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JAV-Pekinas: spėjamos dialogo užmezgimo priežastys
Nixonas laimetŲ, jei Pekinas paskatinty Hanojy pradėti derybas

Washingtonas. — Santykių su 
Pekinu pagerinimo siekdamas, 
prez. Nixonas sumažino santy
kiavimui su kom. Kinija prieš 
20 metų uždėtus varžtus. Per 
tą laiką tarp abiejų valstybių 
nebuvo jokių nė prekybinių nė 
turistinių mainų. Prieš kelis 
mėnesius (pernai) buvo padary
ta maža skylelė — buvo leista 
parduoti Kinijai tas nestragegi- 
nes prekes, kurias gamina JV 
bendrovių užsieniuose investuo
ti kapitalai.

Naujai paskelbti prezidente 
potvarkiai nereikalingi nė nau
jų kongreso nutarimų, nė dery
bų su Kinijos Liaudies Respub
lika. Tai vienašališkas geros va
lios demonstravimo mostas.
Potvarkiu turinys

1. Vizos bus duodamos Kini
jos gyventojams, norintiems 
lankytis Amerikoje pavienia: 
ar grupėmis (amerikiečiams 
vykti Kinijon draudimas pa
naikintas prieš kelias savaites).

2. Kom. Kinijai bus sugrą
žinta teisė naudotis Amerikos 
doleriais.

3. Amerikos naftos bendro
vės galės parduoti kurą laivam 
ir lėktuvam, vykstantiem Į Ki
niją ar iš Kinį jos, išskyrus 
Kinijai priklausanšus ar jos paj 
samdytus laivus-lėktuvus, vyks
tančius į ar grįžtančius iš Š. 
Vietnamo, Š. Korėjos ir Kubos

4. JAV laivai ir lėktuvai da
bar jau 
krovinius 
gi JAV 
svetimą
vai galės vykti į Kinijos uos
tus.

5. Kom. Kinijai bus galima

galės vežioti Kinijos 
tarp nekiniškų uostų, 
nuosavybėje esantys 
vėliavą naudoją lai-

parduoti tuo tarpu tik nestrate- 
ginęs prekes, kai tik tokių pre
kių sąrašas bus sudarytas.

Šito potvarkio vykdymo tai
sykles paskelbs, valstybės dep. 
ir kitos atitinkamos agentūros.

Prekybos su Kinija specia
listai mano, kad JAV-Kinijos 
prekyba per kurį laiką (kalba
ma apie 10 metų) gali pasiekti 
kelis šimtus milijonų dol. per 
metus, žinoma, jei Pekinas to 
norės ir Amerikos mostus pa
lankiai priims. Valstybės dep. 
nėra didelis optimistas —ten 
santūriai galvojama ir optimis
tiškais pranašavimais neužsi
imama. Pekinologai ekonomis
tai spėlioja, kad svarbiausia Pe
kino perkama prekė bus Ame
rikos mineralai, pramonės Įmo
nių inventorius — įrengimai. 
Bet daug kas priklausys nuo to 
kas pateks į dabar rengiamą 
nestrateginių prekių sąrašą. Su 
mineralais galima apsigauti, 
nes Kinijoje per 20 metų jau 
tikriausiai nemaža jų surasta 
ir Kinijos žemės gelmėse.
Politinis klimatas

Svarbiausia ir pagrindinė pro
blema betgi yra politinis kli
matas. Šito reikalo apskaičiuo
ti negalima, reikia laukti kon
krečių duomenų, šia proga ga
lima pasakyti, ka± likimas stip
riai pasijuokė iš prez. Nixono. 
Juk dar 1960 (pralaimėjęs rin
kimus demokratų kandidatui J. 
Kennedy) jis tvirtino, kad Pe-

kino režimo įsileidimas į J. Tau
tas būtų tos organizacijos iš
niekinimas ir nepataisomos ža
los padarymas Kinijos kaimy
nams. Dabar gi, daugybei nau
jų situacijų atsiradus, jis uo
liai siekė JAV-Kinijos santy
kių pagerinimo ir tikriausia: 
nebalsuos prieš Pekino režime 
priėmimą į J. Tautas, jeigu Pe
kinas tuo tarpu sutiks palikti ra
mybėje Taiwana su visa Kini
jos Respublika.
Dialogo priežastys

Dabar Įdomesnis dalykas yra 
spėliojimas priežasčių, paskati
nusių Pekiną atskleisti “naują 
lapą” JAV-Kinijos santykiuose 
Pagrindine priežastimi laiko
mas Pekino įsitikinimas, kad 
Washingtonas greit likviduoja 
Indokinijos karą. Rezultatas tu
rės būti naujos pokarinės tvar
kos organizavimas Pacifiko ba
seine. Tame darbe būtinai nori 
dalyvauti ir Kinija, nes be jos 
dalyvavimo toji tvarka bus šlu
ba. Tas jos noras bus parem
tas ir tame regione esančių 
valstybių vadų. Tai bus laba: 
sveika ir vadinamai Nixonc 
doktrinai. Ir tai jau bus nauja 
Azija, kur yra ir Kinija su po
litiniais didžiosios valstybės in
teresais. Ji panori 
jos* tv/rkss kūrin 
ne kaip Amerikos 
kaip bendradarbis.

Kadangi Kinija 
baigti izoliaciją ir

tarptautinę bendruomenę, tai 
jai pasidarė svarbus ir Suezc 
kanalas, ir Vid, Rytai, ir ato
minių ginklų kontrolė, ir Pakis
tano civilinis karas ryšium su 
Indijos nedraugiškumu, ir Ja
ponijos busimoji politika. Vi
sos tos problemos greitais žings
niais artėja prie sprendimų taš 
ko, todėl Pekinas nori būt tik
ras, kad ir jis pilna koja galėtų 
stovėti šalia Amerikos ir Rusi
jos tame svarbiame momente 
Nors gal tas “naujo lapo” at
skleidimas būtų tik taktinio po
būdžio, tačiau antikomunisti
niam blokui būtų nors tiek pa-

jot tos nau- 
e.-Jaalyfautr 
priešas, bet

apsisprendė 
sugrįžti i v

— Tik Berlyno reikalą pa
geidaujama kryptimi sutvar
kius, V. Vokietijos vyriausybė 
atiduos parlamentui ratifikuoti 
nepuolimo sutartis su Rusija ir 
Lenkija, — pakartotinai skel
bia Bonnos vyriausybės kalbė
tojas.

—New Yorko gaisrininkai at
metė darbo sutarti’, kuria uni
jos vadovybė buvo su miestu 
sutarusi. Metinio atlyginimo bu
vo sutarta 14,150 dol., bet nepa
tiko susitarimas dėl pensijų.

— Telefoniniai pasikalbėji
mai jau atnaujinti ir tarp Kini
jos bei Anglijos, bet jų nedaug 
nes privatūs asmenys dar ne
susiranda pasikalbėjimams 
partnerių.

— Saigono aerodromas yra 
didžiausias pasaulio kontraban
dos centras. Saigono vyriausy
bė netenka per mėnesį apie 
3.5 mil. dol. pajamų, nes mui
tininkai tik tam ir pastatyti, 
kad keleiviai praeitų muito ne
mokėję. Taip atsitinka visada, 
kada krašte maišosi du šeimi
ninkai.
, — Kambodžos premjeras 
gen. Lon Nol kariškių paprašy
tas pasilikti valdžios viršūnėje, 
nes politikieriais jie nepasitiki. 
Jis sutiko pasilikti ir sudarinė
ja naują vyriausybę.

— Indijon perbėgusiu žmo
nių iš R. Pakistano jau esama 
daugiau kaip pusė milijono. Ir’ 
vis dar bėga, kai vyriausybėj, tarimų kaip iš tos bėdos išsi- 
kariuomenė artėja prie Indijos ...............
sienos. Pabėgėlių stovyklo
se prasidėjo choleros epidemi
ja. Indija paprašė J. Tautų pa
galbos, nes pati viena nebega
li pabėgėlių aprūpinti.

Patience Sewell Latting

vilkti miestą suaugusio 
kelnėmis, nes ikšiol jis 
komas vystykluose. Ji 
draugė — ragina juos 
i miesto bendruomene v L

vyre 
tebelai

negrų 
jungtis 
pozity

Mrs. Lating išrinkta Okla
homa miesto meru. Ji bus pir
moji Amerikos moteris, valdan
ti daugiau kaip 366,000 gyven 
tojų miestą. Jai 52 metai, uni
versitetą baigusi matematikė ir viu darbu, o ne tuščiais skun- 
ekonomistė, prez. Roosevelto ti
po ir energijos politinė veikė
ja. Keturių vaikų motina, vy
ras advokatas. Jos šūkis — ap-

Vietnamas atgavo 
policijos kontrolę

— Washingtonas galop ap
sisprendė grąžinti P. Vietname 
vyriausybei laisvę komplektuo
ti, apmokyti ir valdyti savo po 
liciją. Kai ji buvo amerikiečių 
patarėjų globoje, daugiau išmo 
ko kyšininkauti ir juodoje rin
koje prekiauti, negu policijos 
pareigas eiti. Tai buvo labai 
patogios aplinkybės ir Ameri
kos kariams panašiais darbais 
užsiimti. Prez. Nixono pateikt’ 
specialistai, su Vietnamo vi
daus reikalais ryšių neturį, vi
są reikalą gerai ištyrę, paruošė 
reformų projektą ir davė pa

painioti. Washingtonas paskyrė 
pinigų ir davė reikalingų tech
niškų priemonių policiją tinka
mai darbui paruošti. Tą darbą 
atliks patys vietnamiečiai be 
patarėjų pagalbos.

Mirė Haiti 
prezidentas

Port-au-Prince. — Mirė Hai
ti prez. dr. F. Duvalier,'diktato
riškai valdęs kraštą 13 su pus^ 
metų, vienoje rąnkoje laikyda
mas evangelijų knygą, kitoje 
pistoletą. Amerikos reporteriai 
kalbėjo apie jį .labai blogai, bet 
daugumos jų tokia mada —jei
gu ne amerikietiškas gyvenime 
stilius, tai jau viskas blogai. 
Tai didžioji Duvalier nesugyve- 
nimo su Amerikos reporteriais 
priežastis.

guodos, kad Pekinas pirma iš
tiesė ranką ne Maskvai, bet 
Washingtonui. Tai turėtų liu
dyti, kad Pekino nepasitikėji
mas Maskva yra labai didelis. 
Nemanytina, kad Pekinas pul
tų į glėbį Washingtonui, nes nė 
vienai pusei to nereikia. Ir fak
tas, kad Pekinas ieško ūkinio 
ryšio su Europos Ūkine Bend
ruomene, yra labai daug sakąs 
reiškinys.

Maskva ikšiol tylėjo, dabar 
pradėjo šaipytis, kad Pekinas 
persimetė i didžiausio prieše 
pusę.

Po šito, ką prez. Nixonas jau 
padarė “naujai erai” pradėti 
turėtų sekti Pekino atitinka
mos reikšmės mostas — patari
mas Hanojui pasitelkti lankstu
mą ir pradėti taikos derybas In- 
dokinijos pusiasaly perdaug 
jau ilgai užtrukusiam karui lik
viduoti. Pekinui tas karas nebe
reikalingas, kai jis žino Ame
riką norint iš jo pasitraukti.

ivo 19' me- 
ikėites kon-vu v,------------j,

stituciją, kacį sūnus-įgalėtų tė
vo vietą užimti ir konstitucijon 
numatytų metų neturėdamas. 
Šitas reiškinys galimas, tur būt 
tik Haiti aplinkybėse;“ nes 
tur jis atrodytų nerimtai.

Nenori skirtis

ki

kad— Egiptas susijaudinęs, 
Izraelis išgarsino naujų ginklų
gavimą iš Rusijos. Prikišama 
Izraeliui, kad tokiu būdu jis 
vėl nori gauti naujų ginklų 
siuntu iš Amerikos, nes vis ne
nori duoti pažado dėl arabų že
mių grąžinimo. Susijaudinimą 
sukėlė JAV krašto apsaugos 
sekr. Laird pareiškimas, kad 
nepakeistas senasis nusistaty
mas išlaikyti karinę pusiausvy
rą tarp Izraelio ir arabųų. Kai 
tik šitai bus nustatyta, Izraelis 
gaus reikiamų ginklų, lėktuvų 
neišskiriant. Egiptas taipgi su
sirūpinęs, nors tą rūpestį mas
kuoja, kad JAV nepasitrauktų 
nuo tarpininkavimo arabų-žydų 
ginčus tvarkant.

Costa Gavras

Rašėme apie filmą “The 
Confession”, kuriame vaizduo
jami kbnkinimai-persekiojima: 
Čekoslovakijoje, Stalinui 195C 
m- Įsakius surasti ir sunaikint: 
“imperialistų Įsodintus agen
tus”. Visi komunistiniai kraš
tai, įskaitant Čilę, filmą jau už
draudė rodyti. Filmą paruošė 
Prancūzijoje gyvenąs čia mato
mas graikas Costa Gavras, 
prieš tai paleidęs pasaulin pana
šaus žanro filmą iš Graikijos po
litinio gyvenimo. Nežiūrint 
skaudaus turinio, abudu 
mai turi dideli pasisekimą.

fil-
dais.

Lietuvos atsiminimų 30 metų sukakties bankete kalba minėjimui rengti komiteto pirm. A. Rugys, iš k. j d. R. 
Simutienė, L. Stukienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, prof. dr. J. Stukas, prel. J. Balkūnas, prel. J. 
Scharnus. Banketas buvo balandžio 25 Svč. Trejybės parapijos salėje, Newarke. Nuotr. R. Kisieliaus

Colombo. — Ceilono vyriau
sybė galop prašneko apie suki
lėlius — kas jie tokie, koks 
amžius ir ko nori. Tą uždavinį 
atliko karinių pajėgų vadas 
gen. Attygalle.

Anot jo, tai labai discipli
nuoti ir mokyti jauni žmonės 
kilę iš turtingų ar vidutiniai 
turtingų šeimų, tik labai kairūs 
75 proc. sudaro 18-20 metų 
jaunikliai, 15 proc. 16-18 metų 
ir 10 proc. turi apie 25 metus. 
Jų tarpe yra apie 300 merginų 
sužeistiems slaugyti. Tikrųjų 
kietųjų kovotoju grupėje yra 
tarp 4,000 ir 5,000 „ asmenų 
bet jie turi kelis kartus tiek rė
mėjų. Tikslas — paskubinti so
cializmo Įgyvendinimą, nes vy
riausybė savo pažado netesėjo.

Vyriausybė žinias cenzūruo-

Vyriausio Teismo 
sprendimai

Krokodilo apsauga. — Ras
tas konstituciniu New Yorko 
valstijos Įstatymas, draudžiąs 
pardavinėti iš krokodilo odos 
pagamintus daiktus. Skundą bu
vo padavę tokius daiktus gami
ną ir pardavinėja pirkliai.

Kongresmano imunitetas.— 
Patvirtinta žemesniojo teismo 
nuomonė, kad kyšio paėmimu 
kaltinamas Atstovų rūmų na
rys J. Dowdy, demokratas iš 
Texas, gali būti teisiamas fe
deracinio teismo, neatsižvel
giant i konstitucijos jam sutei
kiamą parlamentinę neliečiamy
be.-

Spaudos laisvė- — Pogrin
džio laikraščio Los Angeles 
Press teisės nebuvo pažeistos, 
kai to miesto pareigūnai atsi
sakė suteikti jo korespondentui 
kredencialus rinkti žinias mies
to įtaigose. y

Parama kat. mokyklom. — 
Sulaikytas vykdymas žemesnio
jo teismo sprendimo, kuriuc 
buvo uždrausta Connecticut 
valstijos pareigūnams mokėt: 
šalpą parapinėm mokyklom. 
Valstijos seimelis pernai leidc 
pašalpą duoti ir pinigus pa: 
skyrė. Vietinis teismas rado 
kad tai prieštarauja konstituci
jai. Po to vienas pilietis papra
šė teismą pinigų išmokėjimą su-, 
laikyti. Šito sprendimo vykdy
mą dabar vyr- teismas sulaikė 
tol, kol bus išspręstas to įstaty
mo konstitucingumo klausimas 
Vyr. Teisme.

—Vyr. Teismas išaiškino, 
kad masinis mokinių vežioji
mas iš vienos mokyklos i ki
tą yra teisėta mokyklų dese- 
gregacijos priemonė. Prez. 
Nixonas buvo sakęs, kad toji 
priemonė jam ne prie širdies, 
bet dabar paragino teismo nu
tarimą vykdyti.

Rogers keliauja 
į Vidurinius Rytus

Washingtonas. — V a 1 s t y - 
bės sekr. Rogers dviem savai
tėm išvyksta Į užsienius. Lankys 
Egiptą, Libaną, Jordaną, Saudi 
Arabiją ir Izraelį. Svarbiausias 
darbas pas arabus — pastūmėt: 
kiek galima žydų-arabų dery
bas taikos link. Jis mano, kad 
klimatas derybų pasisekimui da
bar labai geras. Konkretus kai 
bų objektas bus Suezo kanale 
atidarymas.

Prieš nutūpdamas Libane. 
Rogers jau bus buvęs Paryžiu
je, Romoje ir Vatikane. Kelio
nės proga — pietryčių Azijos 
pakto narių metinis susirinki
mas Turkijos sostinėje Anka
roje.

Maskva savo nepasitenkini
mą tąja kelione greit parodė:

— Ginkluoti Izraelį ir tuo pa
čiu laiku šypsotis arabams yra 
vaidmainystė, — skelbia Mas 
kvos žinių komentatorius. Mes 
manom, kad tai yra ženklas, jog 
Egipto vyriausybė nelinkusi 
remtis vien tik Maskvos duoda 
ma lazda. Žino tai ir Maskva, 
todėl ir pyksta.

ja, todėl užsienio reporteriai 
tik išvykę kitur tegali jas pa
skelbti. Iš NYT koresponden
to Durdin, kuris šiandien jau 
Kinijoj, sužinom, kad vyriausy
bė tik sostinę ir jos apylinkes 
tevaldo, visur kitur jos Įtaka ri
bojasi tik mažais atramos taš
kais.

Sukilimo priežasčių daug 
jaunųjų nepasitenkinimais vy
resniaisiais, galvos pilnos viso
kiausių ideologijų, nusimany
mas apie gyvenimo galimybes 
menkas, ūkinės padėties blogė 
j imas, sukėlęs dideli gyvento
jų nepasitikėjimą vyriausybe 
užsieninės intrigos (kiniškas ir 
rusiškas komunizmas), pačios 
vyriausybės pasimetimas ir ne 
Įsivaizduojamai didelis jos nai
vumas. Ji dabar negali supras
ti, kad jos skelbtos visokios kai
riosios doktrinos ir prokomu- 
nistiška užsienio politika galė
jo išauginti prieš ją sukilusius 
ekstremistus.

• Būdamas Anglijos kolonija. 
Ceilonas buvo turtingiausias 
Azijos kraštas, bet nepriklau
somybę gavęs (1948) pradėję 
ūkiškai smukti, nes nuo pat pra
džios jo vyriausybė pateko į 
svajotojų rankas — pasirinkę 
socialistini ūki ir simpatizavę 
komunistiniams kraštams. Ka: 
prie utopijų prisidėjo realybės 
nesuvokimas, išėjo priešingai 
negu buvo norėta. Tik nuc 
1965 iki pereito pavasario val
dė antisocialistinė, bet liberali 
vyriausybė, kuri jau buvo pra
dėjusi ūkį protingiau tvarkyti.

Po jos atėjusi dabartinė po
nios Bandaranaike vyriausybė, 
su maskviniais komunistais ka
binete, vėl grižo prie vadina
mojo socialistinio ūkio, paža
dėjo gerovę už vienų metų 
bet iš to nieko neišėjo. Greit 
atsirado apatija ir slinkimas pa
kalnėn, nes pasirodė, kad toje 
vyriausybėje yra liežuvingų a 
gitatorių (jų tarpe Maskvos di
riguojamos kompartijos vadas), 
bet nėra nė teorijos nė prakti
kos specialistų. Pasimokęs jauni
mas, dalis net Anglijoje, pano
rėjo vyriausybės vietą užimti 
nes savo specialybės 
darbo negavo. S u s i o r - 
ganizavęs ir ginklų prisirinkęs 
išėjo ginklu valdžios paimti. Tuc' 
tarpu sukilėliai dar turi jėgos 
nuo vyriausybės ginklų nuken
tėjo daugiausiai tik civiliniai gy
ventojai.

Dėtu ons t r aci j os 
be riaušitj

— Pereitą šeštadieni demon
stracijos vyko Washingtone ir 
San Francisco, reikalaujant tuo
jau nutraukti Vietnamo karą.

Washingtone, policijos nuo
mone, dalyvavo apie 20 0,0 0 0 
asmenų, bet rengėjai tebesilai
ko pusės milijono skaičiaus, 
nes tiek norėta sutraukti. Di
džioji dalis buvo jaunimas, bal
tieji ir negrai maždaug po ly
giai. Dauguma studentų šį kar
tą sėdėjo namie.

Buvo kalbų ir dainų su gi
taromis, bet riaušių niekam 
nepavyko išprovokuoti. Riau
šėmis užsiimančios grupės ža
da pasirodyti sostinėje kada 
nors šią savaitę.

Dėmesio vertas kalbėtojas 
buvo Vietnamo veteranas John 
F. Kerry. Jis atmetė visas smur
tines kovos priemones, bet mal
davo prezidentą nutraukti Viet 
namo karą Amerikos ir pa
ties Vietnamo labui.

Pažymėtini dar du kalbėto
jai neigiama prasme. Nužudy
to M. King žmona Coretta susi 
painiojo labai ilgoj kalboj, kuri 
buvo tik negrų “vergų” dekla
macija. Negarbingiausiai pasi 
reiškė sen. Hartke, dem. iš In 
dianos, iš vieno teisingo fakto 
ir dešimties melų sukūręs biau 
niausią demagogijos gabalą.

San Francisco demonstracija 
atrodė kaip pirmasis pavasario 
piknikas. Ten suskaityta 156 
000 dalyvių. Viskas praėjo ra
miai.
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Nelaimingi erikiečiai - kas jie yra, ko jie nori 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. 1173LTeL (516) 757-0055.

"U, S. News and World Report" žurnalas tokia antrašte 
balandžio 19 svarstė Amerikos dabartį, kuri vieniem yra 
prielaida išvadai, kad Amerika gali būti net svetimos jėgos 
pavergta, kitiem, kad viskas pasitaisys gerojon pusėn. Bet 
ir pesimistai ir optimistai sutaria, kad dabar su Amerika 
kažkas negero.

U. S. News... kalba apie A- 
merikos skaldymąsi, eižėjimą; 
vienybės praradimą, asmenų ir 
grupių nepasitenkinimą, savo 
intereso gynimą, nepaisant 
bendrosios valstybinės gerovės.

Toje Amerikoje, kuri pasižy
mėdavo lig šiol perdėtu opti
mizmu, tikėjimu gyvenimo po
zityvia pažanga, dabar iškyla 
pesimizmo, ženklai. Lyg ir čia 
jau imta gyventi ' pesimistiš
kom nuotaikom, kurias Speng- 
leris paskelbė savo knygoj 
“Untergang dės Abendlandes 
— Vakarų žlugimas”.

Sustabdom dėmesį prie kai 
kurių reiškinių, kurie kelia to
kias žlugimo nuotaikas.
VIENYBĖS PRARADIMO ŽEN
KLAI: savisąmonė be valstybi
nės sąmonės

Amerika — sakoma rašinio 
pradžioje — didžiavosi suradus 
būdą vieningai valstybei sukur
ti. Tai buvo jos “melting pot”. 
Tai buvo lyg modernaus pa
saulio stebuklingas receptas. 
Bet iliuzijos dėl jo sudužo. Ir 
Amerika niekad per visą šimt
metį nebuvo taip vienybės pra
radus, kaip šį septintąjį dešimt
metį.

To Amerikos eižėjimo kai 
kurie ženklai:

— Viena grupė po kitos pa
reiškia savo tapatumą ir save 
jėgą. Kyla ne tik negrai. Tei
sės savai kalbai ir kultūrai rei
kalauja ir ispaniškai kalbantie
ji, ir indėnai, ir San Francisco 
kinai skundžiasi, kad jų tradi
cijom graso ‘‘kultūrinis imperi
alizmas”. Ir New Yorko italų 
100,000 pernai demonstravo 
protestuodami prieš jų kaip 
grupės diskriminavimą, priski
riant jai “organizuotus nusikal
timus”.

Ir kiekviena augančios savisą- 
monės grupė save nori apreikš
ti demonstracijom. Bet labiau
siai suskaldė visuomenę 6 me
tų demonstracijos dėl Vietna
mo karo.
NAUJOS KULTŪROS . GAMI
NYS: Homogenized American

Su savais reikalavimais kaip

dicijas, papročius reikia atmes
ti ir kurti naują kultūrą (ją žur
nalas vadina “subculture arba 
counterculture).

Tokių nepasitenkinusių yra 
13.2 mil. —tų, kurie gyvena 
iš valstybinės labdaros ir susi
organizavo į “National Welfare 
Rights Organization”, kad išrei
kalautų tos paramos daugiau 
Tokių nepasitenkinusių yra dar 
apie 20 mil. — tų, kurie yra 
per 65 metus ir kurių gaunama 
socialinė drauda vis labiau ne
tenka vertės viskam brangs
tant. Tokių nepasitenkinusių 
dar kiti 40 mil. — “naujosios 
generacijos” 14-24 metų.

Skaičiuojama, kad vienas 
iš penkių amerikiečių priklau
so prie tų, kurie daužosi greit
keliais, nepaisydami taisyklių 
šiukšlina parkus ir vietines 
bendruomenes, svaido akmenis 
ir šlykščius žodžius į policinin
kus ir tesiekia be darbo, be pa
stangų pramogos šūkiu “Have 
fun”.

Yale teisės profesorius Char
les Reich sako, kad šios “nau
jos kultūros” žmogus, skelbda
mas revoliuciją prieš ligšiolines 
kultūrines vertybes, prieš gy
venimo sistemą savaime neiš
garuos, nenuslūgs. Jis apimsiąs 
ne tik hippius, ne tik jaunimą, 
bet visa Amerika.

Lyg būtų atėjęs laikas, kada 
sudaromas naujas supratimas 
kultūros, naujas supratimas 
žmogaus, kurį žurnalas čia pa
vadina “Homogenized Ameri
can”. Ir tokis naujas “amerikie- . 
lis” ar “amerikiečiai” yra nu
krypę prieš dabartinę gyveni
mo sistemą, kaltindami ją “ma
terializmu”, “laisvės prievarta
vimu”.
REVOLIUCINĖS DVASIOS GA
MYKLA: diskriminacija

Žurnalas neaiškiai, bet gana 
suprantamai nurodo skirtingus 
minėto nepasitenkinimo šalti
nius. Kalbėdamas apie darbi
ninkiją, sako, kad uždarose et
ninėse grupėse labiausiai buve 
išlaikytos tradicinės vertybės: 
darbštumas, patriotizmas, klus-

mo (subculture), kuris gresia 
jų buveinėm, kurtom per visą 
jų amžių. Jis nesibaimina leist: 
vaikus ir toliau į kolegijas, bet 
baiminasi, kad jo vaikai bus 
ten “suradikalinti”.

Etninis žmogus jaučiasi apei 
tas ir, palyginti su anglosaksiš
ku žmogum, ekonominėse bei 
administracinėse pakopose. Jis 
turėjo progos pasireikšti meno 
sporto viršūnėse, bet politiko
je — tokių kaip Agnew (grai
kas), Muskie (lenkas) — ne
daug. Žurnalas kartoja Connec 
tieut profesoriaus H. J. Abram
son statistiką apie etninių gru
pių išsimokslinimą. Esą lenkų 
katalikų bent 14 proc. yra'su 
kolegijos mokslu, italų 17 proc., 
o angliškos kilmės katalikų 33 
proc., žydų 41 proc.

— Su šeimos metinėm paja
mom per 10,000 dol. lenkų yra 
U proc., italų 14, anglų 26

— Biuro darbuose (“baltakal- 
nierių”) lenkų katalikų 3C 
proc., anglų kilmės 50 proc., 
žydų 75 proc.

Chicagos bankinė bei drau- 
dos apžvalga rodė, kad tų įs
taigų vykdomuose organuose 
lenkų yra tik 1 proc., nors len
kų mieste yra 100,000 ir jie

kontroliuoja 57 taupymo bend
roves.

“Tokioje padėtyje etninių 
grupių nariai nejaučia lygybės, 
ir jie ima rodyti bundantį savų 
tradicijų atgimimą”. Tai veda 
į neišvengiamą kultūrinį, et
ninį pluralizmą.
TOTALISTINIAI DIRIGENTAI: 
technokratai

Naujasis elitas esą techno
kratai — mokslininkai, komu- 
nikatoriai ir kiti specialistai, 
kurie pretenduoja esą Ameri- 
kos tikrieji kūrėjai —Ameri
kos biznio, pramonės, švieti
mo (be abejo, dar labiau poli 
tikos) kūrėjai. Tai amerikinio 
tipo “inteligentija”, kuri su
darinėja branduolį ir duoda to
ną tai visai “naujajai kultūrai” 
(subculture) pagrindiniuose 
centruose, nuo Los Angeles iki 
New Yorko. Ir jų įtaka auga. 
Ji įperša Amerikai naujas ma
das, knygas, informacijas, tele
vizijos istorijas, naujus filmus, 
naują sekso moralę, naują teo
logiją. Įperša nepasitenkini
mą dabartimi. Įperša labiau • 
šiai televizijos dėka.

“Naujoji inteligentija” betgi 
nesukūrė pasitenkinusio žmo

gaus. Tačiau šio žmogaus ne
pasitenkinimas skiriasi nuc 
etninių rasinių grupių nepasi
tenkinimo. Tai praturtusio, var
go nemačiusio, gyvenimo 
prasmę praradusio ir pozity • 
vaus idealo neturinčio žmogaus 
nepasitenkinimas.
KELIAS IŠ NEPASITENKI-.
NIMO: žlugimas ar atgimimas?

Žurnalas pakartoja Norman 
McEachson, astrofiziko, žodžius, 
kuriuos jis taria, žiūrėdamas iš 
tos nepasitenkinimo ir eižė
jimo kupinos dabarties į atei
tį: “Amerika šiandien yra sa
votiškoje civilizacijos krizėje, 
ir mes stovime prieš galimybę 
arba išlikti arba įžengti į de
zintegracijos padėtį, abuojumą, 
apatiją, iš kitos pusės smurte 
proveržius, paskiau laipsnišką 
irimą, politinį totalizmą, paga
liau nepajėgumą tarptautiniuo
se reikaluose ir, gal būt, sveti
mą pavergimą”.

Žurnalas betgi nubaigia op
timistiškiau; esą ir kitaip galvo
jančių — kad dabartinė įsiau
drinusi padėtis aprims, etninės, 
rasinės grupės pajus vienybės 
reikalą, ir įsigalės “naujas 
pluralizmas”.

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

J. 8. 8HALIN8-SALINSKA8 — 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 — GRABORTU S, 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 St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ 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 ANDRUSIO 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; 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 kainą
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

numas įstatymui, ištikimybė
grupė ėmė reikštis New Yorke 
net buvę psichiniai ligonys. Jie 
sudarė “Insane Liberation” 
su pareiškimais: “Mes imame 
praregėti, jog mūsų vadinamoji 
liga tėra asmeninis pasipriešini- 
-mas ar vidaus revoliucija prieš 
nehumanišką visuomenę”. Net 
homoseksualistai išlenda iš še
šėlio su reikalavimais jų lytinį 
iškrypimą įpilietinti Vakarų vi
suomenėje. Tai nepasitenkinu
sių piliečių grupės.

Tai jau žvilgsnis į esamą vi
suomenę kaip į nesveiką, liguis
tą, kurios kultūrą, moralę, tra-

šeimoje, pasikliovimas savim. 
Per eilę metų jie, tie etniniai 
žmonės, buvo pagrindinė jėga 
pramonėje — Pennsylvanijos 
kasyklose, Cleveland© geležies 
liejyklose, Chicagos statybose, 
Detroito fabrikuose ir dešimty
se kitų miestų. Dabar jie jau
čiasi aplenkti augančios “juo
dosios jėgos”. Jie iš paskuti
niųjų leido vaikus į mokslą, c 
dabar mato, kad ir be moksle 
ir be darbo kiti gali naudotis 
valstybės labdara. Etninis žmo
gus bijo ne tiek negrų sąjū
džio, kiek augančio nukultūrėji-

Penkioliktajame Balfo seime išrinkta naujoji Centrą valdyba. Sėdi iš k. j d. dr. E. Armanienė — vicepirm. ir 
teisinė patarėja, kun. V. Martinkus — pirm., Bostono a rkivysk. H. Medeiros, E. Cekienė — vicepirm. ir spau
dos atstovė; stovi: A. Dzirvonas — gen. sekretorius, dail. J. Bagdonas — protokolų sekretorius, dr. D. Jasai
tis— vicepirm., dr. A. Skėrys — iždininkas ir kun. P. Geisčiūnas— reikalų vedėjas. Trūksta vicepirmininko 
St. Dziko.

PAMIRŠTI KRAŠTAI — prisiminimai danų laikrašty
Žinomas danų dienraštis Ko

penhagoje “Berlingske Tiden- 
de” vasario 22 laidoje paskel
bė straipsni “Pamirštieji kraš
tai”.

Straipsnyje pabrėžiama, kad 
neseniai įvykusios bylos, nu
kreiptos prieš Baltijos kraštų 
žydus, atkreipė Vakarų dėmesį, 
tiksliau — priminė, jog jie turį 
blogą sąžinę Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Faktas, kad Vakarų 

pasaulis, pirmoje eilėje —JAV,

Pabaltiečių informacijos darbuotojų pasitarime kovo 27 New Yorke. Iš k. estas, kun. N. Trepša — latvis ir 
Vyt. Volertas. . Nuotr. V. Maželio

niekuomet nėra pripažinęs so
vietų įvykdytos Baltijos kraštų 
okupacijos, esąs labai menka pa
guoda tiem kraštam.

Laikraštis primena Baltijos 
valstybių praeities bruožus, bu
vusias bolševiku ir naciu oku
pacijas, nuo 1944 vėl atgaivin
tą sovietų okupaciją, masinius 
išvežimus iš Baltijos kraštų ir 
pažymi: rusam vėl tuose kraš
tuose įsigalėjus, gyvenimo lygis 
nukrito ligi rusiškojo lygio, ir 
visose gyvenimo srityse pradė
tas smarkus rusinimas. Latvijos 
sostinėje Rygoje dabar gyvento
jų daugumą sudarą ne latviai, 
bet rusai.

Pateikiama žinių apie Balti
jos kraštų gyventojų pasiprieši
nimą prieš okupantą. Per 30 
metų rusai Baltijos kraštuose 
sunaikinę daugiau kaip 600,000 
gyventojų. Daug laisvės kovo

tojų atsidūrę priverčiamojo 
darbo stovyklose.

Laikraštis pasakoja apie vie
ną Potmos darbo stovyklos ka
linį, latviu kalbininką Viktors 
Kalninš. Nors Kalninš 1962 bu
vo nuteistas už priešrusrškų lei
dinių platinimą dešimties me
tų bausme darbo stovykloje, ta
čiau jis dar nesąs palaužtas 
dvasiškai. Protestuodamas 
prieš elgimąsi su juo stovyklo
je, jau kelis kartus buvo pa
skelbęs bado streiką. Jo laiš
ko, pasiųsto rusų įstaigom, 
turinys pasiekė ir Vakarus. Jis 
kaltina sovietus, įsteigusius 
priverčiamojo darbo stovyk
las, kuriose kenčia milijonai.

Danų laikraštis pastebi, kad 
Baltijos kraštų gyventojų kova 
prieš okupantą žymiai sunkes
nė, negu buvusi Danijos gyven
tojų kova prieš nacius antrojo 
pasaulinio karo metu. (Elta)

Prancūzų žurnalas apie ‘religijos laisvę’
Paryžiuje leidžiamas mėne

sinis žurnalas “Tant qui'il fait 
jour” vasario mėn. laidoje, sky
riuje apie “tyliąsias Bažnyčias” 
paskelbė prof. J. G. H. Hoff- 
manno straipsnį “Lietuva 71— 
religijos laisvė pagal Kremlių”.

Straipsnyje sakoma: “Mes va
kariečiai, būdami nepaprastai 
naivūs, galvojome, kad Lietu
va gali pati tvarkyti savo vi-

Pagaliau žurnalas pažymi 
kad Lietuvoje pastebimos aiš
kios gyventojų nepasitenkini • 
mo žymės. Nurodo Bražinskų 
pavyzdį, primena maišto nua 
taikas sovietų intelektualų tar
pe. Straipsnio pabaigoje klau
siama: “kaip ilgai dar laikysis 
režimas, kurio vienintelė pajė 
ga — armijos galia, dar sustip-

daus reikalus. Atrodo, kad mes rinta negailestingu teroru?” 
visiškai klydome...” (Elta?

8&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 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 pries 
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 vietinėa 
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 juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. 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. prange, N.J„ 0J079.
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 ViUage, 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 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 SL, 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. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS .ANGELES, CALIF. — 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 —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond HUI, 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 ŠVENTE 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:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue
Woodhaven, N.Y. 11421
TeL (212) 847-5522
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Balsai kyla. . .
“Nėra nieko liūdniau kaip 

pavergtos tautos diena ir nie
ko kokčiau kaip politikieriai, 
kurie išnaudoja joje sutelktą 
skausmą, sakydami, kad mes 
galime ‘išlaisvinti’ Lenkiją ar 
Estiją” — rašo Nicholas von 
Hoffman “The Philadelphia In
quirer” (gautas A. Gečio dėka,' 
balandžio 6.

Kodėl taip skurdžiai auto
rius žiūri? Ogi dėl to, kad ta 
proga kalbėtojai neužsimena, 
jog esąs “mūsų vyriausybės ko- 
liaboravimas su Rusija”. Esą 
jau 30 metų atskiros grupės 
reikalauja vyriausybės inter
vencijos. Tačiau vyriausybė jos 
nedarysianti, net ir dabar, kai 
Kahane žydų grupė demonstruo
ja.

Autorius pabrėžia: "Didžio
sios valstybės kišasi tik į ma- 
žyiy valstybių vidaus reikalus. 
Savo tarpe jos nesiniauja". 
Jos težiūrinčios kiekviena sa
vo intereso. Intereso, o ne žmo
niškumo ir kitų idealų.

Autorius smerkia tokią “ego
istinio intereso” politiką, nes 
"užsienio politika, kuri tetar
nauja siaurai egoistiškai ap
tartam mūsų valstybiniam in
teresui, gali būti katastrofin- 
ga".

Tie žodžiai lyg sakyte sako, 
kad Laisvės statulos skraistė 
tik iš viršaus žėri žmoniškumo, 
laisvės šūkiais. Tie žodžiai lyg 
praskleidžia skraistę ir parodę 
jos pamušalą, kuriame įrašytas 
egoistinis “valstybinis intere
sas”.

Skraistės viršuje skambūs 
humanistiniai šūkiai yra skirti 
masei. Pamušale yra politika 
tų, kurie valdo mase ir pasau
li.”

Masė kaitinama idealizmo, 
žmoniškumo iliuzijom. Valdan
tieji tom iliuzijom pridengia 
egoistinį interesą.

Mintys drąsios, nors tokių 
užuominų ir kiti kolumnistai

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(20)
Kita deivė, pavydingoji Afrodi
tė, žinojo ir nurodė priešams 
tą vietą, ir Akylis, nors kar
žygiškos garbės sotus, visgi jau
nose dienose nukautas, su gai
lesčiu nuėjo į tamsybių gyveni
mą. Basanavičių jo globėja dei 
vė Laimė irgi grūdino ugnyje, 
tik grūdindama mokėjo pa
slėpti nuo piktos deivės Lau
mės mirties vietą savo pataikū
no ir padarė jį laimingesnį už 
Akylį.

3. Basanavičius džentelme
nas. Basanavičius studentas sa
vo išorinės išvaizdos bojo la
biau, negu vidutinis studentas, 
mat, neskundu buvo su ištek
liais. Rėdėsi modemiškai ir pa
doriai. žiemai turėjo geltonų 
kailiukų kailinius su tokia 
pat apykakle; kailiniukai jam 
pritiko, su jais važinėjo Kalėdų 
atostogų į namus, ir jeigu jc 
kaimiečiai, ožkabalrškiai, sulig 
Basanavičiaus sprendė abelna? 
apie studentus, tai šie pasta
rieji, ožkabaliečių manymu, bu
vo ne bet kokie ponai ir pa
togūs vyrai. Skaitome Kudir
kos raštuose (tur būt, “Varpe”' 

ne kartą pareiškė, kalbėdami 
apie Amerikos praktikuojamus 
dvejopus matus, kai ji gina 
žmogaus teises; kai remia tau
tų apsisprendimą. Laikraščio 
redakcija net rado reikalo pa
raginti kitus skaitytojus pasi
sakyti priešingai.

Kas betgi bus, jei tokie bal
sai ims stiprėti?

★

Jūrininko Kudirkos išdavi
mas parodė, kaip jautriai Ame
rikos visuomenė reagavo. Rea
gavo, nes išdavimas įvykdytas 
Amerikos teritorijoj, amerikie
čių rankom. Reagavo, nes taip 
amerikiečių tebėra populiarus 
tikėjimas laisve, žmoniškumu: 
tikėjimas, kad Amerika tebėra 
laisvės ir žmoniškumo nešėja 
kitiem. Kudirkos išdavimas jos 
akyse buvo išdavimas tų lais
vės, žmoniškumo šūkių, įrašytų 
Laisvės statulos papėdėje. Atei
ties žurnalas, tur būt, teisin
gai pastebėjo, kad Amerikos vi
suomenė nebūtų tokia jautri 
buvus, jei tai būtų įvykę ku
riame kitame krašte. Kiti ne
prilygsta tuo atžvilgiu Ameri
kos idealizmo dvasiai.

Visuomenė buvo apraminta, 
jog išdavimas buvęs klaida 
Mieliau yra tuo patikėti, negu 
praregėti, jog tai tebuvo to
kia “valstybinio intereso” lini
ja.

Bet jeigu tokių “praregėju
sių” skaičius ims augti?

★

Politiką, kuri siekia “valsty
binio intereso”, lemia ne tiek 
partijos, kiek dabar vadi
nami “technokratai”—spe
cialistai. Jie veikia už vyriau
sybės pečių, ir jie apsprendžia, 
kas yra “valstybės interesas”, 
o vyriausybė tiesiog virsta jų 
planų įrankiu.

Jei visuomenėje ims augti 
balsai ir sykiu praregėjimas 
jog anų “technokratų” politika,

apie įspūdį, kokį jam padarė 
pirmasis susidūrimas su Basa
navičium. Kudirka buvo tada 
Marijampolės gimnazijos moki
nys. Lietuvių kalbos mokytojas 
pamokos laike įvedė Basanavi
čių į klasę, rodydamas jam mo
kinius, o tikriau sakant, rody
damas mokiniams Basanavičių. 
Tada Kudirkos mintyje susida
rė sąvoką “komediantas”. Tik
rai manau, kad sąvoka buvo ne 
be pagrindo.

Basanavičiaus gyvenamas 
kambarys buvo ne studentiš
kas: staliukas stovėjo ne bet kur 
prie lango, bet viduryje kam
bario, čia pat etažerė, knygų 
prikrauta. Tuščios kalbos jam 
buvo menkai ar nieko nebuvo 
greitai įstodavome į rimtą pa
triotišką temą. Kalbėti su Basa- 
nvičium buvo lengva, nuošir
džios ir draugiškos kalbos nie
kada netrūkdavo. Tai irgi džen
telmeniška. Net atsirasdavę 
vyno taurė Tai jau nestuden-

- tiška.
AUTOBIOGRAFIJA

Gimiau 1852 m. gruodžio 
mėn. Ažytėnų sodžiuje, Krakių 
vai. Pradinį mokslą ėjau save

Antanas B. Mažeika JAV 
Lietuvių Bendruomenės centre 
valdybos yra pakviestas būti 
ryšininku demokratų partijoj 
Šiose pareigose jam teks arti
mai bendradarbiauti su Demo
cratic National Committee pa
reigūnais Washingtone.

A. Mažeika iš profesijos yra 
chemikas ir gyvena Hights
town, N. J. Tarnybiniais reika
lais jam tenka kas keletą savai
čių lankytis Washingtone, ta: 
ir sudarys jam sąlygas artimai 
bendradarbiauti su demokratų 
partijos pareigūnais.

Pažymėtina, jog A. Mažeika, 
nors ir gimęs JAV, yra kilęs iš 
sąmoningos ankstyvesnės lietu
vių emigracijos šeimos. Orga
nizacinėje veikloje yra pasižy
mėjęs panaudojimu naujų prie
monių. Jį užtinkame žygio į 
Jungtines Tautas iniciatorių tar
pe, organizuojant Washingtone 
demonstraciją paremti JAV po- 

anot autoriaus, tikrai katastro
fiška pačiai Amerikai, — bus 
įdomu stebėti, ar nekils naujas 
revoliucinis sąjūdis prieš tą 
“technokratu” kastą.

O kad jų užsienio politikos li
nija priveda Amerika prie nu
silpimo, prie pozicijų užleidi - 
mo priešininkui, liudija visa 
pokario politikos raida. Deja ..

Ketvirtosios dainų šventės vykdomasis komitetas ir spapdos atstovai, pasitarime kovo 24. Iš k. į d. sėdi kun. 
dr. J. Prunskis, vykdomojo komiteto pirm. dr. G. Balu kas, muzikinės komisijos pirm, ir vykdomojo komiteto 
vicepirm. muz. P. Armonas, spaudos informacijos kom isijos pirm. St. Džiugas, stovi: A. Pužauskas, J. Janu- 
šaitis, J. Šlajus, A. Stakėnas, V. Kasniūnas, J. Vaidelys ir komiteto vicepirm. A. Rėklaitis. Nuotr. P. Malėtos

kaimoje, paskui Krakėse, Dot
nuvoje ir Raseiniuose. I Šiau
lių gimnaziją įstojau 1866 m. ; 
antrą klasę ir po septynerių 
metų, būtent 1873 m., ją pabai
giau. Aukštąjį mokslą ėjau vie
nerius metus Maskvos univer
sitete ir ketverius metus Pet
ro vskoj Akademijoj Žemdirbys
tės skyriuje, kurį pabaigiau 
1878 metais- Pabaigęs mokslą 
basčiausi šešerius metus pc 
Lietuvos dvarus, perėjau jų 
šešis laipsnyje urėdo ar rašti
ninko su alga šimto ar šimte 
dvidešimt rub. į metus ir 1884 
metuose galutinai sugrįžau į tė
vų ūkį Ažytėnų kaime, kuriame 
ir šiandien tebesu.

Kad pabaigęs mokslą aš nesi- 
terpiau į Rusijos dvarus ir ne
prašiau valdiškos biurokrati
nės tarnybos, priežastis — ma
no prigijimas prie gimtoje 
krašto, kad bet kur būdamas 
kūnu, gi siela visada gyvenau 
Lietuvoj. Buitis Rusijoje išrodė 
lyg dvasavimas tvankiame ore. 
Troškau į Lietuvą. Ir Lietuvos 
dvaruose niekur neprigijau. Ir 
kaip buvo prigyti? Toks jau už
vedimas žmonijoje, kad juo ma
žesnė alga, juo daugiau darbe 
ir priklausomybės: urėdas ir 
lauko darbininkas tada tik lais
vas, kai miega; kad tik išbudo 
jau jis ne sau priklauso. Kad 
iš urėdo greitu laiku taptum 
kamisoriumi, reikėjo karjeristo 
gabumų, kurių man stigo. Be 
gabumo galima buvo sulaukt 

litikai Vietname, sėkmingai 
reiškiantis Laisvės Žiburio ra
dijo angliškos dalies programo
se New Yorke ir vėliau Ginta
ro Krašto radijo programoj Phi- 
ladelphijoj. Demokratų parti
jos veikloj yra aktyviai pasi
reiškęs Queens, N. Y., vykdo
majame komitete.

Tenka pažymėti, jog demo
kratų partijos vadovybė A. Ma
žeikos paskyrimą ryšininku yra 
priėmusi.

Santykiuose su lietuviais De
mocratic National Committee 
rodo nuoširdų domėjimąsi mū
sų problemomis. Kudirkos in
cidento metu šio komiteto pir
mininkas Lawrence O’B r i en 
išleido Amerikos spaudai stip
rų pareiškimą. Simokaičių rei
kalu, JAV LB centro valdybai 
prašant, National Committee 
įgaliojo kongresmanus J. Eil- 
berg ir R. Pucinski susirišti su 
kongreso nariais ir valstybės de
partamento pareigūnais.

o

Inž. Liūtas K. Jurskis, gyve
nas Delran, N. J., JAV Lietu
vių Bendruomenės centro val
dybos pristatytas ryšininku 
prie JAV kongreso. Šiose parei
gose jam teks rūpintis tie
siogiai kongresą liečiančiais 
klausimais — rezoliucijų prave- 

tam tikrų įvykių, kurie iš eko
nomo padaro kamisorių, bet 
lauk- Tai ir sulauksi du ar tris 
šimtus į metus — ne daugiau 
Tokios kamisorių algos.

Matote, mažu laiveliu būda
mas, plaukiau po mažą van
denėlį. Čia, kaip ir atviroje jū
roje, yra ramaus laiko, tykaus 
vėjelio, ramių ir malonių die
nų, yra audrų, yra pavojų, gre
siančių net gyvasčiui. žmogus 
gema su tam tikru, jam vie
nam skirtu pradu, iš kurio il
gainiui išsivysto jo laimė ir ne
laimė. Kur tik jis būtų, aukš
tas ar žemas sociales padėtis 
užimtų, visur tą pradą nešioja
si su savimi ir visur randa tuos 
pačius jo išdavus. Ar aš buvau 
tik urėdu-pastumdėliu, ar aš bū
čiau įėjęs į turtuolius, balan
sas laimių ir nelaimių būtų bu
vęs tas pats.

1884 metais parėjau gyvent' 
į savo tėviškę nuo 24 dešimti
nių žemės. Pasijutau besąs sa
vo gaivale, lyg vėžys kad van
denyje-, Prigimtis nepaskunde 
man sveikatos, reikalingos ma
no padėtyje. Dirbti ūkiškus dar
bus man ne naujenybė, iš ma
žų dienų buvau įgavęs paprati
mą ir ištvermę. Vasaroms mar 
parvažinėjant atostogų, tėvai 
spirdavo mane prie darbo. Sa
kydavo: pamatyk, kaip mes 
sunkiai dirbame, geriau imsies 
prie mokslo. Tuom norėta at
stumti mane nuo ūkiško būvio 

dimu, pravedamų įstatymų se
kimu, siekimu pravesti lietu
viam palankius įstatymus, tin
kamu atžymėjimu mum palan
kių senatorių ir kongresmanų 
mūsų spaudoje.

L. Jurskis yra buvęs JAV 
LB Pietryčių New Jersey apy
linkės pirmininku ir LB Pietry
čių apygardos valdybos nariu. 
Jis aktyviai reiškiasi savo gyve
namosios vietovės amerikiečių 
politinėje veikloje.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba deda pastangas 
neleisti laiko tėkmei nustumti 
Kudirkos incidento užmarštin. 
Siekiama paveikti JAV vy
riausybę imtis diplomatinių žy
gių, kad būtų sudarytos sąly
gos Simui Kudirkai būti išleis
tam atvykti į JAV. Taip pat 
siekiama, kad būtų pakeistos 
•valdžios įstaigų naujosios direk
tyvos politinių pabėgėlių reika
lu. Dabartinės direktyvos skati
na, nors ir netiesiogiai, Sovie
tų pareigūnus .jėga bandyti pa
bėgėlį atimti iš amerikiečių 
globos.

LB centro valdyba yra pada
riusi du vizitus valstybės de
partamente (vasario 8 ir kove 
31), o taip pat yra susisiekusi 
su visa eile JAV kongreso na
rių bei amerikiečių žurnalistų.

ir per mokslą įstatyti į ponioKą 
būvį. Tik išėjo tiesiog atvirkš
čiai: darbas man nepakyrėjo, 
bet pamilo, svajojau ne apie 
panieką, tik apie ūkišką gyve
nimą, stojau į žemės ūkio mo
kyklą.

Man prikišama, kad, turėda
mas žemės ūkio mokslą ir gy
vendamas visą amžių prie 
žemės, nepakėliau nieko 
savo ūkį, sulyginant su kitais 
nemokytais ūkininkais. Pasitei
sinimui nurodau dvi aplinky
bes, kuriose man teko veikti ii 
kurios visas pastangas darė be
jėges: 1) teko man gyventi kai
moje ant žemės, paskirstytos 
rėžiais, su privaloma trilauki- 
ne vaismaina; 2) paskutiniuoju 
ketvirtadaliu praėjusio šimtme
čio žemės ūkis kentė sunkų 
krizį: fabrikai sutraukė nuc 
žemės visus geruosius darbinin
kus, prie žemės paliko tik seni 
maži ir paliegėliai, ir tie buve 
brangūs, nes jų buvo maža.

Iš kitos pusės, ūkio gaminių 
kainos visą laiką buvo nupuo
lusios: pūras rugių du rublia’ 
skaitėsi gera kaina, vadinasi, už 
8-10 darbo dienų uždirbama bu 
vo centneris rugių, o buvo ir to
kių laikų, kad pūras aštuon: 
auksinai, tai jau centneris ru
gių uždirbamas keturiomis-še- 
Šiomis dienomis

Reikia priminti, kad darbas 
tais laikais buvo nemažas, žuo- 
briu ardavo, spragilu kuldavo

(Bus daugiau)

Ryšium su šiomis pastangomis 
The Philadelphia Inquirer žur
nalistas Harold Wiegand save 
vasario 26 dienos straipsnyje 
nušvietė JAV LB centro valdy
bos narės Aušros Zerr triūsą 
tom direktyvom pakeisti valsty
bės departamente. Vasario 18 
kolumnistė Edith Kermit Roo
sevelt, savo straipsniais bend
radarbiaujanti virš 400 laikraš
čių, iškėlė naujai išleistų di
rektyvų netinkamumą, pateik
dama net slaptu laikomą jų 
tekstą. Pažymėtina, kad Kudir
kos reikale ji yra buvusi pati 
produktyviausia kolumnistė. 
Šių metų LB apylinkės suruoš
tame Vasario 16 minėjime Phi- 
ladelphijoje ji buvo pagrindi
nė kalbėtoja.

The Philadelphia Sunday Bul
letin balandžio 4 laidoje apra
šė JAV LB delegacijos lanky
mąsi Washingtone ir turėtus pa
sitarimus su valstybės departa
mento pareigūnais. Straipsnyje 
išsamiai suminėtas Kudirkos in
cidentas, pažymint, jog pagrin
dinių pasitarimų tikslu buve 
Kudirkos išgavimas iš Sovietų 
kalėjimo, kad galėtų jis atvyk
ti į JAV. Informaciją laikraš
čiui suteikė pasitarime asmeniš

Amerikos Lietuvių Tarybos pareiškimas
Atsakydama į pakartotinius 

paklausimus, Amerikos Lietu
vių Tarybos valdyba pareiškia, 
kad ji dėl santykių su paverg
tos Lietuvos tautiečiais laikosi 
mūsų veiksnių bendrai priimtų 
nusistatymu.

Lietuvių tautos laikymas sve
timos jėgos priespaudoje ii 
griežtoje okupacijoje bei nelei
dimas pačiai tautai savo reika
lų tvarkyti sulaiko laisvojo pa
saulio tautiečius nuo bet kokių 
ryšių su okupanto įstaigomis ir 
jam tarnaujančiais pareigūhaiš’ 
Daugelio tokių pareigūnų akla 
tarnyba svetimiem negali būt: 
suderinta su tautos daugumos 
balsu ir nusistatymu.

Pr r atūs, šeimyniški santy
kiai su tautiečiais Lietuvoje su
daro esamose aplinkybėse vie
nintelį perskirtų lietuvių ben
dravimo būdą.

ALT valdyba nemano, kad 
būtų naudinga ir išmintinga į 
lietuvių suvažiavimus, seimus ir 
kokius kongresus kviesti “at
stovus” iš pavergtos Lietuvos 
Jei kas ir atvyktų, tai atstovau
tų ne pačiai tautai, bet jos pa
vergėjų režimui. Negalėtų jie 

KrokuMi žydi Nuotr. R. Kisieliaus

kai dalyvavęs JAV kongr. 
Eilberg.

•
Lietuvių Bendruomenės dar

buotojų laiškus redakcijom, ra
šytus Vasario 16 proga, atspaus
dino visa eilė amerikiečių laik
raščių. JAV LB centro valdybą 
yra pasiekusios šios laiškų iš
karpos: B. Raugo, Pietryčių 
New Jersey apylinkės pirm.. 
—Bucks County Courier Times; 
Jono Urbono — The Daily Tri
bune, Royal Oak, Mich.; J. Ka- 
nanavičiaus — Bucks County 
Courier Times, Penna.; V. Aro, 
Omahos LB apylinkės sekr.,— 
The Omaha World-Herald”; A. 
S. Trečioko, Newarko LB apy
linkės pirm, ir New Jersey 
Lietuvių Tarybos vykd. sekr.. 
— The Evening News, New
ark, N. J.; B. Graužinio, Santa 
Monica apylinkės pirm., —Los 
Angeles Herald Examiner ir 
Evening Outlook, Santa Moni
ca, Calif. B. Graužinio laiškai 
pagrinde lietė prof. Kazlausko 
mirtį.

Dauguma laiškus rašiusiųjų 
naudojosi medžiaga, paruošta 
JAV LB informacijos komisijos. 
Šiai komisijai jau kelinti me
tai sėkmingai vadovauja L. Va
liukas.

JAV LB Inf.

čia pareikšti balso, nesuderin
to su okupanto siekimais, ne
galėtų atskleisti tylinčios tautos 
aimanų ir troškimų.

Amerikos Lietuviu Taryba 
sudaryta iš organizacijų, sie
kiančių Lietuvos laisvės, ir at» 
stovaujanti JAV lietuviam, ir 
toliau be jokių nuolaidų sieks 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo.

Tegul visos lietuvių jėgos bū
na sujungtos lietuvių tautos lais
vei atsiekti!

Dr. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių 

Tarybos pirmininkas

"dainos ir žvaigždės", lietu
vių poezijos antologija, išleista 
Lenkijoj. Ją parengė L. Levinas 
ir lietuvių literatūros vertėjas 
Z. Stoberski. Paskelbta kūryba 
šių poetų: K. Donelaičio, J. 
Marcinkevičiaus, J. Degutytės. 
E. Mieželaičio, Vyt. Mačiuikos, 
V. Mykolaičio-Putino, B. Sruo
gos, V. Montvilos, S. Neries, T. 
Tilvyčio, A. Venclovos, E. Ma- 
tuzevičiaus ir kitų. Iš viso at
stovaujamas 41 autorius. (E)



Kun. dr. Stasio Valiušaičio laidotuves
Kun. dr. Stasys Valiušaitis. 

miręs Velykų dieną, balandžio 
11, buvo pašarvotas M. Šalins- 
kienės laidojimo koplyčioje, 
kur jį aplankė labai daug žmo
nių.

Atsisveikinimas buvo antra
dienio vakarą, balandžio 13. Jį 
pradėjo baisogaliečių klubo at
stovas Jurgis Sirusas. .

Pirmiausia kun. A. Račkaus
kas sukalbėjo rožančiaus prisi
kėlimo paslaptį, toliau kun. Pr 
Geisčiūnas skaitė ištraukas iš 
Šv. Rašto — Senojo ir Naujo 
jo Testamento.

Po maldų atsisveikinimo kal
bas pasakė Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, Liet. Bend
ruomenės apygardos pirminin
kas A. Vakselis, Balto vardu —

Kun. dr. St. Valiušaičio laidotuvėse. Pirmoje eilėje velionies broliai ir kiti giminės. Nuotr. C. Binkins

BROOKLYNO VYČIAI PAGERBĖ ŠV. KAZIMIERĄ
1$ Lietuves vyčių veiklosBrooklyno Lietuvos vyčių 41 

ir senjorų kuopos balandžio 4 
per sumą iškilmingai pagerbė 
savo organizacijos ir lietuvių 
tautos globėją šv. Kazimierą.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje 41-s kuopos tauti
nių šokių ratelio nariai, pasi
puošę tautiniais drabužiais 
su kitais vyčiais dalyvavo Ver
bų sekmadienio procesijoj ir 
per mišias ėjo prie komunijos 
Sumą atlaikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. V. Pik
turna.

Po mišių parapijos salėj bu
vo pietūs, kuriuose dalyvavę 
abiejų vyčių kuopų narių gra
žus skaičius ir jų svečių. Popie
tinę programą atidarė ir vado
vavo vyčių senjorų kuopos pir
mininkas inž. A. J. Mažeika. 
Vyriausiu pietų kalbėtoju buve 
ilgametis ateitininkų veikėjas 
dr. Domas Jasaitis.

Savo kalboje jis palygino Lie

dr. A. Skėrys, tautininkų vardu 
— St. Gudas. J. Sirusas, kilęs iš 
to paties krašto, prisiminė 
jaunystę ir pranešė, kad iš Lie
tuvos gautos taip pat telegra
mos.

Atsisveikinimas baigtas Lie
tuvos himnu ir giesme Marija 
Marija.

Pervežamas j 
parapijos bažnyčią

Trečiadienį, balandžio 14, ve
lionis buvo pervežtas į St. Fran
cis Xavier parapijos bažnyčią 
kur jis paskutiniu laiku buve 
vikaru. Jo karstą į bažnyčią pa
lydėjo Šv. Vardo draugijos vy
rai, Rožančiaus draugija, skau
tai, kurie stovėjo prie karste 
garbės sargyboje. Karstas baž
nyčioje buvo atidarytas.

tuvos vyčių organizaciją šioje 
šalyje ir jos reikšmę bei atlik
tus darbus lietuviu tautai su 
ateitininkų ir pavasarininkų or
ganizacijų veikla ir jų reikšme 
Lietuvoj. Ragino ir toliau uo
liai tęsti ši darba, kuris toks 
svarbus savo tautai ir Bažny
čiai. Taip pat nuoširdžiai kvie
tė prisidėti su visokeriopa pa
galba prie Kultūros Židinio sta
tybos. Ten yra numatytas į- 
rengti dr. Juozo Leimono kam
barys. Jis buvo pavasarininkų 
organizacijos vadas, vėliau Vy
ties redaktorius. Taigi — Lie
tuvos vyčiai turėtų prisidėti ir 
tokį kambarį įrengti.

Susirinkusius trumpai sveiki 
no 41-os kuopos pirmininkas 
L. Staškevičius, Angelų Kara
lienės parapijos vardu —kun 
V. Pikturna, ateitininku vardu ' 4

Iškilmingos laidotuvių 
pamaldos

St. Francis Xavier parapija, 
kurioj velionis buvo vikaru, yra 
viena iš didžiųjų Brooklyno pa 
rapijų. Iš jos yra kilę net pora 
vyskupų, išėjo pasižymėjusių po
litikų ir kitų žymių žmonių.

Į pamaldas susirinko pilna 
-bažnyčia žmonių. Mišias auko- 
ko pats Brooklyno vyskupas F. 
Mugavero, koncelebravo kun. 
F. Raugalas, prel. J. Balkūnas 
ir tos parapijos klebonas kun. 
Asribro.

Mišiose taip pat dalyvavo 
trys vyskupai augziliarai: vysk. 
J. Boardman, vysk. J. Denning 
vysk. C. Mulrooney. Kunigų da
lyvavo labai daug, jų tarpe bu-

— P. Ąžuolas ir Lietuvos kry
žiaus komiteto pirm. P. Wy- 
tenus. L. vyčių teisinis pata
rėjas adv. A. Šavelskis ir L 
Bendruomenės atstovas A. Re- 
ventas sveikindami kvietė vi
sus prisidėti prie Kultūros Ži
dinio statybos. Elena Kulbei- 
atsižymėjusi ir nepavargstanti 
senjorų vyčių narė, paaiškino, 
kokiu būdu jai pasisekė, kad 
W0R radijo stotis kovo 4 pa
minėtų šv. Kazimiero šventę.

Kalbom pasibaigus, Lietuvos 
vyčių 41 kuopos atgaivinta tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma Birutės Radzivanienės, 
grakščiai pašoko keletą tauti
nių šokių, kurie visų dalyvių 
buvo labai maloniai sutikti.

Pietų ruoša ir patarnavimu 
rūpinosi kuopos senjorų finan
sų sekretorė E. Sandanavičie- 
nė, pagelbstint jos sesutei Ma
rytei ir kitom vyčių narėm. A.

DARR.ININKAS

vo ir prel. Asip ir daug daug 
kitų.

Pamokslą pasakė prel. J. Bal
konas. Jis papasakojo velionies 
kun. St. Valiušaičio biografiją, 
kaip ėjo į mokslus, kaip 1950 
atvyko į šį kraštą. Lietuvoje li
ko gyva 94 metų motina. Jis 
turėjo 7 brolius ir 4 seseris. 
Prelatas papasakojo ir Lietuvos 
situaciją, kaip ją okupavo ko
munistai, kaip velionis kunigas 
norėjęs būti religijos mokytoju 
gimnazijoj, turėjo pasitraukti 
iš savo krašto. Papasakojo ir 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoj.

Pamokslo gale prel. J. Balko
nas trumpai kreipėsi į velionies 
gimines ir bičiulius lietuviš
kai, kad jis mirė tvirtai tikėda
mas Lietuvos laisve, kad Lietu
vai ir Bažnyčiai jis dirbo visą 
savo gyvenimą.

Prel. Balkūno pamokslas bu
vo tikrai įspūdingas. Jis pami
nėjo daug Lietuvos vietų, mo
kyklas, ir visa tai buvo nauja 
susirinkusiem amerikiečiam, gal 
kitiem iš viso net nežinoma 
kad yra tokia Lietuva, kad ]i 
yra pavergta, kad ten persekio
jama religija. Jie tikriausiai nė 
nežinojo, ką turėjo pergyventi 
velionis kun. S. Valiušaitis ka
ro audringais metais.

Dar paminėtina, kad mišių

N.Y. LIETUVOS VYČIŲ 12 KUOPA
New Yorko Lietuvos vyčių 

12 kuopa savo metinę šventę 
surengė kovo 7 Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioj ir svetai
nėj.

Bažnyčioj mišias aukojo kun. 
A. Kardas. Po mišių visi suėjo 
į bažnyčios svetainę, kur buvo 
stalai gražiai papuošti pusry-
čiam. Valgius pagamino pačios 
narės. Vyriausia šeimininkė bu
vo Irene Senken. Prie stalų pa
tarnavo mergaitės. Jom buve 
Įteiktos kuopęs dovanos. Ann 
Marie Waskiewicz gavo lietu
vių kalbos žodyną, Laura Mont- 
vidas — God Bless America pa
veikslą, Patricia Senken —A- 
merikos vėliavą, Brigit Senken 
— God Bless America paveiks
lą. Tom mergaitėm priklausc 
nuoširdi padėka, nes jos dir
bo labai uoliai ir visus manda
giai aptarnavo.

Svečių buvo daug, net trys 
stalai. Kalbėjo kun. A. Kardas 
pagyrė vyčių veiklą, Jei ne vy
čiai, tai iš tos parapijos ne - 
daug kas bebūtų. Jie atvažiuo
ja net iš toliau. Jis pasidžiaugė 
ir pačiais vyčiais, kurie jau yra 
antros, trečios kartos ir vis dėl
to turi meilės savo tėvų žeme' 
ir didžiuojasi savo kilme.

Helen Kulber, kuri buvo pa 
grindinė kalbėtoja, prisiminė, 
kaip reikia pagarsinti lietuvių 
veiklą ir kultūrą kitų tau-
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Brooklyno vyskupas Mugavero kun. St. Valiušaičio laidotuvėse. Nuotr. A. Binkins

metu lektoriumi buvo N. Y. 
valstybės senatorius William 
Giordano, taip pat maldas skai
tė vienuolė. Vargonai grojo, o 
žmonės kartu giedojo.

Atsisveikindami pagal šio 
krašto paprotį pro šalį praėję 
skautai, jaunimas ir 
žmonių.

Po pamaldų kun. 
šaitis palaidotas Šv. 
nėse kunigų skyriuje.

daug kitų

St. Valiu-
Jono kapi-

tų tarpe. Tai neįmanoma pada
ryti be lėšų. Patalpinti gerą 
nuotrauką tai kur kas geriau 
nei iškalbingi žodžiai. Nuotrau
ka labiau patraukia žmonių dė
mesį ir labiau kalba. Ir kai pasi
seka įdėti nuotrauką į ameri
kiečių spaudą, tai yra tikrai 
daug. Ji prisiminė ir Simo Ku
dirkos tragediją. Nors tai bu
vo’ tragiškas įvykis, bet ameri
kiečiam davė progos apie Lie
tuvą dąug parašyti. ;

Lietuvos vyčių 12 kuopos pusryčiuose Aušros Vartų parapijos salėje. Iš k. j d. Mary York, kun. A. Kardas — 
dvasios vadas, John Yorkus — kuopos pirm., Helen Kulber — viešnia kalbėtoja, kun. kleb. J. Gurinskas, Ann 
Montvidas, Leon Waskiewicz, Bethy Waskiewicz ir Edward Senken. Nuotr. C. Binkins
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J. Krasnicko mirties sukakčiai artėjant
Jurgis Krasnickas buvo nužu

dytas 1922 spalio 25. Mokės: 
Marijampolėje, Voroneže, Vil
niuje ir vėl Marijampolėje. Stu-

Jis šia

Aušros Vartų bažnyčioj var- 
. gonininku yra jaunas ir gabus 

Matthew Yatkauskas.
proga prisirašė prie vyčių ir
prašė sekmadieniais atvažiuoti 
į bažnyčią giedoti. Visi bus pri
imti su džiaugsmu.

Buvo dar ir loterija su viso
kiom dovanom. Narės įteikė 
dovaną Helen Kulber. Jai pri
segė gėlę su lietuviškom spal
vom ir .'dovanojo rankinuką.

Kuopai pirmininkauja John 
Yorkus, iždininkė — Ann Mon- 
tvidas, vicepirm. Leon Waskie-
wicz, sekretorė Betty Waskie-
wicz.

Pusryčiai baigti malda. Visi 
iššsiskirstė pakilioj nuotaikoj

A.B. 

dijavo Muensteryje, Vokietijo
je. Veikė ateitininkų ir pavasa 
rininkų organizacijose ir krikš
čionių demokratų partijoje.

Savo sugebėjimais, išsilavini
mu ir veikla jis buvo išskirti 
nųjų tarpe. Jo 50 metų mirties 
sukakties proga dera jį tinka
mai prisiminti. Ypač svarbu, 
kad jis būtų primintas šių die
nų jo amžiaus jaunuoliam idant 
šie žinotų, kiek daug jaunystė 
gali padaryi gera, jei jėgos nu
kreiptos teigiama kryptimi.

Ruošiamas apie Jurgį Kras- 
nieką leidinys. Renkami atsi
minimai. Kiekviena žinutė la
bai branginama. Todėl visi, ku
rie su juo mokėsi, studijavo ar 
veikė organizacijose, prašom: 
parašyti atsiminimus ir nedel
siant juos atsiųsti šiuo adresu:
Pasaulio Lietuvių Archyvas (Jur 
gio Krasnicko leidiniui), 5620 
So. Claremont Ave., Chicago. 
Ill. 60636.

NERINGA
LIETUVIŠKO JAUNIMO 

STOVYKLA

Kviečiame visą lietuviškai 
kalbantį jaunimą

Marlboro, Vermont

Gauti platesnių informacijų, 
kreipkitės:

NERINGA
L C. C.
Putnam, Conn. 06260
Tel. 203-928-5828

Lietuvos vyčių 12 kuopos naujų narių priesaika. Prisaikdina Edward Senken ir Helen Cuprewich; nauji nariai 
it d. j k. Michael Kartanowicz, naujas vargonininkas Mathew Yatkauskas, Helen Mathews, Jim Sabai, Millie 
Pietz, Barbara Kartanowicz. Nuotr. C. Binkins

MERGAITES: nuo 7-16 metų 
birželio 27 - liepos 11 

arba visą mėnesį 
liepos 11 - liepos 24

BERNIUKUS: nuo 7-14 metų 
liepos 25-liepos 31 d.d.

Stovyklą praveda Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 
su parinkto personalo pagalba
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WORCESTER, MASS.
Gražiai atšvęsta šv. Kazimiero 

šventė
Kovo 7 šv. Kazimiero para

pija iškilmingai paminėjo savo 
parapijos, kartu ir Lietuvos glo
bėją šv. Kazimierą. Jos vardu 
pavadinta ne tik mūsų bažny
čia, bet ir parapijos mokykla, 
o be to, mokykloj nuo jos į- 
steigimo dirba Šv. Kazimiere 
seselės.

Mišias aukojo vyčių kuopos 
dvasios vadas kun. J. Steponai
tis. Pamokslą apie šv. Kazimie
rą pasakė tėvas Klemensas Kra- 
sinskas, pasionistas, kuris tą 
savaitę mūsų parapijoj vedė mi
sijas.

Po mišių buvo iškilminga 
procesija, kurioje dalyvavo or
ganizacijos su vėliavom. Pabai
goj buvo palaiminimas Šven
čiausiuoju Sakramentu. Su 
giedotas vyčių himnas, nes jie 
kiekvienais metais minėdavo 
šv. Kazimierą, o šiais metais

Elizabeth, N.J.
Naujai Įrengtų mokyklos 

patalpų pašventinimas
Balandžio 18 buvo pašventin

ta ir dedikuota Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapinės mokyk
los trys naujai Įrengtos patal
pos. Pašventinimo ir dedikavi
mo apeigas atliko kun. Petras 
Žemeikis ir kun. Juozas Pra- 
gulbickas. Pirmoji patalpa — 
kambarys yra dedikuota miru
sių parapiečių atminimui, ant
roji — šią mokyklą baigusiem 
ir trečioji — PTA organizaci
jai. Šios patalpos naudojamos 
choro praktikom, organizacijų 
susirinkimam, o šeštadieniais 
lituanistinės mokyklos klasėm. 
Be šių naujai Įrengtų patalpų 
mokyklos pastato I ir II aukšte 
yra dar 8 erdvios klasės, ku
rios taip pat buvo atnaujintos— 
perdažytos ir apstatytos nau
jais formaikos staleliais moki
niam. Šie visi darbai kainavo 
apie 10,000 dolerių. Tikimasi, 
kad geraširdžiai parapiečiai sa
vo aukomis prisidės prie šių iš
laidų padengimo. Nors tik tre
ti metai kaip šioje parapijoj 
administratoriumi yra jaunas 
ir energingas kun. Petras že
meikis, tačiau jo rūpesčiu yra 
daug padaryta pagerinimų bei 
pataisymų ne tiktai bažnyčioje, 
bet ir kituose parapijos pasta
tuose.

40-ties valandų atlaidai Eliza
beth© Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos nbažnyčioje bus 
gegužės 2, 3 ir 4. Mišparai bus 
laikomi vakarais 7 vai. Pamoks
lus lietuvių ir anglų kalbomis sa 
kys pranciškonas Tėvas Vytau
tas Balčiūnas.

Balandžio 2 2 iš Elizabetho 
Floridon išskrido gana didelė 
ekskursija. Kartu su ekskursija 
išskrido kun. J. Pragulbickas ir 
vargonininkas muz. V. Mamai- 
tis. Kun. J. Pragulbicką pa
vaduoja Tėvas V. Balčiūnas, o 
vargonininką — komp. Juozas 
Stankūnas.

Liet. Moterų Klubų Fed. Philadelphijos klubo surengtos madų parodos dalyvės, iš k. į d. I eilėje: O. Valaši- 
naitė. Rasa Ardytė, S. Končiūtė, R. Ardytė, R. Pliušk onytė, O. Pliuškonytė, R. Krušinskaitė, B. O’Gara ir 
R. Kaitytė; II eilėje B. Setkowsky, R. Krušinskienė, G. Mitalaitė-O'Gara, E. Bendžiūtė, R. Sileikaitė, G. Jur- 
jens, D. Makarauskaitė ir I. Končienė. (Nuotraukoje trūksta A. Surdėnaitės ir I. Ardytės) Nuotr. R. Dilbos

ypatingai gausiai dalyvavo pa
maldose. Jų pirmininkas S. Va
linskas, Jr. su žmona nešė do
vanas prie altoriaus.
šeštadieninės mokyklos pietūs

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas kovo 7 Maironio 
Parke suruošė pietus, kurių vi
sas gautas pelnas buvo paskir
tas paremti šeštadieninei mo
kyklai. Mūsų kolonijos ir apy
linkės lietuviai gausiai į šiuos 
pietus atsilankė.

Turėjom savo tarpe LB apy
linkės pirmininką P. Stanelį. 
kuris tarė ir žodį. Liet. Bend
ruomenė šeštadieninę mokyklą 
globoja, kaip tėvai savo kūdiki 
o be to, teikia stiprią finansi
nę paramą. Neseniai iš jos gau
ta 300 dol.

Dalyvavo ir Lietuvių Pilie
čių Klubo pirmininkas su žmo
na. Jie atvežė ir dvi dovanas 
o prieš keletą savaičių Įteikė 
100 dol.

Lietuvių Labdaringos Draugi 
jos pirm, ir Maironio Parko šei
mininkas K. Adomavičius pasi
džiaugė gražiu šeštadieninės 
mokyklos darbu. Pareiškė, kad 
Maironio Parkas visada ją rem
siąs. Tai ne tušti žodžiai, ne$ 
netolimoj praeity jau paauko
jo mokyklai 100 dol. Pažadė
jęs visada būti su šeštadieninės 
mokyklos jaunimu ir jų darbą 
remti finansiškai, pirmininkas 
pietum padovanojo ir dovaną.

Tėvų komiteto pirmininkas 
J. Svikla pasveikino visus susi
rinkusius, padėkojo visiem už 
atsilankymą, ypač gilią padė
ką išreiškė Maironio Parko 
šeimininkei Kauševičienei, pa
gaminusiai šiuos puikius pie
tus, ir jai talkinusiom poniom 
—Šarkauskienei, Juškienei ir 
Baziliauskienei.

Prie stalų su jaunatviška šyp
sena veiduose patarnavo aukš 
tesnių klasių mokinės.

Meninę dali atliko visa mo
kykla. Vadovaujami muziko Bur 
dūlio, akomponuojant mokyto
jai stud. E. Pauliukonytei, mo
kiniai padainavo keletą dainų. 
Mažesnieji mokiniai padeklama 
vo keletą eilėraščių, o Vydūnai- 
tė paskaitė savo kūrybos rašinėi 
Ii “Laisve”. Programos prane
šėja buvo mokytoja M. Kur 
liandskaitė.

Tėvų komiteto pirmininkas 
J. Svikla visiem padėkojo.

Tėvų komitetas džiaugiasi už
nugary turėdamas stiprias orga
nizacijas, kurios rūpinasi šeš- 

- tadieninė mokykla ir jaunųjų 
auklėjimu. O tais stipriaisiais 
aasparos vienetais yra: Lietuvių 
Bendruomenė, Maironio Par 
kas ir Lietuvių Piliečių Klubas. 
Linkėtume, kad ir Meno Mė 
gėjų Ratelis pasektų šių orga
nizacijų pavyzdžiu.

Daug iniciatyvos parodė tėvų 
komiteto pirmininkas J. Svikla 
kuris nuo tos dienos, kada bu
vo išrinktas pirmininku, pra
dėjo rinkti aukas šeštadieni
nei mokyklai. Finansinius rei
kalus gražiai tvarko dr. A. Va- 

liuškis, tik gaila, kad netoli
moj ateity žada persikelti gy
venti į Providence, R. I.

Tėvų komitetas kviečia visus 
ir toliau vieningai dirbti ir rem
ti šeštadieninę mokyklą.

Vėl paviliojo auką kapai...
Julius Svikla buvo šeštadie

ninės mokyklos tėvų komite
to pirmininkas. Jo iniciatyva 
kovo 7 buvo suruošti pietūs 
paremti šeštadieninei mokyklai. 
Kaip pirmininkas, visus svečius 
priėmė ir pilnas humoro, prd- 
vesdamas programą, visus links
mino. Po pietų komiteto na
riam pasakė, kad rytojaus die
ną susirinktų sutvarkyti pietų 
sąskaitų. Kaip griaustinis iš 
giedro dangaus, trenkė kovo 8 
žinia, kad mirė a.a. J. Svikla.

Velionis, atvykęs į šį kraštą, 
apsigyveno Worcestery ir d ir 
bo Wachusett Wire Co., iš kur 
prieš šešerius metus pasitrau 
kė.

A. a. J. Svikla dirbo visuo
meninį darbą visomis jėgomis 
ir rūpinosi kenčiančios Lietu
vos likimu, kur yra pasilikę jo 
du broliai ir dvi seserys.

Lietuvių Piliečių Klube jis 
ėjo sekretoriaus pareigas. Dė
jo daug pastangų, kad susidary
tų draugiškumo ryšys tarp Klu
bo ir kitos stiprios organizaci
jos — Maironio Parko.

Kada praėjusiais metais ruo
šėme demonstracijas S. Kudir
kos reikalu, a.a. J . Svikla bu
vo organizatorių eilėse.

Daugeli metų ėjo kasininko 
pareigas šeštadieninės mokyk
los tėvų komitete, o nuo pra-

(nukelta i 7 psl.)

PLB VALDYBOS POSĖDIS
PLB valdybos 1971 balan

džio 17 posėdy svarstyta eilė 
klausimų:

Pasirengimas LB vadovų kon
ferencijai: gyvenimas subrendi- 
no visą eilę klausimų, ku
riem reikalingas bendruomeni
nių .institucijų vieningas spren
dimas. Šiam tikslui 1971 gegu
žės 22-3 Philadelphijoje yra 
šaukiama LB vadovų koordina
cinė konferencija. Po pasitari
mų su JAV ir Kanados liet, 
bendruomenių • vadovybėmis 
PLB valdyba priėmė konferen
cijos darbotvarkės projektą ir 
sudarė jos dalyvių sąrašą.

Kreipimasis i kraštų bend
ruomenes jaunimo kongreso 
reikalais: jaunimo kongreso pa
rengiamieji darbai intensyvėja. 
Jaunimo kongreso mintis gy
va visame laisvajame pasaulyje. 
Visu kraštu lietuviu bendruome
nės yra prašomos ateiti jauni
mui Į talką. Šios talkos konkre
tūs atvejai ir buvo posėdy ap
tarti. Klausimą referevo jauni
mo vicep. M. Lenkauskienė.

Kultūros rūpesčiai: atskiruo
se kraštuose yra susirinkusio 
daug kultūrinio mūsų turto, ku
ris nesaugojamas sunyksta. Pa
siekiama daug kultūrinių laimė
jimų. kurie dingsta nežinioje.

LKM Sąjungos surengtoje popietėje dainuoja New Britaino moterų sekstetas Svajonė, akomponuoja muz. Jo
nas Beinoris. Hartforde jos gastroliavo kovo 21. Nuotr. A. Jaro

PRASMINGA
Lietuvių Katalikių Moterų S- 

gos Hartfordo skyriaus valdy
ba su energinga pirmininke Ma
rija Petrauskiene priešaky ko
vo 21, sekmadieni, LAP klube 
salėje surengė kultūrinę popie- 
tų Simo Kudirkos laisvės žygiui 
Lietuvių Fonde Įamžinti. Sve
čių buvo ne tik iš Hartfordo 
bet ir iš Manchesterio, New 
Haveno, Plainvilles ir iš kitur.

Salėje tuo laiku kiekvienas 
išgyveno lietuvišką nuotaiką. 
Scenoje stovėjo stalelis, ap-

Ir vienu, ir kitu atveju būti
nas kraštų liet, bendruomenių 
atitinkamas dėmesys, ir jos yra 
prašomos tokio dėmesio pa
rodyti. Klausimą referavo PLB 
Kult, tarybos pirm. dr. Alg. Nas- 
vytis. Jam taip pat PLB valdy
bą pavedė įtartis dėl. bendrųjų 
JAV ir Kanados lietuvių kultū
ros dienų sutartinio organizavi
mo.

PLB IV seimas': 1973 šau
kiamas PLB IV seimas. Nutar
ta kreiptis i visų kraštų liet, 
bendruomenių valdybas tam 
tikra anketa, prašant pasisaky
ti dėl seimo laiko, vietos ir 
darbotvarkės.

PLB valdybos nariu keliamie
ji klausimai: PLB Švietimo ta
rybos pirm. A. Rinkūnas supa
žindino su V. Cižiūno knygos 
“Šeima tautinėje bendruomenė
je” spausdinimo darbais — kny
ga jau Putnamo seserų spaus
tuvėje surinkta, sulaužyta, taip 
pat pataisyta ir korektūra, kny
gai išleisti JAV Liet, fondas 
paskyrė 500 dol. paramos. Pir- 
min. S. Barzdukas perdavė iš 
V. Adamkaus gautą žinią, kad 
Chicagos tautinėse kapinėse 
baigiamas statyti a.a. PLB val
dybos buv. pirm. Juozui Ba
čiūnų! paminklas, PLB valdyba 
aptarė jo atidengimo reikalus. 
Jaunimo vi^ep. M. Lenkaus
kienė supažindino su savo ke
lionės vaisiais, lankantis N. Ze
landijoj ir Australijoj jaunimo 
kongreso ir bendruomenės rei
kalais.

Specialūs metai: ryšium su 
1972 m. Įvykstančiu II pasau
lio lietuvių jaunimo kongresu 
PLB valdyba skelbs specialius 
metus. '

Išsiųstieji ir gautieji raštai: 
PLB valdybos nariai veiklos rei
kalais susirašinėja su kraštų 
bendruomenių valdybomis ir 
atskirais pareigūnais, ypač gau
sus yra pirmininko susirašinėji
mas. Posėdy buvo svarbesnieji 
raštai apžvelgti ir padarytos rei
kiamos išvados.

Sąskaitų mokėjimas: PLB v- 
bos ižd. A. Gailiušis pateikė val
dyboje gautas sąskaitas, kurios 
apmokamos tik valdybos pat
virtintos.

Posėdis vyko Cleveland^. Lie
tuvių namuose. Dalyvavo 6 val
dybos nariai. PLB inf.

KULTŪRINĖ POPIETĖ
HARTFORD, CONN. — J. Naujalio. Be to, dar ke

lias dainas davė“bisui”.Akom- 
ponavo muz. J. Beinortus.

Pasibaigus programai, svečia? 
ir dalyviai buvo pavaišinti ska
nia vakariene. Po vakarienės 
sudainuota Lietuva Brangi ir 
kitos dainos. Gi Vaclovas Ne
nortas dar surinko minėtam

dengtas lino staltiese ir lietu
viškomis juostomis. Ant stalelio 
stovėjo Simo Kudirkos nuo
trauka, kurią puošė lietuviškas 
kryžius, gėlės, o šonuose degė 
lietuvių tautinių spalvų žvakės.

Kultūrinę . popietę pradėjo 
skyriaus pirm. M. Petrauskienė tikslui kiek aukų. 
Ji pasveikino visus dalyvaujan
čius ir padėkojo už atvykimą. 
Plačiau pakalbėti buvo pristaty
ta New Haveno Liet. Kat. Mo
terų S-gos Connecticuto apskri
ties direktorė Marija Jokubaitė. 
Prelegentė be jokių užrašų apie 
Simą Kudirką, pastarųjų dienų 
lietuvių kankinį, kalbėjo nuo
sekliai ir labai Įdomiai. Po jos 
gražiakalbė Zita Dapkienė su 
giliu įsijautimu perskaitė Ro
mualdo Kisieliaus eilėrašti “Vėl 
miršta gėlės” (autorius šį eilė
rašti yra parašęs Simo Kudir
kos tragiškam žygiui atminti).
1 Meninę programos dali atliko - 
New Britaino moterų sekstetas 
“Svajonė”, diriguojamas muz. 
Jono Beinoriaus, ir tautinių 
šokių grupė, vadovaujama ba
lerinos Rūtos Jurkevičiūtės.

Dainininkės puikiai padaina
vo šias dainas: Bet Į kur —J 
Beinoriaus, Beauštant! aušrelė 
— A. Pociaus, Linai ir tu — 
J. Beinoriaus.

Tautinių šokių grupė pašokc 
Audėjėlę ir Kalvelį. Šokėjom 
muzika palydėjo muz. Jurgis 
Petkaitis.

Po šokių newbritainietes dar 
vėl gražiai padainavo: Dainelę 
apie tiltą — Ed. Balsio, Nemu
nėli — A. Bražinsko, Oi, džium, 
džium — A. Pociaus ir Burtai

L.K.M. S-gos vardu pirm. M. 
Petrauskienė padėkojo Alfon
sui Jarui už nuotraukas, šeimi
ninkėm — K. Kasmanaitienei 
S. Špakauskienei, E. Stumbrie- 
nei ir M. Maslauskienei —už 
skanią vakarienę, narėm už su
aukota vakarienei maista, klu
bo vadovybei už salę, A. Patec- 
kui už atspausdinimą bilietų ne
mokamai. bilietų platintojam 
kasoj dirbusiai D. šimanskytei. 
Taip pat ji padėkojo Ch. Cer- 
vienei ir E. Miniukienei už pa
galbą, rengiant šią kultūrinę po
pietę.

Iš parengimo gauta 204 dol 
pajamų. Atskaičius 74 dol. iš
laidų. pelnas 130 dol. paskirs
tytas taip: Simo Kudirkos 
vės žygiui Lietuvių Fonde 
žinti — 100 dol., Lietuvos 
sekiojamai Bažnyčiai — 
dol., lietuvių pranciškonų 
tūros Židiniui — 10 dol.

Linkėtina L.K.M. S-gai 
daugiau tokių prasmingų 
piečių surengti.

P.S. Šio parengimo 
per pertrauką, lietuvių 
nės Garsų radijo valanda išlei
do laimėjimam jai padovanotą 
dail. Jadvygos Paukštiens pa 
veikslą. Laimėjo Kazys Petruš
kevičius.
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Jonas Bernotas

Af A

Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
mirus, jo broliui Juozui Valiušaičiui su šeima ir artimie
siems reiškiam mūsų gilią užuojautą.

Stasys ir Marta ŠALKAUSKAI

' Af A

Kun. Dr. Stasiui Valiušaičiui
mirus, broliui Juozui ir Janinai Valiušaičiams reiškiame 
gilią užuojautą

MALINAUSKAI

A t A

Agotai Podresienei
mirus, dukroms Julijai Kunigelienei ir Kazimierai Sven- 
toraitienei su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

D. K. Birutės Draugijos
New Yorko skyrius

— JAV LB rytinio pakraščio 
darbuotojų suvažiavimas šau
kiamas gegužės 1-2 Paterson, 
N. J., Šv. Kazimiero parapijos 
salėj, 147 Montgomery PI. Kvie
čiami visi bendruomenės dar
buotojai, ypač apygardų ir a- 
pylinkių valdybų nariai ar jų 
atstovai. Suvažiavimo atidary
mas gegužės 1, šeštadieni, 1 v. 
popiet. Suvažiavimą globoja 
LB Patersono apylinkė. Suva
žiavimo reikalais kreiptis i jos 
pirmininką Antaną Rugį, 212 
Lawrence Pl., Paterson, N. J., 
07501. Tel. (201) 525-3340.

veikla labiausia

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuj Chicagoj steigiamas 
komitetas lietuvių kultūrai, isto
rijai, kalbai, lietuvių tautos pra
eities ir dabarties kančiom ir 
heroizmui studijuoti ir popula- 
rinti. Iniciatorius — muziejaus 
prezidentas S. Balzekas, Jr., ko
miteto pirm. — arch. R. Mulo- 
kas, nariai — dr. L Jerome, 
Pranas Zapolis, K. Baltramaitis. 
Šio komiteto 
bus nukreipta į šioj šaly au
ganti lietuvių kilmės jaunimą, 
stengiantis ji sudominti garbin
ga ir didinga savo tautos pra
eitimi, gražiąja lietuvių kalba ir 
istorija bei kultūra.

— New Britaino Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba paskyrė 10 dol. auką Dar
bininkui spaudos reikalam pa
remti. Darbininko administra
cija nuoširdžiai dėkoja.

— Vasario 16 gimnazijos 
mergaičių bendrabučio statyba 
pradedama. Tikimasi, kad dar 
šiais metais bus galima ir už
baigti. Jeigu lietuviai bus taip 
dosnūs, kaip iki šiol, tai kitais 
metas bus galima pradėti ir 
berniukų bendrabučio statybą 
Amerikos lietuviai, kurie nori 
savo vaikus leisti i Vasario 16 
gimnaziją mokytis, turi kaip ga
lima greičiau kreiptis i gimna
zijos direktorių adresu: Vin
cas Natkevičius, 684 Lampert- 
heim-Huettenfeld, Lit. Gymna
sium, W. Germany.

— Komp. Juozui Stroiiai no
rima pastatyti paminklą Lietu
vių Šv. Kazimiero kapinėse Chi
cagoj. Nors jis pats savo kū
ryba pasistatė sau amžiną pa
minklą ir žemiškiem pamink
lam skyrė praeinančią vertę, 
mūsų pastatytas tebūna padė
ka jam už paliktą kūrybini lo
bį. Gyviesiem ir ateinančiom 
kartom tai būtų ženklas, kur il
sisi dainų, giesmių ir instru- 
mentalinės muzikos kūrėjas 
lietuvių liaudies dainų rinkė
jas, muzikologas. Aukas siųsti 
Juozo Strolios paminklo sąskai- 
ton nr. 61961-9 Chicago Sa 
vings and Loan Assn. 6245 So. 
Western Ave., Chicago. Ill. 
60636. Komp. Juozui Stroiiai 
paminklo statymo komitetą su
daro: pirm. Donatas Bielskus, 
6559 So. Richmond. Chicago, 
Ill. 60629, vicepirm. Stasė 
tersonien^^aiMM

1971 rugsėjo 1.
— Režisorė Dalila Mackialie- 

nė, Los Angeles, Calif., ruošia 
įdomią, humoristinėn pusėn pa
linkusią programą didžiajai Lie 
tuvių Fondo vakarienei, kurią 
organizuoja Lietuvių Fondo Ca 
lifornijoj vajaus komitetas. Va 
karienė įvyks šv. Kazimiero pai 
rapijos salėj gegužės 1. Vajaus 
komitetui vadovauja arch. Ed 
mundas Arbas.

— Prof. Prano Dovydaičio 
monografijai aukas" slųšTF'aclre- 
su: Jonas Žadeikis, 4162 S. Fair 
field Ave., Chicago, Ill. 60632.
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200 sportininkų rungtyniavo New Yorke
Rytų sporto apygardos žiemos pirmeny
bes 1971. Vyrų krepšinį laimėjo Geleži
nis Vilkas iš Waterburio, vyrų tinklinyje 
spindėjo Bostonas, moterų tinklinį iš
griebė New Yorko LAK. Stalo tenise ne
buvo kartų skirtumo
teranai, arba 8-9 metų amžiaus atžalos

laimėjo arba ve

Akimirka iš vyrų krepšinio rungtynių New Yorko Lietuvių Atletų Klubas - 
Waterburio Geležinis Vilkas (Geležinis Vilkas laimėjo 72-34) : Baukys 
(New Yorko LAK) ima kamuolį, bet krepšį uoliai saugo du priešininkai

iš-
ir

1971 pavasaris New Yorke 
pražydo seniai regėtu įvykiu— 
vėl pravestos Rytų sporto apy
gardos žiemos pirmenybės. Pri- 
mintina, kad š. Amerikos lie
tuvių sporto organizacijoj, ŠAL- 
FASS, veikia trys apygardos: 
Vidurinių Vakarų (Chicaga, De
troitas, Clevelandas), Kanados 
(Toronto, Hamiltonas, Londo
nas, Montrealis) ir Rytų, kur 
glaudžiasi Atlanto pakraščio 
sporto klubai. Per paskutiniuo
sius 6 metus Rytų apygarda 
savo veikla negalėjo pasigirti 
1971 žiemos pirmenybės gal 
blaškys įsisenėjusį snaudulį 
suželdins veiklos daigus.

Balandžio 17 Franklin 
Lane gimnazijos salėje išsiri
kiavo apie 200 sportinio jauni
mo. Įžangos žodį tarė Rytų apy
gardos pirmininkas A. Vakse 
lis. Lietuvos gen. konsulas A 
Simutis pasisakė esąs nustebin 
tas tokiu gausiu sportininkų bū
riu ir pirmenybes oficialiai ati
darė, palinkėjęs, kad geriausie
ji laimėtų. T. Paulius Baltakis, 
O.F.M., ilgametis sporto dar
buotojas iš Toronto laikų, pa
skaitė atitinkamą maldą. Sugie
dotas Lietuvos himnas, o gen. 
konsulas dar pasveikintas jo 
vardo dienoje.

Programoje žiemos žaidimai: 
krepšinis, tinklinis, stalo teni 
sas, šachmatai. Be New Yorko. 
dalyvavo Bostono. Hartfordo 
Worcesterio, Waterburio, Phila- 
delphijcs-Baltimorės sportinin
kai. Daug jaunųjų veidų pažįs
tami iš Atlanto rajono skautų 
metinių sporto švenčių Worces- 
tery. Be abejo, Rytuose 
kūrę skautų bei skaučių 
mandos turėjo reikšmės ir 
pirmenybes atgaivinant, 
miela pasekt tų jaunųjų 
nę pažangą, kuri, kaip 
rungtynių parodė, yra 
siektina. Betgi žaidimo

susi
ko

si a is 
Bus 

sporti- 
daugis 

labai 
lygis

nuotraukos
ROMUALDO
KISIELIAUS

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo mergaičių B kl. tinklinio komanda, užė
musi antrą vietą (nugalėjo Bostoną 2-1, bet pralaimėjo Hartfordui 1-2), 
Klūpo i* kairės: Rūta Gerulaitytė, Rasa Milukaitė; stovi i* kairės: Lau
ra Cerkeliūnaitė, Eglė Šukytė, Ramona Alenbergaitė ir Ligija Birutytė

Protaujantieji vyrai prie šachmatų lentų (kairėj New Yorko LAK, dešinėj Bostono Lietuvių Piliečių Klubo 
žaidikai). Priekyje Sakalas ir Skrebutis, toliau Rodm anas ir Zorza, gi gilumos kairėj dar matomas Kulpa

Rytų apygardos jaunių A kl. tinklinio meisteris — New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo komanda (pirmenybėse nugalėjo Bostoną 2-0). Klūpo iš kai
rės: Vytautas Rauba, Jonas Svogūnas, Antanas Vytuvis; stovi iš k.: Rimas 
Balkus, Gediminas Mikalauskas, Vytautas Mikalauskas, Ričardas Krulikas

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo mergaičių C kl. tinklinio komanda. Klūpo iš kairės: Regina Galinytė, 
iko busimoji žaidikė Rima Jasaitytė, Gina Vebeliūnaitė, Danutė Miklaitė; stovi 

Ošlapaitė, Dalia Jasaitytė, Aina Bernier ir Vilija Katinaitė

sparčiai nekils, jei bus pasiten
kinta vien metiniais sąlėkiais.

Krepšinis 
laukta, vyrų gr. (5 
pirmuoju smuiku

Kaip ir 
komandos) 
grojo Geležinis Vilkas iš Wa
terburio (tiksliau iš Ansonijos 
kur gyvena klubo siela Gedimi
nas Švelnys). Vyrai iš Connec
ticut geležinių sugebėjimų -t 
per vieną dieną sukalė tris per
gales. Tik baigminėse, prieš 
Bostoną, buvo susvyravę: nor
maliai baigė lygiomis, užtat pra
tęsime vėl sužvilgėjo 13-2 ir iš
plėšė 11 tšk. persvarą. Prieš 
tai New Yorko LAK krito 38 
ir Philadelphija — 41 tšk. 
skirtumu.

Svyruojančia pasekme įdomi 
dvikovė Worcesteris — Bosto
nas. I ketvirtis baigtas 15:15, 
II ketvirty Worcesteris persvė
rė 34:27. Po pertraukos atėjo 
Bostono minutės ir III ketvir 
ty jis jau pirmavo 40:39. IV 
ketvirtis apylygis (17-16 Bosto
no), bet dviejų taškų pakako 
Bostono pergalei.

Rungtynės ir taškai:
Geležinis Vilkas —New Yor

ko LAK 72:34. Geležinis Vil
kas: A. Švelnys 17, Landalt 15 
Stanevičius 12, Gillis 10, Adzi- 
ma 8, Ciriela 5, L. Švelnys 5 
New Ycrko LAK: Baukys 10, 
Vytuvis 10, Svogūnas 4, Šilei
kis 4, Balkevičius 2, Duoba 2, 
V. Mikalauskas 2.

Bostonas — Worcesteris 57- 
55. Bostonas: Gineitis 13, Am- 
brozas 12, A. Baika 12, Kond- 
ratas 6, Kuodis 6, Barūnas 4 
R. Baika3. Vilėniškis 1; Wor
cesteris: Paliulis 15, Vateris 13. 
Analauskas 12, R. Žemaitis 12. 
V. Žemaitis 3.

Geležinis Vilkas — Philadel
phija 84-43. Geležinis Vilkas: 
Landalt 19, A. švelnys 15, Gil
lis 14, Stanevičius 12, L. švel
nys 12, Adzima 8, Ciriela 4; 
Philadelphija: Dambriūnas 12 
Kriolys 8, Paulius 7, Krušins- 
kas 6, V. Maciūnas 6, Voler 
tas 4.

Geležinis Vilkas — Bostonas 
80-69. Geležinis Vilkas: Ciriela 
22, Landalt 19, Stanevičius 15 
Adzima 11, A. Švelnys 9, Gil
lis 4: Bostonas: Ambrozas 18. 
A. Baika 17, Barūnas 13, Kuo
dis 7, Gineitis 6, Vilėniškis 6. 
Kondratas 2.

Jaunių A kl. (dvi komandos' 
Bostonas įveikė New Yorke 
LAK 34:27. Čia reikėjo pratęsi
mo. nes normalus laikas rodė 
lygiąsias 23:23.

f nukelta į 7 pslj
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Moterų tinklinio meisteris — New Yorko Lietuvių Atletų Klubo šešetukas. Iš kairės: Vanda Vebeliūnienė, 
Lina Cerkeliūnaitė, Danguolė Sirutienė, Eugenija Ga runkštytė, Rasa Sodaitytė ir Jolanda Ivašauskaitė

■X

New Yorko LAK jaunių B ir C klasių krepšininkai. Klūpo iš kairės: Jonas Galinis, Stasys Birutis, Justas 
Vilgalys, Liucijus Strazdis; stovi iš kairės: Saulius Labutis, Andrius Birutis, Rytas Vilgalys, Paulius Šil
bajoris, Tauras šulaitis, Albertas Blaževičius, Rimutis Karmazinas ir jaunių treneris — Algirdas Birutis
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Tėv. P. Baltakis, OFM, palaimina palmes per jaunimo mišias kovo 4 Kultūros židinyje. Nuotr. A. Norvilos

RYTŲ SPORTO APYGARDOS ŽIEMOS PIRMENYBES ’71
(atkelta iš 6 psl.)

Jaunių B.kl. (3 penketukai) 
laimėjo Bostonas, įveikęs Phi- 
ladelphiją 16:14 ir New Yorko 
LAK 11:10. .Philadelphija nu
galėjo New Yorko LAK 45:22 
ir užsitikrino antrą vietą.

Jaunių C kl. vienintelėse 
rungtynėse Hartfordas laimėjo 
prieš New Yorko LAK 18:16.

Tinklinis
Vyrų gr. (4 'šešetukai) Bosto

nas visa klase pranašesnis ir 
lengvai supylė New Yorko LAK 
2-0 (15-7, 15-5) ir Worcesterio 
Nevėži 2-0 (15-2, 15-1). Meiste
rio sudėtis: E. Auštras, J. Aus
tras, A. Baika Jr., Bruzgys. 
Griauzdė, Kondratas, Eikinas. 
Skabeikis. 2 vieta atiteko Wor
cesterio Nevėžiui

Moterų gr. vienintelės rung
tynės Hartfordas — New Yor
ko LAK davė įtemptą dvikovę. 
Pirmą setą laimėjo Hartfordas 
15-12, antrame atkuto New 
Yorkas 15-5. Trečiame, lemia
mame, sete Hartfordas vedė 
11-2, bet staiga dalykai pakry
po kitaip. New Yorko moterys 
susiėmė, taškai joms pradėjo 
byrėti kaip iš gausybės rago, 
ne tik išlygino, bet ir sugebė
jo laimėti 16-14. New Yorko 
LAK sudėtis: Sirutienė III, Čer- 
keliūnaitė I, Garunkštytė I, Gra
jauskienė, Ivašauskaitė, Sodai- 
tytė, Vebeliūnienė.

Jaunių A kl. iš karto paaiš
kėjo meisteris, kai New Yorke 
LAK nugalėjo Bostoną 2:0 (15- 
4, 15-12).

Mergaičių A kl. meisteris 
Hartfordas, įveikęs Worcester) 
2-0 (15-1, 15-6).

Mergaičių B kl. (3 komandos.' 
N. Y. LAK nugalėjo Bosto
ną 2-1 (14-16, 18-16, 15-6), 
Hartfordas įveikė Bostoną 2-0 V V 

Worcester, Mass.
(atkelta iš 5 psl.) jant kun. J. Bakanui ir Šv.

ėjusių metų rudens buvo iš
rinktas komiteto pirmininku. 
Jis nepaprastai rūpinosi, kad 
būtume pajėgūs vasarą išleisti 
mokyklą į dainų šventę Chica- 
joje...

Velionis priklausė prie Senų 
Žmonių Draugijos, o taip pat ir 
prie Worcester Lodge of Elks 
Kaip Lietuvių Piliečių Klubo at
stovas, įėjo ir į Worcesteric 
organizacijų tarybą. Didelę dar
bo naštą nešė ant savo pečių 
Lietuvių Piliečių Klube.

Velionies palaikus, pašarvo
tus laidotuvių direktoriaus Car
roll namuose, paskendusius gė
lėse abi dienas gausiai lankė 
ankstyvesnieji ir naujieji atei
viai, nes a.a. J. Svikla visus 
mylėjo.

Laidotuvių dieną, kovo 11. 
nežiūrint, kad tai buvo darbe 
diena ir siautė didelė sniege 
pūga, žmonių prisirinko pilns 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčia. kurioj už jo vėlę klebo
nas kun. A. Volungis, asistuo- 

(15-6, 16-14) ir New Yorke 
LAK 2-1 (10-15, 15-6, 15-13). 
Meisteris Hartfordas, 2. New 
Yorko LAK. Tai buvo pirmasis 
New Yorko mergaičių pasiro
dymas, ir atrodo, kad treneris 
Gediminas Grajauskas, kad ir 
per trumpą laiką, joms spėjo 
įdiegti tinklinio pradmenis.

Mergaičių C kl. Worcesteris 
supliekė New Yorko LAK ma
žąsias 2-0 (15-7, 15-4).

Stalo tenisas
Vyrų gr. išsirikiavo 13 žai- 

diku. Nesimatė atstovu iš 
New Jersey, be to, savanoriš
kai nežaidė iškilusis Pranas 
Gvildys. Meisteris Gediminas 
Grajauskas, nepralaimėjęs nė 
vieno seto ir du kartu nukirtęs 
2 vietos savininka dr. L Skei- 

'vi' po 2-0. Dr. Skeivys turėjo 
padirbėti prieš E. Auštrą (Bos
tono Grandis), kurį įveikė 2-1 
(22-24, 21-13, 26-24). Padėtis:
1. Grajauskas (New Yorko 
LAK), 2. dr. Skeivys (New Yor
ko LAK), 3. Skabeikis (Bostone 
Grandis), 4. Kliorys (Philadel
phija), 5. Eikinas Bostono 
Grandis). Žaista dviejų minusų 
sistema.

Moterų gr. (6 dalyvės) stebi
no jaunoji Danutė Gvildytė 
(New Yorko LAK). Jai tik S 
metai amžiaus, bet, tėvo treni
ruojama, jau yra pasisavinusi 
puokštę stalo teniso deimančiu
kų ir pelnytai užėmė 2 vietą. 
Meisterė Vanda Vebeliūnienė 
(New Yorko LAK), kuriai su 
Gvildytė teko imtis 3 kartus. 
Pirma karta Vebeliūnienė 
laimėjo 2-1, po to prasispaudė 
Gvildytė 2-1 ir galutinėj kovoj 
Vebeliūnienė nusvėrė 2:0 (21- 
18, 22-20). 3 vietą užėmė Gra
jauskienė (New Yorko LAK).

Jaunių A kl. (6 žaidikai;

Kazimiero parapijos vikarui ku
nigui J. Steponaičiui, aukojo 
mišias.

Po pamaldų ilga automobilių 
vilkstinė paskutinį kartą pa
lydėjo taurų lietuvį, sulaukusi 
vos 58 m. amžiaus į amžino po
ilsio vietą — Notre Dame ka
pines.

Giliam nuliūdime liko* žmo
na Bronė, sūnūs Alius ir Vy
tautas. Alius kovojo Vietname 
buvo sužeistas ir apdovanotas 
medaliu už narsumą. Vytautas 
yra septintame mokyklos sky
riuje.

Su šeima liūdi visa lietuvių 
kolonija, netekus ryžtingo kovo 
tojo už lietuvybę. Tegu gerasis 
Dievulis suteikia jam amžiną 
laimę danguj.

Šeima visiem dalyvavusiem 
laidotuvėse L. P. Klube suruo
šė užkandžius, kurių metu vis: 
pritarė a.a. J. Svikla įamžinti 
Lietuvių Fonde. LB apylinkės 
pirm. P. Stanelis tam tikslui su

rinko 250 dol.—J.M.

meisteris Paulius Gvildys 
(New Yorko LAK), 2. Ivašaus- 
kas (New Yorko LAK). Tai dar 
vienos Prano Gvildžio atžalos 
laimikis — Paulius tik 8 metų 
amžiaus, bet lupo ir dvigubai 
už save vyresnius stalo tenisi
ninkus.

Parengimai New Yorke
Gegužės 1, šeštadienį — Toronto 

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

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

Gegužės 1-2, šeštadienį — New 
Yorko Ateitininkų metinė šventė, 
šeštadienį 12 vai. registracija Kul
tūros Židinio patalpose, 361 High
land .JBJyd., Broęklyių N.Y.

sekmadienį — 11 vai. Maspetho 
parapijos bažnyčioje mišios. 1 vai. 
p.p. Kultūros židinio patalpose vai
šės ir iškilmingas posėdis.

Gegužės 8, šeštadienį — BATUNo 
5-ji metinė konferencija New Yorker 
Hotel Washington Room salėj, 34th 
Street prie 8th Ave.. New Yorke. 
Viešas posėdis ir Batuno 5 -metų su
kakties minėjimas 4:30 vai. popiet.

Gegužės 8, šeštadienį — Prof. Vy
tauto Kavolio paskaita apie “Revi- 
zionizmą šiandien”. Rengia Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų sąjungos New Yorko skyrius dr. 
J. Bilėno namuose, Dix Hills, L.I., 
N.Y.

Gegužės 8, šeštadienį — skautai 
vyčiai rengia pavasario šokius Kul
tūros židinio patalpose.

Gegužės 9, sekmadienį — Lietuvių 
Bendruomenės Queens apylinkės 
metinis susirinkimas pas J. Šlepetį. 
Pradžia 3 vai. popiet.

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 16, sekmadienį -r- 4 vai. 
popiet Kolumbo vyčių salėje, 86-22 
85th Street, Emilijos Cekienės kny
gos “Kad ji būtų gyva” pristatymas. 
Rengia ALT S-gos 11 skyrius.

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

Gegužės 22, 23; 29, 30 ir 31 — 
DaiL V. K. Jonyno paroda Kultūros 
Židinio patalpose — 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Rengia New 
Yorko Skautams remti komitetas.

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

Birželio 27, sekmadienį — Long 
Islando lietuvių metinis piknikas — 
gegužinė Hungarian Liberty Hali 
sodyboje —- 2784 Ocean Ave. (prie 
Long Island Expressway, exit 59), 
Ronkonkoma. New York. Rengia 
Suffolk County Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas. Pradžia 1 v. popiet.

Rugpjūčio 21, šeštadienį — Ant
rasis baltiečių festivalis ir gegužinė, 
latvių sodyboje “Priedaine”, Route 
33, Freehold, New Jersey. Pradžia 
1 vai. popiet. Rengia BATUNas.

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

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

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

JAUNIMO MIŠIOS
Jaunimo mišios? Jaunimo 

mišios! Jos įvyksta kiekvieną

Jaunių B kl. (4 dalyviai) 1. 
tas pats Paulius Gvildys, 2. S. 
Labutis (New Yorko LAK).

Jaunių C kl. (3 mažieji) 1. 
Aleksandravičius (Hartfordas).
2. Veitas (Bostonas).

Mergaičių A kl. (5 dalyvės' 
meisterė D. Gvildytė, 2. Rašky- 
tė (Hartfordas).

Mergaičių B kl. (4 žaidikės' 
1 vietą laimėjo Raškytė (Hart
fordas), 2. Eikinaitė (Bostonas).

Komandinėse vyrų rungtynė
se New Yorko LAK (Pr. Gvil
dys, Grajauskas, dr. Skeivys 
nukirto Bostono Grandį (E. 
Auštras, Skabeikis, Eikinas) 5- 
0. New Yorko vyrai nepralai
mėjo nė vieno seto.

šachmatai
Komandinės rungtynės New 

Yorko LAK — Bostono Lietu
vių Piliečių Klubas (prie 4 len
tų) baigėsi lygiomis 2-2. Pirmoj 
lentoj Leonavičius (B) įveikė 
Kulpą (N.Y.), antroj — Rod- 
manas (N.Y.) nugalėjo Zorzą 
(B), trečioj — Sakalas (N. Y.) 
laimėjo prieš Skrebulį (B), ket
virtoj K. Makaitis (B) nugalėjo 
Galminą (N.Y.).

•
Pirmenybių varžybiniam ko

mitetui vadovavo Pranas Gvil
dys (sakoma, jei ne jo pastan
gos, šio įvykio nė nebūtų bu
vę ...), jam padėjo Vacys Ste- 
ponis ir vadovai: Algirdas Bi 
rutis — krepšinio, dr. Rimas 
Vaičaitis — tinklinio, Vytautas 
Gerulaitis — stalo teniso, Ed
vardas Staknys — šachmatų. 
Vyr. teisėjas Arturas Cenfeldas.

Vakare, Atsimainymo para
pijos salėj Maspethe, laimėto
jams išdalintos taurės ir pasi
šokta. Pirmenybės parodė, kad 
su laiku Rytuose gali ršsilukš- Trys moksleivės ateitinin - 
tenti eilė pajėgių komandų, bet kės yra pasiruošusios mūsų gie- 
reikia daugLauoširdaus. darbo -gitara. . .
To ir linkėtina. pravestos giesmių repeticijos

Kęstutis Čerkeliūnas šeštadieninėje mokykloje vai-

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
f

Introduction to-Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. 87.00. .

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50.
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. $6.00
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 

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

$5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $3.00
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 500.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 500.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00.
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00, kietais $4.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00.
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narunė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psL, kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations In the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

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

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

ftios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:
DARBININKO ADMINISTRACIJA

pirmą mėnesio sekmadienį, 11 
vai., Kultūros Židinyje. Jas or
ganizuoja Maironio šešt. moky
kla. Ateitininkų ir skautų orga
nizacijos talkina su užsiėmi
mais bei užkandžiais po mišių.

Pirmosios mišios
Pirmosios mišios- Vasario 7. 

Kažkas naujo, skirtingo, neį
prasto. Jaunimo centro du kai
riniai kambariai ir koridorius 
pilni visokių veidų. Jauni vai
kai kėdėse apsupa altorių, tė
vai susėdę žemame kambaryje 
ir likusieji stovi. Mišios prasi
deda. Laikas susikaupimui, mąs
tymui ir maldai. Visi bandome 
kuo pilniau dalyvauti mišių au
koje. Atsakinėjam ir abejotino
mis gaidomis bandome prisidė
ti prie neįprastų giesmių. Pc 
mišių vaišinamės skautų su
ruoštu valgiu. Tėv. Pijus rode 
skaidres iš Naujosios Gvinė
jos. Rūsy vyksta biliardo žai
dimas.

Antrosios mišios
Antrosios mišios atkeltos į 

vasario 28, nes skautų Kaziuko 
mugė vyksta kovo 7. Centras 
vėl pilnas žmonių. Maišosi ir 
nauji veidai. Šį sykį reikalai 
sklandžiau tvarkosi; esame i- 
sigiję mikrofonų sistemą ir p. 
Jankausko paaukotą kryžių al
toriui, bet vis dar matosi tech
ninės kliūtys ir trūkumai.

Jaunimo Komisija savo posė
dyje iškelia kelias mintis ir siū
lymus mišių reikalu. Patarimai 
persvarstomi ir priimti-

Trečiosios mišios
Trečiosios mišios. Balandžio 

4. Verbų sekmadienis. Alto
rius papuoštas Alice’s Florist 
padovanotom palmėm, perkel
tas į naują vietą; vaikai ir jau
nimas susėdę ant kilimo ap
link jį su verbomis rankose. 

kai neprastai pareiškia savo 
atsiekimus šioje srityje.

Šventuoju vandeniu apšlaks
tyti ir apdalinti verbomis klau
sėmės paskutinio gavėnios 
sekmadienio evangelijos ir pa
mokslo. Sekėme Kristaus 
triumfalinį įėjimą į Jeruzalę ir 
prisiminėme Jo liūdną kančią.

Po pamaldų
Ateitininkai šį sykį rūpinosi 

užkandžiais ir užsiėmimais- Į- 
rengta buvo “kavinė”, į kurią 
ružavas kavinukas nurodė ke
lią. Lietuviškų kanklių, maršų 
ir dainų aidai skambėjo trijuo
se kambariuose. Tėvai sotino
si sumuštiniais, namuose iš
keptais pyragais, kava ir sode.

Kieme jaunių ateitininkų va
dovas J. A. Vainius buvo pa
ruošęs aikštę kvadratui. Su 
SAS CV-bos pirmininko pagal
ba jis pravedė rungtynes vy
resnio amžiaus pradžios moi 
kyklos vaikam.

Rūsy vyresnieji berniukai už 
siėmė sportininkų paskolintais 
įrankiais: stalo teniso, biliardų 
ir futbolo stalais.

Ateitininkų kuopos globėja 
V. Vebeliūnienė su jaunučių ir 
jaunių vadovių pagalba prieki
niame kieme pravedė ratelius 
ir žaidimus varžovam nuo 3 iki 
8 metų amžiaus- Pradėjom su 
paprastos formos kvadrato 
žaidimu ir nukeliavom į bėgi
mo lenktynes ir “bulvės ant 
šaukšto nešimo” rungtynes. 
Dar liko laiko nueiti ir pasižiū
rėti, kaip “dideli vaikai” užsi
ima, ir pašokinėti virve.

Kavutė išgerta. Vaikai išsi
lakstė. Globėja ir vadovai pa
vargę. Diena užbaigta.

Kas tos "jaunimo mišios"?
Štai kas yra jaunimo mišios- 

Tą žodį “jaunimo” reikėtų pa 
aiškinti. Mišios yra rengiamos 
jaunimui, prie jų ruošimo pri
sideda jaunimas, bet jos tikrai 
nebūtų įvykusios ir pasiseku

sios be^ ‘Vyresnio jaunimo” ir 
“jauno senimo’7 paramos ir pa
galbos. Nėra ir visai tikslu pa
vadinti tai, kas Įvyksta pirmą 
mėnesio sekmadienį, tik mišio- 
mis. Mes tas savotiškas sutrum
pintas šeimos šventes prade
dam su mišių auka, bet mes jas 
baigiam garbindami ir dė
kodami. Dievui už Jo mums 
duotą pasaulį kitokiais būdais.

Ateinančios mišios bus gegu
žės 2. Tada bus N. Y. ateiti
ninku metinė šventė. Mišios 
bus perkeliamos į Maspetho lie
tuvių bažnyčią.

Kviečiame visus- Atsilankyki
te! Stebėkite.’ įsijunkite!

Rasa Navickaitė

H. W. FEMALE

Typist IBM electric fast & accurate 
36*4 week. 8-4 PM Gulf Insurance 
Co. 2175 Lemoine Ave. Fort Lee, NJ 
Call: 201—9b7-9200

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

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn N.Y. 
11221.

_________ ~ —_____

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadwav South Poston Massachusetts
"Kur tūkstančio? tauoo 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/e — 5%% • 1 year Term Deposit — 5 % %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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

TO PLACE

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Te!.: GL2-2923

DISPLAY

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.

SERVICE

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

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.

Home Fire Chain Ladders, all alum
inum light weight, 7 pounds 15 ft.— 
$18; 25 ft.—$28.

call 987-7249 or 987-8325

— GRAND OPENING — 
7185 FOOD MARKET

Greek-American products of all 
kinds: cheeses, olives, breads, olive 
oiis 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.

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.

H. W. MALE
. ------ --- ----

Traffic midnight supervisor large 
volume inbound operation needs 
person with knowledge of all boros.
Excellent pay. — 212—3S8-6008

Experienced Cooks part time work, 
weekends or evenings steady, nice 
working conditions. Tappan Zee Inn 
Mountain View Ave. 914—358-8400

MALE - FEMALE.

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.

Overseas Employment — Australia, 
Orient, Europe, etc. We assist you. 
For details call 201—763-7755 Trans 
World Overseas Services, Inc. Trans 
World Building, 1980 Springfield 
Ave. Maplewood, N.J.

T7-W\ JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

------- Allen R. Shipley----- —
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Atlanto pa- 
Vienuolyne,______ GL 5-706s'f džiusl4 ,šešta‘
Spaustuvė_________ GL 2-691«k4
Redakcija________ GL 5-728 llirmtl b.ei,.rpras:
Administracija ____  GL 2-2923<. šeštadienine
Kultūros Židinys ...... 827-9865Yorke £eguzes

. _____________  ruošia tarpmo-
Dail. V. K. Jonyno apžvalgi™ šven<£ šven’ 

nė kūrinių paroda rengiama gertmes€L 
gūžės mėn. paskutinę savait^°s®’ .° į 
Kultūros Židinio patalpose. Pa L $ ’ ir 8 ve‘ 
rodą skiriama jo kūrybos 46^’ ’_________
metų sukakčiai paminėti. Ren 
gia — Skautams Remti Komi K|uby Federaci. 
tetff’ rželio 6 rengia

P.an.stes Aldonos Kepala.tei Kultūros 2idin 
koncertas bus šį s^tadierų ge termėmis su a. 
gūžes 1 d. Town Hali. Pradzu Leonardas 
5:30. Programoje Faure -TeWashįn 
ma ir varijacijos, opus 73, Beet 
hoveno — Sonata in C Major Bintakienė-Binta- 
opus 53, Chopino — Dvylikio dantų gydyme 
etiudų. Koncertą rengia NorJnden Street, 
man J. Seaman. >ar kabinetą per-

veną. Naujas ad- 
’ Street Woodha-

I elefonas 297-74 

30 • « Elįjomenes Queens 
inis susirinkimas
d. 3 vai. popiet 

Katalikių Moterų Sąjungos 35-28 90 Street
24 kuopa gegužės 2 ruošia Mots. (Važiuoti Flu- 
tinos dienos minėjimą šia tvari iki 90 St.). Su
ka: 11. vai. mišios ir bendri padarytos meti- 
komunija Angelų Karalienės pa. bus naujos val- 
rapijos bažnyčioj. Po mišių tojį. Taip pat bus 
pačios parapijos salėj vaišės iiįr kavutė, 
minėjimas. , .. .ido tradicinis pa- Lionginui Drangausku, praei vajaus užbaį.
tą savaitę ankstų ketvirtadie^ 15 Interna. 
nio rytą pavogė automobili, R1. . Kenne.
vierą, kuri buvo palikęs gal (Plačiau žiūr 
vėje ties savo buto durim.

NEW W
oje dalyvauti kviečiami visi 
nio pakraščio šeštadieninių 
tykių mokiniai, jų tėvai ir 
Icytojai.
•večiai ir

progos
> šeimos
pasireikšti savo sugebėji- 

is, pasidalinti rūpesčiais.
Ventės programoje nųmaty-

šeimininkai čia tu* 
pasijusti esą gau- 
n aria is, susipažin*

Liet. Bendruomeriw 
Yorko apygardos suvas 
šaukiamas gegužės 8 li
ros Židinyje. Visos ės 
pasirūpina atsiųsti sro
vus.

Liet. Kat. Moterų ta- 
ei j y Pasaulinės Sąjunfy- 
ba savo suvažiavimą šį 
rudenį, lapkričio 14, os 
Židinyje.

Medikų Gajos koios 
valdyba posėdžiavo tie 
22 pas dr. Br. Radzivars- 
tė einamuosius reikaliu- 
tarė spalio 11 surengo- 
ziumą medicinos kis 
Gajos valdybą New Nu
daro dr. D. Jasaitis (jlr. 
Br. Radzivanas ir dral- 
daitienė.

Žurnalistės Emilijoj-, t 

nes knyga — Kad jijy- 
va — jau baigiama įei- 
džia Vilties leidykla in
de. Knygos pristatymw 
Yorke bus gegužės laa- 
dienį, 4 vai. popiet Koly- 
čių salėje, 84-12 85 Ve- 
ne. Pristatymą rengi'S- 
gos 11 skyrius.

Aldona Stasė Sabari . 
šiemet baigia Pratt Insia- 
landžio 19-23 buvo įsi 
savo fotografijos ir piia- 
rodą to instituto galeri

[. Bendros pamokos visiems 
kiniams mokyklos patalpose.

zabelė A. Razmantienė, 67 
amžiaus mirė balandžio 15. 

Laidota St. Charles kapinėse. 
ielawn, N. Y. Velionė bu- 
gimusi Scranton, Pa., ir ii- 

;nę amžiaus dalį gyvenc 
:hmond Hill., N. Y. Nuliu- 
tie liko dvi dukterys Elena 
tcovich ir Lilian Pindiak be: 
>tyni vaikaičiai.

2. Tuo pačiu metu paskaita 
ir diskusijos rūpimais klausi
mais vyresniesiems svečiams 
(tėvams ir mokytojams).

3. Vaišės ir laisvas pabend
ravimas.

4. Jaunųjų talentų pasirody
mas scenoje, šiuo tikslu visos 
šventėje dalyvaujančios mokyk
los atsiveža paruoštas progra
mėles.

Smulkesnė šios tarpmokykli
nės šventės dienotvarkė bus pa
skelbta vėliau.

Pakvietimai visoms rytinic 
Atlanto pakraščio šeštadieni • 
nėms mokykloms jau išsiunti
nėti. Maironio mokykla ruošia
si priimti svečius.

som
ŽINIOS

Dr. Saulius Vaičaitis atvyke 
trijų savaičių atostogų iš Korė
jos, kur jis yra kariuomenės 
gydytoju ir turi kapitono laips
nį. Jo žmona Liucija, kol jis 
yra kariuomenėje, gyvena pas 
savo tėvus Norkus, Lawrence 
Mass. Dr. Sauliaus tėvai Ona ir 
Pijus Vaičaičiai gyvena S. Bos
tone. Dr. Saulius dabar su 
na atostogų metu lanko 
bičiulius bei pažįstamus.

Solistui Stasiui Liepui
ney ligoninėje padaryta didelė 
operacija. Jis susirgo staiga 
Operacija padaryta sėkmingai 
ir ligonis gerėja.

žmo- 
save

Car-

Kun. Juozas Pragulbickas š 
pavasari minį savo kunigystėj 
40 metų sukaktį. Kunigų 
šventintas 1931 gegužės 
Šiai jo sukakčiai atžymėti 
zabethe rengiamos iškilmės.

JAV ir KanaLiet. Bendruomenes

IV IŲ ŠVENTE
zyksta

š.iepos 4 d.
Aratro salėj e

CAGOJE.
Bilietai gaunami —

“MANIUOSE”

'^organizacijų atstT- 
rinkę penktadie 
landžio 22, Kul- 
ir sudarė komi- 

minės 30 metų 
lietuvių tautos 

rusus okupantus, 
nininkauti iš • 
indras Vakselis. 
i pagelbiniai vie-

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
nėšio! Gauta keletas su Vy- 
ttu ir Vyties ženklais 1936 
tų laidos sidabrinių pinigų 
10 litų. Kaina su persiunti- 

l 22 dol. Kas norėtų įsigyti, 
iiptis į Darbininko administ- 
•iją, 910 Willoughby Ave., 
ooklyn, N. Y. 11221. Tel. GL 
923.
Ieškomas butas (apartment) 
4-5 kambarių dviem suaugu
siom Cranford, Linden ar 
zabeth, N. J., arba tų vieto- 
i apylinkėse. Kas žinotų ar 
•ėtų tokį butą, skambinti tel. 
ii) 679-8665 arba rašyti Dar- 
linko administracijai.
Pigiai parduodama nauja, vi- 
nevartota ZENITH “portab- 

’ televizija, ekranas 16x12 V2 
L dydžio, su staliuku. Skam- 
iti E V 6-4151. nuo 5 vai. vak
Stasys C įtvaras, laikrodinin- 
5, kaip buvom rašę, birželio 
le išvyksta į Braziliją. Laik- 
ižius taisyti priims dar visą 
mesi, gi laikrodukus pirkti 
s galima iki birželio mėne- 
i. Skambinti tel. 846-3648.

siminimų radijc Lietuvė moteris ieško šeimi- 
etų sukakties mi- įkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 

sėkmingai, šeš- raŲ vakarais tel- 782-3347.
ą, balandžio 24, 
Elizabethe buvo 

tas, sutraukęs 
Programoje da- 

: Prudencija Bič- 
Stukas, R. Kazys 
Pliuškonienė. Pc 
ro šokiai. Sekma-
o 25, iškilmingos Cypress Hills sekcijoj 2 šei- 
o Švč. Trejybės į name išnuomojamas butas 

pamaldų 1 vai. 6 kambarių. Butas patogus 
anketas toje pa- šviesus bei arti Jamaica trau- 
’agrindinę kalbą lėlio. Skambinti tel. TA 7-63 
a pasakė prel. J .
navo Žibuoklių Milijonai laukia paveldėtojų. 
>mieji broliai -at- etuvi, drausk savo gyvybę 
dainų pynę, pa etuvių R. Katalikų Susivieni- 
imų kalbų, įteik- ne, kame yra įvestį moder- 
- dail. J. Juodžio ški apdraudos planai suaugu* 
tapytas specialiai >m ir jaunamefiam.
lačiau kitam nu- Nariai gauna palengvintomis 

I lygomis namų pirkimui pa
lias.

|= Jabar yra geriausia proga ap- 
== irausti.

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

D. K. Birutės draugijos vai 
dyba šaukia visuotinį narių su
sirinkimą gegužės 2 d.. 4 vai. 
popiet M. Klivečkienės bute. 
76-13 85 Rd., Woodhavene 
Visos narės, o taip pat ir nau
jos narės, .kviečiamos dalyvau
ti.

Pagerbdami a.a. ^Valentiną 
Rimkevičienę ir užjausdami jos 
vyrą Leoną Rimkevičių, S. ir 
K. Rūkai, prof. K. Račkauskas 
ir L. Gudelienė atsiuntė Balfui 
jungtinę 20 dol. auką.

Domą Kunskienė, mirus a.a. 
Agotai Podresienei, gėlių vie
toj paaukojo Kultūros Židinic 
statybos fondui 100 dol. Pran
ciškonai už auką nuoširdžiai dėi 
koja.

Vladas Geibavičius, Brookly- 
ne gyvenąs agronomas, gimė 
1891 gegužės 12. šis ilgametis 
Darbininko skaitytojas, minė
damas 80 metų sukaktį, užpra
šė pranciškonų koplyčioj, 68C 
Bushwick Ave., padėkos mišias 
kurios bus aukojamos ge
gužės 10 d. 9 vai. ryto. Jc 
draugai. ir pažįstami linki ne 
tik toliau džiaugtis gera ’’sveika
ta, bet sulaukti ir 10O metų.

Padėka
V. Kudirkos lituanistinės mo

kyklos tėvų komiteto rengtas 
Pavasario Balius, įvykęs balan
džio 17 Elizabethe, praėjo sėk
mingai.

Gražią meninę programą at
liko žodžio menininkė I. Veb- 
laitienė, solistė O. Zubavičienė, 
muzikas A. Kačanauskas ir ak
torius V. Žukauskas. Visi šie 
menininkai noriai 'paskyrė sa
vo laika ir talentą lietuviškos 
mokyklos naudai.

Vakarienę gerai ir gražiai pa
ruošė p. Didžbalienė, padary
dama didele nuolaida nuo nor
malios kainos.

N. J. Lietuvių Bendruome
nės apygardos ir apylinkių val
dybos padėjo išplatinti bilie
tus ir tuo daug prisidėjo prie 
baliaus pasisekimo.

Elizabetho Lietuvių Laisvės 
Salės direktoriai leido naudotis 
patalpomis už pusę kainos.

Tėvų komitetas visiem nuo
širdžiai dėkoja už parodytą pa
lankumą ir pagalbą. ~ ”

Bostono moksleivių ateitinin
kų metinė šventė bus gegu
žės 1 Liet. Piliečių draugijos 
III aukšto salėje. Pradžia 3 v. 
ir tęsis iki. 9 v.v. šventės pa
grindinę kalbą pasakys Eligi
jus Sužiedėlis, Ateitininkų Fe
deracijos Tarybos narys. Be te 
bus scenos vaizdelis “Čičins
kas”, sava kūryba. Po progra
mos — vakarienė ir jaunime 
šokiai.

Kultūriniame subatvakaryje 
balandžio 17 skaitė paskaitą 
dr. Adolfas K. Gaigalas, profe
sorius iš New Yorko valsty
binio universiteto Binghampto- 
ne. Fizikos daktaro laipsnį jis 
gavo Pittsburgho Carnegie 
technolo gijos universitete 
1967. Jis kalbėjo apie pagrin
dinius fizinius procesus, palie
tė trauką, magnetinius laukus, 
atomo sudėtį, jo dalis ir skaldy- 

- mą bei kitus tyrimus. Kartu 
su prelegentu buvo ir jo žmo
na, kuri yra prof. A. Salio duk
rą ir Harvardo universitete ruo
šiasi daktaro laipsniui. Po pa
skaitos buvo kavutė ir pašneke
siai.

Laisvės Varpo koncerte ba
landžio 18 programą atliko so
listė Gina Butkutė-Capkąuskie- 
nė ir vyrų oktetas iš Montrea- 
lio. Koncertas buvo tikrai 
gražus ir sėkmingas. Dainų ir 
arijų repertuaras gerai parink- 
tasL Solistė ir oktetas 
gramos tuoj išvyko 
Montrealį, o pasilikę 
ir šoko.

Motinos .. dienas..
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė rengia gegužės 2 d. šv. Pet
ro parapijos salėje 11 vai., tuo
jau po 10 vai. mišių. Bus pus
ryčiai motinoms. Programą at
liks lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir 
Paskaita 
dėlis.

Br^nė

po pro- 
atgal 
vaišinosi

minėjimą

tautinių šokių šokėjai, 
skaitys Eligijus Sužie-

Veličkienė, Anicetos 
Januškienės sesuo, Lietuvoje 
mirė po sunkios ir komplikuo
tos operacijos.

2569th Street
CHll- 60629 
te;585

Bilietų kainos: !$4.00 - $5.00 - $6.00 - $7.00

— Elektrines ir kt- rašo- 
is mašinas, Radio , Zenith 
Z, kalkul. ir' skaičiavimo ma
las pigiausiai ir sąžiningai 
rksite iš: J.L. Giedraitis, 10 
irry Dr., E. Northport, N.Y. 
731. Tel. (516) 757-0055.

Užsakant bilietus t ar laiškais, nurodyti jų kainas 
ir kiek bilietų užsallžsakyti bilietai bus rezervuoti. 
Neatsiėmus užsakyetus iki birželio 15 d., jie bus 
parduoti kitiems.
Kas norėtų, kad bilitų pasiųsti paštu, tiems bilietai 
bus pasiųsti tik gabilietus pinigus. Tuo atveju bi
lietų užsakytojas tiųsti kartu su pinigais ir sau 
pačiam adresuotą t pašto ženklu. Siųsti čekius ar 
money orderius, už Pay to the order of Lithuanian 
Song Festival Com adresu: 2511 W. 69th Street, 
Chicago, Ill. 60629.
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Newko LIETUVIŲ FONfc

kvieis lietuvius atsilankyti didžiajame

LIETŲ FONDO VAJAUS U> 
BANKETE 

kuris įvyks 1971 m. 

gegužės 15, šeštadier 
INTERNATIONAL HOTEL

(prvimo j Kennedy aerodromą iš Van Wick e:

Baliauamoje:
KRISTINA ŽEBRAUSKAITE 
— modernaus šokio šokėja 
VANDA G AL BUOGYTE —s 
Šokiams groja: JOE THOMj 
Kokteiliai — 8 v. vak. Vaks.

Įėjimasito užsisakius vietas) — $20 asmeniui. SU. 
Vakariniai rūbai (Coctail dress)

Bilietai akai užsakomi pas: inž. I. GASILrūNj*d 
Terracea Estates, N.Y. 11432 (Telefonas: 212—

Lietuve 
baliui

Lietuviškų pinigų (popieri
ui norėtų įsigyti pinigų lin
ijas. Kas norėtų tokių pinigų 
irduoti, prašomas skambinti 
• 5 vai. vak. tel. (212) 242- 
42. *
Naujos plokštelės — ilgalai- 

i dovana kiekvienai progai: 
. Dvarionas — 12 šokių rin- 
nys, nr. 25, 5 dol.; A. šaba- 
lauskas — 12 šokių rinki- 
ps, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
dis, Pupų Dėdė ir kt atlieka 
airias dainas, nr* 27, 5 dol.; 
ietuvos karo mokyklos cho- 
is, Karo muziejaus ork.; J. 
strauskas, V. Dineika ir kt at- 
ska 12 įvairių dainų, nr. 28, 
dol.; Čiurlionio 30 m. jubilię- 
nis albumas, 28 dainos, 10 
>1. Išleido J. Karvelis, Chica-

UI. šios plokštelės gauna- 
os ir Darbininko spaudos 
ioske.

KULTŪROS ŽIDINIO
STATYBAI PAREMTI

TORONTO
BIRBYNES
DAINŲ IR ŠOKIŲ
DIDYSIS KONCERTAS
šį šeštadienį, gegužės 1 d.

RICHMOND HILL 
AUDITORIJOJE 
89-30 114th Street
Įėjimas iš 113 gdtvės (1 blokas j pietus nuo Jamaica Ave.) 
QJ traukinio 111 stotis.

GIMNAZIJOS

Bilietus galima įsigyti pas: B. Labutienę, telef. VI 7-5550; D. Birutienę, TA 
7-8231; M. Salinskienę, 296-2244; A. Reventą, 441-9725; LITAS kelionių biure, 
847-5522; Darbininko administracijoje, GL 2-2923 ir prie įėjimo.

Bilietų kaino*: Jaunimui $2.00, suaugusiems $4.00, garbės vietos $5.00.

SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI 9 v.v. Maspetho lietuvių parapijos salėje 
— 64-14 56th Road.

Ateikime! Įvertinkime jaunimo pastangas! 
Pagreitinkime Kultūros Židinio statybą!




