal
čiūnas, Strasburg, B. Steponis, 
Parma

Mišrūs: A. Kuolas, S. Plucas, 
Toronto, Kanada, J. Karaliūnas, 
Hamilton, Kanada, kan. F. Ka
počius, S. Džiugas, B. Užusie- 
nis, K. Barzdukas, A. Rėklaitis, 
G. Janula, Chicago, Ill., V. Na
vickienė, E. Chicago, Ind., V. 
Dapšis, E. Ratkelis, B. Budriū- 
nas, Los Angeles, Calif., V. Tus- 
kenis, Santa Monica, Calif., J. 
Perminąs, Providence, R. L, 
kan. M. Vaitkus, Peace Dale, 
R. L, J. Pikūnas, Detroit, Mi
chigan, J .Jasulevičius, Seattle, 
Wash., M. Shulin, Falls Church, 
Va., P. Baltakis, Adelphi, Md., 
kan. F. Bartkus, Dallas, Texas, 
A .Gylys, Olympia, Wash., kun. 
A. Valiuška, Phoenix, Ariz.

Po 1 dol.: Iš N. Y. valst.: 
Ch. Valikoniš, J. Aleksa, A. Liu- 
zenas, S. Gobis, Amsterdam, 
R. Jalinskas, O. Lukoševičius, 
Woodhaven, J. Bartkus, A. 
Krulikas, Richmond Hill, H. Ca« 
litis, Brooklyn. Wm. Labutis, 
Yonkers, V. Gamziukienė, Buf
falo, N. Y.

dos viengungių eilėm, džiaugia 
mės mūsų lietuviškos ir sporto 
visuomenės padidėjimu nauja 
šeima. Jaunai Bilerių šeimai 
skaidrios ateities linki pirmiau
siai visi futbolininkai —spor 
tininkai, Lietuviu Atletu Klube 
nariai, 'šio sporto skyriaus skai
tytojai ir, žinoma, jūsų

Atletas

KNITTERS—EXP. ONLY for work 
on Raschel machines plenty of over
time!! Norwood Knitting Mills — 
500 Livingston St. Norwood, N.J.

Operators, exp sleeve setter zipper 
setter on dresses steady, union shop 
Kinney Dress Co. 701 McCarter hwy 
Newark, N.J. Top floor apply in prs.

Let Your Money Work for You!
Why settle for 5% or 6% return on your money?

You have worked hard for your money... now LET YOUR MONEY 
WORK HARD FOR YOU! How? Invest §1,098.50 to S3.292.50 for 
your own Postage Stamp Distributing Business. Stamps are an 
everyday necessity. Strictly a cash business—no credit or collection 
problems. No inventory or stock spoilage. Profit margin is excellent. 
Locations provided by us. Full or part time work. Age no barrier— 
either men or women can qualify. Investment secured by equipment. 
Equipment guaranteed. Be your own boss! For information, send 
name, address and phone number. All inquiries are promptly han
dled. We will gladly exchange references with you.

AMERICAN POSTAGE STAMP 
DISTRIBUTING COMPANY
Suite 110 Brentwood Center 
2674A South Glenstone 
Springfield, Mo.
Telephone (417) 883-1835

SERVICE

ROBERT CAMP 
ASPHALT WORK 

SEALING and SODDING 
All Work Guaranteed 

300 Ward Street 
New Brunswick N.J. 

Call 201—846-2489

FRAGOSO & SONS
TEXACO SERVICE STATION 

Open 7 days a week general auto 
repairs expert mechanics — road & 
towing service, tires, batteries and 
accessories. 110 Park Avenue Pater
son, N.J. Call 201-274-9577

We do General Contracting & roof
ing light moving and hauling in any 
Borough, low rates — Call 443-3531 
day or night

“GRAND PLASTIC UPHOLSTERY 
SHOP’’ — 6804 18th Ave Brooklyn. 
Custom made plastic slip covers all 
seams reinforced with nylon thread. 
Covers made in your home. “Buy 
Direct and Save”

Call: (212) 259-1197

Quick-Trucking - Warehouse 50ę day 
10'x20' vans §5.00-$16.50 hour any 
place 24 hours — Call 278-4188 - 
274-0667

POP’S BODY & FENDER WORKS 
for fast and effective service see 
“Pop”. Open 6 days till 9 PM. For
eign car specialists—all makes. Pop 
also speaks Spanish. Call (911) NE 
6 9354 ask for “Pop” or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, N.Y.

NINO’S FOREIGN CARS Inc.
Parts and Services for all foreign 
cars — Open Mon.-Sat. Call NINO 
for service: (201) 674-6444

118-120 South Essex Ave.
Orange, N.J.

JULIO DOTTAVIO
CARPENTER
Lie. No. 11784

All work guaranteed
95-70 112 Street Richmond Hill

Call 849-6729

Brothers Auto Body open 6 days a 
week collision experts we take pride 
in our work Ridge Road, Monmouth 
Junction 201-329-2040 ask for Bill

Typing services — envelopes labels, 
manuscripts billing, - daily memos 
letters, low rates, phone eves Mrs. 
Egan 22-35 75th Street Jackson Hts.

\ -

Plank Board Inn open daily for lunch 
and dinner cocktail lounge private 
catering room for all functions 3498 
South St Jersey City 201—795-1981

Continental Camera 1170 Broadway, 
near 28th St. room 1214 open daily 
plus Sundays 10-4 regi 8mm movie 
zoom, camera reflex — 686-8067

Ventury Construction we do every
thing in contracting field finished 
basements and attics kitchens. All 
work guaranteed Call 961-1353

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Why pay rent! When you can quali
fy to own your own home! We have: 
I. Computerized sendee for fast 
listing; II. Access to mortgage mon
ey; III. VA & FHA specialists on 
hand — Advance Real Estate Ex
change call (201) 373-5320 W. P. 
Burrell, 458 Avon Ave. Newark N.J.

V&S MOVING TRUCKING CO. 
-----  675-5286 -----

All types of Moving—24 hr. service 
Sales of all of new classes 

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

General Trucking pick up & deliver 
in Metropolitan New Y’ork & Brook
lyn to local and any Department 
stores. Call anytime 342-3793

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
“Kur tūkstančio’ raupe milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, President
šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000.000.

. CURRENT DIVIDEND RATES
. • Regular a/c — 514 % • 1 year Term Deposit — 5*4 %
• Special Notice a/c — S1/^ • 2 year Term Deposit — 6%

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

rašienei ir prie kavinės dirbu- 
siom p. Alinskienei ir p. Kve
darienei.

Taip pat ačiū p. Zubavičiui 
už patefono paskolinimą, p. 
Mamaitienei už pyragų pardavi
mą ir naratorės vaidmenį vai
dinimo metu, p- Andziuliui už 
pagalbą virtuvėje.

Nuoširdus ačiū Lietuviu Lais
vės salės valdybai už leidimą 
nemokamai naudotis sale vai
dinimo repeticijom.

Nuoširdus ačiū visiem tėve
liam ir rėmėjam, prisidėju
siem darbu bei aukomis, bei 
visiem atsilankusiem. Be visų 
jūsų pagalbos mes nebūtume į 
stengę surengti taip pasiseku
sios Kaziuko mugės!

Eiizabetho skautės ir skautai

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

< Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke, — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

LANDSCAPING 
CONTRACTOR

LAWN MAINTENANCE
Cement and Brick Work 

Call 699-5023
MR. JOHN D’AMELLIO

Your affair can only be as good as 
your band—call Best Bands Service 
and discuss it with us first. Special 
package deals— Steel Bands. Music 
for all occasions Cotillions specialty 
dances — Call Bill Curtis 525-8829 
or stop by—187-32 Linden Blvd. St. 
Albans, New York 11412

H. W. FEMALE

DISPLAY

KAROL FASHIONS furs also cock
tail wear formal wear - evening pants 
- gowns formal pants suits proms & 
bridesmaid dresses to make the lady 
beautiful new furs we repair and re
model furs Garden State Plaza Par
amus N.J. 201—843-2700

ASTORIA CONTRACTORS
Does your roof leak? Then call us 
for all types of roofing, siding, storm- 
windows, painting, decorating kitchen 
cabinets. Home improvements of all 
kinds. Call (212) 726-0805

WINSTON ENTERPRISES 
209-21 Jamaica Avenue 

Jamaica, Queens
Blank cassette tapes 3 tapes in any 
album C-60 for §1.89 Order by phone 

464-6608

CHAMBERS 
MOVING AND STORAGE

Local and Long Distance 
Licensed and Bonded 

25' Van and (2) men $18.00 hour
Call 467-8747

Card Walk Inc. Greeting cards and 
unique gifts. 836 Flatbush Ave. nr. 
Caton Ave. Tel. 693-0190; 1088 Flat
bush Avenue near Cortelyou Road 
Tel. 693-9255

A. B. SMILEY 
CORP.

• 583 Courtland Avenue 
Bronx

MOVING & STORAGE -
Local and Long Distance

Licensed and Bonded
Call — 665-7750

ALL BRANDS HI-FI 
Components, compacts, speaker sys
tems — Factory prices to you always 
—- Quotations by phone. Shipments 
prepaid .Before you buy—call us— 

914—793-4200

BUTCHER—must be experienced 
Very good salary, steady work 

(East 90’s) 
HOLLAND COURT MARKET 

1291 Madison Ave. New York 
212 — AT 9-8491

SERVICE

— GRAND OPENING — 
7185 FOOD MARKET 

Greek-American products of all 
kinds: cheeses, olives, breads, olive 
oils for cooking, fruits & vegetables, 
greeting cards and newspapers also 
available. Open 7 days a week Mon. 
thru Sat. 8 AM - 9 PM; Sundays — 
9 AM - 5 PM. Call 833-1307. Prop. 
Georges Zervoulakos, 7815 5th Ave. 
Brooklyn, N.Y.

RESTAURANT in the sky at the 
Holiday Inn Motel spectacular view 
of the thruway. Weddings, banquets 
community breakfast 125 Tuckahoe 
Rd. Yonkers exit 6. N.Y. Thruway 
open 7 days — (914) YO 3-8778

N.Y. Television Service Co. 4901 - 
43rd Ave. Woodside Bklyn, N.Y. re
pairs, color - black & white T.V.S & 
unit components all boros. 476-3197

ATHEN’S CUSTOM TAILORS — 
men's and women’s designer altera
tions and french cleaners. Excellent 
service — open 6 days. Call 757-5240 
business / 726-0429 residence, ask 
for Mr. Dennis 811 9th Ave. N.Y.C.

DISPLAY

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO.

Inc.
619 Throop Ave. Brooklyn. N.Y.

Fire proof space available
— 774-5200 —

OUTSTANDING BUY 
GROCERY

established over 40 years same own
er gross last year §95,000. Sacrifice 
because of death in family — Call 

516 ED 3-0701

AEGEAN ISLES
781 East 31st Street

Off Ave. H & Flatbush Ave.
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

TONY DACANECA 
Tavern and Restaurant

Open 7 days a week good food and 
excellent service for weddings, par
ties, communions and confirmations. 
72 Elm Road Newark N.J. Call — 

201-589-0376 - 201-344-9771

EBONY
MANOR
The Meeting Place 
of Newark’s 
Community

a.,100 CLINTON AVE.
NEWARK N. J.
Finest Catering Facilities 
in Essex County
— Parties for all occasions
— Wedding receptions
— Banquets - Dances
— Live entertainment
— All size meeting rooms
Our beautiful Cocktail Lounge 
is open daily
starting at 11:30 AM 
until 2:00 AM
Monday through Sunday
Let us cater your-affair 
at the office, home 
or at

The
EBONY MANOR
For reservations call

(201)243-8039
Banquet Office opening 
for bookings
from 11 AM - 8 PM
Monday through Friday

Bates Boat Sales, Inc. 62 Woodcleft 
Av. Freeport, Long Island new nau
tical line, houseboats at dealers cost. 
Trojan cruisers. Glass 516—379-2055

CONNOLLY’S DRIVING 
SCHOOL

4869 Broadway New York City N.Y.
212-942-1896

< HANDY MAN
FOR YOUR HOME

We specialize in all carpentry
Black top concrete and sidewalks

V. D. M. CONTRACTING 
Call 212—-824-7739

H W. MALE

EXP SALES MAN for Automatic 
Transmission Shop telephone and 
knowledge of customer relations re
quired Bronx location Tele (212) 
584-3060 Mr. R. Laforge

Traffic midnight supervisor large 
volume inbound operation needs 
person with knowledge of all boros. 
Excellent pay. — 212 - 388-6008

PAPER HANGER 
Guaranteed Work 

Call — 
914-237-4716 or 212-547-4882

Exp Singer Operators on Blouses— 
section work union shop steady, nice 
working conditions Yank Togs 119 
W 25th Street 6th Floor N.Y.C.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Exp Operators Singer machine spe
cial & blind stitch machines. Section 
& complete steady work. Mary Lou 
Sportswear 774 Van Nest Bronx NY

SALES TRAINEES 
MGMT. TRAINEES 

to work in 
BROOKLYN

6 mo. training program. §600 mo., 
draw versus comm, to those who 
qualify — International publisher 
needs 4 men to learn promotional 
sales that lead to management. Car 
necessary. Call (212) 442-5618
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DARBININKAS
Htmmįg
NAUJIENOS,

Darbininkas šią savaitę dė’ 
Velykų švenčių išeina tik vie
ną kartą — trečiadienį.

Grafikos paroda, ruošiama 
Gabijos leidyklos, įvyksta ba
landžio 24-25 Kultūros Židiny
je, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, N. Y. šioje parodoje gra
fikos darbus (medžio ir lino rai
žinius, litografijas, ofortus ir 
kt.) išstatys 10 lietuvių dailinin
kų- Pereitais metais suruošta 
grafikos paroda turėjo gražų 
pasisekimą.

SPORTINĖS ŽAIDYNĖS
Rytinio pakraščio sportinės 

žaidynės vyksta šį šeštadienį, 
balandžio 17, Franklin K. La 
ne mokyklos sporto salėj. Žai
dynių pradžia^ 9:30 v. ryto. Bus 
krepšinio, tinklinio šachmatų, 
stalo teniso varžybos. Iš viso su
važiuoja 32 komandos. Iki ba
landžio 17 visais žaidynių rei
kalais skambinti telefonu Pra
nui Gvildžiui (212) 356-7871 
Žaidynių dieną nuo 8 v. ryte 
(212) 647-2100. Vakare Mas- 
petho lietuvių parapijos salėj— 
sportininkų pagerbimas, dova
nų išdalijimas, šokiai.

Vienuolynas GL 5-7068
Spaustuvė ....... ........  G L 2-6916
Redakcija________GL 5-7281
Administracija____GL 2-2923
Kultūros Židinys .....  827-9865

Skautų sueigų balandžio 17 
šį šeštadienį, Kultūros Židiny 
nebus, nes daug skautų ir tėvų 
dalyvaus sporto šventėj.

Lito kelionių biuras prane
ša, kad jų organizuojama kelio
nė į dainų šventę patogi tuo 
kad kiekvienas gali grįžti indi
vidualiai, nėra surištas su gru
pe. Žmonės su tokiu bilietu ga
li pasilikti Chicagoj kiek tik 
nori, nes bilietas galioja visus 
metus laiko-

ELIZABETH, N. J.
V. Kudirkos"lituanistinės mo

kyklos tėvų komiteto rengia
mas balius įvyks balandžio 17 
šeštadienį, 7 valandą — Lietu
vių Liberty Hali, 269 Second 
St., Elizabethe.
. Meninę programą atliks žo
džio menininkė Irena Veblaitie- 
nė, muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas, solistė Ona Zubavičienė. 
Programą praves aktorius Vita
lis Žukauskas-

Bus vakarienė su gėrimais 
po to šokiai, grojant Gutauskų 
orkestrui.

Įėjimas 10 dol., studentam—
5 dol.; tik šokiam — 1 dol.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad mūsų mylimas 
į brolis ir dėdė

kun. dr.
STASYS VALUJŠAITIS

I

mirė š.m. balandžio 11 d 6 v.v. Pašarvotas šalinskienės 
laidojimo koplyčioje balandžio 12 ir 13. Balandžio 14 per
vežamas į St. Francis Xavier bažnyčią, Carroll St. ir 6th 
Avenue, Brooklyne. Laidojamas iš tos bažnyčios balandžio 
15, ketvirtadienį.

Nuliūdę
Valiušaičiu ir Liogiu šeimos
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LMK Federacijos New Yorko klubas
rengia

ATVELYKIO POPIETĘ
balandžio 18, sekmadienį

5 v. popiet
KULTŪROS ŽIDINYJE

361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N-. Y.

Prof. Vytautas Marijošius
kalbės tema:

LIETUVOS OPERAI 50 METŲ.

VELYKŲ STALAS
Auka — 5 doL

Visi kviečiami atsilankyti!
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NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS

balandžio 24 dieną
ST. ALOYSIUS SCHOOL AUDITORIUM 

592 Middle Neck Rd. Great Neck, N.Y.

rengia

PAVASARIO BALIŲ
Pradžia 7 v.v. • šokiams gros Joe Thomas nuo 8 v.v.

Bus namuose gamintų valgių bufetas.

------Įėjimas asmeniui $11.00.------
Stalai užsakomi ir bilietai gaunami pas komiteto narius:

A. Bulotienė 201-339-4468 • I. GarunkStienė 516 WE 8-7046
D. šilbajorienė 212 VI 6-7636 • J. Vilgalys 516 HU 2-6684
Paštu: Mrs. D. Šilbajoris, 85-00 107th St. Richmond Hill, N.Y. 11418

Pelnas skiriamas mokyklos 
išlaikymui. Bilietus platina mo
kyklos mokytojai, tėvų komi
teto nariai ir N. J. Lietuvių 
Bendruomenės apygardos ir a- 
pylinkių valdybos.

TENORAS LIUDAS STUKAS
Gimė ir augo lietuvių šeimo; 

Hillside, N. J. Baigęs muzi
kos kurs New Yorko Univer
sitete bakalauro laipsniu, dabar 
dėsto muziką Ford’s Junior 
High School, N. J. Be to, at
liekamu laiku veda Žibuoklių 
moterų sekstetą ir vargoninin
kauja šv. Antano bažnyčioj 
East Newark, N. J.

Aštuonerius metus piano stu 
dijas tęsė pas Edward Napi- 
wocki, o dainavimą — pas Lile 
Livian ir Claere Gelda New Yor
ke. Vėliau balsą lavino pas 
prof- Harold Luckstone ir Wal
ter Blazer, šiuo metu dirba su 
Armen Boyajian, N. J.

Karinę prievolę atlikdamas 
17 mėn. praleido Aliaskoje. Ck 
davė keletą koncertų kariam ir 
atliko Handelio Messiah’s sole 
partiją su Anchorage simfoni
jos orkestru ir choru.

Koncertavo Amerikoj, Kana
doj, Vokietijoj, Londone ir gie
dojo Aušros Vartų bažnyčioj 
Vilniuj. Taip pat atliko Septy
nių Kristaus žodžių solo parti
ją su Apreiškimo parapijos cho
ru Brooklyne. 1964 ir 1965 dai
navo lietuvių dienos proga New 
Jersey ir New Yorko paviljo
nuose pasaulinės parodos me
tu. 1969 debiutavo Cavardossi 
vaidmeny Toscos operoje, ku
rią pastatė Essex Operos Teat
ras.

Be to, daug dalykų yra įdai
navęs į plokšteles ir parašęs 
bent 10 kompozicijų solo ir mo
terų choram.

Solistas Liudas Stukas dai
nuoja Jokūbo Stuko Lietu
vos Atsiminimų radijo progra
mos 30 metų sukakties minėji
mo didžiajame koncerte ba
landžio 24, 7 vai. vak., Lietu-
vių laisvės salėj, 269 Second 
Street, Elizabeth, N. J.

A.a. kun. dr. S. 
Valiušaitis

(atkelta iš 1 psl.)
1934 įstojo į Telšių kunigų se
minariją, ją baigė 1939, kuni
gu įšventintas tų metų gegu
žės 23- Vikaravo Papilėj, Ma
žeikiuose, 1944 pasitraukė iš 
Lietuvos, 1945 išvyko studijuo
ti į Romą, 1950 baigė studijas 
Romoje ir gavo kanonų teisės 
daktaro laipsnį. 1950 atvyko į 
New Yorką.

Velionis dažnai ateidavo i 
redakciją pajuokauti, pasidalin
ti įspūdžiais, painformuoti apie 
Balfo veiklą, visuomeninius dar
bus. Apie 1958, kai buvo su
manyta pirkti klišėm gaminti 
mašiną, jis buvo pats pirmasis, 
tuoj paaukojęs 50 dol.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 
šiem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
Dabar yra geriausia proga ap

sidrausti.
Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

Stasys Citvaras, laikrodinin
kas, kaip buvom rašę, birželio 
gale išvyksta į Braziliją. Laik
rodžius taisyti priims dar visą 
mėnesį, gi laikrodukus pirkti 
bus galima iki birželio mėne
sio. Skambinti tel. 846-3648.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
8 vai. vakarais tel 782-3347.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: ■ J.L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.

Solistas Liudas Stukas dainuoja Lietuvos atsiminimų radijo valandėlės su
kaktuviniame koncerte, kuris bus balandžio 24 Laisvės salėje Elizabeth, NJ.

Prof. V. Marijošius balandžio 25 atvyksta iš Hartfordo, Conn., ir LMK Fe
deracijos N. Y. Klubo Atvelykio popietėje kalbės apie Lietuvos operos 50 
metų sukakti. Nuotraukoje profesorius kalbasi su savo anūkėliu Gintaru.

Nuotr. V. Kauliaus, S.J.

ĮOlOlOlOlOlOlOlOlOĮCj

I
g
| Lietuviui Katalikių Motery 29 kuopos
| LIETUVIŠKOS VELYKOS
® bus
| balandžio 18 d.

I
 Atvelykio sekmadienį, 1 v. popiet .
| APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJ
® Brooklyne
® Programoj — Velykos Australijoj e Dainos su gitara e 

Svečių žodžiai ir eilėraščiai e Kiti įvairumai e Pauliaus 
Jurkaus paveikslas (pelnas skiriamas parapijos reikalam).

Sąjungietės kviečia 
visus atsilankyti į pobūvį.

Laukiam visų. Įėjimo auka 4.50 dol. asmeniui.Būtų labai gera, kad svečiai vietas rezervuotų iš anksto.
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g Balandžio 24-25 g
Kultūros Židinyje ee
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

| GRAFIKOS |
| PARODA Į
= Dalyvauja šie dailininkai:

VYTAUTAS IGNAS 
VIDA KRIŠTOLAITYTĖ 
PRANAS LAPĖ 
NIJOLĖ PALUBINSKIENĖ
VACLOVAS RATAS
JUOZAS SODAITIS
MAGDALENA STANKŪNIENĖ
ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ EĘ
TELESFORAS VALIUS =
ROMAS VIESULAS*

Parodos lankymas abi dienas 1-9 v.v.

Parodos atidarymas ir kavute 
šeštadienį, balandžio 24 
7 v. v. =
Visus maloniai kviečia atsilankyti

LEIDYKLA GABIJA
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ŽEMOS

šv. Petro parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Jeroni
mo Kačinsko, talkinant Arling- 
tono Filharmonijos chorui ir or
kestrui, kovo 27 surengė didel; 
koncertą savo bažnyčioj. Da
bar balandžio 18 visi vyksta .’ 
Providence, kur juos pakvietė 
programos atlikti klebonas kun. 
V. Martinkus.

Laisvės Varpo radijo valan
dėlės koncertas bus balandžic 
18, sekmadienį, 3 v. popiet Lie
tuvių Piliečių draugijos didžio
joj salėj. Programos vadovas 
Petras Viščinis yra pakvietęs iš 
Montrealio pasižymėjusią solis
tę Giną Butkutę-Čapkauskienę. 
Ji dar Bostone negirdėta. Ji 
yra dainavusi televizijoj ir ki
tose didelėse programose. Taip 
pat atvyksta Montrealio vyrų 
sekstetas.

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221.

Aušros Vedeckaitės-Riegle re
čitalis bus balandžio 25 Jor
dan salėj Bostone- Pradžia 3 v 
popiet. Be jos dar programoje 
dalyvauja smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas ir pianistas Vy
tenis M. Vasyliūnas. Solistę 
Aušrą Vedeckaitę Bostone gir
dėjome prieš eilę metų. Ameri
kiečių tanpe ji pasirodo daž 
niau. Dabar ir Bostono apylin
kės lietuviai turės progos ją iš
girsti.

Kaziuko mugę Bostono skau
tai ir skautės surengė balan 
džio 4. Atidarė vyr. skautinin 
kas Molis. Mugė prasidėjo 11:3C 
v. Pietūs nuo 12:30 iki 3:30 
Tada buvo vaidinimas “Meškiu
kas Rudnosiukas”. Pačioje mu
gėje daugiausia stebino medžie 
drožiniai: koplytėlės, kryžiai ir 
k. Taip pat buvo ir daug mer
gaičių rankdarbių. Po pietų bu
vo išdalintos dovanos pasižy- 
mėjusiem skautų sportininkam 
Jie vyksta į New Yorką atsto 
vauti Bostono skautam. Po do
vanų ir buvo “Meškiukas Rud
nosiukas”. Gražios dekoracijos, 
puikūs kostiumai, geras apšvie
timas, pilna visokiausių žvėre
lių- Vaidinimėlis praėjo gražioj 
nuotaikoj. Priklauso padėka 
skautam, kurie surengė šią gra
žią mugę. -

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR 
KULTŪROS FESTIVALIS

Rengia
BROCKTONO ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS

Balandžio 25 d. 3 vai. po pietų
Parapijos salėje, 25 Sawtell Ave. Brockton, Mass.

Programą atliks:
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS, vad.
komp. Julius Gaidelis
Solistė S. DAUGĖLIENĖ
Meniniai eksponentai
Po meninės dalies — VAIŠĖS

Visi yra maloniai kviečiami dalyvauti
Rengėjai

■a

ŠALFASS Ryty Sporto Apygardos
ŽIEMOS ŽAIDYNĖS

įvyks balandžio 17 d. Franklin K. Lane aukštesniojoje 
mokykloje, Dexter Court ir Jamaica Ave. (BMT Jamaica 
traukinys — QJ ir KK iki Elderts Lane stoties) Įėjimas 
iš Dexter Court gatvės pusės.
• Žaidynių pradžia 9:30 vai. ryto.
• Žaidynių programoje: krepšinis, tinklinis, stalo tenisas 

ir šachmatai.
• Dalyvauja 32 komandos iš Bostono, Worcesterio, Hart

fordo, Waterburio, New Jersey, Philadelphijos ir New 
Yorko.

e Iškilmingas žaidynių atidarymas 1 vai. popiet.
• 8 vai. vakare Maspetho Viešpaties Jėzaus Atsimainymo 

parapijos salėje — 64-14 56th Road, Maspeth, N.Y. — 
žaidynių užbaigtuvių vakaras, grojant jaunimo orkest
rui. Veiks užkandžių ir gėrimų bufetas.

• Įėjimas į žaidynes — auka 2.00; į šokių vakarą $2.00.

Kviečiame savo atsilankymu paremti mūsų sportinį 
atžalyną.

RYTŲ SPORTO 
APYGARDA

Kviečiame visuomenę atsilankyti į Lietuvos Atsiminimų 
radijo 30 m. sukakties minėjimo iškilmes, kurias sudarys:

Didysis koncertas
1971 m. balandžio 24, šeštadienį 7 vai. vakare Lithuanian 
Liberty Hali salėje, 269 Second Street, Elizabeth, N.J.
Koncerte dalyvauja: sopranas Prudencija Bičkienė, mezzo- 
sopranas Ona Pliuškonienė, baritonas Robertas Jakutis ir 
tenoras Liudas Stukas. Solistams akompanuoja Mr. Wil
liam Sauer wine.
Šokiams gros Gutauskų orkestras. Veiks turtingas bufetas.

Pamaldos
1971 m. balandžio 25, sekmadienį 12 vai. dieną švč. Tre
jybės parapijos bažnyčioje, 207 Adams St., Newark, N.J.

Iškilmingas banketas
tą pačią dieną tuoj pat po pamaldų švč. Trejybės parapi
jos salėje. Banketo metu meninę programą atliks Žibuok
lių sekstetas, diriguojamas muziko Liudo Stuko, ir Links
mieji broliai.
Įėjimo auka į koncertą $4.00 ir $3.00; j banketą — $10.00

Lietuvos Atsiminimų 
radijo direktorius
Minėjimui ruošti komitetas




